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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

v platném a účinném znění; (3) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (4) 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (6) Platné 

normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů, konstrukčních systémů, stavebních 

výrobků; (8) Odborná literatura; (9) Vlastní dispoziční řešení budovy a (10) Architektonický 

návrh budovy.  

Zadanie: Spracovanie určenej časti projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby zadanej 

budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Ciele: Vyriešenie dispozície budovy s návrhom 

vhodnej konštrukčnej sústavy a nosného systému na základe zvolených materiálov a 

konštrukčných prvkov, vrátane vyriešenia osadenia objektu do terénu s rešpektovaním 

okolitej zástavby. Dokumentácia bude v súlade s vyhláškou č. 499/2006 Zb. v platnom a 

účinnom znení a bude obsahovať časť A, časť B, časť C a časť D v rozsahu časti D.1.1 a D.1.3. 

Ďalej bude obsahovať štúdie obsahujúce predbežné návrhy budovy, návrhy dispozičného 

riešenia a prílohovú časť obsahujúcu predbežné návrhy základov a rozmerov nosných 

prvkov a priestorovú vizualizáciu budovy vrátane modulového schému budovy. Výkresová 

časť bude obsahovať výkresy situácií, základov, pôdorysov podlaží, konštrukcie zastrešenia, 

zvislých rezov, technických pohľadov, min. 5 konštrukčných detailov, výkres(y) zostavy 

dielcov, popr. výkres (y) tvaru stropnej konštrukcie vybraných podlaží. Súčasťou 

dokumentácie budú aj dokumenty podrobností podľa D.1.1. bod c), stavebne fyzikálne 

posúdenie objektu a vybraných detailov. V rámci stavebne fyzikálneho posúdenia objektu 

budú uvedené údaje o splnení požiadaviek stavebného riešenia pre budovy s takmer 

nulovou spotrebou energie. Výstupy: VŠKP bude členená v súlade so smernicou dekana č. 

19/2011 a jej dodatkom a prílohami. Jednotlivé časti dokumentácie budú vložené do 

priečinkov s klopami formátu A4 opatrených popisovým poľom a s uvedením obsahu na 

vnútornej strane každej zložky. Všetky časti dokumentácie budú spracované s využitím PC v 

textovom a grafickom CAD editora. Výkresy budú opatrené popisovým poľom. Textová časť 

bude obsahovať aj položky h) "Úvod", i) "Vlastný text práce" ktorej obsahom budú sprievodné 

a súhrnná technická správa a technická správa pre realizáciu stavby podľa vyhlášky č. 

499/2006 Zb. v platnom a účinnom znení a j) "Záver". V súhrnnej technickej správe a vo 

stavebne fyzikálnom posúdení objektu budú uvedené použité zásady návrhu budovy s 

takmer nulovou spotrebou energie. Súčasťou elektronickej verzie VŠKP bude aj poster 

formátu B1 s údajmi o objekte a jeho grafickou vizualizáciou. 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podľa ďalej uvedenej štruktúry: 

1. Textová časť záverečnej práce spracovaná podľa platnej Smernice VUT "Úprava, 

odovzdávanie a zverejňovanie záverečných prác" a platnej Smernice dekana "Úprava, 

odovzdávanie a zverejňovanie záverečných prác na FAST VUT" (povinná súčasť záverečnej 

práce). 

2. Prílohy textovej časti záverečnej práce spracované podľa platnej Smernice VUT "Úprava, 

odovzdávanie, a zverejňovanie záverečných prác" a platnej Smernice dekana "Úprava, 

odovzdávanie a zverejňovanie záverečných prác na FAST VUT" (nepovinná súčasť 

záverečnej práce v prípade, že prílohy nie sú súčasťou textovej časti záverečnej práce, ale 

textovú časť dopĺňajú). 



 
doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA 

Vedúcí bakalárskej práce  

 

 

 



Projekt rieši novostavbu bytového domu v Trenčíne. Cieľom práce bolo vypracovať 

projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby. Objekt má štyri nadzemné a jedno 

podzemné podlažie a je osadený do svahovitého terénu. Budova je navrhnutá ako 

murovaná z betónových tvárnic a keramických tvárnic typu Therm. Strecha 

je plochá, jednoplášťová, vegetačná. Na západnej fasáde sa nachádza vegetačná 

stena. 

bytový dom, novostavba, murovaná konštrukcia, jednoplášťová plochá vegetačná 

strecha, vegetačná fasáda, svahovitý terén  

The project deals with the new construction of a apartment house in Trenčín. The 

aim of the work was to develop project documentation for the construction. The 

building has four aboveground and one underground floor and is set in a sloping 

terrain. The building is designed as brick made of concrete blocks and ceramic 

blocks – Therm. The roof is flat, single-layered, vegetated. There is a green wall 

on the west facade. 

apartment house, new construction, brick construction, single-layered flat 

vegetated roof, green wall, sloping terrain  



Tomáš Kubíček Bytový dům. Brno, 2020. !!XX!! s., !!YY!! s. príl. Bakalárska práca. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. 

Vedoúci práce doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA  



Prehlasujem, že elektronická forma odovzdanej bakalárskej práce s názvom Bytový 

dům je zhodná s odovzdanou listinnou formou.  

V Brne dňa 5. 6. 2020  

   Tomáš Kubíček 
autor práce  

 

Prehlasujem, že som bakalársku prácu s názvom Bytový dům spracoval(a) 

samostatne a že som uviedol(a) všetky použité informačé zdroje.  

V Brne dňa 5. 6. 2020  

   Tomáš Kubíček 
autor práce  



Týmto by som chcel poďakovať svojmu vedúcemu bakalárskej práce, pánovi  

doc. Ing. Liborovi Matějkovi, CSc., Ph.D., MBA za odborné vedenie, jeho čas 

a mnoho cenných rad, ktoré mi poskytol počas spracovania bakalárskej práce. 

V Brne dna 5. 6. 2020  

   Tomáš Kubíček 
autor práce  
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Hlavnou úlohou mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre realizáciu stavby. Projekt rieši novostavbu bytového domu 

v Trenčíne. Objekt má štyri nadzemné a jedno podzemné podlažie a je osadený 

do svahovitého terénu. Hlavný vchod do objektu sa nachádza na severnej strane. 

Na južnej starne objektu sa nachádza vedľajší vstup do objektu kde je taktiež 

parkovisko a vjazd do garáží. V suteréne sa okrem garáží nachádzajú taktiež 

spoločné priestory pre užívateľov objektu. V nadzemných podlažiach sa nachádza 

štrnásť bytových jednotiek. Budova je navrhnutá ako murovaná z betónových 

tvárnic strateného debnenia  v suteréne a tepelne izolačných keramických tvárnic 

typu Therm v ostatných podlažiach. Strecha je plochá, jednoplášťová, vegetačná. 

Na západnej fasáde sa nachádza vegetačná stena.  

Súčasťou práce je návrh konštrukčného, dispozičného systému, posúdenie stavby 

z požiarneho a stavebne fyzikálneho hľadiska. Podmienkou tohoto projektu je 

dodržanie všetkých právnych predpisov a platných noriem. 

 



 

 



A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

A.1 Identifikačné údaje  

 
A.1.1 Údaje o stavbe 

a) názov stavby:    Bytový dom 

b) miesto stavby:   Trenčín, katastrálne územie – Záblatie, 

parcelné čísla pozemkov – 1904/628, 1904/2, 

1904/367, 1904/631, 1904/3, 1904/632, 

1904/629, 1904/630, 1904/633 

c) predmet dokumentácie: nová stavba 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) stavebník:    Tomáš Kubíček     

      Prúdová 577/25, 914 42 Horné Srnie 

 

b) obchodná firma:   - 

 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi dokumentácie 
a) projektant:     Tomáš Kubíček     

      Prúdová 577/25, 914 42 HornéSrnie 

b) garant PD:                                        doc. Ing. Libor Matějka, CSc. Ph.D., MBA. 

 

A.2 Členenie stavby na objekty a technické  

a technologické zariadenia  

SO-01 Navrhovaný objekt – bytový dom 

 SO-02 Kanalizačná prípojka – splašková 

 SO-03 Vodovodná prípojka 

 SO-04 Elektrická prípojka 

 SO-05 Plynová prípojka 

 SO-06 Oznamovacie vedenie 

 SO-07 Dažďová kanalizácia 

 SO-08 Vsakovacie boxy – Drenblok 

 SO-09 Stojisko pre odpadkové koše 

SO-10 Spevnená príjazdová plocha 

SO-11 Spevnená prístupová plocha 

SO-12 Terénne úpravy 

 

 

A.3 Zoznam vstupných podkladov 
- Územný plán mesta Trenčín 

- Katastrálna mapa Trenčín 

- Geoportál 

- Mapa geologického podložia 

- Vyjadrenie správcu sietí 



- Vyjadrenie správcu komunikácií 

- Geodetické zameranie pozemku 

- Fotodokumentácia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
B.1 Popis územia stavby  

a) charakteristika územia a stavebného pozemku, zastavané územie 

a nezastavané územie, súlad navrhovanej stavby s charakterom územia, 

doterajšie využitie a zastavanosť územia: 

Pozemok na ktorom bude stavba umiestnená je svahovitý a je prístupný 

z existujúcej cestnej komunikácie – ulica Na kamenci na pozemku p.č. 1903/2. 

Pozemok je momentálne využívaný pre rastlinnú výrobu. Stavenisko sa 

nenachádza v ochrannom pásme. Stavenisko sa nenachádza v pamiatkovej zóne 

a je umiestnené na pozemku stavebníka. 

 

b) údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo regulačným plánom alebo 

verejnoprávnou zmluvou územného rozhodnutia nahradzujúcim alebo územným 

súhlasom: 

Dokumentácia spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom podľa vyhlášky 

269/2009 Sb., ktorou sa mení vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požiadavkách 

na využitie územia. Dokumentácia je v súlade so záväznými normami ČSN 

a požiadavkami na ochranu zdravia a zdravých životných podmienok. 

Dokumentácia spĺňa príslušné predpisy a požiadavky ako pre vnútorné 

prostredie stavby, tak aj pre vplyv stavby na životné prostredie. Výstavba je 

navrhnutá tak, aby vyhovela obecným technickým požiadavkám na výstavbu. 

 

c) údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, v prípade stavebných 

úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby:  

Výstavba je v súlade s územne plánovacou dokumentáciou 

 

d) informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z obecných 

požiadaviek na využívanie územia: 

Stavba je v súlade s obecnými požiadavkami na využívanie územia 

 

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

podmienky záväzných stanovísk dotknutých orgánov: 

Podmienky dotknutých úradov ako aj záväzné stanoviská mestského úradu 

Trenčín sú zohľadnené v projektovej dokumentácii. Navrhnutá novostavba 

bytového domu spĺňa ustanovenia vyhl. č. 20/2012 Sb., ktorou sa mení vyhl. č. 

268/2009 Sb., o technických požiadavkách stavby. Vyhl. č. 269/2009 Sb., ktorou sa 

mení vyhl. č. 501/2006 o obecných požiadavkách na využitie územia. Objekt je 

napojený na vodovod, kanalizáciu, elektro NN, plynovod STL a oznamovacie 

vedenie.  

 

f) zoznam a závery prevedených prieskumov a rozborov – geologický prieskum, 

hydrologický prieskum, stavebne historický prieskum a pod.: 



Bola vykonaná bežná obhliadka stavebného pozemku, bol vykonaný geologický 

prieskum pri ktorom sa zistila únosnosť podložia. Taktiež bolo vykonané meranie 

radónu. 

 

g) ochrana územia podľa iných právnych predpisov: 

Riešené územie sa nenachádza v chránenej krajinnej oblasti ani nespadá do 

žiadneho ochranného a bezpečnostného pásma. 

 

h) poloha vzhľadom k zaplavovanému územiu, poddolovanému územiu a pod.: 

Riešené územie sa nenachádza v záplavových, poddolovaných alebo iných 

rizikových oblastiach. 

 

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

odtokové pomery v území: 

Činnosti, ktoré by mohli nadmieru obťažovať okolie hlukom, budú vykonávané 

v denných hodinách pracovných dní. Po dobu výstavby nesmie byť okolitá 

zástavba ovplyvňovaná nadmerným hlukom, vibráciami alebo otrasmi nad mieru 

stanovenú v nariadení vlády č. 272/2011 Sb., o ochrane zdravia pred 

nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. Počas výstavby budú dotknuté práva 

majiteľov okolitých pozemkov. preto je nutné uzavrieť dočasné zmluvy 

o krátkodobej ťarche. Stavebník je povinný udržiavať okolie a stavenisko čisté. 

Odpad zo stavby bude triedený a likvidovaný v zmysle zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadoch. Budú zmenené odtokové pomery v území, dažďová voda zo striech 

a parkoviska bude odvádzaná dažďovou kanalizáciou do retenčnej nádrže so 

vsakovaním. 

 

j) požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín: 

Na pozemku sa nenachádza žiadny objekt k asanácií. 

Prebehnú terénne úpravy v minimálnej možnej miere pre realizáciu stavby. 

Všetka prebytočná zemina vykopaná kvôli vybudovaniu základov bude 

skladovaná na pozemku a bude využitá v rámci terénnych úprav, prípadne 

odvezená na skládku. 

Na pozemku sa nenachádzajú žiadne dreviny. 

 

k) požiadavky na maximálne dočasné a trvalé zaberanie poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu alebo pozemkov určených k plneniu funkcie lesa: 

Pred zahájením stavebných prác je nutné vykonať odstránenie vrstvy ornice 

v hrúbke 30 cm. Po ukončení stavebných prác sa táto orná pôda obnoví a upraví 

podľa požiadaviek investora. Pozemok je v katastri nehnuteľností evidovaný ako 

orná pôda, takže je riešené vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a je 

prisľúbené kladné vyriadenie vyňatia. 

 

l) územne technické podmienky – najmä možnosť napojenia na existujúcu 

dopravnú a technickú infraštruktúru, možnosť bezbariérového prístupu 

k navrhovanej stavbe: 



Riešený stavebný pozemok bude napojený na cestnú komunikáciu z ulice Na 

kamenci, je nutné vybudovať nový vjazd na pozemok. Na riešenom pozemku sú 

navrhnuté parkovacie státia pre 13 osobných automobilov vrátane dvoch 

parkovacích stání pre imobilných. 

Splašková odpadná voda bude zvedená do mestskej splaškovej kanalizácie. 

Dažďová voda zo strechy a z plochy parkoviska bude vedená do retenčnej nádrže 

s pojistným prepadom do vsakovacích boxov Drenblok. Na potrubí, ktoré vedie z 

parkoviska sa umiestni zariadenie na odlučovanie ropných látok. 

Pitná voda bude vedená vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu. 

Plyn bude vedený plynovou prípojkou z verejného NTL plynovodu. 

Elektrická energia bude do objektu privádzaná z vedenia NN prípojkou nízkeho 

napätia podzemným káblom. 

m) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície: 

Vecné ani časové väzby na riešenom stavebnom území okrem stavebného 

objektu a technických a technologických stavieb/zariadení nie sú. 

 

n) zoznam pozemkov podľa katastru nehnuteľností, na ktorých sa stavba 

vykonáva: 

 

Obec Katastrálne územie 
Parcelné 

č. 

Druh pozemku podľa katastru 

nehnuteľností 
Výmera 

[m²]  

Trenčín Záblatie 1904/628 Orná pôda 233 

Trenčín Záblatie 1904/2 Orná pôda 1460 

Trenčín Záblatie 1904/367 Orná pôda 266 

Trenčín Záblatie 1904/631 Orná pôda 26 

Trenčín Záblatie 1904/3 Orná pôda 339 

Trenčín Záblatie 1904/632 Orná pôda 369 

Trenčín Záblatie 1904/629 Orná pôda 41 

Trenčín Záblatie 1904/630 Orná pôda 15 

Trenčín Záblatie 1904/633 Orná pôda 35 

 

o) zoznam pozemkov podľa katastru nehnuteľností, na ktorých vznikne ochranné 

alebo bezpečnostné pásmo: 

Na žiadnom z pozemkov nevznikne ochranné ani bezpečnostné pásmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.2 Celkový popis stavby  

 

B.2.1 Základná charakteristika stavby 
 

a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby; pri zmene stavby údaje o jej 

súčasnom stave, závery stavebne technického, prípadne stavebne historického 

prieskumu a výsledky statického posúdenia nosných konštrukcií: 

Jedná sa novú stavbu. 

b) účel užívania stvaby: 

Objekt je navrhnutý ako stavba pre bývanie so 14 bytovými jednotkami. 

c) trvalá alebo dočasná stavba: 

 Jedná sa o trvalú stavbu. 

d) informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z technických 

požiadaviek na stavby a technických požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové 

užívanie stavby: 

Projektová dokumentácia je vypracovaná tak, aby vyhovela obecným technickým 

požiadavkám na výstavbu a príslušným nadväzujúcim zákonom citovaným 

normám a predpisom. Stavba spĺňa technické požiadavky stanovené vyhláškou č. 

268/2009 Sb. o technických požiadavkách na stavby so zmenami podľa vyhlášky 

č. 20/2012 Sb. a podľa zákona 183/2006 Sb.  

Objekt je riešený ako bezbariérový. Vedľajší vstup do objektu je riešený ako 

bezbariérový a vedie chodbou k schodiskovému priestoru, kde sa nachádza 

výťah. 

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

podmienky záväzných stanovísk dotknutých orgánov: 

Navrhnutý objekt spĺňa ustanovenia vyhl. č. 20/2012 Sb., ktorou sa mení vyhl. č. 

268/2009 Sb., o technických požiadavkách stavby. Vyhl. č. 269/2009 Sb., ktorou sa 

mení vyhl. č. 501/2006 o obecných požiadavkách na využitie územia. Objekt je 

napojený na vodovod, kanalizáciu, elektro NN, plynovod NTL a oznamovacie 

vedenie. Podmienky dotknutých úradov ako aj záväzné stanoviská mestského 

úradu Trenčín sú zohľadnené v projektovej dokumentácií. 

 

f) ochrana stavby podľa iných právnych predpisov: 

Riešené územie sa nenachádza v chránenej krajinnej oblasti ani nespadá do 

žiadneho ochranného a bezpečnostného pásma. 

 

g) navrhované parametre stavby – zastavaná plocha, obostavaný priestor, 

úžitková plocha, počet funkčných jednotiek a ich veľkosti a pod.: 

Zastavaná plocha objektu: 414,2 m2  



Obytná plocha objektu: 645,1 m2 

Úžitková plocha: 1364,74 m2 

Obostavný priestor: 7041,4 m3 

 1.PP: 14 x pivnica, 6 x garáž, technická miestnosť, sušiareň, upratovacia 

miestnosť, 3 x chodba, kočíkáreň, schodisko, výťahová šachta, zádverie, chodba 

so schodiskom 

1.NP, 3.NP: 3 bytové jednotky 

2.NP, 4.NP: 4 bytové jednotky 

 

h) základné bilancie stavby – potreby a spotreby médií a hmoty, hospodárenie 

s dažďovou vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií, 

trieda energetickej náročnosti budov a pod.: 

 Podľa vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

 

Odhad spotreby teplej a studenej vody 

 

- Smerné čísla roč. potreby vody na jedného obyvateľa - 35 m3/rok 

- Projektovaný počet osôb v bytových jednotkách - 56 osôb 

- Odhad ročnej spotreby vody: 1960 m3 

- Náklady na jeden m3 v meste Trenčín: 83 KČ/m3 s DPH 
- Odhadované ročné náklady na vodné a stočné: 162 680 KČ/rok s DPH 

 

Odhad množstva splaškových vôd 

 

Zariaďovací 

predmet 

Množstvo 

(ks) 

Spotreba 

(l/s) 
Spotreba celkom (l/s) 

Umývadlo, výlevka 31 0,5 15,5 

Drez 14 0,8 11,2 

Sprchový kút 14 0,8 11,2 

Vaňa 1 0,8 0,8 

Práčka 14 0,8 11,2 

Umývačka riadu 14 0,8 11,2 

WC 16 2,0 32,0 

                                                                          93,0 

 

 Qs = K x √∑DU 

Qs = 0,5 x √93,0 

Qs = 4,82 l/s 

 

Qs – výpočtový prietok splaškových odpadných vôd [l/s] 

K – súčiniteľ odtoku 

DU – výpočtové odtoky [l/s] 



- Celkový odtok splaškových odpadných vôd pre bytový dom je 4,82 l/s 

- Dimenzia kanalizačnej prípojky DN 150 so sklonom min. 2%  

- DN 150 - Qmax = 18,2 l/s – vyhovuje podľa ČSN 75 6760 

Odhad množstva dažďových vôd 

 

- Plocha strechy objektu 403,03 m2 

- Plocha parkoviska a cestnej komunikácie 472,2 m2 

Qds = i x A x C 

Qds = 0,03 x 875,23 x 1,0 (vrátane 50% prirážky aktivity vetra – stekanie po atike) 

Qds = 23,09 l/s 

- Celkový odtok dažďových vôd zo strechy objektu je 23,09 l/s 

- Dimenzia dažďovej kanalizačnej prípojky DN 200 so sklonom min. 2%  

- DN 200 Qmax = 24,3 [l/s] – vyhovie podľa ČSN 75 6760 

Odhad spotreby elektrickej energie: 

 

Elektrický  

spotrebič 

Množstvo 

(ks) 

Priemerná ročná 

spotreba (kWh) 

Ročná spotreba celkom 

(kWh) 

Umývačka riadu 14 150 2100 

Chladnička 14 165 2310 

Mraznička 14 110 1540 

Mikrovlnná rúra 14 25 350 

Multifunkčná rúra 14 165 2310 

Varná doska 14 20 280 

Práčka 14 130 1820 

Sušička 14 225 3150 

Televízor 28 500 14000 

Vysávač 14 30 420 

Počítač 14 70 980 

Tlačiareň 14 25 350 

LED žiarovky 120 12 1440 

                                                                                        31050  

           - Ročná spotreby elektrickej energie – 31 050 kWh/rok 

           - Priemerné náklady na kWh pre Trenčín - 3,50 KČ/kWh 

           - Odhadované ročné náklady na elektrickú energiu – 108 675 KČ/rok 

 

 



Odhad spotreby plynu pre vykurovanie a ohrev vody 

Vykurovanie 90 000 [kWh/rok] 

Ohrev vody 30 000[kWh/rok] 

- Náklady na kWh pre mesto Trenčín – 2,8 KČ/kWh s DPH 

- Odhadované ročné náklady na spotrebu plynu – 336 000 KČ/rok s DPH 

Druhy odpadov a emisií 

Číslo odpadu N(O) Názov Likvidácia 

20 01 01 31 Papier Odvoz na skládku 

20 01 02 14 Sklo  Odvoz na skládku 

20 01 39 14 Plasty Odvoz na skládku 

20 01 40 1 Kovy Odvoz na skládku 

 

- Ročné náklady na jednu zbernú nádobu vyprázdňovanú týždenne pre Trenčín 

(TYP A) – 1800 KČ/rok 

- Odhadované ročné náklady na odpadové hospodárstvo – 7200 KČ/rok 

 

Odhad nákladov spotreby a potreby médií vychádza z priemernej ceny, uvedenej 

na trhu Slovenskej republiky v dobe prípravy projektovej dokumentácie. Výsledná 

reálna cena sa môže na základe zmien investora a iných faktorov líšiť. 

i) základné predpoklady výstavby – časové údaje o realizácií stavby, členenie na 

etapy: 

Termín začatia stavby:  03/2021 

Termín ukončenia stavby: 06/2023 

 

Presný priebeh stavebných prác bude riešený v harmonograme stavebných prác. 

Stavba bude uvedená do prevádzky ako jeden celok. 

j) orientačné náklady stavby: 

 Priemerná cena za jednotku obostavaného priestoru – 7000,0 Kč/m3 s DPH 

 Obostavaný priestor - 7041,4 m3 

  

 7000,0 x 7041,4 = 49 289 800 mil. Kč s DPH 



 

 



C.1.1Situačný výkres širších vzťahov 

a) mierka 1 : 1000 až 1 : 50000, 

b) napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru, 

c) existujúce a navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, 

d) vyznačenie hraníc dotknutého územia. 

C.1.2 Koordinačný situačný výkres 

e) mierka 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsiahlych stavieb 1 : 2000 alebo 1 : 5000, 

u zmeny stavby, ktorá je kultúrnou pamiatkou, u stavby v pamiatkovej 

rezervácií alebo v pamiatkovej zóne v mierke 1 : 200, 

f) existujúce stavby, dopravná a technická infraštruktúra, 

g) hranice pozemkov, parcelné čísla, 

h) hranice riešeného územia, 

i) existujúci výškopis a polohopis, 

j) vyznačenie jednotlivých navrhnutých a odstraňovaných stavieb a technickej 

infraštruktúry, 

k) stanovenie nadmorskej výšky 1. nadzemného podlažia u budov (± 0, 00) a 

výšky upraveného terénu; maximálna výška stavieb, 

l) navrhované komunikácie a spevnené plochy, napojenie na dopravnú 

infraštruktúru, 

m) riešenie vegetácie, 

n) okótované odstupy stavieb, 

o) zákres novej technickej infraštruktúry, napojenie stavby na technickú 

infraštruktúru, 

p) existujúce a navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, pamiatkové 

rezervácie, pamiatkové zóny a pod., 

q) maximálne dočasné a trvalé zaberanie, 

r) vyznačenie geotechnických sond, 

s) geodetické údaje, určenie súradníc vytyčovacej siete, 

t) zariadenie staveniska s vyznačením vjazdu, 

u) odstupové vzdialenosti vrátane vymedzenia požiarne nebezpečných 

priestorov, prístupové komunikácie a nástupné plochy pre požiarnu techniku 

a zdroje požiarnej vody. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie 
 

a) účel objektov, funkčná náplň, kapacitné údaje 

Jedná sa o novostavbu bytového domu k celoročnému užívaniu pre 56 osôb. 

Objekt je štvorpodlažný podpivničený. V suteréne sa nachádzajú garáže, pivnice, 

kočíkáreň, technická miestnosť, sušiareň, miestnosť pre upratovačku. V 1 a 3 NP 

sa nachádzajú 3 bytové jednotky, v 2 a 4 NP sa nachádzajú 4 bytové jednotky.  

Zastavaná plocha objektu: 414,2 m2  

Obytná plocha objektu: 645,1 m2 

Úžitková plocha: 1364,74 m2 

Obostavný priestor: 7041,4 m3 

 

b) Urbanistické riešenie, architektonické, výtvarné a materiálové riešenie, 

dispozičné riešenie, bezbariérové užívanie stavby 

Pozemok sa nachádza na okraji mesta a v súčasnosti je využívaný na pestovanie 

poľnohospodárskych plodín. Bytový dom je navrhnutý ako štvorpodlažný, hlavný 

vstup do objektu je orientovaný zo severu. V južnej časti pozemku je parkovisko 

pre 13 automobilov. 

 

Jedná sa o objekt stojaci samostatne v mierne svahovitom teréne. Fasáda objektu 

bude vyhotovená zo silikónovej fasádnej omietky s ryhovanou štruktúrou 

v kombinácií bielej farby (RAL 9003), hnedej farby (RAL 0373), sivej farby 

(RAL7035) a zelenej farby (RAL 1052). Západná fasáda bude v celej ploche tvorená 

vegetačnou stenou. Okná, balkónové a vstupné dvere sú plastové antracitovej 

farby s výplňou izolačným trojsklom. Výplne otvorov zádveria sú hliníkové 

antracitovej farby. Klampiarske prvky sú z pozinkovaného plechu antracitovej 

farby (RAL 7016). Chodníky k hlavnému a vedlajšiemu vstupu do objektu sú 

tvorené betónovou zámkovou dlažbou. Cestná komunikácia a parkovisko je 

z betónovej pojazdnej dlažby. Okolo objektu sa nachádza okapový chodník 

z riečneho kameniva ohraničený betónovým obrubníkom. Ostatné plochy sú 

zatrávnené. Pozemok bude oplotený plotom z oceľových stĺpikov a pletiva.  

 

Hlavný vstup do objektu je zo severnej strany. Do objektu sa vchádza cez 

zádverie, z ktorého je prístup na medzipodestu v schodiskovom priestore s 

výťahom. Odkiaľ sa dostaneme po schodoch dole do suterénu, a po schodoch 

hore na prvé nadzemné podlažie. V suteréne sa zo schodiskového priestoru 

dostaneme do chodieb, ktoré daľej vedú ku garážiam, pivniciam, technickej 

miestnosti, kočíkárni, sušiarni a upratovacej miestnosti. Taktiež sa zo 

schodiskového priestoru dostaneme chodbou k vedľajšiemu vchodu do objektu. 

V nadzemných podlažiach sa z hlavnej podesty dostaneme do jednotlivých 

bytových jednotiek. 



Vedľajší vstup do objektu je riešený ako bezbariérový a vedie chodbou 

k schodiskovému priestoru, kde sa nachádza výťah. 

 

c) celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 

Pozemok na ktorom bude stavba umiestnená je svahovitý a je prístupný 

z existujúcej cestnej komunikácie – ulica Na kamenci na pozemku p.č. 1903/2. 

Hlavný vstup sa nachádza na severnej strane a bude prístupný chodníkom zo 

zámkovej dlažby, napojeným na verejný chodník. Vedľajší vstup sa nachádza na 

južnej strane a je prístupný chodníkom a cestnou komunikáciou napojenou na 

verejnú cestnú komunikáciu z ulice Na kamenci. Na južnej strane sa nachádza 

taktiež parkovisko pre 13 osobných automobilov a vjazd do vnútorných garáží. 

 

d) konštrukčné a stavebno-technické riešenie 

 

Konštrukčný systém objektu 

Konštrukčný systém objektu bude riešený ako stenový priečny systém z tvaroviek 

strateného debnenia v suteréne a z keramických tvaroviek typu therm 

v ostatných podlažiach. Stropné konštrukcie sú navrhnuté z monolitického 

železobetónu. 

 

Zemné práce 

Pred zašatím výkopových prác je nutné vykonať odstránenie vrstvy ornice 

v hrúbke 30 cm. Po ukončení stavebných prác sa táto orná pôda obnoví a upraví 

podľa požiadaviek investora. Po odňatí ornice sa vytýči geodetom pôdorysné 

umiestnenie základovej jamy a pásov. Zemina sa predpokladá ako štrk 

s prímesou jemnozrnnej zeminy. Svahovanie stavebnej jamy bude v pomere 1:1. 

V mieste hĺbenia sa nevyskytuje hladina podzemnej vody, ktorá by mala ovplyvniť 

zemné práce. 

Časť vykopanej zeminy bude uskladnená na južnej strane pozemku, zbytok bude 

odvezený na skládku. 

 

Základové konštrukcie 

Základy objektu sú riešené ako základové pásy. Základný materiál základových 

pásov  je navrhnutý z prostého betónu C16/20. Základové pásy smerom k južnej 

strane uskakujú z dôvodu dodržania nezámrznej hĺbky. Nad úrovňou 

základových pásov budú vybetónované základové dosky v jednej úrovni a budú 

vystužené kari sieťou s okami 150x150x8 mm. Základ pod schodiskom je uložený 

ako ŽB trám na priľahlom základe nosnej steny a na nosnej stene výťahovej 

šachty. Všetky rozmery základových konštrukcií sú navrhnuté na základe 

predbežného návrhu, ktorý vychádza z empirických vzťahov. Preto bude 

potrebné posúdenie statikom. 

 

Ochrana proti zemnej vlhkosti a radónu 

Pre ochranu vnútorného prostredia proti radónu a vlhkosti sa použije vhodná 

protiradónová izolácia podláh na teréne - pás z sbs modifikovaného asfaltu s 

nosnou vložkou zo sklenenej tkaniny v dvoch vrstvách hr. 4 mm. Všetky prestupy 



inštalačných rozvodov musia byť plynotesne uzavreté. Obe vrstvy hydroizolácie 

budú natavované celoplošne a vytiahnú sa do výšky minimálne 300 mm nad 

úroveň priľahlého terénu.  

 

Zvislé nosné konštrukcie 

Obvodové nosné konštrukcie suterénu sú navrhnuté z betónových tvaroviek 

strateného debnenia DT 40, ktoré sa vystužia a zalejú betónom triedy C20/25. 

Vnútorné nosné konštrukcie v suteréne sú navrhnuté takisto z betónových 

tvaroviek strateného debnenia DT 30. Obvodové nosné murivo je vymurované 

z nosných a tepelne-izolačných keramických tvárnic Porotherm 50 T Profi na 

celoplošne nanášanú tenkovrstvú maltu. 

Vnútorné nosné steny sú navrhnuté z nosných keramických tvárnic Porotherm 30 

AKU Z. Steny výťahovej šachty sú navrhnuté z monolitického železobetónu triedy 

C20/25. 

 

Nenosné zvislé konštrukcie 

Nenosné zvislé konštrukcie vo všetkých podlažiach budú vymurované 

z nenosných keramických tvárnic Porotherm 14  Profi a Porotherm 8 Profi, na 

tenkovrstvú maltu. 

 

Vodorovné nosné konštrukcie – stropy 

Stropy sú navrhnuté ako ŽB monolitické dosky s hrúbkou 250 mm podľa 

empirického návrhu. Tie budú prepojené s konštrukciou stien pomocou ŽB 

venca, aby vytvorili tuhú uzavretú konštrukciu. Dosky podlaží budú taktiež 

prepojené s hlavnou a vedľajšou monolitickou podestou schodiska. Balkónové 

dosky a dosky lodžií sú tvorené ŽB monolitickými doskami s prerušením 

tepelného mostu systému Schock Isokorb typ K. Materiál je predbežne stanovený 

na betón C20/25 a oceľ B550B. Všetky vodorovné konštrukcie bude treba posúdiť 

statikom.     

 

Vodorovné nosné konštrukcie – preklady 

Preklady v suteréne sú navrhnuté ako železobetónové monolitické prierezu 

400x250 mm v obvodovom murive a 300x250 mm vo vnútornom nosnom 

murive. Preklady v ostatných podlažiach sú keramické Porotherm KP 7. 

V Obvodovom murive sa medzi jednotlivé preklady vloží tepelná izolácia hrúbky 

2x60mm. Preklady vo výťahovej šachte sú z monolitického železobetónu. 

Predbežný návrh železobetónu – C20/25 + výstuž B500B. Všetky vodorovné 

konštrukcie bude treba posúdiť statikom.     

 

Vodorovné nosné konštrukcie – stužujúce vence 

Stužujúce vence sú železobetónové monolitické s výškou 250 mm v rovine 

stropnej dosky. Predbežný návrh železobetónu – C20/25 + výstuž B500B. Všetky 

vodorovné konštrukcie bude treba posúdiť statikom. 

 

 

 



 Vodorovné nosné konštrukcie – prievlaky 

ŽB monolitické prievlaky s prierezom 300x250 mm sú naprojektované v priestore 

garáží v suteréne a sú uložené na nosných stenách. Na každom z ostatných 

podlaží sa nachádzajú po 2 prievlaky, ktoré sú takisto z monolitického 

železobetónu a sú uložené na nosných stenách. Materiál je predbežne stanovený 

na betón C20/35 a oceľ B550B.  

 

Vertikálna komunikácia – schodisko 

ŽB monolitické schodisko je navrhnuté ako dvojramenné, bez zrkadla, ľavotočivé 

s rovnakou dĺžkou ramien. Návrh a rozmery schodiska viď jednotlivé časti 

projektovej dokumentácie. Materiál schodiska je predbežne stanovený na betón 

C20/25 a oceľ B550B. Schodisko bude uložené na schodiskových trámoch ktoré 

sú uložené do akusticky izolačných kapies systému Schock Trensole typ Z pre 

útlm kročejového zvuku. Schodiskové podesty budú previazané s obvodovými 

stenami a vnútornými nosnými stenami na schodisku. Schodisko je opatrené 

nerezovým madlom kotveným do nosných stien. Zábradlie musí mať výšku min. 1 

m. 

 

Komín 

Komín je navrhutý ako Schiedel absolut - trojzložkový komínový systém 400 x 400 

mm s integrovanou tepelnou izoláciou v komínovej tvárnici a keramickou 

vnútornou vložkou, vhodný pre odvádzanie spalín od spotrebičov na plynné, 

kvapalné a tuhé palivá, prieduch 180 mm. Nachádza sa v technickej miestnosti 

a je vedený cez všetky podlažia až nad úroveň strechy. 

 

Strešné konštrukcie 

Konštrukcia strechy nad posledným podlažím je navrhnutá ako vegetačná 

s extenzívnym substrátom. Nosná konštrukcia je zo ŽB monolitického stropu, na 

ktorú je celoplošne natavený SBS asfaltový pás ktorý slúži ako parozábrana. Na 

SBS pás je navrhnutá spádová vrstva v sklone 2 % z penového polystyrénu EPS 

150S. Ďalšou tepelnou izoláciou bude EPS 150S hr. 2x 100 mm. Na tepelnú 

izoláciu bude položená separačná vrstva z geotextílie kvôli materiálovej 

neznášanlivosti s fóliou PVC-P. Fólia PVC-P je hydroizolačná vrstva, ktorá bude 

odvádzať dažďovú vodu do strešných odtokov. Nasleduje ochranná vrstva 

hydroizolácie z geotextílie. Hydroakumulačnou vrstvou bude profilovaná nopová 

fólia, na ktorú sa položí filtračná vrstva z geotextílie. Vegetačná vrstva hr. 120 mm 

pozostáva z extenzívneho strešného substrátu, ktorý obsahuje spongilit, liadrain, 

keramzit a rašelinu. Strecha je odvodnená dvomi strešnými vpusťami DN 150 

a pre bezpečnosť sú tu naprojektované 2 poistné prepady DN 125. 

 

Plochá stecha nad schodiskom je navrhnutá ako plochá jednoplášťová strecha. 

Strecha je navrhnutá ako nepochôdzna. Strecha je spádovaná smerom na 

vegetačnú plochú strechu so sklonom 3 %. Nosnú konštrukciu strechy tvorí ŽB 

monolitická stropná doska, na ktorú je celoplošne natavený SBS asfaltový pás 

ktorý slúži ako parozábrana. Nad parozábranou je prevedená tepelná izolácia EPS 

150S so spádovými klinmi v sklone 3 %. Ďalšia vrstva je z tepelnej izolácie EPS 



150S s hrúbkou 2 x 100 mm, na ktorú je uložená ochranná netkaná geotextília. 

Na nej je hydroizolačná vrstva tvorená fóliou z mekčeného mPVC hrúbky 1,5 mm, 

ktorá sa kotví a zvára v spojoch pomocou horúceho vzduchu. Fólia bude 

vytiahnutá na atiku. 

 

Zastrešenie zádveria, balkónov a lodžií je riešené pomocou železobetónových 

dosiek, na ktorú sa vyleje a rozprestrie spádový poter do príslušného spádu 

strechy. Na ten sa uloží ochranná netkaná geotextília, na ktorú príde 

hydroizolačná vrstva tvorená fóliou z mekčeného mPVC hrúbky 1,5 mm, ktorá sa 

kotví a zvára v spojoch pomocou horúceho vzduchu. Hydroizolácia bude 

vytiahnutá až na stenu a kde bude ukotvená a zaistená ukončovacou lištou. 

 

Pre konkrétne skladby striech viď časť PD – Skladby konštrukcií 

 

Výplne otvorov – okná 

Okná sú navrhnuté ako plastové a sú zasklené izolačným trojsklom. Budú 

otváravé a sklopné. Technické dáta viď výpis prvkov. Okná budú antracitovej 

farby (RAL 7016), výrobca Ekoprofil.  

 

Výplne otvorov – dvere 

Dvere na balkónoch a lodžiách sú navrhnuté ako plastové zdvižne-posuvné dvere 

(HS-portál), zasklené izolačným trojsklom. Vchodové dvere do objektu sú 

navrhnuté ako plastové otváravé, s presklenými časťami výplňou izolačným 

trojsklom. Zádverie zasklené sklenou stenou v hliníkovom ráme.  Technické dáta 

viď výpis prvkov. Všetky dvere v obvodovej stene budú antracitovej farby (RAL 

7016), výrobca Ekoprofil. 

Vstupné dvere do bytov sú navrhnuté ako plné protihlukové a protipožiarne 

dvere, otočné jednokrídlové, odtieň zlatý dub – kašírované. 

Interiérové dvere v bytoch budú drevené v obložkovej zárubni – dýhované. Dvere 

v suteréne budú drevené v oceľovej zárubni. Výrobca Sapeli. 

 

Podlahy 

Podrobné skladby podláh sú uvedené v časti PD – Skladby konštrukcií. Podlahy sú 

navrhnuté ako ťažké plávajúce. Ako nášlapné vrstvy v bytoch sú použité drevené 

parketové vlysy spájané na pero a drážku a ďaľej z keramickej dlažby lepené 

lepiacim tmelom – flexibilné cementové lepidlo. V suteréne je ako nášlapná 

vrstva takisto použitá keramická dlažba. V garážach sa nachádza prefarbený 

polyuretánový náter. 

Betónová mazanina bude dilatovaná od zvislých nosných konštrukcií okrajovými 

páskami Mirelon hr. 10 mm. Medzi cementovým poterom a tepelnou izoláciou 

musí byť vložená PE fólia kvôli separácíí. 

 

Podhľadové konštrukcie 

Podhľady budú tvorené omietnou ŽB stropnou doskou. 

 

 



Vnútorné povrchové úpravy 

Vnútorné povrchové úpravy budú tvorené jemnou vápennou štukovou omietkou 

s malbou, pod ktorou sa nachádza vápenno-cementová jemná jadrová omietka 

pod ktorou s upraví povrch cementovým nástrekom. Obklady budú vyhotovené 

v kúpeľniach, na WC a za kuchynskou linkou. Budú lepené flexibilným 

cementovým lepidlom. 

 

Vonkajšie povrchové úpravy 

Fasáda objektu bude vyhotovená zo silikónovej fasádnej omietky s ryhovanou 

štruktúrou v kombinácií bielej farby (RAL 9003), hnedej farby (RAL 0373), sivej 

farby (RAL7035) a zelenej farby (RAL 1052). Západná fasáda bude v celej ploche 

tvorená vegetačnou stenou. Chodník k hlavnému a vedľajšiemu vstupu bude 

z betónovej zámkovej dlažby. Parkovisko a príjazdová cestná komunikácia bude 

z pojazdnej betónovej dlažby. 

 

Tepelná izolácia 

Obvodové konštrukcie suterénu budú nad terénom zateplené doskami 

z penového polystyrénu EPS 100S hrúbky 100 mm, pod terénom doskami 

z extrudovaného polystsrénu XPS Sryrodur 3000 hrúbky 100 mm. Strešné 

konštrukcie budú zateplené vrstvou spádových dosiek z EPS 150S v sklone 2 

a 3%, ďaľej doskami z EPS 150S v dvoch vrstvách hrúbky 2 x 100  mm. 

 

Akustická izolácia 

Akustická izolácia podláh bude tvorená tepelene a akusticky izolačnými doskami 

z kamennej vlny isover N5. Schodiskové trámy a podesty budú uložené do 

akusticky izolačných kapies systému Schock Trensole typ Z pre útlm kročejového 

zvuku. 

 

 

Klampiarske výrobky 

Klampiarske výrobky budú prevedené v súlade s ČSN 73 3610. Vonlkajšie 

parapety, oplechoavnie atiky, balkónov, komínu a ostatných klampiarskych 

výrobkov budú z pozinkovaného plechu (FeZn) hrúbky 0,6 mm antracitovej farby 

(RAL 7016). 

Podrobná špecifikácia klampiarskych výrobkov a všetky dôležité parametre sú 

uvedené v časti PD – Výpis prvkov. 

 

Stolárske výrobky 

Podrobná špecifikácia stolárskych výrobkov a všetky dôležité parametre sú 

uvedené v časti PD – Výpis prvkov. 

 

Zámočnícke výrobky 

Podrobná špecifikácia zámočníckych výrobkov a všetky dôležité parametre sú 

uvedené v časti PD – Výpis prvkov. 

 

 



Spevnené plochy 

Chodník k hlavnému a vedľajšiemu vstupu bude z betónovej zámkovej dlažby 

hrúbky 60 mm s podsypom štrkodrvou frakcie kameniva 4/8 mm (hr. 40 mm), 

8/16 mm (hr. 150 mm). Parkovisko a príjazdová cestná komunikácia bude 

z pojazdnej betónovej dlažby hrúbky 80 mm s podsypom štrkodrvou frakcie 

kameniva 4/8 mm (hr. 40 mm), 8/16 mm (hr. 100 mm) a 16/32 mm (hr. 150 mm). 

 

 

e) Bezpečnosť pri užívaní stavby, ochrana zdravia a pracovného prostredia          

Objekt je naprojektovaný, aby vyhovoval všetkým bezpečnostným predpisom, 

ktoré zaisťujú bezpečnosť pri užívaní stavby, a to podľa vyhlášky č. 20/2012 Sb. o 

technických požiadavkách pre stavby. 

 

f) Stavebná fyzika – riešenie tepelnej ochrany, riešenie ochrany proti hluku 

a vibráciám, požiadavky na osvetlenie a oslnenie, zásady hospodárenia 

s energiami                                                                                                           

Objekt je naprojektovaný, aby vyhovoval všetkým predpisom, normám, ktoré 

zaisťujú tepelnú, akustickú ochranu budovy a požiadavky na osvetlenie pri užívaní 

stavby. Posúdenie z hľadiska stavebnej fyziky je vyhotovené v prílohe, viď. Zložka 

č. 7 – Stavebná fyzika. Zásady hospodárenia sú vyhodnotené na základe 

energetického preukazu budovy. 

 

g) Zásady požiarno-bezpečnostného riešenia 

Objekt je naprojektovaný, aby vyhovoval všetkým predpisom, normám, ktoré 

zaisťujú požiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby. Požiarno-bezpečnostné riešenie 

je vyhotovené v prílohe, viď. Zložka č. 6 - D.1.3 Požiarno-bezpečnostné riešenie. 

 

h) Koncepcia vykurovania a ohrevu vody, vetrania, zdravotne technických 

zariadení a rozvodov elektrickej energie 

 

Vykurovanie a ohrev vody 

Riešený objekt bude vykurovaný ústredným kúrením ako teplovodná sústava 

s núteným obehom ohrievanej vody v teplotnom spáde pre podlahové 

vykurovanie. Zdroj pre ohrev bude plynový kotol umiestnený v technickej 

miestnosti v suteréne.  Do objektu bude privedený plyn pomocou novej plynovej 

prípojky. Prípojka plynu je  navrhnutá ako HDPE 100 SDR11 DN 40. Poloha a 

napojenie prípojky do objektu viď koordinačný situačný výkres. Trasy sústavy 

rozvodov pre podlahové vykurovanie budú vedené z technickej miestnosti do 

inštalačných šachiet ktorými budú rozvody vedené do jednotlivých bytov. 

Dimenzie prípojky plynu a plynových zariadení pre ohrev vody a vykurovanie 

budú nadimenzované TZB projektantom vrátane určenia trasy vedenia sústavy 

rozvodov a to v príslušnej časti technickej dokumentácie. 

 

 

 

 



Vetranie 

Vetranie v objekte je riešené prevažne ako priame prirodzené vetranie oknami.  

Garážové priestory sú vetrané pomocou dvoch otvorov priemeru 150 mm, vo 

výške 2300 mm nad podlahou a chránené vetracou hliníkovou mriežkou. 

Vetranie technickej miestnosti je zabezpečené prirodzene oknami. Odvetranie 

pivníc bude pomocou  otvoru priemeru 100 mm vo výške 2300 mm nad úrovňou 

podlahy buď do inštalačnej šachty alebo do prevetrávanej chodby. Odvetranie 

kúpeľní a WC bude riešené pomocou VZT zariadenia. Schodisko je vetrané 

prirodzene. Potravinové špajze budú odvetrávané buď pomocou VZT zariadenia 

alebo pomocou vetracej plastovej mriežky na dverách. V kuchyniach bude 

nainštalovaný digestor pre odvod vodných pár pri prevádzke. Digestor bude 

napojený za  inštalačnú šachtu. 

 

Zdravotechnické zariadenia 

Do objektu bude privedená nová prípojka vody a kanalizácie. Poloha a napojenie 

prípojok do objektu viď výkres - Koordinačný situačný výkres. 

Pre vertikálny rozvod kanalizačnej a vodovodnej sústavy sú navrhnutá inštalačné 

šachty v hygienickom zázemí  a v kuchyni. Rozvody vody a kanalizácie je možné 

viesť v zasekaných drážkach do muriva alebo v sadrokartónových predstenách 

hrúbky 100 a 120 mm.  

 

Rozvody elektrickej energie 

Do objektu bude privedená nová elektrická prípojka AL kábel – 400 V. Poloha a 

napojenie prípojok do objektu viď výkres - Koordinačný situačný výkres. 

V technickej miestnosti bude umiestnený rozvádzač elektrickej energie, odkiaľ 

budú vedené káble v stenách a šachtami do bytov. 

 

i) Napájacie miesta technickej infraštruktúry 

Riešený stavebný pozemok bude napojený na cestnú komunikáciu z ulice Na 

kamenci, je nutné vybudovať nový vjazd na pozemok.  

  

Splašková odpadná voda bude zvedená do mestskej splaškovej kanalizácie novou 

prípojkou DN 150 z PVC KG, hĺbka minimálne 1m 

 

Dažďová voda zo strechy a z plochy parkoviska bude vedená vnútroareálovým 

rozvodom dažďovej kanalizácie DN 200 z PVC KG do retenčnej nádrže s pojistným 

prepadom do vsakovacích boxov Drenblok. Na potrubí, ktoré vedie z parkoviska 

sa umiestni zariadenie na odlučovanie ropných látok. 

 

Pitná voda bude vedená vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu, prípojka 

DN 50 z HDPE SDR 11, hĺbka minimálne 1m 

 

Plyn bude vedený plynovou prípojkou z verejného NTL plynovodu, prípojka DN 

40 z HDPE 100 SDR 11, hĺbka minimálne 0,8m 

 



Elektrická energia bude do objektu privádzaná z vedenia NN prípojkou nízkeho 

napätia podzemným káblom. Prípojková a elekromerná skriňa je umiestnená v 

plote na hranici pozemku. Do objektu bude elektrická energia vedená AL káblom, 

400 V 

j) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky                                        

Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky budú riešené samostatnou 

časťou projektovej dokumentácie. 

k) Údaje o požadovanej kvalite navrhnutých materiálov a o požadovanej kvalite  

prevedenia                                                                                                                 Všetky 

materiály, ktoré budú dodané na stavbu a budú použité pri stavebných prácach 

budú mať prehlásenie o vlastnostiach a taktiež budú atestované. Výstavba bude 

rozdelená na jednotlivé etapy, ktoré budú mať jasne stanovený termín kontroly 

kvality daného technického prevedenia. Prácu pri výstavbe môžu vykonávať 

jedine špecialisti alebo preškolení pracovníci. Stavebné práce na konštrukciách 

musia byť prevedené podľa technickej dokumentácie vyhotovenej projektantom 

pri dodržaní predpisov od daného výrobcu. 

 

l) Popis netradičných technologických postupov a zvláštnych požiadaviek na 

prevedenie kvality navrhnutých konštrukcií 

 Použitie netradičných technologických postupov nebude nutné. 

 

m) Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zaistenej zhotoviteľom stavby – 

obsah a rozsah výrobnej a dielenskej dokumentácie 

Rozsah a obsah výrobnej a dielenskej dokumentácie bude určený na základe 

konzultácií medzi zhotoviteľom a projektantom. 

 

n) Stanovenie požadovaných kontrol konštrukcií a prípadných kontrolných 

meraní a skúšok, pokiaľ sú požadované nad rámec povinných noriem 

a technických predpisov 

Kontroly budú stanovené počas výstavby a vývoja stavebného procesu. Kontroly 

budú za účasti autorizovaného dozoru. Všetky termíny kontrol budú stanovené 

hlavným zodpovedným projektantom. 

 

o) Výpis použitých noriem 

Výpis použitých noriem je v samostatnej prílohe textovej časti bakalárskej práce. 

 

 

 

 

 

 

 



Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

prevedenie stavby. A to pre novostavbu bytového domu, vrátane všetkých 

textových častí a príloh. Okrem projektovej dokumentácie boli vypracované prílohy 

obsahujúce prípravné a študijné práce, vizualizáciu, požiarno-bezpečnostné 

riešenie, výpisy skladieb naprojektovaných konštrukcií, výpisy prvkov a výplní 

otvorov, posúdenie z hľadiska stavebnej fyziky. Nový stav objektov je navrhnutý 

tak, aby spĺňal všetky technické požiadavky platných noriem a vyhlášok. 
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▪ ČSN 01 3420:2004 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

▪ ČSN 73 4301:2004+Z1:2005+Z2:2009 – Obytné budovy 

▪ ČSN 01 3495:1997 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb 

▪ ČSN 73 0802:2009 – Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty 

▪ ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie  

▪ ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky  

▪ ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin  

▪ ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 

▪ ČSN 73 0532: 2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky  

▪ ČSN 73 0525: 2010 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – 

Všeobecné zásady 

▪ ČSN 73 0833:2010 + Z1:2013 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a 

ubytování  

▪ ČSN 73 0818:2002 + Z1:2002 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu 

osobami  

▪ ČSN 73 0873:2003 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

▪ ČSN 73 0821:2007 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 

konstrukcí  

▪ ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení   

▪ ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 
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NP nadzemné podlažie 

S suterén 

S-JTSK systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej  

m n.m. metrov nad morom 

B.p.v balt po vyrovnanie 

ŽB železobetón  

PT pôvodný terén 

UT upravený terén 

SV svetlá výška 

KV konštrukčná výška 

HUP hlavný uzáver plynu 

NTL nízkotlakový plyn 

VŠ vodomerná šachta 

PBR požiarno-bezpečnostné riešenie 

RŠ revízna šachta 

KN kumulačná nádrž 

PÚ požiarny úsek 

ORL odlučovač ropných látok 

SPB stupeň požiarnej bezpečnosti 

Pv výpočtové požiarne zaťaženie 

ETICS kontaktný zatepľovací systém 

XPS extrudovaný polystyrén  

EPS expandovaný polystyrén 

PUR polyuretán  

PE polyetylén 

HDPE polyetylén s vysokou hustotou  

TI tepelná izolácia 

HI hydroizolácia  

HPV hladina podzemnej vody 

Rdt tabuľková výpočtová únosnosť zeminy 

DPS dokumentácia pre prevedenie stavby 

TZB technické zariadenie budov 

ZTI zdravotne technické inštalácie 

ks počet kusov 

Ø priemer 

min. minimálne 

max. maximálne 

tab. tabuľka 

Sb. zbierky 

č. číslo 

k.ú. katastrálne územie 

p.č. parcelné číslo 

č.p. číslo popisné 

λ súčiniteľ tepelnej vodivosti 



hr. hrúbka 

R tepelný odpor 

U súčiniteľ prestupu tepla 

Rsi tepelný odpor pri priestupe tepla na vnútornom povrchu 

Rse  tepelný odpor pri priestupe tepla na vonkajšom povrchu 

μ faktor difúzneho odporu 

Mc,a ročné množstvo skondenzovanej vodnej pary 

Mev,a ročné množstvo vyparenej vodnej pary 

Mc,N normová hodnota ročného množstva skondenzovanej vodnej pary 
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