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Úvod 

Diplomová práce zpracovává činnosti a procesy přípravy a realizace 

projektu výstavby Hotelu Chopin v Bratislavě.  

Objekt hotelu je řešen jako 6 -podlažní budova, která je částečně podsklepená. 

První podlaží slouží jako vstupní část hotelu s hotelovou restaurací, snídaňovou 

místností, recepcí, společenskými prostory, zázemím hotelu a konferenčními 

místnostmi. V dalších 4 podlažích jsou umístěny hotelové pokoje. Tyto hotelové 

pokoje jsou řešeny jako dvoulůžkové – buďto s manželskou postelí nebo s dvěma 

oddělenými loži. Každý z pokojů má samostatnou koupelnu. Poslední podlaží je 

technické.  

Fasáda objektu je zateplena a povrchovou úpravu tvoří tenkovrstvá 

probarvená omítka. Přes fasádu probíhají vertikální pruhy zasklení, které 

propojují jednotlivá okna hotelových pokojů. Fasáda posledního technického 

podlaží je řešena sendvičovými horizontálními panely připevněnými na kovové 

konstrukci. Výrazným architektonickým prvkem jsou dva schodišťové prostory 

umístěné na koncích rozevřeného U. Tyto schodišťové prostory mají elipsovitý 

půdorys a zešikmenou střechu.  
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1 Základní identifikační údaje o stavbě 

 

Název stavby: Hotel Express by Holiday Inn Bratislava 

Charakter stavby: novostavba  

Místo stavby: Galvaniho 16880/28, 821 04 Bratislava, Slovensko 

Účel užívání stavby: hotel, restaurační zařízení 

Parcely: 15689/52, 15689/55, 15689/142 

 

Podrobnosti SO01 Hotel  

Zastavěná plocha: 1 591,40 m2 

Obestavěný prostor: 27 586,98 m3 

Výškové osazení: 0,000 = 133,500 m n.m. 

Počet podlaží: 1 PP, 6 NP 

 

Hlavní účastnící výstavby: 

Investor: HOTEL Avion, s.r.o., 

 Záhradnická 72, 821 01 Bratislava, Slovensko  

Generální projektant: GFI STUDIO, s.r.o., Trnavská 67, 821 01 Bratislava, 

Slovak Republic 

  IČO: 36735230 

Autor návrhu:  ARCHINA, s.r.o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1, 

Czech Republic 

 IČO: 45315337 

2 Základní technické údaje o stavbě 

2.1 Technické údaje 

2.1.1 Základy 

Základové konstrukce jsou navrženy plošné – systém základových pasů a 

patek. Základová spára suterénu je navržena v hloubce -3,500 m, základová 
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spára 1.NP je na úrovni -1,500 m. Základy jsou navrženy železbetonové, z betonu 

třídy C16/20 s betonářskou ocelí 10 505-R.  

Dle závěru inženýrsko-geologického průzkumu jsou základové podmínky 

v dané lokalitě vhodné za dodržení určitých podmínek. Horní vrstvy do hloubky 

1,8 až 2,4 m tvoří málo únosné zeminy jílovitého charakteru (F4,F5). Únosné 

štěrkové vrstvy se nacházejí v hloubce cca 1,8 až 2,4 m. Proto je třeba zeminu 

pod základovými patkami nahradit štěrkopískovými polštáři tl. 0,5 – 1,0 m. 

Polštáře je nutno hutnit po vrstvách tl. max. 0,3 m na hodnotu relativní hutnosti 

Id=0,7; Edef=80MPa. Půdorysně musí mít polštář rozměr o 0,6 násobek tloušťky 

polštáře větší, něž je rozměr příslušné patky. 

2.1.2 Svislé konstrukce 

2.1.2.1 Svislé nosné konstrukce 

Z konstrukčního hlediska je objekt navržený jako příčný nosný systém 

tvořený železobetonovými stěnami v modulových vzdálenostech 6,4 m. Část je 

1.NP uložená na železobetonové sloupy. 

Železobetonové monolitické stěny jsou navrženy v tl. 150 mm, 

železobetonové obdélníkové sloupy mají půdorysné rozměry 300/500 mm a 

300/800 mm, železobetonové kruhové sloupy jsou navrženy s průřezem 300 a 

450 mm. 

2.1.2.2 Svislé nenosné konstrukce 

Obvodový plášť objektu je navržen zděný z keramických tvarovek tl. 250 

mm s následným fasádním zateplením.  

Vnitřní dělící stěny jsou navrženy sádrokartonové v tl. dle funkčních 

požadavků prostorů (zvukově-izolační vlastnosti, mechanické vlastnosti,…) 

s dodržením požadované požární odolnosti. Typická tl. stěn je 100, 125 a 200 mm 

s jednoduchým opláštěním o tl. desky sádrokartonu 12,5 mm z každé strany. 

V případě keramického obkladu v hygienických, úklidových aj. místnostech je 

nutné dvojité opláštění.  

Parapetní části vertikálních okenních pásů budou z vnitřní strany doplněné 

předsazenou SDK stěnou s vloženou tepelnou izolací pro dosažení 

požadovaného tepelného odporu celé konstrukce. 
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Vnitřní stěny tvořící obvod instalačních šachet jsou navrženy zděné 

z keramických tvarovek tl. 115 mm. Pro sjednocení vzhledu a vlastností 

povrchového materiálu bude na zdivo nalepený sádrokarton.  

Obvodový plášť 6.NP je navržen ze sendvičových panelů tl. 100 

s oboustranně poplastovaným plechem a s výplní z minerální vlny. Sendvičové 

panely budou orientované horizontálně a budou kotvené do ocelových sloupů 

s rozestupem 3,2 m. Část obvodové stěny 6.NP je řešená jako průvzdušná – 

tvořená lamelami z ocelového plechu (tvořící velkoplošnou pevnou žaluzii). Tato 

průvzdušná stěna je navržena v místnostech s kondenzačními a 

dieselagregátovými jednotkami. Tyto prostory budou vzhledem ke své povaze 

odděleny od ostatních vnitřních prostorů svislými zděnými konstrukcemi 

z keramických tvárnic tl. 175 mm a budou doplněné tepelnou izolací z fasádního 

polystyrenu tl. 100 mm.  

Vnitřní dělící konstrukce 6.NP jsou s ohledem na lepší mechanickou 

odolnost navrženy zděné z keramických tvarovek tl. 115 mm s povrchovou 

úpravou tvořenou omítkou a nátěrem.  

2.1.3 Vodorovné konstrukce 

Stropní desky jsou navrženy monolitické železobetonové tl. 220 mm 

z betonu C 16/20 s betonářskou ocelí tř. 10 505-R. Železobetonové stropní desky 

jsou spojité v podélném směru. V 1.NP budou desky ukládány na železobetonové 

průvlaky, v dalších podlažích budou ukládány přímo na železobetonové 

monolitické stěny.  

2.1.4 Ocelové konstrukce 

Nosná konstrukce 6.NP je řešena jako ocelová rámová konstrukce z profilů 

HEA ve vzájemné vzdálenosti 3,2 m se svislými sloupy kotvenými do 

železobetonové desky nad 5.NP. Ztužení ocelové konstrukce je zabezpečeno 

ocelovými ztužidly ve všech rovinách konstrukce. Pro dosažení architektem 

navrženého efektu zešikmených stěn jsou nosné rámy doplněné o šikmé sloupky 

pro ukotvení fasádních sendvičových panelů.  

2.1.5 Zastřešení 

Střešní plášť nad 5.NP je tvořený železobetonovou deskou tl. 220 mm, 

parozábranou, spádovou vrstvou z lehčeného betonu (max. 500 kg/m2), vrstvou 

tepelné izolace na bázi hydrofobizované minerální vlny (s pevností v tlaku min. 60 

kPa) a krytinou na bázi vyztužené fólie PVC, EPDM anebo HDPE. Podél 
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odvodňovacích žlabů budou uložené dvě řady betonových tvarovek se 

vzájemným přesahem, které budou umožňovat průtok vody a zároveň zabrání 

propadávání štěrku do žlabu. Odvodnění žlabu bude řešeno střešními vpustmi 

s elektrickým odporovým vyhříváním. Střešní krytina do vzdálenosti 2 m od dveří 

ze 6.NP na střechu bude řešená nehořlavou povrchovou úpravou – štěrkový 

násypem. Stejně jako střecha nad 5.NP bude řešená střecha nad částí 1.NP – 

vstupní markýzy.  

    Střecha elipsových schodišť a střecha 6.NP bude mít skladbu složenou 

z nosné vrstvy ocelového trapézového plechu uloženého na nosných ocelových 

profilech, parozábrany, tepelné izolace na bázi hydrofobizované  minerální vlny 

/s pevností v tlaku min. 60 kPa) a z krytiny na bázi vyztužené fólie PVC, EPDM 

anebo HDPE. 

 Podlaha místnosti 6.NP, která nemá strop je řešená jako pochozí plochá 

střecha s povrchovou úpravou z mrazuvzdorné keramické dlažby. Odvodnění 

bude řešeno podlahovými vpustmi.   

2.1.6 Izolace 

2.1.6.1 Izolace tepelné 

Fasáda objektu 1. až 5.NP bude zateplena kontaktním zateplovacím 

systémem s tepelnou izolací v tl. 100 mm s vrstvou tenkostěnné omítky. 

Fasáda 6. NP bude tvořena zateplenými sendvičovými panely s minerální 

vatou. 

Střecha nad 5.NP a 6.NP bude zateplena tepelnou izolací na bázi 

hydrofobizované minerální vlny. 

2.1.6.2 Izolace proti vodě 

Proti zemní vlhkosti bude podlaha opatřena hydroizolační vrstvou – PVC 

nebo HDPE fólie. Fóliová hydroizolace bude na svislých konstrukcích vytažena do 

výšky 300 mm nad terén. 

Stěny a podlaha suterénu budou opatřeny krystalickým hydroizolačním 

nátěrem, stejně tak nádrž SHZ z vnitřní strany.  

V místnostech s mokrým provozem budou podlahy opatřeny 

jednosložkovým hydroizolačním nátěrem. Tímto nátěrem budou opatřeny i svislé 

konstrukce 100 mm nad podlahou. Ve sprchových koutech budou tímto nátěrem 

opatřeny svislé konstrukce na celou svou výšku.  
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Střešní krytina bude opatřena izolací proti atmosférické vlhkosti. Tato 

izolace bude tvořena z krytiny na bázi vyztužené fólie PVC, EPDM nebo HDPE. 

2.1.6.3 Zvukové izolace 

Podlaha 6. NP bude opatřena zvukovou izolací. Technologická zařízení 

umístěná v tomto podlaží budou mít vlastní podlahovou konstrukci tvořenou 

betonovým základem na kokové podložce a s gumovými podložkami umístěnými 

přímo pod technologická zařízení.  

2.1.7 Povrchové úpravy 

Fasáda objektu opatřená kontaktním zateplovacím systémem bude 

opatřena omítkou zateplovacího systému. Fasáda technického podlaží bude 

tvořena sendvičovými panely osazenými horizontálně.  

Vnitřní povrch stěn bude řešen převážně sádrokartonem s interiérovým 

nátěrem. V prostorech přístupnými hosty budou všechny povrchy 

sádrokartonové – i v případě zděných či ŽB monolitických konstrukcí (v těchto 

případech se SDK nalepí přímo na tyto konstrukce). V dalších prostorech budou 

zděné a ŽB konstrukce opatřené omítkou. Stěny v hygienických místnostech, 

kuchyních, úklidových místnostech a v šatnách budou opatřeny keramickým 

obkladem. Stěny technicko-hospodářského zázemí hotelu budou mít PVC obklad. 

2.1.8 Podlahy 

Podlaha na terénu bude tl. 100 mm. Tato podlaha bude mít vloženou tepelnou 

izolaci. 

Podlaha 6.NP bude tl. 150 mm a bude řešena jako těžká plovoucí. Bude mít 

vloženou tepelnou a zvukovou izolaci. Technologická zařízení 6.NP, která jsou 

zdrojem hluku (kotly, VZT jednotky, dieselagregát…) budou mít základ tvořený 

vrstvou betonu uloženého na korkové podložce, doplněný gumovými tlumícími 

podložkami pod samotnými zařízeními.   

Podlahy v ubytovacích zařízení budou řešeny jako tzv. „nulové“. 

Nášlapné vrstvy podlah budou řešené s ohledem na druh provozu. Budou 

použity tyto druhy nášlapných vrstev: 

Koberec 

 Hotelové pokoje 

 Chodby podlaží s hotelovými pokoji 

 Jednací místnosti a víceúčelové prostory 
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Koberec (kobercové čtverce) 

 Kanceláře 

 Chodba administrativní části 

Keramická dlažba 

 Koupelny hotelových pokojů 

 Kuchyně snídaňové restaurace 

 Kuchyně, zázemí vnější restaurace 

 Toalety přístupné hostům 

 Šatny zaměstnanců 

 Toalety zaměstnanců 

 Umývárny zaměstnanců 

Beton s nátěrem 

 Úniková schodiště 

 Technické prostory (6.NP) 

 Chodby technických prostorů 

Kombinace koberce a keramické dlažby 

 Snídaňová restaurace 

 Vnější restaurace, její vstupní prostory 

 Společenské prostory (recepce, lobby bar) 

PVC 

 Denní místnost zaměstnanců 

 Sklady 

 Chodby zázemí hotelu 

Epoxidový nátěr 

 Technické prostory v místnostech s použitím ropných látek 

2.1.9 Zámečnické konstrukce 

Zámečnické konstrukce jsou tvořeny schodišťovým zábradlím, ocelovou 

konstrukcí markýzi nad hlavním vstupem, poklopem šachty do nádrže SHZ a 

doplňkovými konstrukcemi pro osazení světelných panelů s logem hotelu. 

2.1.10 Výplně otvorů 

Okna 1.NP budou s hliníkovým rámem s přerušeným tepelným mostem a 

s izolačním dvojsklem. Okna hotelových pokojů budou s plastovým rámem. 
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Vertikální okenní pásy jsou souvisle spojité, přičemž v parapetních částech 

s výplní neprůhledného zatepleného panelu z exteriéru (ze strany interiéru 

budou parapetní části opatřeny předsazenou SDK stěnou. Okna hotelových 

pokojů bude možno otevřít pouze na ventilaci.  

Vnitřní dveře budou opatřeny ocelovou zárubní a dřevěným (laminovaným 

s imitací dřeva) křídlem. Ve společenské části jsou navržena prosklená křídla. 

V části zázemí hotelu budou křídla provedena z PVC. 

3 Členění stavby na stavební objekty 

SO-01 Hotel 

SO-10 Příprava území 

SO-11 Sadové úpravy 

SO-12 Oplocení 

SO-20 Zpevněné plochy 

SO-30 Přípojka vodovodu 

SO-31 Areálový vodovod 

SO-32 Přípojka jednotné kanalizace 

SO-33 Areálová splašková kanalizace 

SO-34 Areálová dešťová kanalizace z komunikací a parkovišť 

SO-35 Areálová dešťová kanalizace ze střech + vsakovací systém 

SO-36 Areálová jednotná kanalizace – výtlak 

SO-37 Čerpací šachta kanalizace 

SO-40 Vnější přípojka STL plynu 

SO-41 Areálová přípojka STL plynu 

SO-50 Překládka VN-22 kV a přípojka VN-22 kV 

SO-51 Areálové osvětlení 

SO-60 Telefonní přípojka 
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4 Charakteristika stavebních objektů 

4.1 SO-01 Hotel 

Architektonické řešení 

Objekt hotelu je řešen jako 6 -podlažní budova, která je částečně 

podsklepená. Půdorysný tvar objektu je řešen jako rozevřené U s úhlem mezi 

bočními křídly a centrálou 120 °.  

První podlaží slouží jako vstupní část hotelu s hotelovou restaurací, 

snídaňovou místností, recepcí, společenskými prostory, zázemím hotelu a 

konferenčními místnostmi. V dalších 4 podlažích jsou umístěny hotelové pokoje. 

Tyto hotelové pokoje jsou řešeny jako dvoulůžkové – buďto s manželskou postelí 

nebo s dvěma oddělenými loži. Každý z pokojů má samostatnou koupelnu. 

Poslední podlaží je technické. V tomto podlaží je umístěno VZT zařízení, kotelna, 

strojovna výtahů, elektro rozvodna, místnost obsluhy a sklady. Hotel je částečně 

podsklepen. V suterénu se nacházejí prostory související s technologií 

sprinklerového stabilního hasícího zařízení – samostatná nádrž a strojovna. 

 Fasáda objektu je zateplena a povrchovou úpravu tvoří tenkovrstvá 

probarvená omítka. Přes fasádu probíhají vertikální pruhy zasklení, které 

propojují jednotlivá okna hotelových pokojů. Zasklení pod parapety je řešeno 

výplní neprůhledného zatepleného panelu z exteriéru. Fasáda posledního 

technického podlaží je řešena sendvičovými horizontálními panely připevněnými 

na kovové konstrukci. Výrazným architektonickým prvkem jsou dva schodišťové 

prostory umístěné na koncích rozevřeného U. Tyto schodišťové prostory mají 

elipsovitý půdorys a zešikmenou střechu. Nad atikou technického podlaží bude 

osazený světelný panel s názvem hotelu. 

Počet pokojů: 

King sofa (dvojlůžkový) 85 

Twin (2x samostatná postel) 87 

Disabled – pro tělesně postižené 4 

Celkem 176 

4.2 SO-10 Příprava území 

Stavební objekt SO-10 řeší přípravu území zahrnující skrývku ornice v celkové 

tloušťce 300 mm. Část odebrané ornice, která bude dále využita se ponechá na 

staveništi, zbylá ornice bude odvezena na skládku. 
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4.3 SO-11 Sadové úpravy 

Tento objekt řeší závěrečnou fázi realizace hotelového komplexu. Bude se 

jednat o rozprostření skryté ornice a výsadbu nové zeleně v rámci celého areálu. 

4.4 SO-12 Oplocení 

Oplocení areálu 

 Oplocení bude realizované po obvodě celého pozemku tvořeného 

parcelami č. 15689/52 a 15689/55. Oplocení bude realizované z poplastovaných 

pletivových dílců v modulové šířce 2370 mm se sloupky a o celkové výšce 2400 

mm. Tam kde nebude možné tuto modulovou šířku dodržet, budou plotové dílce 

zkráceny na nejbližší možný rozměr. Sloupky budou osazeny na betonové 

základy o půdorysných rozměrech 400x400 mm a hloubce 900 mm. Sloupek 

bude vsazený do betonu min. do hloubky 500 mm.  

Vjezd do areálu 

Vjezd do areálu bude kontrolován dvojicí zdvihacích zábran 

s elektropohonem – jedna pro každý směr jízdy. Cca 2,0 m před každou zábranou 

bude na straně řidiče osazen komunikační terminál s propojením na recepci 

hotelu. 

Areál bude rovněž přístupný pro pěší nově zbudovaným chodníkem. V místě, 

kde chodník vchází do areálu, bude umístěna branka o šířce 1,2 m.  

4.5 SO-20 Zpevněné plochy 

Návrh zpevněných ploch se sestává především z návrhu parkovacích stání, 

areálové komunikace, napojení areálové komunikace na stávající přilehlou 

komunikaci a návrhu chodníku. 

Napojení hotelu na veřejnou komunikaci bude řešené v nedaleké křižovatce 

poblíž hotelu. Pro napojení na tuto křižovatku bude dobudována část asfaltové 

komunikace. Rovněž bude kvůli lepšímu navázání dopravy v této křižovatce 

vybudovaný ostrůvek. 

Parkoviště okolo hotelu se sestává ze 116 míst pro osobní vozidla a 4 míst pro 

autobusy. 

Součástí dokumentace je rovněž návrh dlážděného chodníku šířky 1,5 m, 

který bude vybudován až ke stávajícímu chodníku poblíž kruhového objezdu. 
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4.6 SO-30 Přípojka vodovodu 

Přípojka vodovodu bude realizována připojením na existující veřejný vodovod 

DN 200 mm ve správě Bratislavské vodárenské společnosti a.s. Z tohoto 

veřejného vodovodu bude odebírána jak pitná voda, tak voda pro požární účely. 

Přípojka vody bude realizována pomocí navrtávacího pásu s přírubou DN 

200/100. Přípojka bude realizována z litinových trub DN 100 mm o celkové délce 

6,5 m. Potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce v min. sklonu 3 promile 

směrem k veřejnému vodovodu. V zeleni u komunikace bude umístěna 

vodoměrná šachta s vodoměrem DN80. Vodoměrná šachta je navržena 

monolitická betonová se ŽB stropem a vstupním otvorem 600/600 mm 

s ocelovým poklopem. 

4.7 SO-31 Areálový vodovod 

Od navrhované vodoměrné šachty povede areálový vodovod vedený v zeleni 

poblíž komunikace. Areálový vodovod bude veden souběžně s navrhovanými 

přípojkami STL plynovodu a podtrubím kanalizace. Potrubí vodovodu vedené 

pod komunikací bude umístěno v existující ocelové chráničce.  

Potrubí areálového vodovodu mimo ležícího mimo pozemek stavebníka 

bude zhotoveno z PVC DN 100 o celkové délce 295,5 m. Na potrubí budou 

v nejnižších a nejvyšších místech osazené podzemní hydranty DN 180 sloužící 

k odkalení potrubí. Potrubí bude ukončeno za hranicí pozemku investora 

podzemním uzávěrem DN100. 

Od uzávěru bude pokračovat rozvod vody. Areálová část vodovodu na 

pozemku stavebníka bude zhotovena z HDPE potrubí DN 100 mm o celkové 

délce 73,5 m. 

4.8 SO-32 Přípojka Jednotné kanalizace 

Na parcele č. 15685/85 je vybudovaná revizní šachta, do které ústí přípojka 

kanalizace DN200 zhotovená PVC  o celkové délce 5,8m. Tato šachta bude sloužit 

pro vyústění výtlaku kanalizace z řešeného území. 

Přípojka bude odvádět splaškové odpadní vody a dešťové vody ze 

zpevněných ploch hotelu – komunikace a parkoviště. Pro řešené parcely je 

možné vypouštět do veřejné stoky celý objem splaškových vod a 2,0l/s dešťových 

vod. Všechny odpadní vody budou do přípojky zaústěny tlakovým potrubím 

DN80 z přečerpávacích šachet.  
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4.9 SO-33 Areálová splašková kanalizace 

Areálová kanalizace bude vedena podél objektu a budou do ní zaústěny 

ležaté svody vnitřní kanalizace.  

Splaškové vody s obsahem tuků z kuchyňských provozů budou odváděny 

samostatnými potrubími a pročišťovány pomocí lapačů tuků, které budou 

osazené v zeleni pod parkovištěm poblíž objektu.  

Areálová splašková kanalizace je navržena jako gravitační. Bude zaústěna do 

přečerpávací šachty (SO-37). Dále se potrubí napojí do výtlaku areálové jednotné 

kanalizace (SO-36) ústícího do kanalizační přípojky. 

Pro stavbu areálové kanalizace bude použito potrubí z PVC DN100, DN125, 

DN150, DN200 a DN250. Potrubí bude uloženo na pískovém loži tl. 150 mm. 

Obsyp se provede štěrkopískem s frakcí max. 20 mm.  

4.10 SO-34 Areálová dešťová kanalizace z komunikací a parkovišť 

Areálová dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody z parkovišť a 

přilehlých komunikací pomocí vpustí. Vzhledem k tomu, že je možné uvažovat 

s odtokem dešťových odpadních vod do veřejné kanalizace max. 2,0 l/s bude na 

pozemku investora zbudován retenční systém s regulací odtoku.  

Okolo navrhovaného objektu bude zbudováno potrubí z akumulačních bloků, 

které budou ústit do revizních šachet. Revizní šachty budou betonové a budou 

zbudovány v maximální vzdálenosti do 50,0 m. 

Areálová kanalizace bude zhotovena z PVC potrubí DN 150, DN200, DN300 a 

DN500. Dešťové odpadní vody budou odváděny přes odlučovač ropných látek, 

který bude vybaven plovákovým regulátorem výšky hladiny do čerpací šachty 

(SO-37). 

4.11 SO-35 Areálová dešťová kanalizace ze střech + vsakovací systém 

Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny samostatnou dešťovou 

kanalizací a budou zaústěny do podzemního vsakovacího systému, který bude 

uložený v zeleni na pozemku investora. Před každým vsakovacím systémem 

bude osazena kalová jímka.  

V místě navrženého vsakování nebyly provedeny geologické sondy. V případě 

nevhodného podloží, bude třeba podloží nahradit štěrkovým materiálem až po 

vhodné štěrkové podloží. 



Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu Hotel Chopin 

 

15 

 

Pro výstavbu kanalizace bude použito potrubí z PVC DN 300 (59,7 m), DN 150 

(4 m) a DN 125 (15,2 m). 

4.12 SO-36 Areálová jednotná kanalizace – tlakové potrubí 

Od stávající revizní šachty na přípojce kanalizace bude zřízeno tlakové potrubí 

jednotné areálové kanalizace, které povede podél komunikace až po čerpací 

šachty na pozemku investora. V místě křížení komunikace bude tlakové potrubí 

uloženo do stávající ocelové chráničky. 

Tlakové potrubí bude zhotoveno v profilu DN80 z PE-HD. Na trase tlakového 

potrubí budou zhotoveny 2 podzemní ŽB kalové šachty. 

4.13 SO-37 Čerpací šachta kanalizace 

Vzhledem k tvaru přilehlého terénu a nutnosti omezení vypouštění 

odpadních vod do veřejné kanalizace bude nutné odpadní vody přečerpávat.  

Budou zhotoveny dvě samostatné čerpací stanice – ČS1 pro splaškové vody a 

ČS2 pro dešťové vody. Čerpací stanice budou zhotoveny z prefabrikovaných 

nádrží o průměru 1500 mm. V šachtách budou osazeny trvale zaplavená 

čerpadla. 

4.14 SO-40 Vnější přípojka STL plynu 

Navrhovaná STL přípojka bude zajišťovat zásobování hotelu plynem. Bude 

zhotovena z DN100, PN 90kPa a napojena na stávající plynovod DN 300 PN 90 

kPa.  

Přípojka bude vedena podél komunikace v zeleném pásu. Přípojka bude 

v několika místech uložena do chráničky DN180 (přímo kousek od bodu 

napojení, v místě křížení kruhového objezdu Hornbach, v místě křížení ul. 

Galvaniho, křížení s přístupovou komunikací k nákupnímu centru Avion). Přípojka 

bude končit na hranici areálu zájmového pozemku. 

4.15 SO-41  Areálová přípojka STL plynu 

Areálová STL přípojka bude navazovat na vnější přípojku STL plynu. Bude 

začínat připojením na šoupátko v zemní soupravě DN 100. Areálová STL přípojka 

bude zredukována z DN 100 na DN65 PN 90kPa a bude vedena souběžně 

s Galvaniho ulicí směrem k objektu. Koncový bod přípojky bude tvořit šoupátko 

v zemní soupravě DN65 PN16. 
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4.16 SO-50 Překládka VN-22 kV a přípojka VN-22 kV 

Vzhledem k tomu, že místem, kde je navržený objekt hotelu prochází kabel 

VN, bude nutné ho přeložit. Původní kabel vedený přes zájmový pozemek bude 

zrušen a na hranicích pozemku bude přepojen na novou trasu kabelu. Nová 

trasa kabelu povede kolem hotelu, následně bude napojena na trafostanici, z níž 

bude hotel zásobován elektřinou a z trafostanice bude dál pokračovat k hranici 

pozemku, kde se provede přepojení na stávající kabel VN. 

4.17 SO-51 Areálové osvětlení 

V areálu hotelu Express by Holiday Inn bude zhotoveno vnější areálové 

osvětlení parkovišť a příjezdových cest. Osvětlení bude připojené z NN rozvaděče 

umístěného na objektu trafostanice. 

4.18 SO-60 Telefonní přípojka 

Přípojka telefonu bude napojena na stávající telefonní kabel poblíž areálu 

Hornbach. Přípojka bude vedena přes Galvaniho ulici v chráničce a na druhé 

straně komunikace bude v souběhu s ostatními přípojkami vedena směrem 

k zájmovému pozemku. Přípojka bude ukončena v objektu. 

5 Situace stavby a popis staveniště 

Pozemek, na kterém je navržená stavba hotelu se rozkládá na parcelách č. 

15689/52 a 15986/55 v Bratislavě, městké části Ružinov, v katastrálním území 

Trnávka na Galvaniho ulici. Pozemek je z východní strany ohraničen tělesem 

dálnice D1, ze severní strany přemostěním Galvaniho ulice a ze západní strany je 

ohraničen Galvaniho ulicí. V blízkosti pozemku se nachází především 

administrativní a obchodní budovy (Hornbach, Avion Shopping park,…) a letiště 

města Bratislavy.  

Vzhledem k tomu, že v západní části pozemku se nachází stávající inženýrské sítě 

a jejich ochranná pásma, je využitelnost plochy v této části omezena. 

Staveniště je přibližně trojúhelníkového tvaru o ploše 10 417,7 m2. Pozemek je 

nezastavěný a v současnosti se na něm nachází travnatý porost. Křoviny ani 

stromy se zde nenachází.  

Oplocení staveniště bude zhotoveno z poplastovaných pletivových dílců 

v modulovém rozměru 2370 mm se sloupky, které budou ukotveny do 

betonových základů o půdorysných rozměrech 400x400 mm a hloubce 900 mm. 

Toto oplocení bude trvalé – bude sloužit jako budoucí oplocení hotelového 
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komplexu. Vjezd na staveniště bude zajištěn ze severovýchodní strany. Oplocení 

bude v místě vjezdu přerušeno a bude zde zbudováno mobilní staveništní 

oplocení z pletivových dílců. Objekt SO01 bude situován ve střední části 

pozemku.  

Vzhledem k nutnosti realizace nových přípojek k objektu a realizace přístupových 

ploch – chodníků a vjezdu k hotelu bude uskutečněn dočasný zábor ploch. 

Uvedenými zábory bude dočasně omezen provoz na Galvaniho ulici. Zábory 

budou předem projednány na MU Bratislava-Ruzinov. Zařízení staveniště bude 

napojeno na předem zbudované přípojky elektřiny, vodovodu a areálové přípojky 

kanalizace. 

6 Napojení staveniště na dopravní systém 

Vjezd a výjezd na staveniště bude řešen ze severovýchodní strany pozemku 

přes zpevněnou komunikaci z ulice Galvaniho.  

7 Způsob realizace hlavních technologických etap hlavního objektu 

7.1 Hrubá spodní stavba 

7.1.1 Zemní práce 

Popis 

Nejprve proběhnou hrubé terénní úpravy. Na staveništi se  nenachází 

žádné dřeviny – keře ani stromy, nachází se zde pouze travní porost. Dle  

geologického posudku byla na povrchu území zjištěna 0,3 – 0,4 m masivní vrstva 

humusové hlíny – vzhledem k tomu proběhne skrývka na vyznačeném území, 

mimo ochranné pásmo vedení STL plynovodu, skrývka ornice. 

Pozemek je rovinatý a maximální převýšení pozemku činí 0,5,  budou 

provedeny hrubé terénní úpravy zajišťující vyrovnání převýšení pozemku.  

V místech, kde jsou navrženy zpevněné plochy pro zařízení staveniště, 

budou tyto plochy zhutněny válcem. Následně dojde k rozprostření štěrkodrti a 

k jejímu zhutnění.  

Poté bude proveden výkop stavební jámy pro 1.PP. s hloubkou základové 

spáry   ve výšce 130,05 m n.m., stěny stavební jámy budou svahovány v poměru 

1:2. Ve stavební jámě budou provedeny rýhy pro základové pásy s hloubkou 

základové spáry 129,95 m n.m. Tyto rýhy nebudou svahovány.  
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Souběžně s výkopem stavební jámy lze provádět rýhy pro základové pasy a 

výkopy pro základové patky v nepodsklepené části objektu. Rýhy 

v nepodsklepené části budou provedeny bez svahování. Výkopy pro základové 

patky budou svahovány ve sklonu 1:2 a posledních 0,5 -1,0 m, které budou 

sloužit pro štěrkopískové polštáře) se vyhloubí bez svahování s rozšířením o 0,6 

násobek tloušťky polštáře (0,5 – 1,0) než je rozměr příslušné patky. Hloubka 

základové spáry výkopů a rýh v nepodsklepené části objektu bude v úrovni 

131,45 m n.m, hloubka základové spáry výkopu pro výtahovou šachtu bude 

v úrovni 131,3 m n.m. 

Jakost a kontrola 

Vstupní kontrola 

Před zahájením prací bude zkontrolována připravenost staveniště a úplnost 

projektové dokumentace. Bude provedena kontrola vytýčení objektu. Zápis o 

kontrole se provede do stavebního deníku. 

Mezioperační kontrola 

Průběžně bude prováděna kontrola polohy hloubených jam a pasů a jejich 

hloubky. Kontrolováno bude rovněž správné svahování výkopů. 

Výstupní kontrola 

Zkontroluje se rovinnost základové spáry. Toto bude provedeno nivelačním 

přístrojem na bodech v rastru 3x3 m s povolenou maximální možnou odchylkou 

výškové úrovně 3 cm. Mimo rovinnost základové spáry bude kontrolována i 

čistota a její hloubka. Rovněž se zkontroluje poloha obvodu základových pasů. 

Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 

Stroje a pracovní pomůcky: dozer, rypadlo, nákladní automobil, měřící přístroje 

7.1.2 Základové konstrukce 

Postup provádění 

Nejprve se provede příprava podkladu pod základové patky. Vzhledem 

k základovým podmínkám se ve výkopech provedou štěrkopískové polštáře o 

tl. 0,5 – 1,0 m. Na staveniště bude dovezen štěrkopísek a po vrstvách o mocnosti 

0,3 m bude ukládán do výkopů pro základové patky a hutněn. Štěrkopískové 

polštáře budou hutněny vibračními pěchy na hodnotu Id=0,7; Edef=80 MPa. 

Na takto připravené polštáře bude zhotoveno bednění a postupně bude 

ukládána výztuž. Souběžně s výztuží patek se připraví navazující spodní část 
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výztuže pro základové sloupy. Betonáž patek bude probíhat autočerpadlem – 

beton C16/20, který se bude hutnit po 30 cm. Beton se bude ošetřovat vodou. Po 

vyzrání betonu lze provést odbednění a následné zasypání zeminou a její 

zhutnění. 

V místech základových pasů bude provedeno lití podkladního betonu. 

Beton bude na staveniště přivezen autočerpadlem a bude vylit podkladní beton 

o tl. 100 mm. Po jeho vyzrání lze provést uložení výztuže a zalití betonem – 

C16/20, který se bude při ukládání hutnit po 30 cm. Betonáž základových pasů 

proběhne přímo do výkopu. Základy se budou ošetřovat vodou. 

Mezi základovými patkami a pasy bude zhutněna zemina, ne kterou bude 

vytvořena základová deska o tloušťce 100 mm (150 mm v podsklepené části), na 

kterou bude následně položena hydroizolace. 

Jakost a kontrola 

Vstupní kontrola 

Provede se kontrola správnosti provedení a dočištění základové spáry a 

vstupní kontrola dovezeného materiálu – beton – typ a konzistence; výztuž – 

druh, množství, nepoškozenost; bednění – množství. Dodaný materiál musí být 

v souladu s dodacími listy a s objednávkou. 

Mezioperační kontrola 

Bude prováděna kontrola bednění – tvar, pevnost, rozměry, prostupy a 

celková tuhost. Dále bude kontrolována výztuž – kontrola souladu s projektovou 

dokumentací, její krytí, spoje a délky. Dále budou kontrolovány povětrnostní 

podmínky – teplota vzduchu nesmí klesnout pod +5°C, v jiném případě je nutné 

provést opatření – např. zahřívání betonu či přidáním přísad do betonu. 

Výstupní kontrola 

Provede se odchylka měření dle dokumentace 2 metrovou latí. Maximální 

přípustná odchylka je 0,5 mm/2m. Mimo rovinnost bude kontrolován soulad 

s projektovou dokumentací a pevnost. O provedené kontrole se provede zápis 

do stavebního deníku. 

Stroje  a pracovní pomůcky – vibrační pěchy, dozer, vibrační lišta, ponorný 

vibrátor, autočerpadlo, nákladní automobil. 
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7.2 Hrubá vrchní stavba 

7.2.1 Svislé a vodorovné konstrukce 

Nosná konstrukce objektu je především železobetonová – systém ŽB zdí, 

sloupů, průvlaků a stropů. Svislé nosné monolitické konstrukce 1.NP jsou tvořeny 

systémem zdí a sloupů. Vodorovná konstrukce ŽB desky nad 1.NP o tl. 220 mm je 

uložena na ŽB průvlacích. Svislé nosné konstrukce ostatních podlaží jsou tvořeny 

systémem ŽB zdí a na nich uloženou ŽB deskou. 

Obvodové stěny vstupu do objektu jsou navrženy zděné, na tuto 

obvodovou konstrukci je proveden ŽB věnec a ŽB stropní konstrukce. Výplňové 

zdivo monolitu a vnitřní zděné příčky jsou navrženy z keramických tvarovek. 

7.2.1.1 Zděné konstrukce 

Obvodová konstrukce 1.NP 

Provede se vytýčení konců a zlomů obvodové konstrukce. Vynese se 

vyrovnávací malta o tl. 1-2 cm a poté se založí konce a zlomy obvodové 

konstrukce. Poloha první vrstvy je určena zaměřením a vytyčením pomocí 

provázku mezi konci a zlomy. Dále se provede zdění zdiva do 1. výšky zdění a to 

do 1,5 m. Poté se instaluje pomocné lešení a bude prováděno zdění 2. výšky 

zdiva. Dále budou nad otvory uloženy překlady. Poté se zbuduje bednění pro ŽB 

věnce, uložení výztuže a betonáž. 

Jakost a kontrola 

Vstupní kontrola 

Provede se kontrola dodaného materiálu – množství, uskladnění, typ a jeho 

soulad s dodacími listy a objednávkou. Dále bude provedena kontrola provedené 

základů – ty musí být čisté a rovinné.  

Mezioperační kontrola 

Provede se kontrola založení zdiva – koncových a zlomových bodů. Průběžně se 

kontroluje svislost, vodorovnost a tloušťka spár zdiva. Dále se kontroluje min. 

uložení překladů. 

Výstupní kontrola 

Provede se vizuální kontrola a svislost a vodorovnost zdiva. Kontrola se provádí 

2m latí, přičemž je povolena odchylka 2 mm. Dále se kontroluje celkový souhlas 

s projektovou dokumentací.  
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Stroje a pracovní pomůcky: míchadlo, míchačka, lešení, vodováha, zednický 

provázek, olovnice, zednické kladívko a zednická lžíce  

7.2.1.2 Monolitické konstrukce 

Svislé monolitické konstrukce 

Za pomocí pásma a metru rozměříme a zakreslíme hrany budoucích 

sloupů a stěn. Armování budoucích sloupů navazuje na již zhotovenou výztuž 

vyčnívající ze základů a ze stropu.  

Bednění sloupů kruhového průřezu bude zhotoveno z papírového bednění 

MONOTUB. Papírové bednění bude navlečeno na připravenou výztuž a osazeno 

na osu základových patek. Jeho pozice bude zafixována pomocným dřevěným 

křížem a ze tří stran bude zajištěna pomocí napínacího pásu a podpěrami – 

ocelovými stojkami. Bednění sloupů hranatého průřezu a bednění stěn bude 

zhotoveno z bednících dílců RASTO. Nejprve se bednění ošetří odbedňovacím 

přípravkem.  Dílce se sestaví na montážním pracovišti a sestavené dílce bednění 

budou z montážního místa přemístěny na místo budoucích sloupů a stěn. 

Stabilita bednících dílců bude zajištěna rektifikačními vzpěrami, které mohou být 

vzájemně vzdálené maximálně 2,25 m. Jelikož bude výška bednění přesahovat 

3,0 m, musí být rektifikační vzpěry podpořeny přídavnou vzpěrou. 

V případě sloupů se armování zbuduje před osazením bednících dílců, 

v případě armování stěn se nejprve osadí jedna strana bednících dílců, osadí a 

naváže na čnící pruty výztuž a osadí se druhá strana bednění. Na zajištění krytí 

výztuže budou požity betonové distanční podložky s drátem (krytí 25 mm – od 

třmínků). 

Následně se provede instalace pochůzkových konzol a bezpečnostního 

zábradlí. 

 Nakonec se provede betonáž. Betonáž bude probíhat průběžně po cca 50 

cm vysokých vrstvách betonu. Betonáž bude probíhat hadicí autočerpadla. 

Betonovat se může z max. výšky 1,5 metru. Každá vrstva vysoká cca 50 cm bude 

provibrována se zpětným provibrováním povrchu předchozí vrstvy do hloubky 50 

– 10 mm. Při vibrování je nutné dbát na to, abychom nepoškodily přilehlou výztuž 

ani bednění. Vibrační hlavice musí být vedena tak, aby nedocházelo ke styku 

vibrační hlavice s bedněním nebo výztuží. Během ukládání betonové směsi nesmí 

dojít k přetvoření bednění ani k posunutí výztuže. Po betonáží se provádí 

ošetřování betonu vodou. 
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 Po vyzrání betonu se provede odbednění konstrukce. 

Jakost a kontrola 

Vstupní kontrola 

Nejprve se provede kontrola předchozích prací – provedení základových patek a 

pasů. Dále kontrola dodaného materiálu – kontrola výztuže – druh, množství, 

nezávadnost; kontrola betonu – druh; kontrola bednění – množství, čistota, míra 

opotřebení. Všechen dodaný materiál musí být v souladu s dodacím listem a 

objednávkou. 

Mezioperační kontrola 

Provede se kontrola vytýčení svislých kcí, kontrola montáže bednění – stabilita, 

těsnost, poloha; kontrola uložení výztuže – soulad s PD, uložení, krytí; kontrola 

ukládání čerstvého betonu a jeho ošetřování. 

Výstupní kontrola 

Na závěr bude provedena kontrola povrchu betonu, svislosti stěn a sloupů. 

Stroje a pracovní pomůcky: autočerpadlo, ponorný vibrátor, nákladní automobil, 

jeřáb. 

Vodorovné monolitické konstrukce 

Železobetonová stropní konstrukce bude provedena ze systémového 

bednění Hünneflex.  

Nejprve se provede bednění průvlaků. Do bednění budou umístěny 

armokoše. A následně proběhne betonáž. Betonová směs se nesmí ukládat 

z výšky větší než 1,5 m. Při ukládání betonu budou jednotlivé vstrvy hutněny 

ponorným vibrátorem. Při zhutňování ponornými vibrátory nesmí být vpichy 

umístěny vícekrát do jednoho místa. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí 

překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Při zhutňování 

musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50 - 100 mm. Beton bude 

následně ošetřován vodou. 

Následně se provede montáž bednění monolitické stropní desky. Dále se 

instalují ochranné prostředky proti pádu. Zábradlí bude mít zbudováno madlo ve 

výšce min 1,1 m a u podlahy bude mít zbudovanou dřevěnou lištu o výšce 0,15 

m. Otvory ve stropě pro instalační šachty a pro zbudování schodiště budou 

zakryty dřevěnými poklopy. Dřevěné poklopy budou zajištěny proti posunutí. 

Bednění se před prováděním armovacích prací ošetří odbedňovacím přípravkem. 
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Provede se armování stropní konstrukce a následně betonáž. Beton bude 

vibrován vibrační latí. Beton bude následně ošetřován vodou. 

Po dosažení doby odbednění může dojít k částečnému odbednění stropů a 

průvlaků – odstraní se bednící desky a nosníky a ponechané stojky se výškově 

upraví. Po uplynutí 28 dní proběhne kontrola zhotovené konstrukce statikem a 

následně může dojít k úplnému odbednění konstrukce. Po odbednění se bednící 

desky řádně očistí. 

Jakost a kontrola 

Vstupní kontrola 

Nejprve se provede kontrola předchozích prací – provedení monolitických stěn a 

sloupů. Dále kontrola dodaného materiálu – kontrola výztuže – druh, množství, 

nezávadnost; kontrola betonu – druh; kontrola bednění – množství, čistota, míra 

opotřebení. Všechen dodaný materiál musí být v souladu s dodacím listem a 

objednávkou. 

Mezioperační kontrola 

Provede se kontrola montáže bednění – stabilita, těsnost, poloha; kontrola 

provedení dilatací; kontrola uložení výztuže – soulad s PD, uložení, krytí; kontrola 

ukládání čerstvého betonu a jeho ošetřování. 

Výstupní kontrola 

Na závěr bude provedena kontrola povrchu betonu, vodorovnost, pevnost. 

Rovinnost se kontroluje 2m latí a povolená odchylka je 5 mm. 

Stoje a pracovní pomůcky - utočerpadlo, ponorný vibrátor, vibrační lišta, nákladní 

automobil, jeřáb. 

7.2.2 Ocelové konstrukce 

Nosná konstrukce 6.NP je řešena jako ocelová rámová konstrukce z profilů 

HEA ve vzájemné vzdálenosti 3,2 m se svislými sloupy kotvenými do 

železobetonové desky nad 5.NP. Ztužení ocelové konstrukce je zabezpečeno 

ocelovými ztužidly ve všech rovinách konstrukce. Pro dosažení architektem 

navrženého efektu zešikmených stěn jsou nosné rámy doplněné o šikmé sloupky 

pro ukotvení fasádních sendvičových panelů. Ocelovou konstrukci tvoří rovněž 

zastřešení schodišťových prostorů a zastřešení vstupu. Ocelová konstrukce 

zastřešení schodišťových prostorů je tvořena ocelovými prvky I a L. Ocelová 

konstrukce zastřešení vstupu je tvořena ocelovými trubkami. 
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Pracovní postup 

Nejprve se provede zaměření výšek a potřebných os souvisejících 

s výstavbou ocelové konstrukce. Následně proběhne samotná montáž .Ocelové 

prvky budou vyzdviženy pomocí jeřábu a budou připevněny ke stropu 5.NP 

pomocí chemických kotev. Před začátkem svařování se musí zkontrolovat 

správnost osazení dílců. Spojovací prostředky se musí před svařováním očistit od 

rzi, sněhu a námrazků. Při provádění svarů při teplotách vzduchu v intervalech 

0°C až -5°C, popř. až -5°C až -10°C musí být dodrženy obecné technologické 

postupy pro svařování za nízkých teplot. Svařování pod 0°C je možné při 

předehřevu konstrukce na minimální teplotu +70°C. Svařování za teploty 

vzduchu nižší než -10°C je zakázáno. Střešní rovina bude ztužena ocelovými 

trubkami. 

Jakost a kontrola 

Vstupní kontrola 

V rámci vstupní kontroly budou kontrolovány předchozí práce – rovinnost 

a čistota ŽB stropní konstrukce 5.NP. Dále bude kontrolován dodaný materiál – 

typ prvků, množství, délka, rozměry a jeho soulad s dodacím listem a 

objednávkou. 

Mezioperační kontrola 

Průběžně se kontroluje přesnost namontovaných konstrukcí (svislost, 

směrová správnost) a soulad s projektovou dokumentací. Dále se kontrolují 

svary. 

Výstupní kontrola 

Kontroluje se především přesnost namontovaných konstrukcí (svislost, 

směrová správnost) a soulad s projektovou dokumentací. Dále se kontroluje 

kvalita a provedení svarů. 

Stroje a pracovní pomůcky: svářečka, jeřáb, vrtačka. 

7.2.3 Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce nad 6.NP a monolitickými schodišti je tvořena ocelovou 

konstrukcí. Na tuto ocelovou konstrukci se po dokončení osadí ocelové 

trapézové plechy Na tuto vrstvu se provede připevnění tepelné izolace, dále 

separační vrstva a vrstva PVC folie. 

Jakost a kontrola 
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Vstupní kontrola 

Při vstupní kontrole budou kontrolovány především ocelové konstrukce – 

rovinnost, správnost. 

Mezioperační kontrola 

Bude se provádět především kontrola kotvení všech vrstev střechy a 

kontrola provedení hydroizolace – její těsnost. 

Výstupní kontrola 

Provede se kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy. Dále se provede vizuální 

kontrola a kontrola souladu s projektovou dokumentací. 

Stroje a pracovní pomůcky: jeřáb, nákladní automobil, vrtačka, AKU utahovačka, 

nivelační přístroj. 

7.3 Hrubé vnitřní práce 

7.3.1 Hrubé podlahy 

Mimo podlahu 1.PP, podlahu 1.NP a podlahu 6.NP budou podlahové 

konstrukce řešeny jako nulové. 

Hrubé konstrukce nenulových podlah budou provedeny z tepelné izolace 

(popř. kročejové izolace), vrstvy PE fólie a betonové vrstvy vyztužené KARI sítí. 

Pracovní postup 

U podlah na terénu bude na hydroizolační vrstvu položena vrstva 

separační, na ni vrstva tepelné izolace a na ni vrstva PE folie. U pokládky PE fólií 

se musí dodržet minimální přesah 100 mm. Na tuto vrstvu se provede betonáž 

desky vyztužené KARI sítí. 

U podlah 6.NP se nejprve provede pokládka PE fólie, následně se položí 

kročejová izolace, vrstva PE folie (minimální přesah 100 mm) a na tuto vrstvu se 

provede betonáž podlahy. Na závěr se na vyzrátou podlahu proveze nátěr ze 

stěrkové hydroizolace. 

Jakost a kontrola  

Vstupní kontrola 

Provede se kontrola podkladních konstrukcí – čistota a rovinnost. 

Maximální dovolená odchylka podkladního betonu je 3 mm při měření 2 m latí. 

Dále se kontroluje množství, druh a kvalita dodaného materiálu. 
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Mezioperační kontrola 

Průběžně budou kontrolovány jednotlivé kroky prací. Při pokládání PE folie 

se kontroluje její celistvost a nepoškozenost. 

Výstupní kontrola 

Po dozrání betonové podlahy bude provedena kontrola rovinnosti. 

Maximální dovolená odchylka jsou 2mm/2m.  

Stroje a pracovní pomůcky: míchačka, vibrační lišta, čerpadlo betonových směsí.  

7.3.2 Omítky 

Nejprve se povrch zbaví všech nečistot, poté bude nanesena penetrace. Poté se 

na podklad nalepí omítací profily, které budou ve vzdálenostech cca 1,5 m. Před 

započetím prací se provede olepení oken a dřeví lepící páskou. Následně se 

nanese omítka omítacím strojem. Omítka se následně stáhne stahovací latí. Poté 

se nechá omítka vyzrávat (1den/1mm tloušťky omítky). Poté se nanese vrchní 

vrstva omítky a vyhladí se její povrch.  

Jakost a kontrola 

Vstupní kontrola 

Nejprve se provede kontrola podkladu na který se bude omítka nanášet. 

Kontroluje se čistota, rovinnost (2mm/2m) a teplota. Dále proběhne kontrola 

dodaného materiálu – druh, množství, kvalita a jeho soulad s objednávkou a 

dodacím listem. 

Mezioperační kontrola 

Průžěžně se kontroluje teplota prostředí, která by měla být alespoň 5°C. Dále se 

kontroluje rovinnost a svislost omítek.  

Výstupní kontrola 

Zkontroluje se rovinnost omítek: 

Povolené odchylky: 

Jádrová omítka: max. 5mm/2m lati 

Štuková omítka: max. 2mm/ 2m lati 

Dále se zkontroluje přídržnou omítek, drsnost povrchu, stejnoměrnost povrchu, 

přímost a čistota koutů, kontrola přímosti hran a kontrola oddělení omítky od 

zárubní a dalších zabudovaných prvků v úrovni omítky. 
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Stroje a pracovní pomůcky: strojní omítačka, pneumatický dopravník, silo, lať, 

zednická lžíce, hladítko. 

7.3.3 Příčky 

Zděné 

Provede se vytýčení konců konstrukce a zlomových bodů. Vynese se 

vyrovnávací malta o tl. 1-2 cm a poté se provede napojení příčky na přilehlou 

monolitickou konstrukci. Dále se provede zdění zdiva do 1. výšky zdění a to do 

1,5 m. Poté se instaluje pomocné lešení a bude prováděno zdění 2. výšky zdiva. 

Dále budou nad otvory uloženy překlady. Poté se zbuduje bednění pro ŽB věnce, 

uložení výztuže a betonáž. 

Jakost a kontrola 

Vstupní kontrola 

Provede se kontrola dodaného materiálu – množství, uskladnění, typ a jeho 

soulad s dodacími listy a objednávkou. Dále bude provedena kontrola provedení 

stropní konstrukce – ta musí být čistá a rovinná.  

Mezioperační kontrola 

Provede se kontrola založení. Průběžně se kontroluje svislost, vodorovnost a 

tloušťka spár zdiva. Dále se kontroluje min. uložení překladů. 

Výstupní kontrola 

Provede se vizuální kontrola a svislost a vodorovnost zdiva. Kontrola se provádí 

2m latí, přičemž je povolena odchylka 2 mm. Dále se kontroluje celkový souhlas 

s projektovou dokumentací.  

Stroje a pracovní pomůcky: míchadlo, míchačka, lešení, vodováha, zednický 

provázek, olovnice, zednické kladívko a zednická lžíce  

7.3.4 Instalace 

V objektu bude proveden rozvod kanalizace, vody, plynu, elektro a sdělovacího 

vedení. 

Rozvod vody bude v objektu napojen na novou vodovodní přípojku. V objektu 

hotelu bude přípojka napojena na vnitřní rozvody vody. Rozvody vody budou 

umístěny v instalačních šachtách, podhledech, SDK příčkách a podlahách. 

Odpadní vody od zařizovacích předmětů budou odvedeny do přípojky splaškové 



Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu Hotel Chopin 

 

28 

 

kanalizace. Potrubí bude vedeno v instalačních šachtách, připojovací potrubí 

bude vedeno v SDK příčkách a podhledech. 

Objekt je napojen na přípojku plynu. V objektu bude na plyn napojena kuchyň 

umístěná v 1.NP. Rozvod plynu bude veden ze šachty umístěné vedle výtahových 

šachet a bude veden v podhledu do kuchyně.  

Elektrická energie bude zajištěna přípojkou NN, která je ukončena v trafostanici. 

Vnitřní elektro rozvody budou vedeny v SDK příčkách a pod omítkou. Vnitřní 

rozvody sdělovacího vedení budou napojeny na přípojku sdělovacího vedení. 

Jakost a kontrola 

Vstupní kontrola 

Před zahájením dojde ke kontrole předchozích prací, tak aby nic nebránilo 

v provedení rozvodů sítí. 

Mezioperační kontrola 

V průběhu provádění prací bude docházet ke kontrole souladu provedení 

s projektovou dokumentací. 

Výstupní kontrola  

Bude provedena zkouška těsnosti kanalizace, vodovodu a plynovodu. Provedou 

se tlakové zkoušky vodovodního potrubí. Bude provedena zkouška funkčnosti 

všech sítí. 

Stroje a pracovní pomůcky: vrtačka, svářečka, zalamovací nožík. 

7.4 Dokončovací práce 

7.4.1 Podhledy a SDK příčky 

Nejprve se provede vytýčení a vyznačení příček – vyznačí se první bod 

příčky a laserovým zaměřovačem jej přeneseme na protější stěnu. Olovnicí poté 

vyznačíme body ležící níže. Vynesou se vodorovné profily UW, které se 

k podkladu přichytí oboustranně lepící těsnící páskou. Vodorovné UW profily se 

do podlahy a stropu kotví pomocí natloukacích hmoždinek. Osadí se svislé CW 

profily. Svislé UW profily se k vodorovným profilům nekotví. Následně se osadí 

UA profily, ke kterým se přikotví ocelové zárubně dveří. Ocelové zárubně se 

kotvívždy dvojicí hmoždinek do podlahy, stropu a UA profilů. Vloží se tepelná 

izolace a provedou se vnitřní rozvody. Všechny vnitřní rozvody v SDK příčkách 

musí být provedeny pod pravým úhledm. Osadí se SDK desky, které se za pomoci 

zvedáku osadí 10 mm nad podlahou. SDK desky se ukotví rychlostavebními 
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šrouby TN pouze k UW profilům. Přiklopí se SDK desky z druhé strany. Musí být 

zajištěno posunutí spár oproti deskám na protější straně o polovinu šířky desky. 

Zatmelí se spáry. Spáry se zatmelí v obou vrstvách pláště. Tmel bude v prvním 

kroku nanášen kolmo ke spáře. Stažení tmelu se bude provádět nejlépe jedním 

tahem. Budou zatmeleny i všechny hřeby a případně poškozená místa v deskách. 

Provede se břebroušení tmelu. 

Sádrokartonový podhled se připevňuje k ocelovým profilům zavěšeným na 

konstrukci stropu hmoždinkami. Na tyto profily bude připevněna nakolmo druhá 

vrstva ocelových profilů. Provede se vyrovnání a opláštění konstrukce. Spáry se 

stejně jako o SDK příček vyplní tmelem.  

Jakost a kontrola 

Vstupní kontrola 

Kontrola dodaného materiálu – kvalita stav, počet, soulad s objednávkou a 

dodacím listem. Kontrola teploty a vlhkosti. Kontrola rovinnosti podkladních 

konstrukcí – maximální dovolená odchylka je 5mm/2m lati. 

Mezioperační kontrola 

Průběžně se kontrola vzdálenosti kotev, kontrola spojení dvou desek a překrytí 

spár a kontrola rovinnosti. Dále se kontroluje zkoušení zabudovaných instalací. 

Výstupní kontrola 

Zkontroluje se rovinnost výsledné konstrukce – maximální dovolená odchylka je 

2mm/ 2m. Dále se zkontroluje soulad s projektovou dokumentací a provede se 

vizuální kontrola. 

Stroje a pracovní pomůcky: laserový měřič, zalamovací nožík, vrtačka, vodováha, 

brusný kotouč, úhlová bruska. 

7.4.2 Úpravy povrchů a nášlapné vrstvy podlah 

Malby 

Nejprve se provede penetrační nátěr a poté vrstva malby, ta bude provedena ve 

dvou vrstvách. 

Obklady a nášlapné vrstvy 

Nášlapné vrstvy podlah budou řešené s ohledem na druh provozu. Budou 

použity tyto druhy nášlapných vrstev: 
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Koberec (hotelové pokoje, jednací místnosti,..), keramická dlažba (koupelny, 

kuchyně, toalety, umývárny,..), PVC (denní místnost zaměstnanců, sklady, chodby 

zázemí hotelu,..), beton s nátěrem (úniková schodiště, technické prostory 6.NP) 

Obklady budou provedeny v koupelnách a zázemí restaurace hotelu. 
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1 Posouzení dopravní dostupnosti staveniště 

Bratislava je hlavním městem Slovenska ležícím v Bratislavském kraji. Celé 

město se rozkládá v severozápadní části Podunajské nížiny, v předhůří Malých 

Karpat, nedaleko od soutoku Moravy s Dunajem. Městem protéká Dunaj, nachází 

se na rovinatém území a zaujímá celkovou plochu 367,9 km2. Nadmořská výška 

města se pohybuje v rozmezí 126 – 514 m n. m. Žije zde cca 417 000 obyvatel. 

Bratislavou procházejí dvě dálnice – dálnice D1 prochází Bratislavou od 

západu směrem na severovýchod. Dálnice D2 prochází západní částí Bratislavy 

od severu na jih. V západní části Bratislavy se na dálnici D2 napojuje dálnice D1. 

Sjezd ke staveništi je umožněn z přilehlých místní komunikací – z jižní a západní 

strany. Na místní komunikaci, která zajišťuje příjezd ke staveništi z jihu, se 

napojuje sjezd z dálnice D1. Výjezd ze staveniště je umožněn přilehlými místními 

komunikacemi – na severní a západní stranu. Při návrhu dopravních tras byly 

zohledněny památkové zóny Bratislavy, únosnost vozovek, poloměry zatáček či 

poloha a velikost kruhových objezdů.  

Většina stavebního materiálu, stavebních strojů včetně dovozu věžového 

jeřábu aj. bude zajištěna dovozem z nedalekého okolí stavby – do 10,5 km. 

Rovněž odvoz odpadního materiálu ze stavby bude na skládku v nedalekém okolí 

– 7,7 km.  

Obr. 1 Poloha staveniště vzhledem k meziměstským komunikacím 
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Obr. 2 Poloha staveniště vzhledem k městským komunikacím 

 

Obr. 3 Napojení staveniště na okolní komunikace 
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2 Navržené dopravní trasy 

Dopravní trasa pro dovoz věžového jeřábu 

Firma pronajímající zapůjčené jeřáby: KRANIMEX, spol. s.r.o., Lazaretská 

4/A, Bratislava 

Místo provozu firmy: skladový areál PZ800, Most pri Bratislave 

Trasa: komunikace II/572 ->  komunikace III/1030 -> komunikace I/63 -> 

dálnice D1 -> sjezd na Galvaniho ulici směrem ke staveništi 

Délka trasy: 10,5 km 

 Doba dopravy: 14 min. 

 

Dopravní trasa pro stavební stroje 

Firma pronajímající zapůjčené stavební stroje: Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská 

cesta 14605/50 

Pobočka odkud budou stroje zapůjčeny: Pribylinská 10, Bratislava – Žabí 

majer 

Trasa: trasa místní komunikace 

Délka trasy: 6,4 km 

 Doba dopravy: 16 min.  
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Dopravní trasa pro odvoz zeminy, stavební suti a jiného odpadu ze stavby 

Místo skládky: Recyklační dvůr Vassal, Lieskovská cesta č.3, Bratislava – 

Podunajské Biskupice 

Trasa: z Galvaniho ulice nájezd na dálnici D1 -> komunikace I. třídy č. 63 -> 

Lieskovská cesta 

Délka trasy: 7,7 km 

 Doba dopravy: 13 min 

  

Dopravní trasa pro dodání čerstvého betonu autočerpadlem 

Adresa betonárny: Stará Ivánska cesta 7, Bratislava 

Trasa: trasa místní komunikace 

Délka trasy: 3,2 km 

 Doba dopravy: 8 min. 

 

Dopravní trasa pro dodání bednících prvků firmy TEBAU 

Adresa firmy pronajímající bednění: TEBAU, spol. s.r.o., Bojnická 18/C, 

Bratislava 

Trasa: přeprava bednících dílců proběhne po trase místní komunikace 

Délka trasy: 6,6 km 

 Doba dopravy: 16 min.  

 

Dopravní trasa pro dodání výztuže a profilovaných ocelových prvků 

Sídlo firmy zajišťující dodání výztuže: FeroMAX s.r.o., ul. 29. Augusta 15e, 

Bratislava  

Provozovna firmy zajišťující dodání výztuže: FeroMAX s.r.o., Nová 

Rožňavská 144 (areál STROJNÁKUP), Bratislava 

Trasa: místní komunikace -> komunikace I/61 -> místní komunikace 

Délka trasy: 4,6 km 

 Doba dopravy: 10 min.  
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Dopravní trasa pro dodání keramických zděných prvků a jiného stavebního 

materiálu 

Pobočka firmy odkud bude materiál dovážen: MPL Stavebniny, Galvaniho 

4324/8, Bratislava 

Trasa: po trase místní komunikace 

Délka trasy: 3,8 km 

 Doba dopravy: 9 min.  
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1 Informace o staveništi 

1.1 Identifikační údaje o stavbě 

Název stavby: Hotel Express by Holiday Inn Bratislava 

Charakter stavby: novostavba  

Místo stavby: Galvaniho 16880/28, 821 04 Bratislava, Slovensko 

Kraj: Bratislavský 

Okres: Bratislava II 

Obec: Ružinov 

Katastrální území: Trnávka  

Účel užívání stavby: hotel, restaurační zařízení 

Parcely: 15689/52, 15689/55, 15689/142 

Typ stavby: trvalá 

Zastavěná plocha: 1 591,40 m2 

1.2 Situace stavby 

Pozemek, na kterém je umístěna navržená stavba hotelu se rozkládá na 

parcelách č. 15689/52 a 15986/55 v Bratislavě, městké části Ružinov, 

v katastrálním území Trnávka na Galvaniho ulici. Pozemek je z východní strany 

ohraničen tělesem dálnice D1, ze severní strany přemostěním Galvaniho ulice a 

ze západní strany je ohraničen Galvaniho ulicí. Řešený pozemek s nachází na 

okraji sídelní struktury. V blízkosti pozemku se nachází především administrativní 

a obchodní budovy (Hornbach, Avion Shopping park,…) a letiště města Bratislavy.  

Vzhledem k tomu, že v západní části pozemku se nachází stávající inženýrské 

sítě a jejich ochranná pásma, je využitelnost plochy v této části omezena. 

1.3 Popis staveniště 

Staveniště je přibližně trojúhelníkového tvaru o ploše 10 417,7 m2. Pozemek 

je nezastavěný a v současnosti se na něm nachází travnatý porost. Křoviny ani 

stromy se zde nenachází. Na ploše, kde se budou provádět výkopové práce pro 

základy stavby, zpevněné plochy či nově zhotovené přípojky se provede skrývka 

ornice. Část ornice bude odvezena a použita k rekultivaci ploch, část ornice bude 
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ponechána a bude zpětně použita na dotčeném pozemku při sadových 

úpravách. 

Oplocení staveniště bude zhotoveno z poplastovaných pletivových dílců 

v modulovém rozměru 2370 mm se sloupky, které budou ukotveny do 

betonových základů o půdorysných rozměrech 400x400 mm a hloubce 900 mm. 

Toto oplocení bude trvalé – bude sloužit jako budoucí oplocení hotelového 

komplexu. Vjezd na staveniště bude zajištěn ze severovýchodní strany. Oplocení 

bude v místě vjezdu přerušeno a bude zde zbudováno mobilní staveništní 

oplocení z pletivových dílců. Objekt SO01 bude situován ve střední části 

pozemku.  

Vzhledem k nutnosti realizace nových přípojek k objektu a realizace 

přístupových ploch – chodníků a vjezdu k hotelu bude uskutečněn dočasný zábor 

ploch. Uvedenými zábory bude dočasně omezen provoz na Galvaniho ulici. 

Zábory budou předem projednány na MU Bratislava-Ruzinov. Zařízení staveniště 

bude napojeno na předem zbudované přípojky elektřiny, vodovodu a areálové 

přípojky kanalizace. 

2 Zásady organizace výroby 

2.1 Stávající inženýrské sítě 

Přes dotčený pozemek vede podzemní vedení vysokého napětí. Vzhledem 

k tomu že toto vedení vede v místech, kde je navržený objekt hotelu, toto vedení 

bude na hranicích dotčeného pozemku přerušeno. Nová trasa kabelu vysokého 

napětí povede kolem hotelu, následně bude napojena na trafostanici, z níž bude 

hotel zásobován elektřinou a z trafostanice bude dál pokračovat k hranici 

pozemku, kde se provede přepojení na stávající kabel VN. 

Přes dotčený pozemek dále vede dálkový vodovod DN800 a DN1200. Vedení 

vodovodu společně s ochranným pásmem zaujímá pás široký 13,0 m. Dále tudy 

vede  vedení VTL plynovodu a trasy slaboproudých vedení. 

2.2 Stávající stavební objekty 

Na dotčeném pozemku nejsou žádné stávající objekty.  
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2.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a na kanalizaci 

2.3.1 Napojení staveniště na zdroj vody 

Aby bylo možno staveniště napojit na vodu, zbuduje se nejprve vodovodní 

přípojka (6,5 m) a areálový vodovod DN100 v předstihu (SO-31, délka 295,5 m). 

Areálový vodovod bude prozatímně ukončen na zájmovém pozemku podzemním 

hydrantem, přes který bude uskutečněn odběr staveništní vody. Na tento 

hydrant bude připojena přípojka staveništní vody v délce 17 m. 

2.3.2 Napojení staveniště na zdroj elektřiny 

Elektrická energie pro zařízení staveniště bude realizována v předstihu 

překládkou stávajícího kabelu VN. Z překládky kabelu VN bude vybudována 

trvalá přípojka VN. Odběr staveništní elektřiny bude zabezpečen realizací 

příslušného úseku VN přípojky s dočasným ukončením ve staveništní TS. Odběr 

staveništní elektřiny bude realizován skrz rozvodnou skříň. 

2.3.3 Napojení staveniště na kanalizaci 

Než budou v průběhu stavby vybudovány čerpací šachty a tlaková kanalizace 

s revizní šachtou napojenou na stávající veřejnou splaškovou kanalizaci, bude 

odkanalizování staveniště dočasně zajištěno suchým WC – 3 ks. 1 kus suchého 

WC v blízkosti skladů a montážních ploch zůstane vzhledem ke vzdálenosti 

navržených unimo buněk až do konce zhotovení stavby. 

2.4 Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu 

Vjezd na staveniště bude zajištěn ze severovýchodní strany. Oplocení bude 

v místě vjezdu přerušeno a bude zde zbudováno mobilní staveništní oplocení 

z pletivových dílců. Objekt SO01 bude situován ve střední části pozemku.  
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3 Návrh zařízení staveniště 

3.1 Pracovní a hygienické zázemí 

3.1.1 Kancelář stavbyvedoucího, asistenta stavbyvedoucího a mistrů 

 Počet osob: 

Stavbyvedoucí – 1 osoba 

Asistent stavbyvedoucího – 1 osoba 

Mistr – 2 osoby 

Typ stavební 

buňky 

Potřeba místa 

na osobu 

Počet 

osob 

Doporučené 

rozměry 

Typ 

buňky 

Velikost 

buňky 

Počet 

buněk 

Kancelář 

stavbyvedoucího 

16 m2 1 8 m2 BK1 16 m2 1 

Kancelář mistrů 

a asistenta 

stavbyvedoucího 

8 m2 3 24 m2 BK1 16 m2 2 

 

Na staveništi budou celkem umístěny 3 stavební buňky typu BK1 – kancelář. 

3.1.2 Šatny 

 Předpokládaný počet pracovníků: 

okolo 40 ve stejnou dobu 

Typ stavební 

buňky 

Potřeba místa 

na osobu 

Potřeba místa 

celkem 

Typ buňky Plocha 

buňky 

Počet 

buněk 

Šatny 1,25 m2 50 m2 BK1– kanceláře, 

šatny 

16 m2 4  

 

Na stavbě budou umístěny 4 stavební buňky typu BK1, které budou sloužit 

jako šatny pro zaměstnance 
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3.1.3 Hygiena 

 Předpokládaný počet pracovníků: 

okolo 40 ve stejnou dobu 

 Umývárny 

1 umyvadlo/ 10 osob -> 4 umyvadla/ 40 osob 

1 sprcha/ 15 osob -> 3 sprchy/ 40 osob 

 Toalety 

2 sedadla/ 11 - 50 mužů -> 2 sedadla/ 40 osob 

2 pisoáry/ 11 – 50 mužů  -> 2 pisoáry/ 40 osob 

Na stavbě budou umístěny 2 stavební buňky typu SK1 – sprcha WC. 

Vzhledem k nemožnosti se v počátečních fázích výstavby napojit na kanalizaci 

budou obě tyto buňky umístěny na fekálních tancích a před vstupem budou 

umístěny ocelová schodiště. Vzhledem ke vzdálenosti montážních ploch od 

umístění buněk SK1, bude v blízkosti montážního pracoviště ještě umístěno 

mobilní WC TOITOI KLASIC. 

Pozn.: Na denní stavbě se nepočítá s ženami. 

3.1.4 Sklady 

Na stavbě budou umístěny 3 skladové kontejnery LK1 a budou zbudovány 

venkovní skladovací plochy zpevněné štěrkodrtí tl. 150 mm.  

Skladovací kontejnery budou umístěny poblíž venkovních skladovacích a 

montážních ploch. 
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3.2 Potřeba vody 

Potřeba vody pro provozní účely:                   
      

      
       

Qt maximální hodinová potřeba provozní vody 

Sv potřeba provozní vody za den [l] 

Knt koeficient nerovnoměrnosti potřeby provozní vody, knt = 1,5 

t pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách v letním období 

Potřeba vody pro činnost MJ Spotřeba/ 

den[l] 

Počet Celkem 

spotřeba/ den[l] 

Ošetřování ŽB zdí 2.NP 

(1/2) 

m3 200 99,7 19 940 

Ošetřování ŽB stropů 

2.NP (1/2) 

m3 200 146,6 29,320 

Příčky 1.NP m3 30 12,1 363 

Mytí nákladních vozidel ks 1000 1 1000 

Mytí osobních vozidel ks 200 1 200 

 

   
         

      
       

            

 

Potřeba vody pro osobní hygienu:             
         

      
       

Qp maximální hodinová potřeba vody 

Pp počet pracovníků ve směně 

Ns Norma potřeby vody na osobu za den (l) 

Knt koeficient nerovnoměrnosti potřeby vody pro osobní účely, knt=2,7 

t pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách v letním období 

Potřeba vody pro činnost MJ Spotřeba/ 

den[l] 

Počet Celkem 

spotřeba/ den[l] 

Pracovníci na staveništi 

se sprchováním 

1 pracovník/ 

směna 

75 40 3000 

 

   
         

      
       

           



Technická zpráva zařízení staveniště Hotel Chopin 

 

48 

 

 

Potřeba vody pro protipožární účely: 

Není třeba navrhovat rozvod vody pro požární účely, jelikož při budování 

vodovodní přípojky v předstihu budou na staveništi vybudovány dva hydranty. 

Třetí hydrant bude vybudován cca 20 m od hranice staveniště. 

Předpokládaná maximální potřeba vody na staveništi bude 2,95 l/s = 10,62 m3/h 

Návrh vodovodního plastového potrubí PN 10 – DN 40, návrhová rychlost 

2,5 m/s.  

3.3 Potřeba elektrické energie 

Celkový příkon elektrické energie bude stanoven z celkového počtu strojních 

zařízení vyžadující elektrickou energii a jejich výkonu.  

Ve výpočtu bude uvažována varianta sestavy strojních zařízení, u níž bude 

potřeba největšího výkonu. 

Hodnota příkonu: 

                          
                                    

  

S  zdánlivý výkon 

1,1 koeficient rezervy nepředvídaného zvýšení příkonu 10% 

  ,   ,    koeficient náročnosti – soudobost výkonů spotřebičů 

    ,     ,      fázový posun stanovený z příslušné hodnoty      

P1  instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

P2 instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 

P3 instalovaný výkon vnějšího osvětlení 

 

Koeficient    se stanoví dle ČSN 34 1610. 

 Koeficient pro mechanizační prostředek s jedním elektromotorem je 0,75; 

se dvěma a více motory 0,55 

 Pro koeficient    vnitřního osvětlení se používá hodnota z intervalu 0,7 až 0,9 

 Pro koeficient    vnějšího osvětlení se používá hodnota z intervalu 0,9 až 1,0 

 

 

 

 



Technická zpráva zařízení staveniště Hotel Chopin 

 

49 

 

Hodnota P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

Stroj Výkon jednoho stroje Celkový výkon 

Liebherr 256 HC jeřáb 61 kW 61 kW 

Vysokotlaký čistič 2,4 kW 4,8 kW 

Stavební míchadlo 1,4 kW 2,8 kW 

Ponorný vibrátor 1,5 kW 3,0 kW 

Celkem  71,6 kW 

 

Hodnota P2 – instalovaný výkon vnitřního osvětlení 

Typ osvětlení Výkon jednoho zdroje Celkový výkon 

Úsporná žárovka 0,012 kW 0,108 kW 

 

Hodnota P3 – instalovaný výkon venkovního osvětlení 

Typ osvětlení Výkon jednoho zdroje Celkový výkon 

2x halogenový reflektor 0,3 kW 0,6 kW 

 

Celkový potřebný výkon na staveništi během výstavby: 

       
                               

                                                  

           

3.4 Skladovací plochy 

Pro etapu hrubé stavby jsou navrženy venkovní skladovací plochy. Tyto 

venkovní skladovací plochy budou zpevněné vrstvou štěrkodrtí tl. 150 mm a 

budou odvodněné vyspádováním plochy. 

Plochy pro skladování bednících prvků jsou tvořeny samostatnou přílohou, 

kde jsou tyto plochy rozkresleny. Při návrhu velikosti skladovacích ploch byl brán 

zřetel na obecné pokyny pro skladování materiálu. Kusový materiál pravidelných 

tvarů bude skladován do výšky maximálně 1,8 m, kusový materiál 

nepravidelných tvarů bude skladován do výšky maximálně 1,0 m. Materiál 

skladovaný na paletách (keramické tvarovky, apod.) bude skladován do výšky 

max. 2,0 m.  
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Plocha pro skladování výztuže: 

      

Z  velikost zásoby 

Q denní spotřeba materiálu 

n doba předzásobení 

        

   užitná (čistá) plocha skladu 

q  množství materiálu, který lze uskladnit na 1 m2 skladové plochy 

(skladový normativ) 

   užitná (čistá) plocha na jednotku 1/q 

  
  

 
     

       

  koeficient využití skladové plochy 

f celková plocha na měrnou jednotku 

 

Vstupní hodnoty: 

Q = 0,8 t 

n = 40 dnů 

         

     

q = 1,5 

   
 

   
       

                  

      

  
  

   
          

Pro skladování výztuže s předzásobením na 40 pracovních dnů je třeba velikosti 

skladovací plochy 23,3 m2. 

Plocha pro skladování zdícího materiálu: 

Největší spotřeba zdícího materiálu na 1 patro: 

PTH 17,5 – 462 m2 

PTH 24 – 96 m2 

PTH 25 AKU – 1222 m2 

PTH 11,5 – 459 m2 
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Typ 

materiálu 

Spotřeba 

materiálu 

Spotřeba 

cihel [ks/m2] 

Počet cihel 

[ks/paletě] 

Počet 

palet 

Velikost 

palety 

PTH 17,5 56 m2 10,7 84 8 1180/1000 

PTH 24 95 m2 10,7 80 13 1180/1000 

PTH 25 AKU 210 m2 12 60 42 1180/1000 

PTH 11,5 14 m2 8 96 2 1180/1000 

 

Celkem bude potřeba pro zdící materiál zbudovat skladovací plochu pro 65 palet. 

Plocha je podrobně rozkreslena na výkresu skladovacích ploch.  
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4 Objekty zařízení staveniště 

4.1 Kancelář, šatna 

7 x Stavební buňka BK1 

Popis: 

Na stavbě bude umístěno celkem 7 stavebních buněk typu BK1. Samotné 

kontejnery nebo jejich sestavy slouží jako kanceláře vedení stavby, šatny 

pracovníků, ubytovací jednotky pro zaměstnance, odpočinkové místnosti. 

Vnitřní vybavení: 

 1 x elektrické topidlo 

 3 x el. zásuvka 

 okna s plastovou žaluzií 

 nábytek na přání (stůl, židle, skříně) 

Technická data: 

 šířka: 2 438 mm 

 délka: 6 058 mm 

 výška: 2 800 mm 

 el. přípojka: 380 V/32 A 

 

Obr. 1 Stavební buňka BK1 –kancelář, šatna  

 

 

  



Technická zpráva zařízení staveniště Hotel Chopin 

 

53 

 

4.2 Hygienické zázemí 

Na stavbě budou umístěny 2 stavební buňky typu SK1 – sprcha WC. 

Vzhledem k nemožnosti se v počátečních fázích výstavby napojit na kanalizaci 

budou obě tyto buňky umístěny na fekálních tancích a před vstupem budou 

umístěny ocelová schodiště. Vzhledem ke vzdálenosti montážních ploch od 

umístění buněk SK1, bude v blízkosti montážního pracoviště ještě umístěno 

mobilní WC TOITOI KLASIC. 

2 x Stavební buňka SK1 

Vnitřní vybavení: 

 2 x elektrické topidlo 

 2 x sprchová kabina 

 3 x umývadlo 

 2 x pisoár 

 2 x toaleta 

 1 x boiler 200 litrů 

Technická data: 

 šířka: 2 438 mm 

 délka: 6 058 mm 

 výška: 2 800 mm 

 el. přípojka: 380 V/32 A 

 přívod vody: 3/4" 

 odpad: potrubí DN 100 

 

Obr. 2 Stavební buňka SK1 – sprcha, WC umístěná na fekálním tanku 
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Obr. 3 Stavební buňka SK1 – sprcha, WC umístěná na fekálním tanku 

 

2 x fekální tank o objemu 9 m3 

Vzhledem k nemožnosti se v počátcích stavby napojit na kanalizaci, budou 

hygienické buňky umístěny na fekálních tancích o objemu 9 m3. 

Obr. 4 Fekální tank 

 

Předpokládaná doba, za kterou je nutné vyvést fekální tanky 

Objem 1 

fekálního tanku 

Počet fekálních 

tanků 

Celkový objem 

fek. tanků 

Potřeba vody 

na den 

Doba 

naplění 

9 m3 2 ks 18 m3 3 m3 6 dnů 

Předpokládaná doba, za kterou je nutné vyvézt fekální tanky je 6 dnů. 

2 x ocelové schodiště 

Vzhledem k převýšení hygienických buněk kvůli umístění fekálních tanků, budou 

k hygienickým buňkám instalovány 2 kusy ocelových schodišť. 

Obr. 4 Ocelové schodiště 
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1x TOITOI Klasik 

Popis: 

Toaletní kabina TOI TOI KLASIC nabízí objem fekálního tanku – 320 l. Tuto výhodu 

využijí zákazníci převážně ve stavebnictví. Tank je mírně vyvýšen a tím je 

zabráněno přímému pohledu dovnitř nádrže. Ke každé toaletní kabině patří 

pravidelný a kvalitní servis, zabezpečený personálem firmy TOI TOI. 

Vybavení TOITOI Klasik: 

 fekální tank (320 litrů)     

 pisoár 

 držák 3 rolí toaletního papíru 

 oboustranný uzamykací mechanismus dveří 

 jeřábová oka 

 háček na oděvy 

 dávkovač dezinfekčního roztoku na ruce 

Zvláštní vybavení: 

 zásobník na čistou vodu pro mytí 

rukou 

 zásobník papírových ručníků 

 dávkovač tekutého mýdla 

 WC lze dovybavit osvětlením 

Technická data: 

 šířka: 135 cm 

 hloubka: 105 cm 

 výška: 223 cm 

 hmotnost: 110 kg 

 

 

 

Obr. 5 TOITOI KLASIK 
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4.3 Sklady 

3 x skladový kontejner LK1  

Popis: 

Uzamykatelné vstupní dveře, které zaujímají celou šířku kontejneru, umožňují 

ukládání neskladného a objemného materiálu všeho druhu.   

Technická data: 

 šířka: 2 438 mm 

 délka: 6 058 mm 

 výška: 2 591 mm 

 

Obr. 6 Skladový kontejner LK1 

 

Obr. 7 Skladový kontejner LK1 
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4.4 Plastové kontejnery 

Na staveništi budou umístěny 3 kusy plastových kontejnerů CLD 120 na tříděný 

odpad. Tyto kontejnery budou vyhotoveny ve třech barevných provedeních a 

budou sloužit pro třídění papíru, skla a plastu. Každý kontejner na sobě bude mít 

umístěný štítek s názvem skladovaného odpadu. 

Na staveništi bude dále umístěn jeden velký plastový kontejner o objemu 1100 l 

určený na komunální odpad. 

3 x Plastový kontejner CLD 120 

Popis: 

Nádoby odpovídají normám EN 840 -1, -5, -6. Kontejnery mají dvě kolečka a 

hřebenové vyprazdňování. 

Rozměry: 

Typ Délka Šířka Výška Objem Hmotnost 

CLD 120 552 mm 483 mm 926 mm 120 l 8,9 kg 

 

Obr.8 Plastový kontejner CLD 120 
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1 x plastový kontejner 1100 l 

Popis: 

Kontejnery odpovídají normám EN 840-3, -5, -6. Kontejnery disponují čtyřmi 

kolečky. Všechna kolečka jsou otočná, dvě z nich navíc brzděná. Vyprazdňování je 

hřebenové a čepové. 

Rozměry: 

Typ Délka Šířka Výška Objem Hmotnost 

CLE 1100 1375 mm 1060 mm 1470 mm 1100 l 65 kg 

 

Obr.9 Plastový kontejner CLE 1100 
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4.5 Kontejner na stavební odpad 

Na staveništi budou umístěny 3 kusy kontejnerů na stavební odpad o objemu 

8 m3. 

Rozměry: 

Objem Délka Šířka Výška 

8 m3 500 cm 240 cm 80 cm 

 

Obr.10 Kontejner na stavební odpad 

 

 

4.6 Elektroměrový rozvaděč 

staveništní rozvaděč MULTI-EL – HM422/FI/EL  

Základní specifikace: 

 přenosný s kovovým stojanem 

 polyesterová skříň 

Rozměry a hmotnost: 

 výška 1060 mm 

 hloubka 640 mm 

 šířka 640 mm 
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Technické údaje: 

Průmyslové zásuvky 2 x 5/16A + 2 x 5/32A 

Zásuvky 230 V/16 A 4 

Proudový chránič 1 x Fl 4/40/0,03A 

Připojení kabelem  

Jištění 4 x 1/16A 

 2 x 3/16A 

 2 x 3/32A 

 

Na celé stavbě budou k dispozici min. 2 ks staveništních rozvaděčů. 

Obr. 11 Staveništní rozvaděč 
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4.7 Mobilní oplocení 

Oplocení staveniště bude zhotoveno z mobilních plotových panelů F2 

z pozinkované oceli o š. 3500 mm a výšce 2000 mm. Tyto panely budou umístěny 

na plastbetonových podstavcích a vzájemně budou spojeny spojovacími prvky 

z pozinkované oceli. 

Brána vjezdu bude zhotovena ze dvou kusů mobilního oplocení umístěného 

na kolečkách a připevněné k panelům oplocení otočným závěsem z pozinkované 

oceli. 

Obr. 12 Mobilní oplocení    

 

Pro oplocení je nutné zajistit 454 m dlouhý plot z panelů š. 3 500 mm a 

doplňkových vyrovnávacích panelů š. 1200 mm. 

 

Příslušenství k mobilnímu oplocení: 

Obr. 13 Plastbetonový podstavec 
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Obr. 14 Spojovací prvek mobilních plotových panelů z pozinkované oceli 

 

Obr. 15 Kolečko k brance    Obr. 15 Otočný závěs 

   

 

4.8 Komunikace ze štěrkodrti 

Staveništní komunikace je navržena ze štěrkodrti o tl. 150 mm. Staveništní 

komunikace je vybudována v místě budoucí asfaltové komunikace a vrstva její 

štěrkodrti bude v pozdější fázi stavby sloužit jako podloží pro tuto asfaltovou 

komunikaci. 

Rovněž zpevněné plochy štěrkodrtí pod skladové a montážní plochy a 

zpevněné plochy pod staveništními buňkami budou v budoucnu sloužit jako 

podloží pod nové zpevněné plochy.  

Požadovaný modul přetvárnosti komunikace ze štěrkodrti je 50 MPa při 

modulu přetvárnosti zeminy 30 MPa. 

Množství:  332 m3 
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4.9 Fasádní lešení 

Lešení bude na staveništi zbudováno v rámci dokončovacích prací. Lešení 

bude zbudováno nejprve při montáži stěnových panelů a vzhledem k dlouhé 

následující pauze bude po montáži panelů opět demontováno a odvezeno ze 

stavby. Jakmile to umožní povětrnostní podmínky bude opět dovezeno a 

smontováno za účelem provedení kontaktního zateplovacího systému. Fasádní 

lešení je navrženo  ze systému PERI. 

Obr. 17 Fasádní lešení PERI UP Flex 

 

5 Fáze zařízení staveniště 

5.1 Zařízení staveniště pro fázi zemní práce 

Na staveništi bude provedena skrývka ornice o mocnosti 0,3 m. Skrývka 

ornice bude provedena až k ochrannému pásmu plynovodu a dále bude 

provedena i mimo pozemek stavby v místech, kde je navržen nový chodník a 

napojení areálové komunikace na stávající přilehlou komunikaci. Současně bude 

provedeno oplocení celého pozemku stavby. Pozemek stavby bude opatřen 

jedním vjezdem. 

Proběhne vytýčení stávajících sítí vedoucích staveništěm.  
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Bude zhotovena přípojka vody a přeložka vedení VN společně s přípojkou 

elektrické energie. Budou provedeny staveništní rozvody elektrické energie a 

bude provedeno napojení staveništních buněk na vodu. 

Bude zhotovena staveništní komunikace a ze štěrkodrti o mocnosti tl. 150 

mm. Rovněž budou zhotoveny skladovací a montážní plochy a plochy zázemí 

staveniště ze štěrkodrti o mocnosti tl. 150 mm. 

Na plochy zpevněné štěrkodrtí budou umístěny staveništní buňky – 

3 x kancelář, 4 x šatna, 2 x hygienická buňka, 3 x sklad, 1 x TOITOI KLASIK. 

5.2 Zařízení staveniště pro fázi hrubé stavby 

Na staveniště bude dovezen věžový jeřáb a proběhne jeho montáž. Staveniště 

bude vybaveno kontejnery na stavební odpad. 

5.3 Zařízení staveniště pro fázi dokončovací práce 

Na staveniště bude umístěno silo na skladování suché směsi omítek.  

V této fázi budou zhotoveny zpevněné plochy areálu, odvodnění zpevněných 

ploch, vsakování, napojení na kanalizaci a plynovodní přípojka. 

6 Náklady na zařízení staveniště 

 Množství Kč/ měsíc Počet měsíců Cena (Kč) Poznámka 

Buňka BK1 7 ks 2 990,-    17 355 810,- Pronájem 

Buňka SK1 2 ks 7 900,- 17 271 660,- Pronájem 

Buňka LK1 3 ks 2 880,- 17 146 880,- Pronájem 

TOITOI  1 ks 3 990,- 17 67 830,- Pronájem 

Oplocení 454 m 270,- 14 1 716 120,- Pronájem 

Plastové 

popelnice 

3 ks - - 3 870,- Vlastní 

Plastový 

kontejner 

1 ks - - 9 060,- Vlastní 

Rozvaděč 2 ks - - 40 000,- Vlastní 

Fekální tank 2 ks 5 000,- 17 170 000,- Pronájem 

Vývoz fekálií 3,3/měsíc 4 500,- 17 254 745,- Pronájem 

Staveništní 76 m - - 7 600,- Vlastní 
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rozvody 

Kontejner na 

stavební odpad 

3 ks - - 15 700,- Pronájem 

Jeřáb Liebherr 

256 HC 

1 ks 81 000,- 8,5 688 500,- Pronájem 

Hasící přístroje 4 ks - - 2 400,- Zakoupeno 

 

Náklady na fasádní lešení dle rozpočtovacího programu RTS: 

Lešení bude pronajato na 65 dnů: 

 Množství MJ Cena/ MJ Cena celkem 

Montáž lešení 2839 m2 55,8 158 432 

Doprava lešení 2839*3 km*m2 0,28 2 385 

Pronájem lešení 2839 m2 38,2*2,2 238 614 

 

Spotřeba energií 

Voda 9 871 29,- Kč/m3 286 259,- 

elektřina 83 3 820,- Kč/MWh 317 060,- 

 

Přibližná celková cena staveniště stanovená výpočtem činí 4 753 375,- Kč 

7 Časový plán montáže a demontáže zařízení staveniště 

Časový plán montáže a demontáže zařízení staveniště je řešen samostatnou 

přílohou. 
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1 Věžový jeřáb Liebherr 256 HC 

Na stavbu objektu bude nasazen věžový jeřáb Liebherr 256 HC. Věžový jeřáb 

bude na stavbu dopraven návěsovým tahačem IVECO STRALIS ve spojení s 

podvalníkovým návěsem GOLDHOFER STZ-L 5-53/80 A F2. 

Obr. 1 Schéma věžového jeřábu Liebherr 

 

 

Posouzení věžového jeřábu tvoří samostatnou přílohu projektu. 
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2 Pásový dozer Caterpillar D6T SW 

Pásový dozer bude na staveništi sloužit ke shrnování ornice tl. 300 mm a 

k rozhrnutí podsypu ze štěrkodrti. Dále bude provádět výkop stavební jámy a 

bude upravovat okolní terén do nájezdové rampy. Pásový dozer bude na 

staveniště dopraven návěsovým tahačem s podvalníkem 

Technické parametry: 

Objem radlice: 5,62 m3 

Šířka radlice: 3556 mm 

Výška radlice: 1412 mm 

Hloubkový dosah radlice: 459 mm 

Maximální naklopení radlice: 743 mm 

Hmotnost: 20 739 kg 

Výkon motoru: 159 kW 

Rozměry:  

Obr. 3 pásový dozer Caterpillar D6T SW 

 

Označení  jednotka Hodnota 

1 rozchod pásů mm 2 032 

2 Šířka základního stroje mm 2 950 

3 Výška stroje mm 3 195 

4 Délka pásu ve styku s terénem mm 2 871 

5 Délka základního stroje mm 3 860 

 Délka stroje s radlicí mm 1 472 

 Délka stroje s vícenožným rozrývačem mm 1 403 

6 Výška záběrových lišt desek pásů mm 65 

8 Výška tažného zařízení mm 576 
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3 Kolový nakladač Caterpillar 972M 

Kolový nakladač Caterpillar 962M bude sloužit pro nakládání shrnuté ornice a 

výkopku na nákladní automobil TATRA T815. Dále bude pomáhat s přesouváním 

dovezeného materiálu do násypů. 

Technické parametry: 

Výkon motoru: 201 kW 

Objem lopaty: 3,6 m3 

Provozní hmotnost: 20,5 t 

Obr. 4 Kolový nakladač Caterpillar 
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Obr.5 Schéma kolového nakladače Ceterpillar 

Rozměry 

Obr. 6 rozměry kolového nakladače Caterpillar 
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4 Pásové rypadlo Caterpillar 313F L 

Toto rypadlo bude použito pro hloubení rýh pro základové pasy šířky 2000 mm. 

Na stavbu bude dovezeno návěsovým tahačem s podvalníkem. 

Technické parametry: 

výkon motoru 55 kW 

max. hloub. dosah/max. dosah 6,0/ 8,6 m 

Hmotnost 14 100 kg 

Rozměry (d/ š/ v) 7 960/ 2 590/ 2 830 mm 

Max. nakládací výška 6 340 mm 

Šířka lopaty 750 – 1 200 mm 

Objem lopaty 0,3 – 0,76 m3 

Dosah: 

Obr. 7 Schéma dosahu pásového rypadla Caterpillar  
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Rozměry: 

Obr.8 Schéma pásového rypadla Caterpillar 

 

Obr.9 Rozměry pásového rypadla Caterpillar 

  



Návrh strojní sestavy Hotel Chopin 

 

75 

 

5 Hydraulické minirypadlo Caterpillar 305E2 CR 

Toto rypadlo bude použito pro hloubení rýh pro základové pasy šířky 600 mm. 

Na stavbu bude dovezeno návěsovým tahačem s podvalníkem. 

Technické parametry: 

výkon motoru 30 kW 

max. hloub. dosah/max. dosah 3,67/ 5,44 m 

Hmotnost 5 440 kg 

Rozměry (d/ š/ v) 5 290/ 1 980/ 2 550 mm 

Max. nakládací výška 3 920 mm 

Šířka lopaty 400 – 900 mm 

Objem lopaty 0,06 – 0,28 m3 

Obr. 10 Shcéma dosahu hydraulického minirypadla Caterpilar 
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Rozměry: 

Obr. 11 Schéma rozměrů hydraulického minirypadla Caterpillar 

 

Obr. 12 Rozměry hydraulického minirypadla Caterpillar 
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6 Tahačový (zeminový) válec Caterpillar CP68B 

Tahačový válec bude použit pro zhutnění zeminy. 

Technické parametry: 

Výkon motoru 117 kW 

Pracovní šířka (mm) 2 134 mm 

Provozní hmotnost (t) 14,7 t 

Amplituda 2,1/ 0,98 mm 

frekvence 23,3 – 30,5 Hz 

Rozměry: 

Ozn.  

1 6,05 m 

2 6,55 m 

3 2,33 m 

4 2,5 m 

5 2 134 mm 

6 25 mm 

7 1 549 mm 

8 3,11 m 

9 2,9 m 

10 445 mm 

11 497 mm 

12 688 mm 

 

 

Obr. 13 Schéma rozměrů tahačového válce Caterpillar 
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7 Vibrační pěch LT 6005 11" - Atlas Copco 

Vibrační pěchy budou použity pro hutnění štěrkopískových polštářů pod 

základové patky. 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost 70 kg 

Výkon 2,6 kW 

Hutnící síla 15 kN 

Frekvence 12 Hz 

Otáčka 15-18 m/min. 

Hlučnost 106 dB(A) 

Šířka desky 280 mm 

Délka desky 330 mm 

 

Obr. 14 Vibrační pěch 
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8 Nákladní automobil TATRA T815 6x6 třístranný sklápěč 

Nákladní automobil bude použit především pro odvoz zeminy – ornice a 

výkopku na skládku, dále na dovoz štěrkodrti na staveniště.  

Technické parametry: 

Motor 325 kW, 2 100 Nm/ 1100 ot/ min. 

Kabina 2dveřová, 2 sedadla 

Rozvor 3 440 + 1 320 mm 

Max. tech. přípustná hmotnost 28 500 kg 

Stoupavost při 28 500 kg 30,0 % 

Užitečné zatížení 16 300 kg 

Max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 

Nástavby Třístranně sklopná korba, 9 m3 

 

Rozměry: 

Obr.15 schéma rozměrů TATRY T815 
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9 Návěsový tahač IVECO STRALIS AT 440S42 T/P 

Návěsový tahač bude sloužit pro dopravu zemních strojů a to ve spojení 

s podvalníkem GOLDHOFER STZ-L 3 A F2. V tomto spojení budou na staveniště 

přivezeny – pásový dozer, kolový nakladač, pásové rypadlo a hydraulické 

minirypadlo. 

Rozměry: 

Rozvor (A): 3 800/3650 mm 

Celková délka (B): 6 256/ 6076 mm 

Začátek kabiny od osy přední nápravy (C): 1 410 mm 

Převis rámu od osy zadní nápravy (D): 1 048 mm 

Maximální šíře kabiny (E):  2 550 mm 

Konec kabiny od osy přední nápravy (F): 940 mm 

Výška nízké kabiny bez spoileru (K): 2 990 mm 

Výška vysoké kabiny: 3 570 + 230 mm střešní spoiler 

Výška rámu (L): 982 mm 

Rozchod kol přední nápravy (M): 2 049 mm  

Rozchod kol zadní nápravy (N): 1 818 mm 

Technické parametry: 

Celková hmotnost vozidla (legislativní/ konstrukční): 18 000/ 19 000 kg 

Pohotovostní hmotnost vozidla – základní provedení: 6 700 kg 

Celková hmotnost soupravy:  44 000 kg 

Povolené zatížení přední nápravy:  7 500 kg 

Povolené zatížení zadní nápravy (legislativní/konstr.) 11 500/ 13 000 kg 

Obr. 16 Schéma rozměrů návěsového tahače IVECO STRALIS 
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10 Terénní kloubová plošina UP RIGHT AB62 RT 

S pomocí této plošiny budou montovány stěnové panely a výplně otvorů. 

Technické parametry: 

Max. pracovní výška 20,9 m 

Max. výška podlahy prac. koše 18,9 m 

Nosnost pracovního koše 227 kg 

 

Rozměry: 

A 20,9 m 

B 18,9 m 

C 2,5 m 

D 8,2 m 

E 2,3 m 

 

Obr. 17 schéma montážní plošiny 

 

Posouzení: 

Výška montážní podlahy  pracovního koše plošiny – 18,9 m bude dostačující pro 

montáž stěnových panelů.  
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11 Podvalníkový návěs GOLDHOFER STZ-L A F2 

Podvalníkový návěs bude sloužit pro dopravu zemních strojů a to ve spojení 

s návěsovým tahačem IVECO STRALIS AT 440S42 T/P. V tomto spojení budou na 

staveniště přivezeny – pásový dozer, kolový nakladač, pásové rypadlo a 

hydraulické minirypadlo. 

Technické parametry: 

Celková hmotnost 50 000 kg 

Nosnost 37 700 kg 

Ložná plocha 8 800 (+3 570 mm) x 2 550 mm 

Rychlost 80 km/h 

Rozměry: 

Obr. 18 Rozměry podvalníkového návěsu GOLDHOFER STZ-L A F2 

 

12 Podvalníkový návěs GOLDHOFER STZ-L 5-53/80 A F2 

Tento podvalníkový návěs bude sloužit pro dopravu věžového jeřábu na stavbu. 

Technické parametry: 

Hmotnost návěsu 18 000 kg 

Zatížení na nápravu 5 x 10 000 kg 

Hrubá hmotnost 68 000 kg 

Nosnost 52 200 kg 
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Rozměry: 

Obr. 19 Rozměry podvalníkového návěsu GOLHOFER STZ-L 5-53/80 A F2 

 

13 Nákladní automobil IVECO Stralis 450 + hydraulická ruka FASSI F 110 B 1.21 

Technické parametry hydraulické ruky: 

Moment zátěže: 97 kNm 

Rozměry válce (d/š//v) 2,36/ 0,78/ 2,232 m 

Standardní výložník 5,75 m 

Nosnost 1,76 t 

Maximální dosah 5,6 m 

Hmotnost 1,13 t 

 

Technické parametry IVECO Stralis 450 

EURO 5 

Objem: 10 308 ccm 

Výkon: 332 kW  

Palivo: nafta 

Počet míst: 2 

Barva: bílá 

Pov. hmotnost: 18 t 

Nosnost: 11 t 

 

 

 

Obr. 20 Nákladní automobil IVECO STRALIS s hydraulickou rukou FASSI 
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14 Autočerpadlo Schwing S 39 SX 

Autočerpadlo bude použito pro betonáž základových pasů a patek, základové 

desky, monolitických stěn, průvlaků, schodišť, stropů a sloupů. 

Technický popis: 

Vertikální dosah 38,7 m 

Horizontální dosah 34,7 m 

Počet ramen 4 

Dopravní potrubí DN 125 

Délka koncové hadice 4 m 

Pracovní rádius otoče 2 x 360° 

Systém zapatkování SX-H 

Zapatkování podpěr – přední 7,94 m 

Zapatkování podpěr – zadní 6,4 m 

 

Obr. 21 autočerpadlo Schwing S 38 SX 
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Posouzení autočerpadla Schwing S38 SX v poloze 1 a 3 

1 – nejvyšší místo betonáže – betonáž monolitických schodišťových stěn, 

vzdálenost 23 m, výška 20,82 m 

2 – nejvzdálenější místo betonáže – betonáž monolitických nadezdívek 5.NP, 

vzdálenost 29 m, výška 18,62 m  

Obr. 22 Posouzení autočerpadla Schwing S38 SX v poloze 1 a 3 
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Posouzení autočerpadla Schwing S38 SX v poloze 2 

1 – nejvzdálenější místo betonáže – betonáž stropu nad 1.NP, vzdálenost 29 m, 

výška 4,42 m 

2 – nejvyšší nejvzdálenější místo betonáže – betonáž monolitického stropu 

výtahové šachty 6.NP, vzdálenost 14,24 m, výška 21,22 m 

3 – nejvzdálenější nejvyšší místo betonáže – betonáž monolitických nadezdívek 

6.NP, výška 18,62 m, vzdálenost – 22 m 

3 – nejvzdálenější místo betonáže – základy  

Obr. 23 Posouzení autočerpadla Schwing S38 SX v poloze 2 
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15 Ponorný vibrátor WACKER Neuson H35 SM5-S 

Jedná se o ponorný vibrátor s ohebnou hřídelí a elektrickým motorem. 

Ponorný vibrátor bude na staveništi použit k hutnění svislých nosných 

monolitických konstrukcí a monolitických průvlaků. 

Technické parametry motoru: 

Motor Univerzální motor s dvojitou izolací 

Napětí 1~V 230 

Proud 6,5 A 

Frekvence 50-60 Hz 

Výkon  1,5 kW 

Hmotnost 5,3 kg 

Dxšxv 312x154x230 mm 

Připojovací kabel 5 m 

Technické parametry ohebné hřídele 

Délka 5 000 mm 

Hmotnost 9,3 kg 

Technické parametry tělesa ponorného vibrátoru 

Průměr 35 mm 

Délka 410 mm 

Hmotnost 1,3 kg 

Obr. 24 Tělesa ponorného vibrátoru  WACKER Neuson 

 

Obr. 25 Ponorný vibrátor WACKER Neuson  
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16 Plovoucí vibrační lišta Enar QZH + 4m profil 

Vibrační lišta bude na staveništi použita k hutnění podkladního betonu, stropních 

konstrukcí a hrubých podlah. 

Popis: 

Tato vibrační stahovací lišta QZH je speciálně konstruována pro rozhrnování 

betonové směsi při pohybu vpřed i vzad. Mechanizmus umožňuje pouhým 

natočením rukojeti doprava naklonit lištu dozadu a rozhrnovat beton směrem od 

obsluhy. Opačně při natočení rukojeti doleva, naklonit lištu dopředu a hrnout 

beton směrem k obsluze 

Technické parametry: 

Hmotnost 27 kg 

Objem nádrže 0,5 l 

Palivo Bezolovnatý benzin 

Odstředivá síla 150 kN 

Motor HONDA GX-25-4 taktní 

Délka 4 m 

Zdvihový objem 25 cm3 

Výkon HP/ot. 1,1/7 000 

 

Obr. 26 Plovoucí vibrační lišta Enar 
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17 Stavební míchačka Atika Focus 185 L/400V s nožní brzdou 

Stavební míchačka bude sloužit k výrobě malty. Na staveniště bude dopravena 

nákladním automobilem IVECO STRALIS 450. 

Technické parametry: 

Objem bubnu 185 l 

Motor 400 V; 50 Hz 

Výkon 750 W 

Rozměry (dxšxv) 138x91x138 cm 

Hmotnost 90 kg 

Obr. 27 Stavební míchačka Atika Focus 

 

 

18 Stolní okružní pila Scheppach HS 120 

Okružní pila bude na stavbě využita při řezání desek a překližek bednění. 

Technické parametry: 

Příkon 2 200 W 

Typ motoru 230 V; 50 Hz 

Otážky 2 800 ot/min. 

Průměr kotouče 315 mm 

Vnitřní průměr kotouče 30 mm 

Počet zubů kotouče 24 z 

Rozměr stolu 800x500 mm 
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Výška stolu 850 mm 

Prořez 90° 83 mm 

Prořez 45° 49 mm 

Nastavení sklonu 45-90° 

Hmotnost 53,64 kg 

Rozměry 890x610x440 mm 

 

Obr. 28 Stolní okružní pila Scheppach 

 

19 Silo na omítkovou směs CEMIX 

Ve fázi dokončovacích prací bude na stavbu dovezeno 

silo na jádrové omítky o objemu 18 m3. Toto silo bude 

během průběhu stavby 3x naplněno. Pro dovoz bude 

použit návěsový tahač s podvalníkovým návěsem. 

  

 

 

Obr. 29 Silo na omítkou směs CEMIX 
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20 Omítací stroj PFT G4 

Slouží k čerpání suché maltové směsi, k jejímu míchání a následnému 

omítání. Omítací směs bude do omítacího stroje dopravována pneumatickým 

dopravníkem ze sila. 

Technické parametry: 

Motor 5,5 kW; 230 V; 50 Hz; 400 ot./ min. 

Vzduchový kompresor 0,9 kW; výkon 250l/min.; tlak 4 bary 

Motor podávacího kola 0,55 kW 

Výška plnění/ obsah zásobníku 930 mm/ 150l 

Rozměry (dxšxv) 1 200x730x1 550 mm 

Hmotnost cca 235 kg 

El. Přípojka 3x 230/400 V 

Požadované jištění 32 A 

 

Obr. 30 Omítací stroj PFT 
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21 Pneumatický dopravník 

K dopravě omítkové směsi ze sila do strojní omítačky bude sloužit pneumatický 

dopravník. 

Technické parametry:     

Dopravní vzdálenost až 140 m 

Množství dopravovaného materiálu cca 20 kg/min. 

Elektřina – připojení 400 V, 50 Hz, jištění 32 A, nutný rozdělovač 

na staveništi s 30mA rychlým jističem 

Výkon kompresoru 8,1 kW 

Max. tlak kompresoru 2,5 bar 

Kontinuální hladina akustického tlaku 85+-1 dB(A) 

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) 2 320x1 530x1 230 mm 

Obsah 55 l 

Hmotnost 450 kg 

 

22 Ryobi EWS1150RS ruční okružní pila 1150 W 

Okružní pila bude na stavbě využita při řezání desek a překližek bednění. 

 Nastavitelná základní deska pro 0°- 45° úkosové řezy  

 Aretace veřetena pro rychlou výměnu kotouče  

 Nastavitelnost hloubky pro přesné řezy 

 

Technické parametry: 

Příkon 1 150 W 

Typ motoru 230 V; 50 Hz 

Průměr kotouče 170 mm 

Vnitřní průměr kotouče 20 mm 

Prořez 90° 55 mm 

Prořez 45° 38 mm 

Otáčky  5 600 ot/ min. 
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Obr. 31 Okružní pila Ryobi    Obr. 32 Pneumatický dopravník 

23 Úhlová bruska Makita GA9050R 

Úhlová bruska bude na stavbě využita při řezání a upravování výztuže. 

Technické parametry: 

Průměr kotouče 230 mm 

Hmotnost 4,8 kg 

Příkon 2000 W 

Volnoběžné otáčky 6600 ot/min. 

Závit na vřetenu M14 

 

Obr. 33 Úhlová bruska Makita 
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24 Vysokotlaký čistič BOSCH GHP 5-65 X 

Vysokotlaký čistič bude na stavbě využit pro čištění bednících dílců, případně 

vozidel. 

Technické parametry: 

Maximální průtok 520 l/hod. 

Délka přívodního kabelu 5 m 

Napětí 230 V 

Délka vysokotlaké hadice 10 m 

Max. teplota vody 50 °C 

Maximální tlak 160 bar 

Hmotnost 24 kg 

Příkon 2 400 W 

Obr. 34 Vysokotlaký čistič Bosch   Obr. 35 Stavební míchadlo HECHT 

 

25 Stavební míchadlo HECHT 1137 

Jedná se o stavební míchadlo na elektřinu. Bude sloužit pro výrobu 

stavebních lepidel a malt pro zdění.  

Technické parametry: 

Průměr upínání M14 

Otáčky bez zatížení 0-570/0-760 ot./min. 

Hmotnost 3,5 kg 

Motor elektrický 230 V/ 50 Hz 

Příkon 1 400 W 
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1. Obecná charakteristika 

1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Hotel Express by Holiday Inn Bratislava 

Charakter stavby: novostavba  

Místo stavby: Galvaniho 16880/28, 821 04 Bratislava, Slovensko 

Kraj: Bratislavský 

Okres: Bratislava II 

Obec: Ružinov 

Katastrální území: Trnávka 

Účel užívání stavby: hotel, restaurační zařízení 

Parcely: 15689/52, 15689/55, 15689/142 

Typ stavby: trvalá 

Zastavěná plocha: 1 591,40 m2 

Investor: HOTEL Avion, s.r.o., 

 Záhradnická 72, 821 01 Bratislava, Slovensko  

Generální projektant: GFI STUDIO, s.r.o., Trnavská 67, 821 01 Bratislava, 

Slovak  

  Republic 

  IČO: 36735230 

Autor návrhu:  ARCHINA, s.r.o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1, 

Czech  

 Republic 

 IČO: 45315337 

Hlavní dodavatel: 

 

1.2 Obecné informace o stavbě 

Objekt hotelu je 6 - podlažní stavba, půdorysného tvaru rozevřeného U. 

Přízemí hotelu má především společenskou funkci. Nachází se zde restaurace, 

snídaňová místnost, společenská hala, recepce aj. Následující čtyři podlaží jsou 
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navrhnuté jako ubytovací. Poslední podlaží je technické, s prostorami VZT 

zařízení, s kotelnou, strojovnou výtahů, místnostní obsluhy a sklady.  

Z konstrukčního hlediska je objekt navržený jako příčný nosný systém, 

tvořený ŽB stěnami. Část v 1. NP je uložena na ŽB sloupy. Na ŽB stěny jsou 

ukládané spojité desky. Desky budou v 1. NP ukládány na průvlaky, v ostatních 

podlažích jsou stropní desky řešeny jako bezprůvlakové. Nosná konstrukce 6. NP 

je řešená jako ocelová rámová konstrukce z profilů HEA. 

 

1.3 Obecné informace o procesu 

Tento stavebně technologický předpis řeší betonáž železobetonových 

monolitických konstrukcí – ŽB stropu tl. 220 mm, průvlaků výšky 280 a 380 mm a 

stěn tl. 150 mm. Pro zhotovení této konstrukce je navržen bednící systém firmy 

Tebau. Monolitické stropní konstrukce budou zhotoveny ze systémového 

bednění HÜNNEFLEX, monolitické stěny a sloupy ze systémového bednění 

RASTO a monolitické stěny obloukového tvaru v místech schodišťových prostorů 

ze systémového bednění RONDO. Betonová směs bude na staveniště dopravena 

autočerpadlem s domíchávačem betonu z nedaleké betonárny.  

Byla provedena ekonomická rozvaha za účelem zjištění ekonomické 

výhodnosti rozdělení betonáže stropu do etap. Dle ekonomické rozvahy vyšla 

nejlépe varianta B. Tato varianta říká, že betonáž stropu bude rozdělena do dvou 

přibližně stejně velkých celků, které jdou odděleny dilatační spárou. Množství 

zapůjčeného bednění se tímto sníží téměř na polovinu. Předpokládaná doba 

betonáže stropu jednoho podlaží včetně odbednění je 41 dnů.  

2 Použité materiály, zásady jejich skladování a dopravy 

2.1 Materiál 

Hlavní stavební materiál 

- Beton 

o Pevnost C 20/25 

o Třída prostředí XC1 

o Stanovení maximální velikosti zrna kameniva: 

 max. 1/3 nejmenšího rozměru konstrukce: 

 stěny – 150 *1/3 = 50 mm 

 stropy + průvlaky – 220 *1/3 = 73,3 mm 
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 nejmenší vzdálenost ocelových prutů výztuže zmenšená o 5 

mm 

 25 -5 = 20 mm 

 max. 1,3 násobek krycí vrstvy výztuže 

 25*1,3 = 32,5 mm 

 Maximální frakce kameniva je 20 mm 

 Navržená frakce kameniva je 8/16 

 1/3 světlého průměru potrubí, jímž je dopravován beton 

 20*3 = 60 mm 

 Nejmenší průměr potrubí, jímž bude dopravován beton, je 60 

mm 

o Konzistence betonu S3 

o Maximální obsah chloridů v betonu – Cl 0,4 

- Betonářská ocel 10 505 R – 85 tun 

- Jako distanční prvky budou použité plastové zubové lišty a plastové 

distanční kroužky 

 

Materiál pro dočasné stavební konstrukce 

Bednění kruhových sloupů 

- Papírové bednění MONOTUB ø 300 mm, v = 4,5 m – 2 ks 

- Papírové bednění MONOTUB ø 450 mm, v = 4,68 m – 2 ks 

- Papírové bednění MONOTUB ø 450 mm, v = 4,2 m – 6 ks 

- Papírové bednění MONOTUB ø 450 mm, v = 4,3 m – 1 ks 

- Dřevěný kříž pro přesné umístění sloupů 

- Rektifikační vzpěry – 33 ks 

 

Bednění hranatých sloupů 

Prvky sloupového bednění počet [ks] 

RASTO dílec 30 x 300 25 

RASTO dílec 30 x 120 25 

RASTO dílec 90 x 300 12 

RASTO dílec 90 x 120 12 

RASTO dílec 60 x 300 2 

RASTO dílec 60 x 120 2 

RASTO dílec 70 x 300 12 

RASTO dílec 70 x 120 12 
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RASTO dílec 65 x 300 2 

RASTO dílec 65 x 120 2 

RASTO vnitřní roh 30 x 300 6 

RASTO vnitřní roh 30 x 120 6 

rohová spojka RASTO 544 

kombispojka 83 

čep k univerzálnímu dílci 36 

matice k univerzálnímu dílci 36 

centrovací matice 36 

vzpěra - ocelová stojka EUROPLUS 550 DC 64 

patka stojky 64 

spojka vzpěry 64 

Kontramatka 550 DC 64 

matice M12 pozink 64 

RASTO rohová vložka 5 x 270 64 

 

Bednění stěn přímých 

Prvky stěnového bednění počet [ks] 

bednící překližka tl. 21 mm 0,15 x 4,68 m 14 

bednící překližka tl. 21 mm 0,2 x 4,68 m 2 

hranoly 100/100 dl. 4,68 m 32 

RASTO dílec XXL 240 x 270 50 

RASTO dílec 90 x 300 48 

RASTO dílec 30 x 300 6 

RASTO vnitřní roh 30 x 270 18 

RASTO dílec 45 x 300 8 

RASTO dílec 75 x 300 4 

RASTO dílec 60 x 300 12 

kombispojka 211 

rohová spojka 18 

příčník 80 48 

centrovací napínák 96 

centrovací matice 100 96 

RASTO kloubový roh 15 x 270 24 

kotevní tyč 200/15 mm 97 

matice talířová 90 258 

kotevní tyč 250/15 mm 32 

vzpěra - ocelová stojka EUROPLUS 550 DC 72 

patka stojky 72 

spojka vzpěry 72 
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Kontramatka 550 DC 72 

rektifikační vzpěra 72 

přepravní hák   

 

Bednění stěn obloukových 

Prvky stěnového bednění RONDO počet [ks] 

poloměrová šablona vnitřní 4  

poloměrová šablona vnější  4 

vnější bednící dílec RONDO 250x300 4 

vnější bednící dílec RONDO 250x200 4 

vnější bednící dílec RONDO 128x300 1 

vnější bednící dílec RONDO 128x200 1 

vnitřní bednící dílec RONDO 240x300 4 

vnitřní bednící dílec RONDO 123x300 2 

vnitřní bednící dílec RONDO 240x200 4 

vnitřní bednící dílec RONDO 123x200 2 

vnitřní bednící dílec RONDO 240x150 3 

vnitřní bednící dílec RONDO 123x150 1 

kotevní profil RONDO 131 

RONDO spojka 51 

MANTO srovnávací spojka 38 

spínací matice 262 

kotevní tyč 120 131 

rektifikační vzpěra 6 

ocelová stojka 6 

spojka vzpěry 6 

patka vzpěry 6 

balení zátek 24-27K 2 

 

Bednění stropů a průvlaků 

Prvky bednění průvlaků a stropů počet [ks] 

H-20 nosník 1,45 m  229 

H-20 nosník 1,90 m  35 

H-20 nosník 2,45 m  203 

H-20 nosník 2,90 m  99 

H-20 nosník 3,90 m  24 

H-20 nosník 4,90 m  36 

H-20 nosník 5,90 m  57 

Stojka EUROPLUS 550 DC 184 

Stojka EUROPLUS 350 BD  241 
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průvlaková spojka  124 

průvlakový nosník  124 

bezpečnostní pojistka  124 

vidlicová hlavice  263 

přidržující hlavice  162 

trojnožka UNI  263 

sloupek zábradlí se svorkou   

Bednící deska tl. 21 mm, 150 x 50 cm 86 

Bednící deska tl. 21 mm, 200 x 50 cm 354 

Bednící deska tl. 21 mm, 250 x 50 cm  23 

Bednící překližka tl. 21 mm cca 150 m2 

montážní tyč  10 

 

Prvky montážních konzol a bezpečnostního zábradlí 

Prvky montážních konzol a bezpečnostního 

zábradlí 
počet [ks] 

bednění RONDA   

pochůzková konzola 6 

TK sloupek 6 

sloupek protizábradlí 6 

čep D20 12 

prkna 21,45 m2 

bednění HÜNNEFLEX   

průvlaková spojka  92 

H-20 nosník 1,45 m  134 

prkna  125,6 m2 

bednění RASTO   

RASTO pochůzková konzola   98 

TK sloupek  98 

sloupek protizábradlí  98 

prkna 140,1 m2 

PROTECTO sloupek zábradlí 48 

PROTECTOR konektor sloupku k H20 48 

 

2.2 Doprava primární 

Bednící materiál a výztuž bude na stavbu dopravena nákladním automobilem 

LIAZ 110.053 s hydraulickou rukou. Výztuž bude dopravena na staveniště na 

dřevěných hranolech, musí být rozdělena podle položek a oštítkována. 
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Prvky bednění budou na stavbu dopraveny z firmy Tebau, spol. s.r.o. vzdálené 

cca 4 km s dojezdovou dobou cca 10 minut. Bednění bude dopraveno 

valníkovým automobilem s hydraulickou rukou Mercedes Benz Atego 1229 L. 

Prvky bednění budou svázány nebo uloženy do kontejnerů firmy Tebau.  

Doprava betonové směsi bude zajištěna autočerpadlem s domíchávačem 

betonu dodavatelské firmy betonu CHR (Slovensko), a.s. Vzdálenost betonárny 

od stavby je cca 1,2 km, dojezdová doba je cca 4 minuty.  

Prvky stěnového bednění a bednění hranatých sloupů – dílce RASTO – budou 

z valníkového automobilu na skládku stavby přepravovány pomocí transportních 

závěsů RASTO zavěšených na jeřáb. Ve svazku je možné přepravovat maximálně 

10 dílců RASTO nebo 5 dílců RASTO XXL. 

Ocelové stojky EUROPLUS budou přepravovány na Paletě na stojky UNI 

pomocí jeřábu. Paleta na stojky je velikosti 100x200 cm a má nosnost 1500 kg. 

Paleta přepraví 50 ks stojek EUROPLUS DB 350 a 40 ks stojek EUROPLUS DC 550.   

Drobnější bednící materiál (trojnožky, kombispojky, rastospojky, vidlicové a 

přidržovací hlavice,…) a prvky montážních konzol a bezpečnostního zábradlí 

budou přepravovány v Pletivových paletách UNI velikosti 100x120 cm o nosnosti 

1000 kg a velikosti 200x100 cm o nosnosti 2000 kg.   

Stohy bednících nosníků budou přepravovány pomocí popruhů. Při svazování 

nosníků do stohů, budou hrany nosníků chráněny kartonem. 

Bednící desky, překližky určené k dořezu bednění a dřevěná prkna na 

zhotovení bezpečnostního zábradlí a dna montážních konzol budou svázány ve 

stozích a na místo skladování budou přepravovány pomocí vázacích popruhů a 

jeřábového háku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Přeprava bednících dílců RASTO 
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Obr. 2 Paleta na stojky UNI 
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Obr. 3 Uložení stojek na paletu 

 

Obr. 4 Paleta pletivová 100x120 cm 
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Obr. 5 Paleta pletivová 200x100 cm 

 

 

Obr. 6 Přeprava nosníků  

 

 

Obr. 7 Ochrana hran dřevěných bednících nosníků 
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Obr. 8 Příklad svázání bednících desek do stohů 

 

 

1.1. Doprava sekundární 

Čerstvá betonová směs bude po staveništi dopravována autočerpadlem firmy 

CHR (Slovensko), a.s. V případě malého betonovaného objemu, bude betonáž 

probíhat pomocí věžového jeřábu a bádie na beton 1016L.12 o objemu 1000 

litrů.  

Výztuž bude vázána na staveništi na místě pro vázání výztuže a na místo 

uložení bude přepravována věžovým jeřábem. 

Bednící prvky budou po staveništi dopravovány ručně nebo pomocí věžového 

jeřábu. 

2.3 Skladování 

Materiál bude skladován na zpevněné a odvodněné ploše. Zpevněná plocha 

bude provedena z betonového recyklátu o tl. 150 mm a její odvodnění bude 

zajištěno vyspádováním plochy. Plochy a rozmístění zpevněných ploch jsou 

vyznačeny na výkresu zařízení staveniště. Materiál bude proti povětrnostním 

vlivům chráněn zaplachtováním.  

Kusový materiál pravidelných tvarů smí být skladován do výšky 1,8 m, kusový 

materiál nepravidelných tvarů smí být skladován do výšky 1,0 m. Materiál 

uložený na paletách se smí skladovat do výšky 2,0 m. Mezi jednotlivými 

skládkami je třeba zajistit průchod široký min. 0,75 m, čela skládek musí být od 

sebe vzdálena min. 1,2 m.  
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Ocelové stropní stojky budou přepravovány a skladovány na ukládací 

pozinkované paletě. Trojnožky, průvlakové spojky, vidlicové hlavice, talířové 

matice, kombispojky, příčníky a podobné materiály budou skladovány 

v pletivových paletách, ve kterých budou dodány dodavatelem bednícího 

materiálu.  Dřevěné bednící nosníky a dřevěné bednící desky budou skladovány 

ve stozích na dřevěných prokladcích. Dřevěné překližky určené k dořezu bednění 

stropní konstrukce a dřevěná prkna ke zhotovení bezpečnostního zábradlí a 

podlahy montážních konzol budou skladovány ve stohu na dřevěných 

prokladcích. 

Papírové bednění sloupů bude skladováno na dřevěných paletách venku. 

Zvolené papírové bednění MONOTUB je 100 % voděodolné a nezakrývá se, 

mohlo by dojít k akumulaci teploty a zvlnění folie na vnitřní straně bednění.  

Ostatní nářadí, stroje, pomůcky budou uloženy v uzamykatelném skladovém 

kontejneru na staveništi. 

3 Připravenost 

3.1 Připravenost staveniště 

Staveniště musí být oploceno proti vniku nepovolaných osob minimálně 1,8 

metru vysokým plotem. Oplocení bude zhotoveno z rozebíratelných dílců 

z pozinkovaného plechu. Staveniště bude vybaveno provozním a sociálním 

zařízením pro pracovníky buňkami. Skladovací plochy budou zpevněné vrstvou 

betonového recyklátu tl. 150 mm. Skladovací plochy budou odvodněny 

spádováním.  

Staveništní komunikace bude zhotovena z betonového recyklátu tl. 150 

mm. Pro vjezd a výjezd vozidel na stavbu bude zbudována vjezdová brána.  

Staveniště navazuje vybavením na předchozí etapy. Staveniště bude 

napojeno na inženýrské sítě, tj. kanalizace, voda a elektřina přípojky inženýrských 

sítí budou zřízeny dle příslušných norem.  

3.2 Připravenost pracoviště 

Provede se kontrola správnosti provedení železobetonových monolitických 

stěn. Zkontroluje se svislost, vodorovnost, a přesnost provedení. Nosné stěny 

musí být provedeny s maximální odchylkou 2 mm při měření 2m latí. 

3.3 Převzetí pracoviště 

Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucích a dodavatelů 

předchozích etap stavby. O převzetí pracoviště se zhotoví zápis do stavebního 
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deníku. Předány budou klíče od staveniště, sociálního zařízení staveniště a 

staveništního skladu. O všem bude proveden zápis do stavebního deníku.  

4 Pracovní podmínky 

4.1 Povětrnostní vlivy 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách se přeruší práce. Za nepříznivé 

pracovní podmínky jsou považovány: 

 bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 

 čerstvý vítr o rychlosti vyšší než 8 m.s-1 při práci na zavěšených pracovních 

plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce; v ostatních 

případech se práce přeruší při silném větru o rychlosti nad 11 m.s-1 

 dohlednost v místě práce je menší než 30 m 

 teploty pod -10°C (při betonáži se práce přeruší, klesne-li teploty pod +5 

°C, nebo pokud teplota přesáhne +30 °C) 

4.2 Vybavení pracoviště 

 příjezd na staveniště po zpevněné vozovce  

 přívod pitné a užitkové vody a energií 

 sociální zařízení pro pracovníky, šatny, vrátnice 

 uzamykatelný sklad 

 uskladňovací plochy pro materiál budou zpevněné a odvodněné. Dřevěné 

prvky budou zakryty plachtou 

4.3 Instruktáž pracovníků 

 BOZP 

 seznámení s projektovou dokumentací 

 seznámení s technologickým předpisem 

 s provozem na stavbě 

 pracovní doba 6:00 – 14:00 

5 Personální obsazení 

Vedoucí čety (betonář-železář) 1 

Zaučení dělníci pro betonáž 2  

Tesaři 12 

Železáři 15 

Svářeči 2 
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Pomocní stavební dělníci 10 

Vazač břemen 1 

Obsluha jeřábu 1 

Řidič autočerpadla 1 

Řidič NA s hydraulickou rukou 1 

 

Popis profesí: 

Vedoucí čety – organizuje a rozděluje práci ve své četě a dohlíží na správné 

provedení a dodržování předepsaných postupů a BOZP. Účastní se kontrolních 

dnů s investorem. 

Minimální dosažené vzdělání je střední vzdělání s výučním listem v oboru 

železobetonář, železobetonářské práce. 

Tesaři – zhotovují bednění svislých a vodorovných konstrukcí. 

Minimálně jeden z čety musí mít ukončené střední vzdělání s výučním listem 

v oboru tesař, tesařské práce. Ostatní tesaři mohou být řádně zaučení 

montážníci. 

Betonáři – provádí betonáž, zhutňují betonovou směs a ošetřují beton. 

Minimální dosažené vzdělání pro výkon práce je střední vzdělání s výučním 

listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce. 

Železáři – provádějí armování betonových konstrukcí. 

Minimálně jeden z čety železářů musí mít ukončené střední vzdělání s výučním 

listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce. Ostatní železáři mohou 

být pouze zaučeni. 

Svářeči – provádí sváření výztuže. 

Musí být držitelem svářečského průkazu. 

Vazač břemen – pracovník, který je školení na uvazování břemen na zvedací 

mechanismus.  

Musí být držitelem platného vazačského průkazu a certifikátu od školitele. 

Pomocní stavební dělníci – pomocní pracovníci provádějící pomocné práce při 

vykládání materiálu, přesunu materiálu, řezání desek, úklidu, apod. 

Jedná se o u zaučené stavební dělíky. 

Obsluha jeřábu – zajišťuje manipulaci s prvky bednění, přesun výztuže a 

dodaného materiálu. 

Musí být držitelem platného jeřábnického průkazu na věžové jeřáby 

s certifikátem od školitele. 

Řidič autočerpadla – osoba obsluhující autočerpadlo. 
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Musí být držitelem řidičského průkazu skupiny C s oprávněním k řízení daných 

vozidel. 

Řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou  

Musí být držitelem platného řidičského průkazu skupiny C s oprávněním k řízení 

daného vozidla. 

 

 Všichni pracovníci musí projít školením o BOZP a musí mít o tomto školení 

platný průkaz. Dále musí projít lékařskou prohlídkou potvrzující jejich způsobilost 

k provádění jejich profesí. 

6 Vybavení strojním zařízením a pracovními pomůckami 

6.1 Velké stroje 

- nákladní automobil IVECO STRALIS s hydraulickou rukou FASSI 

- aučerpadlo s domíchávačem  

- věžový jeřáb 

- badie na beton o objemu 1,0 m3 

- Ford Transit  

6.2 Elektrické nářadí 

- ponorný vibrátor WACKER Neuson 

- vibrační lišta Enar QZH 

- úhlová bruska Makita  

- vysokotlaký čistič BOSCH GHP 5-15X 

- elektrická ruční vrtačka s příklepem MAKITA HP1631K 

- ruční okružní pila Ryobi EWS 1150 RS 

- střihačka a ohýbačka ocelových prutů HITACHI 

6.3 Ruční nářadí 

- Kleště  

- Kleště na vázání výztuže 

- Tesařská kladiva 

- Lopaty 

- Pákové nůžky na betonářskou výztuž 

- Ocelové špachtle 

-  Ocelová hladítka 

- Lanový závěs na palety 

- Hrábě 
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- Koště 

- Smeták 

- Páčidlo 

- Žebříky 

6.4 Měřící pomůcky 

- Vodováhy různých délek (1m, 2m, 3m) 

- Hliníková lať 4m 

- pásmo délky 30, 50 a 100 m 

- metr 

- olovnice 

- nivelační přístroj PENTAX AP-281 

- zednický provaz 

6.5 Osobní ochranné pomůcky 

- reflexní vesta 

- ochranný oděv 

- pracovní obuv – gumové holínky, pracovní obuv s vyztuženou špičkou 

- pracovní rukavice 

- ochranné brýle 

- ochranná helma 

- ochranné sluchátka 

- holínky 

7 Technologický postup 

7.1 Postup pro provádění ŽB monolitických stěn a sloupů 

7.1.1  Vyměření budoucích svislých konstrukcí 

Za pomocí pásma a metru rozměříme a zakreslíme hrany budoucích 

sloupů a stěn. 

7.1.2 Armování sloupů 

Armování budoucích sloupů navazuje na již zhotovenou výztuž vyčnívající 

ze základů a ze stropu nad 1. PP. Výztuž sloupů se bude připravovat na 

montážním pracovišti, odkud se jeřábem přepraví na místo budoucích sloupů. 

Armatura sloupů bude zahrnovat i kotevní výztuž sloupů dalšího podlaží. 

Na trny čnící ze základů a ze stropu nad 1. PP svaříme a ručně svážeme 

z jednotlivých prutů a třmínků požadovaný armokoš sloupu. Na zajištění krytí 
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výztuže budou požity betonové distanční podložky s drátem (krytí 25 mm – od 

třmínků). Na každý pátý třmínek přidrátujeme na každou stranu doprostřed 4 

distanční podložky.   

7.1.3 Bednění monolitických sloupů 

7.1.3.1 Bednění sloupů kruhového průřezu 

Bednění sloupů kruhového průřezu bude zhotoveno z papírového bednění 

MONOTUB.  

Papírové bednění bude navlečeno na připravenou výztuž a osazeno na osu 

základových patek. Jeho pozice bude zafixována pomocným dřevěným křížem a 

ze tří stran bude zajištěna pomocí napínacího pásu a podpěrami – ocelovými 

stojkami, které budou opatřeny patkou, spojkou vzpěry a kontramatkou.  

Papírové bednění je voděodolné a lze s ním pracovat za každého počasí.  

Obr. 9 Zafixování pozice papírového bednění pomocí dřevěného kříže 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Vztyčené papírové bednění 
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7.1.3.2 Bednění sloupů hranatého průřezu 

Bednění sloupů hranatého průřezu bude zhotoveno z bednících dílců 

RASTO. 

Nejprve se bednění ošetří odbedňovacím přípravkem. Učiní se tak za pomoci 

vysokotlaké nádoby nástřikem odbedňovacího přípravku na zpevněné 

odvodněné ploše.  

Bednící dílce se navzájem spojují ve vodorovné i ve svislé poloze 

kombispojkami. Kombispojky jsou obsluhované pomocí tesařského kladiva, ale 

bez úderů. Špička kladiva se zasune do oka matice. Kladivo se používá jako klíč. 

Všechny dílce lze použít na svislo i na ležato. Pro bednění sloupů v 1. PP 

budou použity dílce RASTO 300 a RASTO 120, které budou nastaveny na 

požadovanou výšku sloupů 4,2 m za pomocí kombispojek. Následně budou 

pomocí rohových spojek smontovány. Dílce budou smontovány do tzv. 

„symetrického uspořádání“ a uspořádání „předsazené panely“. V rozích se osadí 

RASTO rohová vložka. Takto sestavené dílce budou z montážního místa 

přemístěny na místo budoucích sloupů, kde budou jeřábem osazeny na 

připravenou výztuž na základové patky. 

Obr. 11 Utahování kombispojek tesařským kladivem 
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Obr. 12 Příklad použití kombispojky při nastavování bednění 

 

Obr. 13 Symetrické uspořádání bednících dílců 

 

Obr. 14 Vytvoření bednění sloupů předsazením panelů 
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7.1.4 Betonáž monolitických sloupů 

 Betonáž sloupů bude probíhat průběžně po cca 50 cm vysokých vrstvách 

betonu. Betonáž bude probíhat hadicí autočerpadla. Betonovat se může z max. 

výšky 1,5 metru. Pro dodržení maximální výšky, ze které může beton padat, se 

použije sypací rukáv. Každá vrstva vysoká cca 50 cm bude provibrována se 

zpětným provibrováním povrchu předchozí vrstvy do hloubky 50 – 10 mm. 

Vibrování bude probíhat tak dlouho, dokud neustane vytlačování zadržovaného 

vzduchu v čerstvém betonu. Vpichy vibrátoru budou prováděny kolmo k povrchu 

betonu v přibližně stejných vzdálenostech. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí 

překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibračního vpichu. Vibrační 

vpichy nesmí být provedeny vícekrát do jednoho místa. Při vibrování je nutné 

dbát na to, abychom nepoškodily přilehlou výztuž ani bednění. Vibrační hlavice 

musí být vedena tak, aby nedocházelo ke styku vibrační hlavice s bedněním nebo 

výztuží. Během ukládání betonové směsi nesmí dojít k přetvoření bednění ani 

k posunutí výztuže.  

Obr. 15 Ukázka příkladného zhutňování betonu ponorným vibrátorem 

 

Obr. 16 Ukázka chybného zhutňování povrchu vibrátorem 

 

7.1.5 Odbednění 

Bednění můžeme odstranit po dosažení 50% pevnosti betonu v tlaku. 

Dobu, po které můžeme bednění odstranit lze zjistit výpočtem podle okolní 

teploty a pevnosti použitého betonu. Předpokládaná doba, po které je možno 

bednění odstranit se v závislosti na počasí pohybuje mezi 3 až 5 dny. Výpočet 

doby odbednění tvoří samostatnou přílohu. Před odbedněním bude přizván 
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statik pro posouzení stavu konstrukce. Bude provedeno částečné odbednění – 

budou odstraněny bednící desky a trámy, stojky se ponechají. 

Uvolněné panely bednění se ihned po odbednění očistí od hrubých 

nečistot ocelovou špachtlí a poté vysokotlakým čističem. Na závěr se ošetří 

odbedňovacím olejem, který se aplikuje nástřikem vysokotlakým čističem. 

7.1.6 Bednění a armování monolitických stěn 

Vyznačení polohy stěn 

Před bedněním se nejprve přesně vyznačí poloha stěn pomocí zakreslení. 

Musí být očištěny pracovní spáry a bednící dílce. Bednící dílce budou ošetřeny 

odbedňovacím přípravkem.  

Sestavení bednění na montážním místě 

Bednění stěn bude provedeno ze systémového bednění RASTO. Budou 

použity systémové dílce RASTO a podle potřeby budou mezi jednotlivé dílce 

vloženy výdřevy – dřevěné hranoly nebo bednící překližky opatřené dřevěnými 

hranoly. Bednící dílce se navzájem spojují ve vodorovné i ve svislé poloze 

kombispojkami. Kombispojky jsou obsluhované pomocí tesařského kladiva, ale 

bez úderů. Špička kladiva se zasune do oka matice. Kladivo se používá jako klíč. 

Obr. 17 Příklad spojení stěnového bednění kombispojkami 

 

 

 V místech, kde to bude potřeba, se stěnové bednění nastaví sestavením 

dřevěné bednící překližky a dřevěných hranolů. Nastavení lze provést až do výšky 
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40 cm. Dřevěné nastavované bednění bude zhotoveno z dřevěné bednící 

překližky tl. 21 mm, hranolu 100/100 a desky 100/21 – obrázek viz níže. Toto 

dřevěné bednění se ke stěnovému bednění připevní za pomocí kombispojek. 

Obr. 18 Nastavení stěnového bednění 

 

Stabilita bednících dílců bude zajištěna rektifikačními vzpěrami, které 

mohou být vzájemně vzdálené maximálně 2,25 m. Jelikož bude výška bednění 

přesahovat 3,0 m, musí být rektifikační vzpěry podpořeny přídavnou vzpěrou. 

Jako vzpěra bude použita ocelová stojka s kontramatkou. Pro připojení k dílci je 

stojka vybavená spojkou vzpěry, pro připevnění k zemi potom patkou vzpěry. 

Obr. 19 Přídavná vzpěra -  ocelová stojka s patkou vzpěry, spojkou vzpěry a 

kontramatkou 
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Obr. 20 Systém podepření stěnového bednění při výšce bednění nad 3,0 m 

 

Přeprava bednění jeřábem 

Na zemi se nejprve smontují dílce stěnového bednění a k těmto dílcům se 

namontují rektifikační vzpěry. Bednění následně bude přesunuto jeřábem na 

místo montáže.  

Pro přepravu sestaveného velkoplošného bednění RASTO jsou určeny 

přepravní háky. Přepravní háky se musí používat vždy v páru. Nosnost háku je 

max. 500 kg. Na jeden pár háků je možné zavěsit bednění až do celkové plochy 

20 m2. Přepravní hák RASTO se k bednění připevňuje prostřednictvím horního 

otvoru, který se nachází ve svislém profilu obvodového rámu dílce. Hák se 

připevňuje vždy na styku dílců k oběma rámům. 
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Obr. 21 Přepravní hák RASTO 

 

 

Obr. 21 Přeprava sestaveného stěnového bednění jeřábem 

 

 Na místě montáže se bednící dílce stabilizují pomocí rektifikačních vzpěr. 

Pro stabilizaci dílců budou ještě přidány přídavné vzpěry.  

Armování monolitických stěn 

Armování budoucích stěn navazuje na již zhotovenou výztuž vyčnívající ze 

základů a ze stropu nad 1. PP. Výztuž stěn se bude připravovat na montážním 

pracovišti, odkud se jeřábem přepraví na místo budoucích stěn. Ocelové trny 
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připravené výztuže budou svázány s čnícími trny ze základových pasů. Amatura 

stěn bude zahrnovat i kotevní výztuž stěn dalšího podlaží. 

Na zajištění krytí výztuže budou požity betonové distanční podložky 

s drátem (krytí 25 mm). Na každý pátý třmínek přidrátujeme na každou stranu 

doprostřed 4 distanční podložky.   

Po vyarmování se osadí do jedné strany bednících dílců kotevní tyče a distanční 

díly. Následně se osadí druhé strany bednících stěn a spojit kotevními tyčemi.  

Dokončení bednění na místě montáže 

S montáží bednění se bude začínat v rozích.  

Pravoúhlé rohy 

Vnitřní rohy budou provedeny z bednících dílců RASTO vnitřní roh a dále 

budou pomocí kombispojek spojeny s bednícími dílci RASTO. Pravoúhlé vnější 

rohy budou tvořeny bednícími dílci RASTO spojenými pomocí rohových spojek. 

Obr. 22  Vnější roh bednění RASTO 

Pro bednění výšky 4,18 m bude 

v rozích použito 6 rohových spojek. 

Pro bednění výšky 4,68 m bude 

v rozích použito 7 rohových spojek. 
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Kosoúhlé rohy 

 Pro zhotovení kosoúhlého rohu budou použity dva kloubové rohy RASTO 

15. S dílci RASTO se provede spojení pomocí centrovacích napínáků a 

centrovacích matic 100. Výška bednění kosoúhlých rohů v 1.NP je 4,68 m. Na tuto 

výšku bude na spojení jedné strany kloubového rohu s bednícími dílci použito 5 

centrovacích napínáků s centrovací maticí 100.  

Obr. 23 Spojení kloubového rohu RASTO 15 s bednícími dílci RASTO 

 

 

T napojení stěn 

 Kolmé napojení stěny tl. 150 mm na stěnu tl. 200 mm v 1.NP bude 

provedeno z páru RASTO vnitřních rohů a bednícího dílce RASTO 75 – viz schéma 

níže. 

Obr. 26 T napojení stěn 
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Spínání bednění 

 Spínání protilehlých kusů bednění bude provedeno systémem kotevních 

tyčí a talířových matic. Pro účel spínání jsou bednící dílce vybaveny otvory pro 

spínání. Před zasunutím kotevní tyče se vytáhnou zátky. Všechny ostatní otvory 

musí být zazátkované. Při spínání dvou sousedních dílců matice dostatečně 

překrývá i sousední dílec.  

Čelo bednění 

 Čelo bednění bude zhotoveno z dřevěné bednící překližky a dvojice 

dřevěných hranolů. Zajištěno bude příčníkem 80, který bude k obvodovým 

stěnám bednících dílců připojen pomocí centrovacího napínáku a centrovací 

matice 100. Bednění bude skrz dřevěné hranoly čela bednění sepnuto pomocí 

kotevní tyče a talířových matic 100.  

Obr. 27 Zhotovení čela bednění 

 

 

 



Technologický předpis pro železobetonové monolitické 

konstrukce 
Hotel Chopin 

 

127 
 

Obr. 28 Detail napojení příčníku na čelo bednění 

 

Výdřevy 

V případě potřeby lze bednění nastavit na požadovanou délku dřevěnými 

výdřevami – dřevěnými hranoly nebo dřevěnou bednící deskou s dvěma 

dřevěnými hranoly. 

Do šířky 0,15 m lze provést výdřevy z dřevěných hranolů výšky 120 mm. 

V tomto případě se bednící dílce přes hranol spojí kombispojkami.  

Do šířky 0,3 m lze provést výdřevy z dřevěné bednící překližky tl. 21 mm a 

dřevěných hranolů 80/100 nebo 100/100. V tomto případě se bednící dílce spojí 

přes výdřevu příčníkem 80, který se připojuje dvojicí napínačů příčníka. 

Obr. 29 Nastavení bednění výdřevou do šířky 0,3 m 
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Obr. 30 Nastavení bednění výdřevou do šířky 0,15 m 

 

Pochůzkové konzoly 

Po zajištění všech bednících dílců vzpěrami a ujištění se o těsnosti bednění 

budou osazeny na bednění pochůzkové konzoly se zábradlím. Tyto pochůzkové 

konzoly společně s TK sloupky zajistí dostatečný prostor pro bezpečnou betonáž. 

Pochůzkové konzoly se upevní k žebrám bednících dílců za pomoci dvojice 

integrovaných čepů a pružinové pojistky. Pochůzkové konzoly mohou být od 

sebe vzdálené max. 2,5 m. Na každou pochůzkovou konzolu bude osazen TK 

sloupek.  

Z TK sloupků bude vytvořeno i protizábradlí. TK sloupek bude připevněn 

k protějšímu dílci stěnového bednění pomocí čepu D20. 

 Dno montážní plošiny bude vytvořeno položením dřevěných prken na 

pochůzkové konzoly. Dřevěné prkno výšky min. 150 mm se připevní svisle i ke 

sloupkům zábradlí tak, aby se omezilo nebezpečí pádu předmětů z plošiny. 

Nakonec se dřevěná prkna osadí i do připravených TK sloupků. 
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Obr. 31 Připevnění pochůzkových konzol ke stěnovému bednění 

 

Obr. 32 Pochůzkové konzoly na stěnovém bednění 

 

Nakonec se pomocí nivelačního přístroje vynese na bednění požadovaná výška, 

do které se bude betonovat. V této výšce se do bednění natlučou hřebíky, které 

budou sloužit při betonáži pro orientaci výšky betonáže. 
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7.1.7 Bednění monolitických obloukových stěn 

V objektu se nacházejí dva schodišťové prostory tvořené z části 

železobetonovými monolitickými stěnami eliptického tvaru. Pro zhotovení těchto 

stěn se použije systémové bednění RONDO. 

Před bedněním se nejprve přesně vyznačí poloha stěn pomocí 

nastřelovacích hřebíků. Musí být očištěny pracovní spáry a bednící dílce. Bednící 

dílce budou ošetřeny odbedňovacím přípravkem.  

Jednotlivé dílce bednění se nejprve upraví do požadovaného oblouku. 

Dílce bednění se vodorovně položí na dva dřevěné stojany. Nastavení poloměru 

desek budou provádět vždy dvěma osobami, které budou schopné používat 

otočné spojky na obou rozích naráz. Otočné spojky budou nastavovány pomocí 

skrutového klíče. Správný poloměr zjistíme přiložením poloměrové šablony. Pro 

tento účel budou na staveništi připraveny šablony z překližky pro různé úseky 

elipsy. Šablony budou vyhotoveny zvlášť pro vnitřní a vnější bednící dílce. Nejprve 

se všechny otočné spojky úplně zakroutí. Potom se nastavuje zakřivení. 

S otočnými spojkami se musí pracovat v souladu s počtem pracovních kroků, jak 

je to zobrazené níže na obrázku. V každém kroku se musí střední spojky otočit o 

polovinu a dvě vnější o čtvrtinu. S oběma řadami spojek se musí točit současně. 

Tento pracovní postup se musí opakovat dokud zakřivení nebude mít správný 

tvar šablony. 

Obr. 33 Příprava obloukového bednění 

 

Takto připravený dílec bude následně zvednutý jeřábem a přemístěn na 

místo montáže bednění. Zde se nejprve dílec zajistí pomocí rektifikační vzpěry. 

Po zajištění stability dílce se může uvolnit jištění jeřábem. Následně se přikládají 

další dílce bednění. Dva svislé dílce bednění se k sobě montují pomocí RONDO 

spojek. Tyto spojky mohou být od sebe v maximální vzdálenosti 1 metr. Na sebe 

se mohou pokládat pouze dílce se stejnou šířkou. Spojování bednících dílců nad 
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sebou se provádí pomocí Manto srovnávací spojky. MANTO spojky se umísťují na 

každý lichoběžníkový profil bednění. 

Ve svislém směru lze pro dorovnání požadované délky bednění použít 

výdřevy. Výdřevy mezi jednotlivými bednícími dílci mohou výt široké max. 15 cm 

a spínají se RONDA spojkou stejně jako dva dílce bednění. 

Obr. 34 Použití výdřev u obloukového bednění monolitických stěn 

 

Po vyarmování stěny se osadí druhá strana bednění. Obě strany bednění 

se vzájemně spojí kotevními tyčemi. Pro úsporu materiálu budou použité kotevní 

profily, které budou umístěny přes dva lichoběžníkové profily. Přes tyto kotevní 

profily budou provlečeny a sepnuty kotevní tyče. Viz obrázek. 

Obr. 35 Schéma spínání bednění monolitických stěn 
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Nakonec se osadí montážní konzoly a zábradlí. Montážní konzoly se ve 

vrchní části připevní k bednění pomocí kolíků, které se provlečou připravenými 

otvory. Kolíky se zajistí pojistkou. Viz obrázek níže. Montážní konzoly mohou být 

mezi sebou vzdáleny max. 2,0 metrů. Na každou montážní konzolu se osadí TK 

sloupek.  Montážní konzoly se pokryjí deskami. Do spodní části zábradlí se umístí 

15 cm vysoká deska, která bude bránit možnému pádu těles. Dále se na zábradlí 

umístí ve dvou vrstvách nad sebou do připravených úchytek další prkna.  

Obr. 36 Schéma upevnění pochůzkové konzoly 

 

7.1.8 Betonáž monolitických stěn 

 Betonáž stěn bude probíhat průběžně po cca 50 cm vysokých vrstvách 

betonu. Betonáž bude probíhat hadicí autočerpadla. Betonovat se může z max. 

výšky 1,5 metru. Každá vrstva vysoká cca 50 cm bude provibrována se zpětným 

provibrováním povrchu předchozí vrstvy do hloubky 50 – 10 mm. Vibrování bude 

probíhat tak dlouho, dokud neustane vytlačování zadržovaného vzduchu 

v čerstvém betonu. Vpichy vibrátoru budou prováděny kolmo k povrchu betonu 

v přibližně stejných vzdálenostech. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí 

překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibračního vpichu. Vibrační 

vpichy nesmí být provedeny vícekrát do jednoho místa. Při vibrování je nutné 

dbát na to, abychom nepoškodily přilehlou výztuž ani bednění. Vibrační hlavice 

musí být vedena tak, aby nedocházelo ke styku vibrační hlavice s bedněním nebo 

výztuží. Během ukládání betonové směsi nesmí dojít k přetvoření bednění ani 

k posunutí výztuže.  

 Betonovat se bude postupně až po rysku na bednění ve výšce 4,68 m. 
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7.1.9 Odbednění stěn 

Bednění můžeme odstranit po dosažení 50% pevnosti betonu v tlaku. 

Dobu, po které můžeme bednění odstranit lze zjistit výpočtem podle okolní 

teploty a pevnosti použitého betonu. Předpokládaná doba, po které je možno 

bednění odstranit se v závislosti na počasí pohybuje mezi 3 až 5 dny. Výpočet 

doby odbednění tvoří samostatnou přílohu. Po uplynutí této doby se provede 

částečné odbednění – ponechají se některé ocelové stojky a rektifikační vzpěry. 

Bude provedeno částečné odbednění – budou odstraněny bednící desky a 

trámy, stojky se ponechají. Uvolněné panely bednění se ihned po odbednění 

očistí od hrubých nečistot ocelovou špachtlí a poté vysokotlakým čističem. Na 

závěr se ošetří odbedňovacím olejem, který se aplikuje vysokotlakým čističem. 

 Odbednění vnitřních rohů monolitických stěn se provede vytáhnutím 

rohového vyztužení vnitřního rohu RASTO. Tím dojde k redukci pravého úhlu o 2° 

a bezproblémovému odbednění.  

Obr. 37 Schéma odbedňování vnitřních rohů 

 

7.1.10 Ošetřování betonu 

Beton bude ošetřován kropením vodou. Intenzita a doba vlhčení závisí na 

povětrnostních podmínkách – teplota, relativní vlhkost, rychlost větru… Nejkratší 

doba ošetřování betonu je dána normou ČSN EN  206-1.  
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Pro betony vystavené působení prostředí se stupněm vlivu prostředí XC1 

musí být nejkratší doba ošetřování 12 hodin za předpokladu, že doba tuhnutí 

není delší než 5 hodin a teplota povrchu betonu se rovná nebo je větší než +5°C. 

 

7.2 Postup pro provádění ŽB monolitické stropní konstrukce 

7.2.1 Montáž podpěr stropní konstrukce 

Železobetonová stropní konstrukce bude provedena ze systémového bednění 

Hünneflex.  

Nejprve se provede bednění průvlaků. 

Upevní se vidlicové a přidržovací hlavice ve stojkách. Postaví se trojnožky a 

stojky se v nich upevní. Položí se vodorovné nosníky, na ty se položí příčné 

nosníky. Připevní se bednící desky a k nim se přiloží dřevěný nosník. Na příčný 

nosník se k průvlakovému bednění připevní průvlaková spojka a utáhne se. 

Průvlakový nosník se nastaví do požadované výšky bednění a připevní se k němu 

dřevěný nosník. Tentýž postup se provede i z opačné strany. 

Obr. 38 Bednění průvlaků 

 

 

Následně se provede montáž bednění monolitické stropní desky. 

Nejprve se upevní vidlicové a přidržovací hlavice ve stojkách. Postaví se 

trojnožky a stojky se v nich upevní. Na vidlicové hlavice se pomocí montážních 

tyčí upevní vodorovné nosníky. Položí se příčné nosníky. Položí se bednící desky. 

Bednění prostupů, okrajů stěn a všude tam, kde nevychází bednění ze 

systémových desek, se provedou dořezy z překližky š. 21 mm. Stropní podpěrné 

nosníky budou podepřeny stojkami, které budou podloženy a zaklínovány. Celá 

konstrukce musí být zavětrována.  
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Vzdálenost jednotlivých bednících prvků se bude řídit výkresem sestavy 

bednění. Vždy je však dodržet tyto zásady: 

 Maximální rozestup příčných nosníků pro tloušťku stropní desky 220 mm 

je 0,667 m 

 Maximální rozestup podélných nosníků při rozestupu příčných nosníků 

0,667 m je 2,63 m. Se snižujícím se rozestupem příčných nosníků, lze 

zvětšit vzdálenost podélných nosníků. Viz tabulka níže. 

 Maximální vzdálenost ocelových stojek při rozestupu podélných nosníků 

2,50 m je 1,18 m. Při zmenšujícím se rozestupu podélných nosníků, lze 

zvětšit rozestup ocelových stojek. Viz tabulka níže. 

Obr. 39 Maximální vzdálenosti nosníků a stojek stropního bednění 

 

Obr. 40 Schéma stropního bednění 
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7.2.2 Montáž ochranných prostředků proti pádu 

Proti pádu pracovníků bude zbudováno dočasné ochranné dřevěné zábradlí. 

Svislé prvky zábradlí budou ukotveny k bednící konstrukci stropu. Zábradlí bude 

mít zbudováno madlo ve výšce min 1,1 m a u podlahy bude mít zbudovanou 

dřevěnou lištu o výšce 0,15 m. Prostor mezi madlem a lištou bude zajištěn proti 

propadnutí mezilehlým vodorovným prknem. 

Otvory ve stropě pro instalační šachty a pro zbudování schodiště budou 

zakryty dřevěnými poklopy. Dřevěné poklopy budou zajištěny proti posunutí.  

 Bednění se před prováděním armovacích prací ošetří odbedňovacím 

přípravkem. 

Obr. 41 Zabezpečení okraje stropního bednění 

 

7.2.3 Armování  

Výztuž se musí uložit v poloze předepsané v projektové dokumentaci a zajistit 

tak, aby i během betonování byla zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí 

betonové vrstvy. Betonářská ocel musí mít před zabetonováním přirozený čistý 
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povrch bez odlupujících se okují, bez mastnoty a nečistot, bez znečistění. 

Jakékoliv nečistoty, které snižují přilnavost a soudržnost ocele a betonu se musí 

odstranit. Bude dodržena tloušťka krycí vrstvy dle PD.  

7.2.4 Betonáž 

Před zahájením betonáže musí být prověřeno, zda byla provedena výstupní 

kontrola bednění a výstupní kontrola železářských prací, jejichž výsledek je 

zapsán do SD a zástupcem TDO byl dán souhlas k zahájení betonáže.  

Betonová směs se ukládá v souvislých vodorovných plochách. Betonová směs se 

nesmí ukládat z výšky větší než 1,5 m. Přerušit betonování je možno na tak 

dlouho, dokud čerstvý beton nedosáhne hodnoty 3,5 MPa požadované při 

zkoušce tuhnutí. Pokud třeba pevnost není možno stanovit, musí se v konstrukci 

vytvořit v příhodném místě pracovní spára a pokračování betonáže se povoluje 

za normálních podmínek nejdříve až za 18 hodin. 

Při zhutňování ponornými vibrátory nesmí být vpichy umístěny vícekrát do 

jednoho místa. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek 

viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Při zhutňování musí vibrátor vnikat do 

předchozí vrstvy do hloubky 50 - 100 mm. 

7.2.5 Ošetřování a ochrana betonu 

Beton bude ošetřován kropením vodou. Intenzita a doba vlhčení závisí na 

povětrnostních podmínkách – teplota, relativní vlhkost, rychlost větru… Nejkratší 

doba ošetřování betonu je dána normou ČSN EN  206-1. 

Pro betony vystavené působení prostředí se stupněm vlivu prostředí XC1 

musí být nejkratší doba ošetřování 12 hodin za předpokladu, že doba tuhnutí 

není delší než 5 hodin a teplota povrchu betonu se rovná nebo je větší než +5°C. 

7.2.6 Odbedňování betonových konstrukcí 

Bednění můžeme odstranit po dosažení 50% pevnosti betonu v tlaku. Dobu, 

po které můžeme bednění odstranit lze zjistit výpočtem podle okolní teploty a 

pevnosti použitého betonu. Předpokládaná doba, po které je možno bednění 

odstranit jsou 3 dny. Bednění bude odstraněno pouze se souhlasem 

stavbyvedoucího.  

Odbednění bude provedeno snížením ocelových stojek pomocí spouštěcích 

čepů o cca 60 mm. Při odstraňování podpěr se postupuje od horního podlaží ke 

spodnímu a od líce zdi směrem ke středu rozpětí nosníků. 
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Uvolněné bednící desky se ihned po odbednění očistí od hrubých nečistot 

ocelovou špachtlí a poté vysokotlakým čističem. Na závěr se ošetří 

odbedňovacím olejem, který se aplikuje vysokotlakým čističem. 

8 Jakost a kontrola 

8.1 Vstupní kontrola 

- Kontrola PD – kontrola obsahu, platnosti 

- Kontrola pracoviště – ZS, dodržování BOZP 

- Kontrola předchozích prací – provedení základových patek a pasů 

- Kontrola dodání výztuže 

 Kontrola, zda výztuž z armovny byla dodána v souladu s objednávkou, 

PD a s dodacím listem – kontroluje se zejména - druh oceli, průměr 

jednotlivých prvků, délky, ohyby, tvar výztuže, počet ks, čistota 

povrchu výztuže, dokladování jakosti výztuže 

- Kontrola dodaného čerstvého betonu 

 Kontrola typu, množství v souladu s dodacím listem, PD a 

objednávkou 

- Kontrola dodaného bednění 

 Kontrola zda je bednění dodané v souladu s objednávkou, PD a 

v souladu s dodacím listem 

 Kontroluje se čistota, míra opotřebení, množství 

8.2 Mezioperační kontrola 

- Zkouška konzistence betonové směsi 

- Kontrola vytýčení svislých konstrukcí 

- Kontrola montáže bednění – stabilita, poloha, čistota, těsnost 

- Kontrola provedení dilatací 

- Kontrola uložení výztuže – soulad provedení s PD – krytí, uložení, počet a 

profily prutů, čistota, spojení výztuží  

- osazení prostupů  

- kontrola ukládání čerstvého betonu a jeho ošetřování 

- kontrola technologických pauz 

- kontrola pevnosti betonu 

8.3 Výstupní kontrola 

- Kontrola svislosti stěn a sloupů 

- Kontrola rovinnosti stropů – povolená odchylka je 5 mm při měření 2m latí 
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- Kontrola pevnosti betonu po 28 dnech  

- Kontrola ucelené konstrukce (soulad s PD)  

- Kontrola povrchu betonu (kompaktnost)  

- Kontrola geometrické přesnosti (soulad s PD) 

 

Veškerý průběh a výsledky kontrol se zapisují do stavebního deníku. 

Detailně jsou kontroly rozepsány v kontrolním a zkušebním plánu 

železobetonových monolitických konstrukcí. 

9 BOZP 

Při provádění prací budou dodrženy následující předpisy: 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

 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. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní 

zařízení 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

záznamu o úrazu 

 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. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci 

 NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

 Výběr vhodných pracovníků se řídí zásadou, že práce smějí vykonávat jen 

vyškolení nebo vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá kvalifikační 

charakteristice prováděných procesů. Na pomocné práce musí být pracovník 
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alespoň zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání prací. 

Každý pracovník má povinnost užívat předepsaných pracovních ochranných 

pomůcek. Přesvědčí se po převzetí pomůcek o jejich kvalitě, kompletnosti a 

bezzávadnosti.  

 Podrobné řešení bezpečnosti a ochrany zdraví na stavbě je uvedeno 

v samostatné příloze. 

10 Ekologie 

Všechny práce musí být provádění s ohledem na životní prostředí a ohledem 

na okolí stavby, především co se týče zvýšené hladiny hluku, prašnosti, vzniku 

odpadů a možnosti kontaminace půdy a vod oleji, apod. 

Pří realizaci stavby se budeme řídit následujícími předpisy: 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., vyhláška Ministerstva životního prostředí o 

podrobnostech nakládání s odpady 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Veškerá mechanizace používaná na stavbě bude udržována v dobrém 

technickém stavu a bude procházet pravidelnými technickými kontrolami. Tato 

pravidelná údržba mechanizace omezí zatěžování okolí nadměrným hlukem a 

zároveň bude minimalizováno znečišťování ovzduší únikem emisí či znečištění 

půdy únikem ropných látek, olejů nebo mazadel.  

Při výstavbě bude provedeno opatření proti vzniku prašnosti kropením 

staveniště. 

S veškerým vzniklým odpadem se bude nakládat v souladu s předpisy: 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Vyhláška č. 93/2016 Sb., katalog odpadů 

Na vzniklý odpad budou přistaveny kontejnery, kterými se bude odpad 

odvážet na skládku. Na odpad, který poputuje do sběrných surovin, nebo do 

recyklačních zařízení budou na staveništi kontejnery samostatné. Komunální 

odpad bude skladován do odpadních pytlů a následně vyvezen. 
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Katalogov

é číslo 
Specifikace odpadu 

Kategori

e 

odpadu 

Návrh způsobu naložení s odpadem 

15 01 01 
Papírové a lepenkové 

obaly 
O 

Uložení do odpadního kontejneru a 

odvoz na skládku odpadů k recyklaci 

15 01 02 Plastové obaly O 

Uložení do odpadního kontejneru na 

plasty a odvoz na skládku odpadů k 

recyklaci 

17 01 01 Beton O 
Uložení do odpadního kontejneru a 

odvoz do recyklačního zařízení 

17 01 07 

Směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických 

výrobků 

O 

Uložení do odpadního kontejneru 

určeného pro stavební suť a odvoz 

na skládku odpadů 

17 02 01 Dřevo O 

Uložení na kontejner a odvezeno na 

skládku odpadů nebo na centrální 

středisko dodavatelské firmy 

17 04 05 Železo a ocel O 
Uložení do odpadního kontejneru 

pro železo a odvoz do sběrny železa 

20 03 01 
Směsný komunální 

odpad 
O Skladování v odpadních pytlích 
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1 Vstupní kontrola 

1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola proběhne před zahájením činnosti na této technologické etapě. 

Dokumentace musí být odsouhlasena objednatelem. Hlavní stavbyvedoucí 

kontroluje úplnost a správnost schválené projektové dokumentace. 

Dokumentace musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb.  

Při jakýchkoliv pochybnostech o správnosti nebo nedostatcích (chybějící kóty, 

aj.) projektové dokumentace se kontaktuje projektant, aby objasnil nejasnosti. 

O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

1.2 Kontrola pracoviště 

Pracoviště musí být zařízeno, tak aby na něm při práci byly zajištěné základní 

podmínky bezpečnosti, nebylo při ní ohrožováno zdraví zaměstnanců ani lidí 

v okolí stavby a aby v průběhu stavby nebylo okolí nadměrně zatěžováno hlukem 

a nebylo ohrožováno životní prostředí. Proto bude staveniště zařízeno v souladu 

s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením 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.  

Dále bude celé staveniště zařízeno v souladu s plánem zařízení staveniště. 

O provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

1.3 Kontrola předchozích prací 

Kontroluje se předchozí činnost – provedení základových patek a pasů 

z hlediska dokončenosti, statiky a funkčnosti. Kontrolují se rozměry, vodorovnost, 

stabilita, čistota, poloha základových patek a pasů v souladu s dokumentací a 

celková správnost provedení. 

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

1.4 Kontrola dodání výztuže 

Je třeba zkontrolovat, zda dodaná výztuž z armovny je dodána dle 

objednávky, PD a v souladu s dodacím listem. Kontroluje se zejména: 7 

- druh oceli,  

- průměr dle jednotlivých prvků,  

- délky, ohyby, tvar výztuže, ukončení prutu,  

- počet ks,  



147 

 

- čistota povrchu výztuže – na výztuži nesmí být žádné škodlivé látky, které 

negativně působí na soudržnost betonu s ocelí. Výztuž musí být bez 

uvolněných částic koroze, rez se nepovažuje za závadu, 

- místa stykování nastavování prutů,  

- dokladování jakosti výztuže – osvědčení o jakosti hutním atestem 

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku a podepsaný dodací list se 

uschová na stavbě. 

1.5 Kontrola dodání systémového bednění 

Kontroluje se, zda jsou dodané bednící prvky dodány dle objednávky, PD a 

v souladu s dodacím listem. Předmětem kontroly je množství dodaných prvků, 

jejich čistota a míra opotřebení. Bednící prvky musí být dodány na skladovacích 

kontejnerech a paletách. 

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku a podepsaný dodací list se 

uschová na stavbě. 

1.6 Kontrola čerstvého betonu a zkouška konzistence 

Betonová směs musí dodána v souladu s objednávkou, PD a dodacím listem. 

Na dodacím listě musí být uvedeny alespoň tyto údaje: 

- Výrobce čerstvého betonu 

- Pořadové číslo dokladu 

- Odběratel, místo stavby 

- Druh a třídu betonu, zpracovatelnost betonové směsi, druh a třídu 

cementu, přísady 

- Množství čerstvého betonu v m3 

- Datum a čas zamíchání čerstvého betonu 

- Použitý dopravní prostředek, SPZ, jméno řidiče 

- Čas příjezdu na místo stavby a čas ukončení přejímky 

Přejímka betonové směsi musí proběhnout v co nejkratším čase, tak aby 

nedošlo k znehodnocení čerstvého betonu. Při přejímce čerstvého betonu se 

dále kontroluje teplota, která musí být v rozmezí +5 °až +30 °C. 

Z každé dodávky autodomíchávače se vytvoří zkušební těleso tak, že se 

odebere vzorek a nalije se do krychelné formy o rozměrech 150x150x150 mm. 

Při betonáži sloupů a stěn bude odebrán vzorek pro jednu krychli a při betonáži 

stropů vzorek pro výrobu třech krychlí. Vzorky se poté skladují ve stejných 

podmínkách, ve kterých jsou z daného betonu vytvořeny konstrukce. Po 28 

dnech se odvezou do laboratoře. V laboratoři se provede destruktivní zkouška, 
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podle které pevnost v tlaku nesmí být nižší než 85 % zaručené krychelné pevnosti 

betonu. Zkoušení zajistí betonárna a vypracuje protokol. 

Při každé dodávce čerstvého betonu se provede zkouška konzistence 

sednutím kužele. Zkouška bude provedena podle ČSN EN 12350. Zkoušku 

konzistence lze provádět i jinými zkouškami – Vebe nebo rozlitím, ale tento 

předpis uvažuje zkoušku sednutím. 

Zkouška sednutím 

Ke zkoušce sednutím bude třeba těchto pomůcek: 

- Propichovací tyč 

- Podkladní deska 

- Lopatka 

- Násypka 

- Nádoba: průměr dolní základny (200±2) mm 

 průměr horní základny (100±2) mm 

 výška (300±2) mm 

 tloušťka stěny nádoby 1,5 mm 

 Nádobu umístíme na podkladní desku a stabilizujeme ji přišlápnutím dvou 

příložek k podkladní desce. Následně nádobu budeme plnit betonem ve třech 

vrstvách (každá vrstva bude mít přibližnou výšku 1/3 výšky kužele). Každá vrstva 

bude zhutněna 25 vpichy propichovací tyčí. V případě druhé a třetí vrstvy budou 

vpichy mírně zasahovat do vrstvy předchozí. Pokud po zhutnění beton klesne, 

musíme jej doplnit k hornímu okraji. Přebytečný beton se odstraní otáčením a 

příčným pohybem propichovací tyče. 

 Odstraní se spadlý beton z podkladní desky. Forma se oddělí od betonu 

během 5 až 10 sekund. Ihned po zvednutí se změří sednutí h (S), zaokrouhleno 

na 10 mm. 

Obr. 1 Klasifikace podle sednutí kužele(dle normy ČSN EN 206) 

 

 

 

 

 

S0 – směs velmi tuhá 

S1 – směs tuhá 

S2 – směs plastická 

S3 – směs měkká 
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S4 – směs velmi měkká 

S5 – směs tekutá 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 správné sednutí Obr. 3 usmýknuté sednutí  Obr. 4 Měření sednutí 

 

 Výsledek zkoušky je platný v případě, že beton zůstane neporušený a kužel 

je symetrický. Jestliže vzorek usmýkne, musí se zkouška opakovat. Jestliže kužel 

usmýkne i při opakované zkoušce, je beton pro zkoušku sednutím nevhodný, 

jelikož má nedostatečnou plasticitu. 

1.7 Kontrola skladování materiálu 

Kontrola kvality skládky se kontroluje před každým dodáním materiálu. 

Kontroluje se spád skládky – 2 % a čistota. Způsob skladování materiálu musí být 

v souladu s technologickým předpisem. Kontrolu skladování provádíme 1x 

denně. 

2 Mezioperační kontrola 

2.1 Kontrola vytýčení svislých konstrukcí 

Bude se provádět kontrola vytýčení svislých konstrukcí, které musí být 

v souladu s projektovou dokumentací a ČSN 73 0205. Provede se zápis o kontrole 

do stavebního deníku. 

Obr. 5 Mezní odchylky vytýčení svislých konstrukcí 
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2.2 Kontrola montáže bednění 

Dozor nad prováděním montáže bednění a jeho kontrolu zajišťuje 

stavbyvedoucí nebo mistr. Jakmile je bednění dokončeno nebo jeho část, vyzve 

stavbyvedoucí zápisem v SD technický dozor investora, aby prověřil bednění a 

udělil souhlas k navazujícím pracím. Kontrolu technický dozor investora provede 

současně s kontrolou armatury. 

Při kontrole bednění, se sledují tyto parametry: 

- Stabilita bednění a jeho částí 

- Poloha a správnost provedení prostupů a otvorů 

- Příprava povrchu bednění – ošetření odbedňujícím přípravkem 

- Čistota zabetonovávané části bednění – odstranění prachu, sněhu, ledu, 

vázacího drátu, vody ze dna 

- Úprava čel konstrukčních styků 

- Tuhost a správnost provedení bednění a podpěrné konstrukce a 

pracovních plošin – zejména je třeba dbát na vzdálenost podpěr bednění, 

správné používání spouštěcích hlavic, vzdálenost příčných a podélných 

nosníků, svislost podpěr, uložení podpěr na pevném podkladu, kontrola 

umístění podpěr v jednotlivých podlažích (musí být umístěny v jednotlivých 

podlažích vždy nad sebou) 

- Kontrola zábradlí na pomocném lešení, popř. pracovních plošinách, které 

musí být provedeno ve výšce min. 1,1 m 

- Těsnost styků bednění 

- Provedení stavebních dilatací a pracovních spár 

- Geometrie bednění: 

o Kontrola bednění svislých konstrukcí bude provedena dle normy 

ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 

provádění. Část 1 Přesnost osazení, kde je uvedena tabulka 

s mezními odchylkami svislosti – viz Tab. 

o Kontrola bednění vodorovných konstrukcí bude provedena dle 

normy ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 

provádění. Část 1 Přesnost osazení, kde je uvedena tabulka 

s mezními odchylkami vodorovnosti – viz Tab. 
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Obr. 6 Odchylky bednění svislých konstrukcí 

 

 

Obr. 7 Odchylky bednění vodorovných konstrukcí 
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2.3 Kontrola uložení výztuže 

Před zahájením betonáže vyzve stavbyvedoucí zápisem v SD technický dozor 

investor k prověrce dokončených železářských prací. Výsledek kontroly musí TDI 

zapsat do stavebního deníku s vysloveným souhlasem k zahájení betonáže. Při 

kontrole armatury bude dále přítomen statik – projektant návrhu armatury. Při 

kontrole se ověřuje soulad s projektovou dokumentací, zejména: 

- Druh použité výztuže 

- Profil prutů 

- Počet výztužných vložek 

- Délka vložek, tvar, ohyby, jejich ukončení 

- Počet, tvar třmínků 

- Čistota povrchu vložek – ty nesmí být znečištěny olejem, mazivem, barvou 

nebo jinými škodlivými látkami, které by způsobovali její nadměrnou 

degradaci, nebo porušovaly soudržnost s betonem. Dále se z jejího 

povrchu nesmějí uvolňovat kousky koroze – rez není považována za 

závadu 

- Povrch výztuže musí být čistý – bez sněhu nebo námrazy 

- Teplota povrchu výztuže – v zimním období min. +5 °C 

- Krytí výztužných vložek 

- Spojení výztuží – výztuže budou spojovány stykováním se svázáním 

pomocí vázacích drátů nebo svařováním. Svařování bude jako metoda 

spojování použita v naprosto přesně vymezených případech. U 

svařovaných styků se bude provádět kontrola. Svarové spoje budou 

provádět pouze příslušně vyškolení svářeči. Výztužné pruty se nesmějí 

svařovat v ohybech nebo v blízkosti ohybů. U svaru se kontrolují: 

o Rozměry 

o Hladkost povrchu 

o Provaření kořene svaru – zajišťují se viditelné vady, vruby, trhlinky, 

nezavařené krátery 

- Poloha výztuže – mezní odchylky jsou dány normou ČSN EN 13670 – 

Provádění betonových konstrukcí a normou ČSN EN 10 080 Ocel pro 

výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně 

o Odchylky polohy výztuže dle ČSN EN 10 080: 

 Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi 

jednotlivými nosnými prvky, mezi jednotlivými vrstvami 

výztuže, mezi třmínky nosníků a sloupů, mezi rozdělovacími 

pruty jednoho směru a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu 
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se nesmějí lišit od hodnot předepsaných v projektové 

dokumentaci více než o ± 20 %, nejvýše však o 30 mm 

 Odchylky poloh styků podélných prutů ve směru jejich délky 

nesmí překročit ± 30 mm 

 Odchylky poloh os prutů v čelech svařovaných koster 

stykových na místě nesmějí překročit ± 5 mm při průměru 

prutů do 40 mm a ± 10 mm při průměru prutů nad 40 mm 

o Odchylky polohy výztuže dle ČSN EN 13670 – viz Tab. 

 

Obr. 8 Odchylky uložení výztuže dle ČSN EN 13670 

 

2.4 Kontrola ukládání čerstvého betonu a jeho ošetřování 

K betonáži konstrukce se smí přistoupit pouze v případě, je-li 

zkontrolováno bednění a armatura a je ve stavebním deníku technickým 

dozorem investora zapsaný výslovný souhlas k zahájení betonáže. 

Kontroluje se: 

- Před betonáží je nutné zkontrolovat, zda je navlhčeno bednění v místech, 

které přijdou do styku s betonem. 

- Správné ukládání čerstvého betonu: 

o Z maximální výšky 1,5 m 

o Začíná se v nejnižším místě a postupuje se směrem proti spádu 
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o Další vrstva betonu se ukládá, až tehdy, kdy je předchozí vrstva 

zhutněná 

- Zhutňování čerstvého betonu: 

o Vpichy vibrátorů nesmí být provedeny vícekrát do jednoho místa 

o Vzdálenost sousedních vpichů nesmí překročit 1,4 násobek 

viditelného poloměru účinnosti 

o Vibrátor musí pronikat do předchozí zhutněné vrstvy do hloubky 50 

– 100 mm 

o Zvláště nutné je dbát na to, aby se vibrátor při zhutňování nedotýkal 

bednění nebo výztuže – to by mohlo způsobit posun bednění 

popřípadě zřícení celé bednící konstrukce 

o Nesmí dojít k převibrování – to se projeví vyloučením cementového 

mléka na povrchu 

- Ošetřování betonu 

o Beton je třeba již během ukládání chránit proti nepříznivým 

klimatickým vlivům (sluneční záření, silný vítr, mráz, voda, déšť a 

sníh). Ochrana bude zajištěna zakrýváním. 

o Po dokončení betonáže bude beton chráněn proti vysychání (v 

důsledku slunečního záření a působení větru). Konstrukce bude 

chráněna kropením vodou. Konstrukci lze také chránit přikrytím folií 

nebo vlhkou tkaninou. Mistr bude průběžně kontrolovat ošetřování 

betonu. Nejkratší doba ošetřování je dána normou ČSN EN 13670 – 

viz Tab. č. 

o Pro betony vystavené působení prostředí se stupněm vlivu 

prostředí XC1 musí být nejkratší doba ošetřování 12 hodin za 

předpokladu, že doba tuhnutí není delší než 5 hodin a teplota 

povrchu betonu se rovná nebo je větší než +5°C. 

2.5 Kontrola provedení dilatačních a pracovních spár 

Kontrolu správnosti dilatačních spár provede stavbyvedoucí a v průběhu 

prací je bude průběžně kontrolovat i mistr. 

U dilatačních a pracovních spár se kontroluje: 

- Provedení a poloha dilatačních spár musí být v souladu s projektovou 

dokumentací 

- Obecně platí, že dilatační a pracovní spáry by měly být provedeny 

v místech malých ohybových momentů a malých posouvajících sil – u 

trámů a průvlaků obvykle v třetině až čtvrtině rozpětí pod úhlem 45° 
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k podélné ose trámu; u sloupů a pilířů ve spodní nebo v horní úrovni 

stropní konstrukce, vždy kolmo k podélné ose sloupu; u desek v třetině až 

čtvrtině rozpětí desky 

- Při další betonáži navazující na spáry, se kontroluje povrch spáry. 

Z povrchu spáry se musí odstranit nespojené částice starého betonu, 

odstranit všechny nečistoty bránící spolehlivému spojení s čerstvým 

betonem a spáru omýt vodou a řádně navlhčit, vodu z prohlubní však 

odstranit. 

2.6 Kontrola technologických pauz 

Kontroluje se dodržení časové prodlevy mezi koncem betonáže a 

odbedněním. Konstrukci lze odbednit po dosažení 50% pevnosti v tlaku. 

Přibližnou dobu nutného zabednění konstrukce lze vypočítat v závislosti na čase 

a teplotě vzduchu. V technologickém předpise jsou uvedeny přibližné časy 

nutného zabednění konstrukce. 

2.7 Kontrola pevnosti betonu 

Tvrdost betonu se kontroluje pomocí Schmidtova kladívka po odbednění 

konstrukce. Kontrolu provádí stavbyvedoucí za účasti technického dozora 

investora a o provedené zkoušce se provádí zápis do stavebního deníku. 

Kontrola bude provedena v souladu s normou ČSN 731373 Nedestruktivní 

zkoušení betonu –  Tvrdoměrné metody zkoušení betonu.  

3 Výstupní kontrola 

3.1 Kontrola povrchu betonu 

Kontrola povrchu betonových konstrukcí se bude kontrolovat 

bezprostředně po odbednění. Kontrolu provádí stavbyvedoucí za účasti 

technického dozora investora a o kontrole se provede zápis do stavebního 

deníku. 

Povrch betonu musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. V případě 

výskytu dutin a hnízd, nesmí tato plocha překračovat 5 % celkového povrchu 

betonu. Lokální hnízda nesmějí zasahovat více než 5 % plochy příčného průřezu 

dané konstrukce. Nosná výztuž nesmí být obnažena.  

3.2 Kontrola ucelené konstrukce 

Kontrolu provede stavbyvedoucí společně s technickým dozorem 

investora. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. Kontroluje se, zda 

jsou provedené konstrukce v souladu s projektovou dokumentací – tedy zejména 
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jejich poloha a kompletnost. Jedná se o vizuální kontrolu. V případě pochybností, 

dojde k přeměření. 

3.3 Kontrola svislosti stěn a sloupů 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí za možné pomoci mistra za účasti 

technického dozora investora. O kontrole se provede zápis do stavebního 

deníku. 

Kontrola bude provedena v souladu s ČSN EN 13670 Provádění 

betonových konstrukcí a ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. 

Kontrola probíhá vždy ve třech místech kontrolovaného prvku a to 100 mm od 

kraje a uprostřed kontrolovaného prvku. Svislost konstrukcí lze měřit od 

vztažené přímky vytvořené olovnicí nebo rotační laserem. 

Obr 9 Měření svislosti konstrukcí 

 

 

 

Povolené odchylky svislosti stěn jsou: 

do 2,5 m ±5 mm 

2,5 – 4,0 m ±8 mm 

nad 4,0 m ±12 mm 

Povolené odchylky svislosti sloupů jsou: 

Do 2,5 m ±4 mm 

2,5 – 4,0 m ±6 mm 

Nad 4,0 m ±10 mm 
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3.4 Kontrola rovinnosti stropů 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí za možné pomoci mistra za účasti 

technického dozora investora. O kontrole se provede zápis do stavebního 

deníku. 

Kontrola bude provedena v souladu s ČSN EN 13670 Provádění betonových 

konstrukcí a ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Průhyb průvlaků 

a překladů se kontroluje v místě podélné osy konstrukce uprostřed rozpětí. 

Průhyb podlah a stropů se kontroluje nejméně uprostřed světlosti podpůrné 

konstrukce, popř. v průsečících čtvercové sítě odsazené od hran sloupů a stěn o 

100 mm. Čtvercová síť má rozměry max. 3 m a min. 0,5 m.  

Obr. 10 Měření rovinnosti stropů  

 

Povolené odchylky rovinnosti: 

v délce kteréhokoliv 1 metru ±10 mm 

v délce 10 metrů ±50 mm 

3.5 Kontrola pevnosti betonu po 28 dnech 

Z každé dodávky autodomíchávače se vytvoří zkušební těleso tak, že se 

odebere vzorek a nalije se do krychelné formy o rozměrech 150x150x150 mm. 

Při betonáži sloupů a stěn bude odebrán vzorek pro jednu krychli a při betonáži 

stropů vzorek pro výrobu třech krychlí. Vzorky se poté skladují ve stejných 

podmínkách, ve kterých jsou z daného betonu vytvořeny konstrukce. Po 28 

dnech se odvezou do laboratoře. V laboratoři se provede destruktivní zkouška, 

podle které pevnost v tlaku nesmí být nižší než 85 % zaručené krychelné pevnosti 

betonu. Zkoušení zajistí betonárna a vypracuje protokol. 
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3.6 Kontrola geometrické přesnosti 

Mimo svislost a rovinnost konstrukcí, je dále třeba kontrolovat správnou polohu 

konstrukcí v souladu s projektovou dokumentací. Ta se kontroluje dle ČSN EN 

13670 a ČSN 73 0212-1. Kontrolu provádí stavbyvedoucí za přítomnou 

technického dozora investora. O provedené kontrole se provede zápis do 

stavebního deníku. 

Obr. 11 Odchylky polohy svislých konstrukcí 
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Obr. 12 Odchylky vodorovných konstrukcí 
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1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby:   Hotel Express by Holiday Inn 

Bratislava 

Místo stavby:   Galvaniho 16880/28, 821 04 

Bratislava, Slovensko 

Charakter stavby:  novostavba 

Účel užívání stavby:  hotel, restaurační zařízení 

2 Postup výstavby 

 Přípravné práce, zařízení staveniště 

 Zemní práce – skrývka ornice, výkopové práce 

 Hrubá stavba 

 Provedení přípojek 

 Dokončovací práce 

3 Termíny provádění 

Začátek výstavby:  3/2018 

Předpokládaný konec výstavby:  7/2019  

Předpokládaná doba realizace: 17 měsíců 

4 Ochrana a bezpečnost zdraví při práci 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat předpisy pro zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za tímto účelem byl vyhotoven plán 

bezpečnosti, jež obsahuje informace a postupy, které je nutné dodržet 

k zajištění bezpečnosti na staveništi. Řídí se především těmito předpisy: 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí 
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- Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní 

zařízení 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu 

- 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. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci 

Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích budou na staveništi 

probíhat práce při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán: 

 Práce při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 

m 

 Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových pro trvalé zabudování do staveb 

Jelikož se na stavbě přepokládá působnost zaměstnanců více než jednoho 

zhotovitele stavby, bude dle zákona č. 309/2006 Sb. povolán koordinátor 

BOZP. 

Tento plán rizik byl vypracován pro ŽB monolitické konstrukce – ŽB 

monolitické stěny a sloupy a ŽB monolitické průvlaky a stropní konstrukce. 

5 Charakteristika staveniště 

Pozemek, na kterém je umístěna navržená stavba hotelu se rozkládá na 

parcelách č. 15689/52 a 15986/55 v Bratislavě, městké části Ružinov, 

v katastrálním území Trnávka na Galvaniho ulici. Pozemek je z východní 

strany ohraničen tělesem dálnice D1, ze severní strany přemostěním 

Galvaniho ulice a ze západní strany je ohraničen Galvaniho ulicí. V blízkosti 

pozemku se nachází především administrativní a obchodní budovy 

(Hornbach, Avion Shopping park,…) a letiště města Bratislavy.  
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Vzhledem k tomu, že v západní části pozemku se nachází stávající 

inženýrské sítě a jejich ochranná pásma (dva souběžně vedené dálkové 

vodovody s ochranným pásmem širokým 13 m a vedení plynovodu STL 

s ochranným pásmem širokým celkem 4 m), je využitelnost plochy v této 

části omezena. Dále přes dotčený pozemek vede podzemní vedení 

vysokého napětí. Vzhledem k tomu že toto vedení vede v místech, kde je 

navržený objekt hotelu, toto vedení bude na hranicích dotčeného pozemku 

přerušeno. Nová trasa kabelu vysokého napětí povede kolem hotelu, 

následně bude napojena na trafostanici, z níž bude hotel zásobován 

elektřinou a z trafostanice bude dál pokračovat k hranici pozemku, kde se 

provede přepojení na stávající kabel VN. 

Staveniště je přibližně trojúhelníkového tvaru o ploše 10 417,7 m2. 

Pozemek je nezastavěný a v současnosti se na něm nachází travnatý porost. 

Křoviny ani stromy se zde nenachází. Na ploše, kde se budou provádět 

výkopové práce pro základy stavby, zpevněné plochy či nově zhotovené 

přípojky se provede skrývka ornice. Část ornice bude odvezena a použita 

k rekultivaci ploch, část ornice bude ponechána a bude zpětně použita na 

dotčeném pozemku při sadových úpravách. 

Oplocení staveniště bude zhotoveno z poplastovaných pletivových dílců 

v modulovém rozměru 2370 mm se sloupky, které budou ukotveny do 

betonových základů o půdorysných rozměrech 400x400 mm a hloubce 900 

mm. Toto oplocení bude trvalé – bude sloužit jako budoucí oplocení 

hotelového komplexu. Vjezd na staveniště bude zajištěn ze severovýchodní 

strany. Oplocení bude v místě vjezdu přerušeno a bude zde zbudováno 

mobilní staveništní oplocení z pletivových dílců. Objekt SO01 bude situován 

ve střední části pozemku.  

Vzhledem k nutnosti realizace nových přípojek k objektu a realizace 

přístupových ploch – chodníků a vjezdu k hotelu bude uskutečněn dočasný 

zábor ploch. Uvedenými zábory bude dočasně omezen provoz na Galvaniho 

ulici. Zábory budou předem projednány na MU Bratislava-Ruzinov. Zařízení 

staveniště bude napojeno na předem zbudované přípojky elektřiny, 

vodovodu a areálové přípojky kanalizace. 
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6 Vazby stavby na okolí 

Pozemek se nachází v okrajové části Bratislavy. Je z východní strany 

ohraničen tělesem dálnice D1, ze severní strany přemostěním Galvaniho 

ulice a ze západní strany je ohraničen Galvaniho ulicí. V blízkosti pozemku 

se nachází především administrativní a obchodní budovy (Hornbach, Avion 

Shopping park,…) a nedaleko rovněž letiště města Bratislavy. 

Vjezd na staveniště bude zajištěn ze severovýchodní strany. Oplocení 

bude v místě vjezdu přerušeno a bude zde zbudováno mobilní staveništní 

oplocení z pletivových dílců. 

7 Zajištění bezpečnosti na staveništi 

U vstupu na staveniště bude umístěna cedule „Stavba. Nepovolaným 

osobám vstup zakázán.“ a bezpečnostní tabule, která bude informovat 

osoby vstupující na staveniště před možným nebezpečím. Bezpečnostní 

tabule bude osahovat informace o osobních ochranných pracovních 

prostředcích, informaci o zákazech na staveništi a telefonní čísla tísňových 

linek.   

Dále bude u vstupu na staveniště umístěna cedule se základními 

informacemi o stavbě a kontakty na zadavatele a zhotovitele stavby, 

stavební povolení a stejnopis o zahájení prací, který byl doručen oblastnímu 

inspektorátu práce nejpozději osm dnů před předáním staveniště 

zhotoviteli. Rychlost na přilehlé komunikaci bude omezena a bude označen 

výjezd vozidel ze stavby. 

 Staveniště bude oploceno oplocením výšky 2,0 m. Vzhledem k tomu, 

že se v okolním prostoru nevyskytují žádné pozemní komunikace pro pěší, 

není nutná zvláštní úprava oplocení. 

 V oblasti vymezené stavbou se mohou pohybovat pouze povolané 

osoby, které jsou proškoleny o bezpečnosti na staveništi. Při vstupu na 

staveniště bude probíhat evidence pracovníků. V prostoru staveniště je 

zákaz pohybu osob pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Každý 

pracovník bude vykonávat pouze tu práci, ke které byl proškolen a ke které 

má oprávnění. O školení zaměstnanců bude proveden zápis do stavebního 

deníku.  
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Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo 

k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, 

případně k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých 

povětrnostních vlivů. 

7.1 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Všechny osoby pohybující se v tomto prostoru musí být vybaveny 

osobními ochrannými pracovními pomůckami, zejména helmou, reflexní 

vestou a pracovní obuví. Osobní pracovní pomůcky musí být označeny 

značkou CE ve smyslu Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Před započetím prací 

budou zkontrolovány. Bude kontrolováno, zda jsou kompletní, nezávadné a 

funkční. 

Při práci na staveništi budou používány především tyto osobní ochranné 

pracovní prostředky 

 reflexní vesta 

o reflexní vesta na všech pracovištích, lze ji nahradit ochranným 

pracovním oděvem s reflexními prvky 

 vyztužená vesta – ochrana břišních partií 

o použití při práci s okružní pilou 

 ochrana těla, paží a rukou – ochranný oděv 

 ochranné rukavice 

o pětiprsté kožené pro veškeré stavební práce 

o antivibrační rukavice při práci s ponorným vibrátorem 

 ochrana sluchu 

o chrániče sluchu při obsluze strojů s vysokou hlukovou zátěží 

 ochrana zraku  

o ochranné brýle či obličejové štíty  

 ochrana hlavy 

o ochranná přilba na všech pracovištích 

 ochrana nohou 

o obuv s ocelovou tužinkou a stélkou 
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8 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Následující plán rizik a opatření je vypracován pro ŽB monolitické 

konstrukce – ŽB monolitické stěny a sloupy a ŽB  monolitické průvlaky a 

stropní desky. 

Požadavky týkající se zhotovení monolitických konstrukcí 

8.1 Požadavky na zajištění staveniště 

Nebezpečí 

 Zranění nepovolaných osob při nepovolaném vstupu na staveniště 

Opatření 

 staveniště bude oploceno oplocením výšky 2,0 m  

 u vstupu na staveniště a všech přístupových komunikacích budou 

značky zakazující vstup nepovolaným osobám 

 vjezd na staveniště bude označen značkou „Zákaz vjezdu mimo 

vozidel stavby“ 

8.2 Zařízení pro rozvod energie 

Nebezpečí 

 Vnik požáru 

 Zásah elektrickým proudem 

 Nebezpečí výbuchu 

Opatření 

 Rozvody elektrické energie budou pravidelně kontrolovány a budou 

podléhat revizím ve stanovených intervalech a budou viditelně 

označeny 

 Hlavní vypínač bude viditelně označen, bude umístěn na viditelném a 

snadno přístupném místě a bude zabezpečen proti manipulaci 

neoprávněnými osobami 

 Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, u nichž 

není nutné, aby z provozních důvodů zůstala zapnuta, odpojena a 

zabezpečena proti neoprávněné manipulaci 
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 Všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi budou obeznámeny 

s umístěním hlavní rozvodné skříně 

 Všechna dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat 

normové požadavky 

8.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Nebezpečí 

 Pád z výšky 

 Pád skladovaného materiálu na osoby 

 Riziko prochladnutí či přehřátí v závislosti na roční době 

Opatření 

 Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo 

hloubce musí být pevná a stabilní s ohledem na 

 Počet fyzických osob, které se na nich zdržují 

 Maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení 

 Povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena 

 Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní 

samy o sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným 

ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého 

pracoviště nebo jeho části 

 Zhotovitel zajistí provedení odborné prohlídky pracoviště způsobem 

a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po 

změně polohy a mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho 

stabilitu a pevnost 

 Materiál bude skladován tak, aby nedošlo k ohrožení fyzických osob, 

majetku nebo životního prostředí – materiál skladovaný venku bude 

skladován na zpevněné a odvodněné ploše z betonového recyklátu o 

tl. 150 mm, odvodnění bude zajištěno vyspádováním plochy. Kusový 

materiál pravidelných tvarů bude skladován do výšky max. 1,8 m, 

kusový materiál nepravidelných tvarů smí být skladován do výšky 

1,0 m. Materiál uložený na paletách se smí skladovat do výšky 2,0 m. 

Mezi jednotlivými skládkami je třeba zajistit průchod široký 

min. 0,75 m, čela skládek musí být od sebe vzdálena min. 1,2 m.  

 Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k 

ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho 
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okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem 

nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 

konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 

nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a 

o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem 

 Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k 

ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o 

provedených opatřeních. 

 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo 

geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, 

které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při 

používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu 

provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 

zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se 

změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí 

příslušné fyzické osoby. 

 V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z 

výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující 

na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly 

dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu 

pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

 Při práci vykonávané déle než 2 hodiny za směnu v teplotě 4 °C a nižší 

má zaměstnanec právo na bezpečnou přestávku v ohřívárně; 

ohřívárna se vybavuje zařízením pro prohřívání rukou. Bezpečnostní 

přestávka musí trvat nejméně 10 minut. 

 Při poklesu teploty pod 4 °C bude poskytován ochranný nápoj před 

zátěží chladem 

 V letním období budou pracovníkům poskytovány ochranné nápoje. 

Jako ochranný nápoj pro pracovníky třídy IIIb – práce ve stavebnictví 

při tradiční výstavbě (třída stanovená podle přílohy č. 1 nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb.) se poskytuje přírodní minerální voda středně 

mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. 

Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % 

náhrady ztráty tekutin, druhou polovinu ochranného nápoje je 

přírodní minerální voda slabě mineralizovaná nebo pramenitá vody 

 Množství náhrady tekutin za směnu určuje tabulka č. 6 přílohy č. 1 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
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Výňatek z tabulky č. 6 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

Třída práce M (W.m-2) Náhrada tekutin za 

směnu při ztrátě tekutin 

potem a dýcháním 1,25 

litrů a více 

Teplota, při níž je 

dosaženo maximální 

přípustné ztráty tekutin 

potem a dýcháním 3,9 

  (°C) Litry, 

Litry/1°C 

°C litry 

IIIb 161 až 200 16 až 27 0,9 až 2,8 

(0,17) 

≥28 3,1 

8.4 Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Nebezpečí 

- Zranění osob nevhodným užíváním stroje nebo jeho závadou 

 

Opatření 

- Školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví před zahájením 

prací 

- Obsluhovat stroj budou pouze povolané osoby – osoby proškolené 

nebo osoby s oprávněním 

- Bude prováděna pravidelná revize strojů a před jejich použitím bude 

provedena kontrola funkčnosti a technického stavu 

 práci stroje bude veden provozní deník, ve kterém budou uvedeny 

informace o stroji a informace o jeho užívání a údržbě 

- Dojde li k úniku nebezpečných látek, bude tato skutečnost zapsána 

do stavebního deníku, okamžitě se stroj přestane používat, dojde k 

opravě závady a k odstranění havárie 

- Po skončení prací bude stroj zajištěn, aby nedošlo k samovolnému 

pohybu stroje a nezpůsobil tak škodu na majetku nebo na zdraví 

jiných osob a stroj bude uzamčen proti neoprávněnému vniknutí 
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8.5 Míchačky 

Nebezpečí 

- Poranění osob při práci s míchačkou 

Opatření 

- Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a 

zajištěna v horizontální poloze 

- Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu 

- Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno 

zasahovat do rotujícího bubnu 

- Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo 

předměty drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány 

do rotujícího bubnu. 

- Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného 

koše. Při opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným 

košem je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně 

mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo 

jiným ochranným prostředkem 

- Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen 

od přívodu elektrické energie. 

8.6 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

Nebezpečí 

- Zranění osob pohybem stroje 

- Únik betonové směsi 

Opatření 

- Řidič dopravního prostředku před jízdou, po ukončení plnění nebo 

vyprazdňování zařízení zkontroluje zajištění výsypného zařízení 

v přepravní poloze 

- Vozidlo musí být umístěno na přehledném a dostatečně únosném 

místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 

kontrolu 

-  
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8.7 Čerpadla betonových směsí 

Nebezpečí 

- Zranění očí vytřísknutou směsí 

- Zranění způsobené náhlým pohybem hadice čerpadla vlivem účinků 

dopravované směsi 

Opatření  

- obsluha čerpadla a osoba provádějící ukládání betonové směsi 

budou vybaveni vysílačkou, aby se mohli mezi sebou dorozumívat 

nebo bude zvolen jiný vhodný způsob dorozumívání 

- zákaz rozpojování hadic a jejich částí pod tlakem  

- čerpán bude pouze beton s odpovídající maximální frakcí kameniva a 

konzistencí  

- vyústění čerpadla betonových směsí bude bezpečně zajištěno 

- zaměstnanci budou obeznámeni se zákazem přehýbání hadic 

čerpadla, manipulace se stojkami a ručním přemísťováním hadic a 

potrubí a se zákazem vstupu do nebezpečného prostoru u koncovky 

hadice 

8.8 Vibrátory 

Nebezpečí 

- Zranění pracovníků nevhodným používáním 

Opatření 

- Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, 

která je držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 

10 m 

- Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 

zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný 

hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, 

než je stanoveno v návodu k používání 
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8.9 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 

práce 

Nebezpečí 

- Nebezpečí poranění osoby neoprávněné používat stroj 

- Nebezpečí poranění osoby při špatném zajištění stroje 

- Nebezpečí poranění osoby způsobené závadou stroje 

Opatření 

- Závady stroje a provozní odchylky zjištěné v průběhu užívání stroje 

nebo v průběhu předchozí provozu budou obsluhou stroje řádně 

zaznamenávány  

- Stroj musí být po ukončení či přerušení práce řádně mechanicky 

zajištěn proti pohybu – např. zabrzděním parkovací brzdy, zařazením 

rychlostního stupně či v případě potřeby ještě zakládacími klíny 

- Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v 

případě potřeby okamžitě zasáhnout, učiní opatření, která zabrání 

samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou 

fyzickou osobou - uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky 

nebo uzamknutí ovládání stroje 

- Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do 

komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není 

ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí 

8.10 Přeprava strojů 

Nebezpečí 

- Zranění osob při manipulaci s přepravovaným strojem 

- Zranění osob špatně zabezpečeným strojem 

Opatření 

- Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 

přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního 

prostředku nezdržují fyzické osoby 

- Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou 

pracovní zařízení mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu 

posuvu a proti převržení 
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- Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje 

postaven na pevném podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky 

zajištěn proti nežádoucímu pohybu 

- Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a 

sjíždění z ní se všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí 

z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení 

stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě 

- Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy 

mimo stroj i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy 

stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje 

- Stroje musí být přepravovány dle pokynů uvedených v návodu 

používání 

8.11 Betonářské práce 

8.11.1 Stavba bednění 

Nebezpečí 

- Pád bednění 

- Pád zaměstnance z bednící konstrukce 

Opatření 

- Při montáži bednění bude postupováno dle pokynů výrobce 

- Všechny bednící konstrukce musí být před betonáží posouzeny 

statikem 

- bednění bude montováno odbornými pracovníky a nebudou 

používány poškozené a nevhodné kusy 

- v každém stádiu montáže i demontáže musí být bednění zajištěno 

proti pádu prvků  

- stojky budou úhlopříčně ztuženy v příčné i podélné rovině  

- bude omezen pohyb zaměstnanců v místech montáže bednění a 

budou zřízeny bezpečné cesty pro pohyb zaměstnanců  

- při montáži bednění ve výšce budou okraje konstrukce zajištěny 

zábradlím s výškou 1,1 m od podlahy. 

-  
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8.11.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

Nebezpečí 

- Uklouznutí na čerstvém betonu 

- Pád zaměstnance do čerstvého betonu 

- Zasažení očí betonovou směsí 

- Rozpojení transportního potrubí 

- Zavalení nebo zalití zaměstnance betonovou směsí 

Opatření 

- na pracovišti budou zřízeny bezpečné cesty pro pohyb zaměstnanců 

- zaměstnanci budou poučeni o bezpečném pohybu na pracovišti a při 

betonáži se nebudou zdržovat na místech s hrozícím pádem do 

čerstvého betonu  

- zaměstnanci budou poučeni o omezení pohybu v místech 

transportního potrubí  

- hadice transportního potrubí nebudou rozpojovány pod tlakem a 

bude se dbát na dodržení předepsané max. frakce kameniva a 

odpovídající konzistenci betonu 

- před začátkem betonáže bude stanoven způsob dorozumívání mezi 

osobou provádějící ukládání betonové směsi a obsluhou čerpadla 

8.11.3 Odbedňování 

Nebezpečí 

- Pád části bednění 

- Zakopnutí o položené části bednění 

- Zřícení konstrukce při předčasném odbednění 

Opatření 

- v místech nebezpečí možného pádu bednění bude vyloučen pohyb 

zaměstnanců  

- na pracovišti budou vytvořeny a označeny bezpečné cesty pro chůzi 

zaměstnanců  

- odbednění konstrukce bude zahájeno jen na pokyn zodpovědné 

osoby.  
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8.11.4 Práce železářské 

Nebezpečí 

- Zaklínění končetin do armovýztuže 

- Poranění končetiny při jejím propadu mezi armotyče 

- Popálení při svařování 

- Poranění jiných osob při přenášení armotyče 

- Pád z okraje armovýztuže 

- Poranění o armovýztuž 

- Poranění o ostré hrany konce armovýztuže 

- Propíchnutí, bodnutí, pořezání o vyčnívající hrany 

Opatření 

- otvory budou pro chůzi zakryty dřevěnými prkny  

- pro omezení popálení při svařování budou dodržovány postupy prací 

- zaměstnanci budou dbát opatrnosti při přenášení armovýztuže a 

nebudou přetěžování  

- proti pádu armovýztuže budou okraje opatřeny zábradlím s výškou 

1,1 m od podlahy  

- dolní okraj zábradlí bude zabezpečen prkny o výšce 150 mm proti 

pádu předmětů  

- všichni pracovníci budou mít obuv pevnou pracovní obuv 

- komunikační prostory budou udržovány a výztuž bude uskladňována 

na skládkách tak, aby nehrozilo poranění procházejících osob 

9 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

9.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Nebezpečí 

- Zranění osob způsobené pádem technické konstrukce 

Opatření 

- Zajištění technické konstrukce – především bednění bude provedeno 

v souladu s technologickým předpisem a návodem na používání 

výrobce bednění 
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- Odbednění bude probíhat až dle posouzení statikem 

- Podpěrná konstrukce bednění musí zajišťovat bezpečný průchod 

- Okraje konstrukcí budou proti pádu osob či předmětů zajištěny 

bezpečnostním zábradlím – bezpečnostní zábradlí bude opatřeno 

madlem, střední tyčí a zarážkou u podlahy tvořenou dřevěným 

prknem výšky min. 150 mm. Výška zábradlí bude min. 1,1 m 

9.2 Používání žebříků 

Nebezpečí 

- Zranění způsobené pádem ze žebříku 

Opatření 

- Na žebříku se smějí vykonávat pouze krátkodobé, fyzicky nenáročné 

práce při použití ručního nářadí a zaměstnanec musí být od horního 

konce vzdálen chodidly alespoň 0,8 m 

- Při výstupu nebo sestupu musí být osoba obrácena čelem k žebříku 

- Žebřík nesmí využívat současně více než jedna osoba 

- Po žebříku smí být přenášena pouze břemena do 15 kg 

- Žebřík musí přesahovat přes okraj min. 1,1 m, sklon žebříku nesmí 

být menší než 2,5:1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 

0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 

prostor alespoň 0,6 m 

- Žebřík musí být postaven tak, aby byla zajištěna jeho stabilita 

- Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat 

9.3 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Nebezpečí 

- Zranění osob padajícími předměty 

Opatření 

- Bezpečnostní zábradlí bude proti pádu předmětů zajištěno 

bezpečnostní zarážkou – dřevěným prknem o výšce min. 150 mm 

- Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě 

skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny 
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proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím 

ukončení 

- Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby 

apod.) musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený 

pracovní oděv 

- Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost 

materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost 

konstrukce 

9.4 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Nebezpečí 

- Zranění osob padajícími předměty 

Opatření 

- Volný okraj stavebních konstrukcí ve výše bude zajištěn 

bezpečnostním zábradlím výšky min. 1,1 m. Bezpečnostní zábradlí 

bude opatřeno madlem, střední tyčí a zarážkou – dřevěným prknem 

výšky min. 150 mm 

- Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště 

nejméně: 

o 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m 

o 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m 

9.5 Dočasné stavební konstrukce 

Nebezpečí 

- Pád osob z nedostatečně zajištěných dočasných stavebních 

konstrukcí 

Opatření 

- Dočasné stavební konstrukce – lešení, bezpečnostní zábradlí, .. budou 

provedeny dle pokynů výrobce dočasné stavební konstrukce 

- Dočasné stavební konstrukce musí být založeny na dostatečně 

únosném terénu nebo konstrukci, jejíž únosnost je staticky 

prokázána 
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- Dočasné stavební konstrukce smí být smontovány a demontovány 

dle návodu na montáž pod vedením odborně způsobilé osoby a 

mohou být používány pouze v souladu s technickými listy výrobce 

- Konstrukce musí tvořit prostorově tuhý celek a musí být zajištěna 

proti samovolnému pohybu připevněním k základové ploše 

- Dočasné stavební konstrukce musí být předány odborně způsobilou 

osobou, která je odpovědná za jejich montáž 

9.6 Přerušení práce ve výškách 

Nebezpečí 

- Zranění pracovníků vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek 

Opatření 

- Práce ve výšce budou přerušeny za těchto povětrnostních podmínek: 

- Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 

- Čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky 

práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích 

systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 

- Dohlednost v místě práce menší než 30 m 

- Teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C 

9.7 Práce ve výškách 

Nebezpečí 

- Propadnutí otvory 

- Pád pracovníka při pohybu k místu výkonu práce 

- Pád předmětů z výšky 

Opatření 

- otvory a prostupy ve stropní konstrukci budou zakryty dřevěnými 

prkny, okraje konstrukcí a schodiště budou opatřeny dočasným 

bezpečnostním zábradlím o výšce 1,1 m nad podlahou  

- okraje stropní konstrukce dále budou zajištěny dřevěnými prkny o 

výšce 150 mm  
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9.8 Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 

zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci 

nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují 

na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o 

používání osobních ochranných pracovních prostředků.  

Zaměstnanci montující, demontující nebo podstatným způsobem 

přestavující lešení musí být k tomuto řádně vyškoleni a jejich znalosti a 

dovednosti musí být ověřeny. 
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1 Identifikační údaje 

Název stavby: Hotel Express by Holiday Inn Bratislava 

Místo stavby: Galvaniho 16880/28, 821 04 Bratislava, Slovensko 

Účel užívání stavby: hotel, restaurační zařízení 

Parcely: 15689/52 a 15689/55 

Investor: HOTEL Avion, s.r.o., 

 Záhradnická 72, 821 01 Bratislava, Slovensko  

Charakter stavby: novostavba 

Typ stavby: trvalá 

Zastavěná plocha: 1 591,40 m2 

2 Charakteristika stavby 

Objekt hotelu je 6 - podlažní stavba, půdorysného tvaru rozevřeného U. 

Přízemí hotelu má především společenskou funkci. Nachází se zde restaurace, 

snídaňová místnost, společenská hala, recepce aj. Následující čtyři podlaží jsou 

navrhnuté jako ubytovací. Poslední podlaží je technické, s prostorami VZT 

zařízení, s kotelnou, strojovnou výtahů, místnostní obsluhy a sklady. 

Z konstrukčního hlediska je objekt navržený jako příčný nosný systém, tvořený 

ŽB stěnami. Část v 1. NP je uložena na ŽB sloupy. Na ŽB stěny jsou ukládané 

spojité desky. Desky budou v 1. NP ukládány na průvlaky, v ostatních podlažích 

jsou stropní desky řešeny jako bezprůvlakové. Nosná konstrukce 6. NP je řešená 

jako ocelová rámová konstrukcez profilů HEA. 

3 Charakteristika staveniště 

Pozemek, na kterém je umístěna navržená stavba hotelu se rozkládá na 

parcelách č. 15689/52 a 15986/55 v Bratislavě, městké části Ružinov, 

v katastrálním území Trnávka na Galvaniho ulici. Pozemek je z východní strany 

ohraničen tělesem dálnice D1, ze severní strany přemostěním Galvaniho ulice a 

ze západní strany je ohraničen Galvaniho ulicí. Řešený pozemek s nachází na 

okraji sídelní struktury. V blízkosti pozemku se nachází především administrativní 

a obchodní budovy (Hornbach, Avion Shopping park,…) a letiště města Bratislavy.  
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Vzhledem k tomu, že v západní části pozemku se nachází stávající inženýrské 

sítě a jejich ochranná pásma, je využitelnost plochy v této části omezena. 

4 Legislativa 

Obecně se všechny oblasti ochrany životního prostředí řídí podle zákona 

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

4.1 Ochrana přírody a tvorby zeleně 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů 

4.2 Oblast ochrany ovzduší 

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

 Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 

4.3 Oblast nakládání s odpady 

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

o Povinnost, jak nakládat s odpady, je zakotvena v § 16, kde jsou 

sepsané povinnosti původců odpadů. 

 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 

 Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 

381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

4.4 Oblast ochrany vod 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

4.5 Oblast nakládání s chemickými látkami 

 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o 

změně některých zákonů 

4.6 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
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„Proces posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí je založen na 

systematickém zkoumání a posuzování jejich možného působení na životní 

prostředí. Smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy 

připravovaných záměrů a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech 

rozhodujících souvislostech.“ (1) 

Cílem posuzování vlivů na životní prostředí (procesu EIA) je zmírnění 

negativních vlivů na životní prostředí. 

5 Opatření pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

5.1 Hluk na staveništi – hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 

Stavební práce budou prováděny v souladu s NV č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

V okolí předpokládané stavby se nenachází stavby, které by vyžadovaly 

zvýšené omezení hluku a vibrací na staveništi. 

5.2 Znečištění ovzduší – výfukovými plyny a prachem 

Na stavbě bude docházet ke znečištění ovzduší provozem strojních zařízení, 

které budou představovat znečištění ovzduší výfukovými plyny a prachem. 

K omezení negativních účinků znečištění bude na staveništi docházet ke skrápění 

staveniště při průjezdu stavební techniky v suchém a letním období. 

5.3 Znečištění komunikací – blátem a zbytky stavebního materiálu 

Aby bylo minimalizováno znečištění přilehlých komunikací blátem a zbytky 

stavebního materiálu, bude na staveništi již v etapě zemních prací vybudována 

staveništní komunikace ze štěrkodrti.  

Zhotovitel dále zajistí u výjezdů ze staveniště na veřejnou komunikaci 

očišťování kol a podvozků strojů a mechanismů od bláta. Dále zhotovitel zajistí 

omezené stání a projíždění strojů mimo zpevněné plochy. 

5.4 Znečištění podzemních a povrchových vod 

Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu a musí 

procházet pravidelnou technickou kontrolou. Jsou nepřípustné jakékoli úkapy 

olejů. Pod odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom místě stroje a 
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mechanismy budou pro zachycení havarijního úniku pohonných nebo 

provozních hmot vkládány záchytné vany. 

5.5 Ochrana vegetace 

V průběhu výstavby nedojde k významnému zásahu do vegetace – na 

staveništním pozemku se v současnosti nenachází žádné dřeviny – stromy ani 

keře. Pozemek je nyní pouze zatravněn – bude provedena skrývka ornice.  

5.6 Nakládání s odpady 

Původce odpadů, je podle zákona č. 185/2001 Sb. odpady třídit podle 

Katalogu odpadů – vyhláška č. 93/2016 Sb. podle druhů a kategorií. Takto 

roztříděné je má původce odpadů povinnost i shromažďovat. Stavební a 

demoliční odpady jsou v Katalogu odpadů umístěny do třídy 170000.  

Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost 

způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu 

prostředí. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u 

nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro 

životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví, a pokud uložení odpadu na 

skládku neodporuje tomuto zákonu nebo prováděcím právním předpisům. 

Na staveništi bude vedena evidence odpadů a odpad bude předáván pouze 

oprávněné osobě. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického projektu 

Hotelu Chopin v Bratislavě. V této práci jsem řešila postup výstavby hlavního 

stavebního objektu a zaměřila jsem se především na řešení monolitických 

konstrukcí. Zpracovala jsem technologický předpis pro tyto monolitické 

konstrukce, kontrolní a zkušební plán, plán rizik a opatření, která mohou vznikat 

při provádění těchto prací a podrobněji jsem rozpracovala časový plán 

monolitických konstrukcí. Dále jsem zpracovala rozpočet hlavního stavebního 

objektu a časový plán hlavního stavebního objektu. Nedílnou součástí této práce 

je i zařízení staveniště, které je navrženo pro zemní práce, hrubou stavbu a 

dokončovací práce.  

 Ze zhotoveného stavebně technologického projektu vychází, že by celková 

doba výstavby mohla trvat 18 měsíců a celá stavba by mohla stát 170 mil. Kč.  
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