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Príspevok predstavuje jeden z  najväčších bytových komplexov 

v Bratislave. Je zameraný na popis základných dimenzií komplexu, para-

metrov nosnej konštrukcie s  dôrazom na  prezentovanie doskostenovej 

železobetónovej priestorovo pôsobiacej nosnej konštrukcie obytných 

domov. V súčasnosti je ukončená výstavba prvej etapy a prebieha dopre-

daj posledných bytov a  odstraňovanie kolaudačných závad. ❚ The 

paper introduces one of the largest residential complexes in Bratislava, 

where construction process of the first part was recently finished. We 

describe the basic dimensions of the construction process and the 

design process. We focus on the behavior of the reinforced concrete 

shell structure.

ÚZEMIE A   Š IRŠIE  VZŤAHY

Obytný komplex Vinohradis sa nachádza na juhovýchodnom 

úpätí Malých Karpát, pod Kamzíkom v katastrálnom území 

Bratislava Vinohrady. Vyrastá v novovznikajúcej lokalite No-

vá Koliba – Vtáčnik, ktorá je určená v návrhu územného plá-

nu zóny – Podhorský pás, pre nízkopodlažnú obytnú zástav-

bu (obr. 1). V územnom pláne je oblasť vymedzená ulicami 

Sliačská a Podkolibská. Ide o svahovité územie bývalých vi-

nohradov, ktorých terasy boli dokončené v päťdesiatych ro-

koch minulého storočia. Nadmorská výška lokality je od 175 

do 210 m nad m. 

Priemerná ročná teplota je 9,3 °C a priemerný ročný úhrn 

zrážok je 669 mm. Prístup k plánovanému komplexu bol zo 

Sliačskej ulice asfaltovou a poľnou cestou, z Pionierskej uli-

ce mostom ponad železnicu a  taktiež asfaltovou a poľnou 

cestou. 

Prevažná časť bytov je orientovaná na severovýchod s vý-

borným výhľadom na Bratislavu. Komplex zatiaľ pozostáva 

z obytných objektov s označením A, B, C, D a obchodno-

-obytného objektu E. Prvá etapa pozostáva z objektov A, B.

POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV

Objektová skladba obytného komplexu

Súbor objektov A  je bytový dom vyššieho stredného štan-

dardu, súbor objektov B – mestské vily, je vysokého štan-

dardu. 

Súbor objektov A pozostáva z dvoch dilatačných celkov 

A1 a A2. V podzemí obidvoch celkov sú vytvorené priesto-

ry pre parkovanie. Objekt A1 má tri podzemné a tri nadzem-

né podlažia, pričom ich pôdorys má pravidelný tvar a maxi-

málne pôdorysné rozmery objektu sú 40,9 a 12,6 m. Celko-

vá výška objektu je 15,9 m, pričom táto výška je daná výš-

kou výťahovej šachty. Objekt A2 má tri podzemné a  päť 

nadzemných podlaží, pričom ich pôdorys má pravidelný tvar 

a maximálne pôdorysné rozmery objektu sú 68 a 55 m. Cel-

ková výška objektu je 21,9 m. 

Súbor objektov B sa skladá z dvoch dilatačných celkov 

a zo štyroch samostatných bytových domov B1 až B4. Sú-

bor má jedno spoločné podzemné podlažie a  štyri nad-

zemné podlažia s ustupujúcim horným podlažím. Pôdorysy 

všetkých objektov majú členitý tvar. Maximálne rozmery má 

objekt B4, a to 23,2 x 37,1 m. Celková výška napr. objektov 

B3 a B4 je 14,125 m. Výškový rozdiel medzi objektami „B1, 

B2“ a „B3, B4“ je 1,04 m. 

Výstavba v náročnom svahovitom teréne vyvolala rozsiahle 

terénne úpravy, výstavbu nových komunikácií (obr. 2), zloži-

tých oporných múrov (obr. 3), prekládky a úpravy existujú-

cich sietí (obr. 4) a terénnych schodísk.

Zakladanie objektov

Z hľadiska inžinierskej geológie je záujmové územie tvore-

né kvartérnymi deluviálnymi a  antropogénnymi sedimenta-

mi, v podloží ktorých sa nachádzajú paleozoické granitoid-

né horniny postihnuté rôznou intenzitou zvetrania (od zve-

traných až po úplne rozložené). Povrch skúmaného územia 

je na mnohých miestach tvorený navážkami piesku ílovité-

ho, ílu piesčitého a ojedinele aj štrku ílovitého, ktoré vznikli 

najmä pri vyrovnávaní terénu do terás pre pestovanie viniča, 

resp. pri úpravách terénu pre miestne komunikácie. Mocno-

sť navážok je väčšinou 1,2 m. Podzemná voda nebola zis-

tená, avšak nevylučuje sa, že hlavne v jarnom období v čase 

topenia snehu, resp. v čase s hojnejším výskytom zrážkovej 

činnosti, môže podzemná voda prestupovať líniou puklín až 

blízko pod povrch súčastného terénu. Rozsah výkopových 

prác je zrejmý z obr. 5.

Nekvalitné geologické zhodnotenie podložia, spôso-

bené najmä nehomogenitou podložia, zapríčinilo, že  ná-

Tab. 1 Termíny a rozsah výstavby prvej etapy ❚ Tab. 1 Termíny 

a rozsah výstavby prvej etapy

Hrubá stavba jún 2008 až jún 2009

Ukončenie stavby apríl 2010

Stavebné náklady 21,6 mil. EUR

Náklady na hrubú stavbu 6,8 mil. EUR

Objekt A  Objekt B Celkem

Zastavaná plocha [m2] 17 129  17 049 34 178

Zastavaný objem [m3] 51 779 51 330 103 109

Spotreba betónu [m3] 8 940 8 430 17 370

Debnenie – stropy [m2] 19 810 13 915 33 725

Debnenie – steny [m2] 25 000 27 370 52 370

Rozsah RDS – časť statika VT a VV 296 262 

Priemerná 

spotreba 

výstuže

– základy [kg/m3] 89,9 82,5

– stropy [kg/m3] 108 94

– steny a jadrá [kg/m3] 92kg 86
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vrh základových konštrukcií – základových dosiek – musel 

byť trikrát revidovaný. Pri preberaní základovej škáry stati-

kom a  geotechnikom bolo zistené, že geotechnické vlast-

nosti zemín (pevnostné a deformačné charakteristiky), kto-

ré boli určené na základe výsledkov realizovaného podrob-

ného inžiniersko-geologického prieskumu, sú výrazne lepšie 

ako vlastnosti zistené „in-situ“ pri obhliadke základovej šká-

ry. Pre presnejšie stanovenie deformačných charakteristík 

(modulu deformácie horninového prostredia) boli navrhnuté 

a realizované statické zaťažovacie skúšky doskou. Namera-

né hodnoty modulov deformácie boli až 10násobne nižšie, 

ako hodnoty uvedené v odporúčaniach z realizovaného inži-

niersko-geologického prieskumu. Z uvedeného dôvodu bolo 

potrebné urobiť doplňujúce statické výpočty základovej do-

sky, v ktorých boli použité skutočne namerané hodnoty mo-

dulov deformácie. Winklerovská pružinová konštanta, ako 

inžiniersky akceptovaný model interakcie podložia a objek-

tu, bola podľa predbežného IGP uvažovaná 40 000 kN/m3. 

Po statických a dynamických zaťažovacích skúškach pod-

ložia podľa STN  73  6190 sa radikálne zmenila hodnota 

winklerovskej pružinovej konštanty. Jej hodnota sa menila 

od 4 800 do 12 000 kN/m3. 

Objekt A  má tri základové škáry. Prvá základová škára 

Obr. 1 Lokalita Vtáčnik ❚ Fig. 1 Localion Vtacnik

Obr. 2 Nová prístupová komunikácia od Sliačskej; a) máj 2008, 
b) december 2009 ❚ Fig. 2 New approach road from Sliacska 
street, a) April 2008, b) December 2009

Obr. 3 Oporný múr, napojenie novej cesty na Sliačsku ulicu ❚ 
Fig. 3 Retaining wall, connection of the approach road into Sliacska 
street

Obr. 4 Prekládky sietí ❚ Fig. 4 Displacement of piping systems

Obr. 5 Výkopové práce a základová škára ❚ Fig. 5 Excavation and 
the footing bottom

Obr. 6 Satelitný snímok staveniska (objekty A a B) ❚ Fig. 6 Satellite 
picture of the building site
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je na kóte –3,65 m. Základová doska má hrúbku 500 mm 

(resp 700 mm ), je z betónu C25/30, pod ňou je vyrovnáva-

cia betónová vrstva z betónu C12/15 hrúbky 100 mm. Druhá 

základová škára je na kóte –0,95 m a tretia základová škára 

je na kóte +1,85 m. Základová doska má hrúbku 830 mm, 

je z betónu C25/30, pod ňou je vyrovnávacia betónová vrs-

tva z betónu C12/15.

Retenčná nádrž na kóte –8,00 m (pod DC A2) je z betó-

nu C30/37/BS2A – XA1(Sk)- Cl 0.2- Dmax 16- S3. Retenč-

ná nádrž je navrhnutá a realizovaná technológiou bielej va-

ne (BV), to znamená ako konštrukcia s  limitovanou šírkou 

trhliny 0,2 mm. 

Parametre BV:

• výška vodnej hladiny: max 1 až 5 m,

• trieda požiadaviek na vodotesnosť stien, základovej dosky 

a stropov: A2,

• konštrukčná trieda pre debnené stavebné diely: Kon2,

• minimálna konštrukčná hrúbka Hsteny = min 300 mm, 

• krycia vrstva: Cnom = min 40 mm,

• minimálne množstvo výstuže: ∅10/150 mm,

• betón BS2, po dohode s projektantom statiky, možná ná-

hrada.

Objekt B  má základovú škáru na  kóte –4,27, resp. 

–4,52 m. Základová doska má hrúbku 500, resp 750 mm, je 

z betónu C25/30. Požiarna nádrž na kóte –7,27 m je z be-

tónu C25/30/BS2A – XA1(Sk) – Cl 0.2 – Dmax 16 – S3. Je 

navrhnutá a realizovaná taktiež technológiou BV, to zname-

ná ako konštrukcia s limitovanou šírkou trhliny. 

Pilotným riešením na Slovensku je horizontálne vyvede-

nie kanalizácie z objektov v základových doskách (obr. 7). 

Toto riešenie si vyžiadalo dodatočnú kontrolu kolíznych 

miest, ako sú napr. oblasti zo šmykovou výstužou v zákla-

dovej doske pod stĺpmi, rohmi stien.

Popis nosných konštrukcií

Vertikálny nosný systém objektu A1 je riešený ako sústa-

va vnútorných a  vonkajších železobetónových nosných 

stien, stĺpov a dvoch železobetónových jadier, ktoré zároveň 

slúžia ako výťahové šachty. V železobetónových nosných ste-

nách sú dverné a okenné otvory, často od stropu po strop. 

Obvodové nosné steny sú hrúbky 150 mm a použitý je be-

tón C25/30. Na úrovni 3. PP je v mieste, kde stena zároveň 

slúži ako oporný múr, hrúbka steny zvýšená na  300  mm. 

Steny jadra a vnútorné steny, ktoré sú zároveň aj medzibyto-

vými priečkami, majú zvýšenú hrúbku na 200 mm, aby vyho-

veli z akustického hľadiska. Vystuženie nosných stien je rie-

šené pomocou zváraných sietí doplnených o viazanú výstuž 

v miestach prechodu stropnou doskou a kde je to potrebné. 

Na úrovni 3. PP sú súčasťou stien stĺpy, ktoré zabezpečujú 

voľnú dispozíciu 3. PP. Na vystuženie vertikálnych konštruk-

cií sa použila výstuž 10 505 (R). Konštrukčná výška podlaží 

je 3 m, na 3. NP sa mení na 3,2 m.

Horizontálny nosný systém budovy je vytvorený z mo-

nolitických konštrukcií, ktorých hrúbka je 230  mm a  sú 

z  betónu C25/30. Tieto stropné dosky sú riešené ako 

obojsmerne vystužené dosky, po obvode uložené na nos-

ných stenách, resp. prekladoch. Na úrovni 2. PP je doska 

po výške rozdelená na dve úrovne, pričom horná hrana do-

sky je na úrovniach –0,12 a –0,42 m. V budove sú okolo ja-

dier umiestnené železobetónové schodiská, ktoré sú troj-

ramenné s dvomi medzipodestami. Schodiskové dosky sú 

votknuté do nosných stien pomocou systému Halfen-Deha 

prvkami HBT 120-12/15-5-1250. Strešná konštrukcia je rie-

šená ako monolitická stropná doska hrúbky 230 mm z be-

tónu C25/30, má atiku výšky 600 mm, výšky pre strojovne 

výťahov sú 820 mm. 

Balkónové dosky v DSP boli pôvodne riešené ako mo-

nolitické s  prerušeným tepelným mostom a  to systémom 

Halfen-Deha. V  RD sme prepracovali tento detail a  bal-

kónové dosky sme naprojektovali ako prefabrikáty s osa-

deným prerušením tepelného mosta, finálnou povrchovou 

úpravou a  s  možnosťou osadenia kotevných prípravkov 

pre konštrukciu balkónového zábradlia. Generálny dodáva-

teľ z dopravných dôvodov realizoval balkónové dosky ako 

monolitické zo zmeneným systémom prerušenia tepelného 

mostu a  to systémom AVI. Táto zmena „in-situ“ betonáže 

spôsobila lokálne problémy s rozvojom trhlín.

Steny objektu sú votknuté do základovej dosky, ktorej zá-

kladová škára je na kóte –3,650 m.

Vertikálny nosný systém objektu A2 je v pricípe zhodný 

s A1. Je riešený ako sústava vnútorných a vonkajších železo-

betónových nosných stien, stĺpov a šiestich železobetóno-

vých jadier, ktoré zároveň slúžia ako výťahové šachty. Steny 

objektu sú votknuté do základových dosiek, ktorých zákla-

dové škáry sú na kóte –3,65, –0,95 a +1,85 m. Hrúbka zá-

kladovej dosky je 500 resp. 700 mm. 

Objekt A  je riešený z  dvoch dilatačných celkov. Objekt 

Obr. 7 Ukladanie kanalizačných rozvodov do ZD ❚ 

Fig. 7 Placing of the sewage pipes into the foundation slab

Obr. 8 a) Detaily styku ocelové konštrukcie roštu a stropnej dosky, 

b) pohľad do loftového bytu ❚ Fig. 8 a) Detail of the connection of 

the steel floor beam and RC floor slab, b) view into the loft flat

7 8a
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sme dilatovali, aby sme eliminovali vplyv teplotných účin-

kov. Šírka dilatačnej škáry je 10 mm, je vytvorená pomocou 

šmykových trnov Cret – série 10 (systém Halfen-Deha). Tieto 

šmykové tŕne sú umiestnené do dosiek a stien v mieste di-

latácie. Presné rozmiestnenie tŕňov je uvedené vo výkre-

soch tvaru.

Vertikálny nosný systém objektov B1 až B4 je rieše-

ný ako sústava vnútorných a vonkajších železobetónových 

nosných stien, stĺpov a  ôsmich železobetónových jadier – 

dve na každý bytový dom. Obvodové nosné steny sú hrúb-

ky 200 mm a nie 150 mm ako v objekte A. Na úrovni 1. PP je 

hrúbka obvodových stien zvýšená na 300 mm. Steny jadra 

a vnútorné steny, ktoré sú zároveň aj medzibytovými prieč-

kami, majú hrúbku 200 mm. Na úrovni 1. PP sú súčasťou 

stien stĺpy, ktoré zabezpečujú voľnú dispozíciu 1. PP, ktoré je 

v prevažnej miere vyhradené parkovacím státiam.

Horizontálny nosný systém budovy je vytvorený z mo-

nolitických konštrukcií, ktorých hrúbka je 230  mm a  sú 

z  betónu C25/30. Tieto stropné dosky sú riešené ako 

obojsmerne vystužené dosky, po obvode uložené na nos-

ných stenách, resp. prekladoch. Stropná doska 1. NP je na-

vyše ukladaná podľa požiadaviek architektúry na oceľové, 

pôdorysne zalomené U nosníky, čím sa vytvoril interierový 

priestor dvojnásobnej výšky pre loftové byty. Konštrukčné 

riešenie detailov je na obr. 8a. Architektonická vizualizácia 

interiéru je na obr. 10. 

Na úrovni 1. PP je doska hrúbky 230 a 270 mm rozdele-

ná na dva dilatačné celky. Prvý dilatačný celok je po výš-

ke rozdelený na  tri úrovne, pričom horná hrana dosky je 

na úrovniach –0,12, –0,52 a +0,52 m, druhý dilatačný ce-

lok je po výške rozdelený na dve úrovne, pričom horná hra-

na dosky je na úrovniach +0,52 a +0,92 m. Steny objektu 

sú votknuté do základovej dosky, ktorej základová škára je 

na kóte –4,27, resp. –4,52 m. Hrúbka dosky je 500 resp. 

750 mm. Maximálny výkon betonáže bol práve na ZD 1. DC 

a to 1 360 m3 za 18 h. 

Objekt B je riešený z dvoch dilatačných celkov. Šírka dila-
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BETONG-OVERFLATER 

(BETONOVÉ POVRCHY)

Ole H. Krokstrand, Oyvind Steen, Magne Magler Wiggen

Velmi zajímavá a dobře připravená kniha (byla oceněna) si 

zřejmě u nás mnoho čtenářů nenajde, je totiž napsána nor-

sky. 

Velké norské nakladatelství Gyldendal, jehož rekonstru-

ované a  rozšířené sídlo v  Oslu získalo ocenění Evropské 

sítě betonářských organizací ECSN za  nejlepší betono-

vou stavbu 2008 (Beton 1/2009), připravilo pro zájemce 

z řad odborné, možná i  laické, veřejnosti knihu o betono-

vých površích. 

Publikace je rozdělená na tři části. V té první, která začí-

ná osmi celostránkovými fotografiemi detailů betonových 

povrchů, se autoři po ukázkách a popisu různých typů be-

tonových povrchů zaměřili na  faktory ovlivňující jejich vý-

slednou estetiku. Popisují, vysvětlují a  s  bohatým dopro-

vodným obrazovým materiálem zdůrazňují, co je důležité 

při návrhu a přípravě bednění, co při návrhu, výrobě, uklá-

dání a  ošetřování čerstvého betonu. Seznamují čtenáře 

s různými typy betonů, s různými technologiemi úprav je-

jich povrchů a  vzájem-

nými vazbami mezi ni-

mi. Pozornost je věno-

vána kontrole na  všech 

stupních, jak ji navrho-

vat, provádět, vyhodno-

covat, na co se zaměřit, 

v  které fázi. Své místo 

zde má i postupně vzni-

kající patina a  stárnu-

tí betonových povrchů 

a  ukázky jejich dobře 

a  špatně zvládnutých 

projevů s patřičným vy-

světlením příčin.

Ve druhé části publikace je představeno šestnáct betono-

vých konstrukcí postavených v Norsku od roku 2000, jsou 

to knihovny, divadla, školy, mosty ad.

Třetí část – přílohy se věnuje různým postupům a tech-

nologiím nápravy nepovedených betonových povrchů. 

V tom se ukazuje mistrovství řemeslníků. Výsledný povrch 

nenese žádné známky toho, že pohledová plocha neby-

la na poprvé zcela zvládnutá a bylo opravováno. To, co je 

postrachem českých architektů a stavebníků – opravy ná-

sledků nedbalé přípravy či zanedbané kontroly, jejichž vý-

sledek je obvykle horší než nepovedený původní povrch, je 

zde naopak ukázkou pečlivě a přesně zvládnutých postu-

pů různých sanačních technologií, vše fotograficky zdoku-

mentováno. Z mého pohledu je to nejdůležitější část knihy.

Případné zájemce mohu uklidnit, že norština je hodně po-

dobná angličtině a se slovy, která angličtinu nepřipomínají, 

vám pomůže některý z on-line slovníků dostupných na in-

ternetu. A v knize je opravdu hodně obrazového materiálu.

Jana Margoldová

Nakladatelství Gyldendal Norsk Forlag AS 2011

akademisk@gyldendal.no

ISBN 978-82-05-40282-9



3 8 B E T O N  •  t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  ❚ 1 / 2 0 1 2

S T A V E B N Í  K O N S T R U K C E  ❚  S T R U C T U R E S

tačnej škáry je 30 mm. V základovej doske je do dilatačnej 

škáry vkladaný tesniaci pás SIKA O32* a do dilatačnej šká-

ry nad 1. NP sa vkladal polystyrén.

VIZUALIZÁCIE

Architektonické vizualizácie a model majú najmä marketingo-

vý efekt. Nám dopomohli k správnemu pochopeniu zámeru 

architekta a vytvoreniu optimálneho nosného systému a ko-

munikačných rámp do parkovacích podzemných podlaží.

VÝPOČTOVÉ MODELY

Skúsený statik používajúci moderné CAD FEM technoló-

gie na 3D statickú a dynamickú analýzu nosných konštruk-

cií musel dospieť k tomu istému záveru ako my. „Zatiaľ nie 

je možné vytvoriť jeden komplexný, univerzálny výpočto-

vý model, ktorého výsledky sú použiteľné na celý rozsah 

navrhovania železobetónových konštrukcií.” Veľké množ-

stvo zostavených modelov nám umožňuje digitálne navrho-

vať ohybovú a šmykovú výstuž do prútových a škrupinových 

prvkov a posudzovať deformácie, priehyby s uvážením roz-

voja trhlín, aktuálnej výstuže a reológie betónu, posudzovať 

limitnú šírku trhlín.

9
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REALIZÁCIA A   DOKONČENIE DIELA

Na záver príspevku uvádzame niekoľko obrázkov z výstav-

by objektov A, B (obr.  12) a  dielo po  ukončení výstavby 

(obr. 13).

Identifikačné údaje stavby

Investor GTC Real Estate Management, s. r. o.

Generálny dodávateľ CFE Slovakia, s. r. o.

Riadenie projektu ENG2, spol. s r. o.

Architektúra Cakov–Makara a kolektív, ateliér designu a architektúry

KPS ISPO, spol. s r. o., inžinierske stavby Prešov

Statika ISPO, spol. s r. o., inžinierske stavby, ateliér Bratislava

Zakládání, projekt Ekogeos, spol. s r. o.

Doc. Ing. Július Šoltész, PhD.

tel.: +421 259 274 384

e-mail: julius.soltesz@stuba.sk 

ISPO, spol. s r. o., inžinierske stavby

ateliér Bratislava

Námestie slobody 23,

811 06 Bratislava 1

tel.: +421 252 450 123

e-mail: soltesz@ispo.sk

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.

tel.: +421 259 274 551

e-mail: iyad.abrahoim@stuba.sk

oba: Stavebná fakulta STU v Bratislave

Katedra betónových konštrukcií a mostov 

Radlinského 11, 813 68 Bratislava

Literatúra:

[1] ISPO, spol. s r. o., inžinierske stavby, ateliér Bratislava 

www.ispo.sk: DSP, RD – profesia statika

[2] ISPO, spol. s r. o., inžinierske stavby, a  teliér Prešov: DSP, RD – 

Konštrukcie PS

[3] Cakov–Makara a kolektív, ateliér designu a architektúry: DSP, 

RD – architektúra

[4] GTC, LEXXUS: www.vinohradis.sk

[5] EURONORMY: STN EC0, STN EC1, STN EC2, STN EC8

[6] STRAP2011 – Structural Analysis Programs, ATIR Izrael, 

www.strap.sk 

Obr. 9 Panoramatický nadhľad na riešené objekty A a B ❚ 

Fig. 9 Panoramatic view of buildings A and B

Obr. 10 Interiér loftového bytu ❚ Fig. 10 Interior of the loft flat

Obr. 11 FEM model DC1 objektu A z vizualizácie na obr. 9 (autor 

A. Barták) ❚ Fig. 11 FEM (Finite element model) of one dilatation unit 

of the building A, see the visualization on picture 9 (author A. Barták)

Obr. 12 a) Retenčná nádrž, b) izokorby nad vchodmi do objektov, 

c) betonáže v zime, d) hrubá stavba ❚ Fig. 12 a) Rain flood water 

pool, b) ISO elements – balcony connections, c) concreting in winter, 

d) carcass

Obr. 13 a) Intenzívne využitie efektu gabiónov ako oporných múrov 

a obkladov železobetónových stien – objekt A, b, c) finálna úprava 

balkónových dosiek s prerušeným tepelným mostom – objekt B 

❚ Fig. 13 a) Intensive utilization of effect of gabions as retaining walls 

and facings of RC walls – building A, b, c) final surface treatment of 

balcony slabs with ISO elements – building B
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