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Podklady a literatura: 

(1) Směrnice děkana k VŠKP v platném znění; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném a účinném znění; (3) Zákon 

č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném a účinném znění; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném 

znění; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném a účinném znění; (6) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Další předpisy 

související s řešeným tématem; (8) Platné technické normy ČSN, EN, ČSN EN ISO; (9) Katalogy stavebních materiálů, 

konstrukčních systémů, stavebních výrobků; (10) Odborná literatura a (11) Vlastní dispoziční řešení budovy 

s architektonickým návrhem.  

Zásady pro vypracování: 

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané budovy s téměř nulovou spotřebou energie, 

částečně nebo plně podsklepené. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému 

na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby 

a Územního plánu včetně Regulativů pro výstavbu na daném území. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

v platném a účinném znění a bude obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie 

obsahující předběžné návrhy budovy, návrhy dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů 

nosných prvků a prostorovou vizualizaci budovy, a také modulové schéma budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy situací, 

základů, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 konstrukčních detailů, výkres(y) sestavy 

dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce všech podlaží. Součástí dokumentace budou dle D.1.1. bod c), stavebně fyzikální 

posouzení objektu a vybraných detailů, popř. další specializované části. V rámci stavebně fyzikálního posouzení objektu budou 

uvedeny údaje o splnění požadavků stavebního řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Dokumentace bude dále 

obsahovat koncepci větrání, vytápění a ohřevu vody. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana k VŠKP v platném 

znění. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny 

popisovým polem pro VŠKP bez podpisu. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem 

budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném 

a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné technické zprávě a ve stavebně fyzikálním posouzení objektu budou uvedeny použité 

zásady návrhu budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Součástí elektronické verze VŠKP bude i poster formátu B1 s údaji 

o objektu, příklady dispozičního řešení v půdorysech a řezech, a také jeho grafickou vizualizací (minimálně exteriér objektu) včetně 

začlenění objektu do prostředí a okolní zástavby.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací" a 

platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání, a zveřejňování závěrečných 

prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást 

závěrečné práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 

 doc. Ing. Milan Vlček, CSc. 

Vedoucí diplomové práce  
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Predmetom diplomovej práce je návrh a stavebné riešenie pre polyfunkčný dom 

v meste Spišská Belá. Jedná sa o samostatne stojacu novú budovu s jedným 

podzemným a troma nadzemnými podlažiami, umiestnenú na parcele č. 1859 

v katastrálnom území mesta Spišská Belá. Navrhovaná budova je murovaná, 

zateplená kontaktným zatepľovacím systémom a je založená na základových 

pásoch. Stropné konštrukcie nadzemných podlaží tvoria montované keramické 

stropy. Strop podzemného podlažia tvorí železobetónová doska. Zastrešenie tvorí 

sedlová strecha s dreveným krovom. V budove sú umiestnené štyri trojizbové byty, 

jeden byt pre osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu, predajňa bicyklov a 

v suteréne je zázemie bytov. 

Projekt bol vypracovaný s dôrazom na bezbariérový prístup. 

Polyfunkčný dom, murovaná stavba, keramické murivo, montované keramické 

stropy, sedlová strecha, kontaktný zatepľovací systém, byt pre osobu 

s obmedzenou schopnosťou pohybu, bezbariérový prístup, dispozičné riešenie.  
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The subject of this diploma thesis is structural and constructional design of a new 

multifunctional building in Spišská Belá. It is a new detached building structure 

with one basement floor and three above-ground floors, designed on a plot 

number 1859 in cadastre unit Spišská Belá. The designed building is constructed 

of clay masonry system with contact thermal insulation and supported by strip 

foundations. Ceiling constructions of above-ground floors are made 

of prefabricated components. The basement ceiling is made of reinforced 

concrete. Object is roofed by saddle roof set on wooden roof truss. There are four 

three room flats, one accessible flat, bicycle shop and flats facilities, situated in the 

building. 

The focus during development was on wheelchair access. 

Multifunctional building, masonry building, clay masonry, prefabricated ceiling, 

saddle roof, contact thermal insulation, accessible flat, wheelchair access, layout 

design.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Ing. Miroslav Šelep Polyfunkční dům. Brno, 2022. 62 s., 338 s. příl. Diplomová práce. 
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Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem 

Polyfunkční dům je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 8. 1. 2022  

   Ing. Miroslav Šelep 

autor práce  
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Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Polyfunkční dům zpracoval(a) 

samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 8. 1. 2022  

   Ing. Miroslav Šelep 

autor práce  
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diplomovej práce, mojej manželke za pomoc a trpezlivosť a svojej rodine za 

podporu. 

V Brně dne 8. 1. 2022  

   Ing. Miroslav Šelep 

autor práce  
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 1. Úvod 

 2. Vlastný text práce 

  A Sprievodná správa 

  B Súhrnná technická správa 

  D Technická správa 

 3. Záver 

 4. Zoznam použitých zdrojov 

 5. Zoznam použitých skratiek a symbolov 

 6. Zoznam príloh 
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Témou diplomovej práce je návrh a stavebné riešenie polyfunkčného domu v 

meste Spišská Belá. Prvým krokom bolo vypracovanie štúdie s riešeniami dispozícií 

jednotlivých podlaží a orientáciou k svetovým stranám. Nasledovala projektová 

dokumentácia stupňa DPS podľa platnej vyhlášky o dokumentácii stavieb.  

Ide o samostatne stojacu novostavbu s tromi nadzemnými podlažiami a jedným 

podzemným podlažím, na parcele č.1859 v katastrálnom území mesta Spišská 

Belá.  

Vybratá lokalita bola doposiaľ nevyužitá parcela mesta, v centrálnej časti mesta. 

Zámerom umiestnenia bytové domu bolo zvýšenie životnej úrovne obyvateľov 

mesta vrátane OOSP.  

V prvom poddzemnom podlaží sa nachádzajú garáže, sklady bytov a technická 

miestnosť, v prvom nadzemnom je bytová jednotka pre OOSP a komerčný priestor 

- predajňa bicyklov s dielňou. V druhom a  treťom nadzemnom podlaží sú štyri 

bytové jednotky. Dom má bezbariérový prístup.  

Projekt obsahuje hlavnú textovú časť a jednotlivé dielčie časti: prípravné a študijné 

práce, situačné výkresy, architektonicko-stavebné riešenie, stavebno-konštrukčné 

riešenie, požiarnobezpečnostné riešenie a stavebná fyzika.  

Jednotlivé časti sú členené v súlade s  vyhláškou č. 62/2013 Zb. a obsahujú výkresy, 

vypočty a správy dané touto vyhláškou. Pri vypracovaní projektu boli rešpektované 

všetky normy, zákony a vyhlášky platné v dobe vypracovania.  

Výkresová dokumentácia bola spracovaná v počítačovom programu AutoCAD. 
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A.1.1 Údaje o stavbe  

a) Názov stavby  

Polyfunkční dům 

b) Miesto stavby  

Zimná ulica, Spišská Belá, k.ú. Spišská Belá, č.p.1859   

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

a) Meno, priezvisko a miesto trvalého bydliska  

Mesto Spišská Belá, Mestský úrad - odbor výstavby, Petzvalova 18, 05901 Spišská 

Belá 

 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

a) Meno, priezvisko, IČ, miesto podnikania  

Miroslav Šelep, Špenátová 15, 123 45 Horná Dolná  

b) Meno a preizvisko hlavného projektanta, vrátane čísla, pod ktorým je zapísaný v 

evidencii autorizovaných osôb vedené v SKASI  

Ing. Štefan Vilha, SKASI 1234567, autorizovaný inžinier v oboru pozemných stavieb  

 

 

a) Základné informácie o rozhodnutiach alebo opatreniach, na základe ktorých 

bola stavba povolená (označenie stavebného úradu, dátum vyhotovenia a číslo 

rozhodnutia) 

Na stavbu bolo vydané Úradom mesta Spišská Belá dňa 10. 1. 2021 územné 

rozhodnutie pod č. j. 001/ČS/2021.  

 

b) Základné informácie o projektovej dokumentácii, na základe ktorých bola 

spracovaná projektová dokumentácia na realizáciu stavby 

Dokumentácia na realizáciu stavby bola naviazaná na projektovú dokumentáciu 
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pre stavebné povolenie, ktorú spracovala fyzická osoba Miroslav Šelep pod 

vedením autorizovaného inžiniera Štefana Vilhu s názvom „Polyfunkčný dom“.  

c) Ďalšie podklady 

Ďalšími podkladmi na spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby 

boli štúdia a dokumentácia pre územné konanie. Ďalej boli spracované požiadavky 

dotknutých orgánov a podmienky stanovené v stavebnom povolení. 

 

 

a) Rozsah riešeného územia 

Rozsah je daný hranicou pozemku, na ktorom sa bude stavba realizovať. Jedná sa 

stavebnú parcelu č. 1859 v katastrálnom území Spišská Belá, ktorá je v majetku 

stavebníka. Plocha parcely je 1 512 m2. Zastavaná plocha je 335 m2. Objekt sa 

nachádza v  zastavanom území, má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia. 

Pozemok je napojený na dopravnú infraštruktúru pomocou miestnej komunikácie 

na  východnej strane. Na túto komunikáciu bude vybudovaná nová asfaltová cesta 

na rovnakej výškovej úrovni. Verejné siete sú vedené v miestnej komunikácii ako aj 

mimi nej (pozri situačné výkresy - časť C). V súčasnej dobe je parcela bez využitia, je 

zarastená trávou a nenachádzajú sa na nej žiadne stavebné objekty.  

b) Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov  

Stavba sa nenachádza v pamiatkovej zóne, v pamiatkovej rezervácii ani vo zvlášť 

chránenom území a je mimo dosah záplavového území.  

c) Údaje o odtokových pomeroch  

Stavbou nebudú  odtokové pomery nijako ovplyvnené. Dažďová vo zo striech bude 

odvedená do retenčnej nádrže s prepadom do jednotnej kanalizácie.  

 

d) Údaje o súlade s územnou plánovacou dokumentáciou, ak nebolo vydané 

územné rozhodnutie 

Parcela je podľa územného plánu mesta Spišská Belá stabilizovanou plochou pre 

občiansku vybavenosť. Navrhovaná stavba je v súlade s územnou plánovacou 

dokumentáciou. 
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e) Údaje o súlade s územným rozhodnutím, s povolením stavby  

V rámci spracovania projektovej dokumentácie na realizáciu stavby boli dodržané 

podmienky uvedené vo vydanom územnom rozhodnutí, resp. v stavebnom 

povolení.  

f) Údaje o dodržaní všeobecných požiadaviek na využitie územia  

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli dodržané všeobecné požiadavky na 

využitie územia dané územným plánom.  

g) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov  

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli dodržané podmienky uvedené vo 

vyjadreniach jednotlivých dotknutých orgánov  

h) Zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Na túto stavbu sa nevzťahujú žiadne výnimky ani úľavové riešenia.  

i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií  

Zriadenie vodorovného a zvislého dopravného značenia pre napojenie na 

existujúcu miestnu cestnú komunikáciu - Štefániková ulica (pozri výkresy - časť C). 

j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých realizáciou stavby  

Pozemok p.č. 1859 je vo vlastníctve mesta Spišská Belá.  

 

 

a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby  

Jedná sa o novostavbu.  

b) Účel užívania stavby  

Zlepšenie kvality a životnej úrovne obyvateľov mesta vrátane OOSP. Stavba plní 

funkciu bytového domu s komerčnými priestormi. 

c) Trvalá alebo dočasná stavba  

Ide o stavbu polyfunkčného domu trvalého charakteru.  

d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov  

Stavba nebude podliehať žiadnej ochrane.   
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e) Údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a o všeobecných 

technických požadavkách zabezpečujúcich  bezbariérové užívanie stavieb  

Projektová dokumentácia je v súlade s vyhláškou 268/2009 Zb., o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby. Zároveň bola rešpektovaná aj vyhláška č. 

398/2009 Sb., o všeobecných technických požiadavkách zabezpečujúcich 

bezbariérové užívanie stavieb.  

f) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplyvajúcich z 

iných právnych predpisov  

Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy a 

správcov inžinierskych sietí (nie je súčasťou diplomovej práce).  

g) Zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Na túto stavbu sa nevzťahujú žiadne výnimky ani úľavové riešenia.  

h) Navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obeostavaný priestor, úžitková 

plocha, počet funkčných jednotiek a ich veľkosti, počet užívateľov/pracovníkov a 

pod.)  

- Výmera pozemku – 1 512 m2  

- Zastavaná plocha objektu – 335 m2  

- Úžitková plocha všetkých podlaží – 1 026 m2  

- Počet nadzemných podlaží – 3  

- Počet podzemných podlaží –1  

i) Základná bilancia stavby (potreba a spotreba médií a hmôt, hospodárenie s 

dažďovou vodou, celkovo produkované množstvo a druhy odpadov a emisií, trieda 

energetickej  náročnosti budovy a pod.)  

Odvod dažďovej vody je navrhnutý do samostatných retenčných nádrží, z ktorých 

sa ďalej voda použije ako voda úžitková. V prípade prebytku vody v nádrži, bude 

táto voda zvedená do vsakovacích nádrží. Dažďová voda zo spevnených plôch 

bude zvedená plastovým potrubím DN 150 do jednotnej kanalizácie.  

Podľa  výpočtu energetickej náročnosti budovy obálkovou metódou je hodnotený 

objekt ako B – úsporný.  

Odpady vzniknuté pri užívaní stavby budú komunálne. Recyklovaný odpad bude 

triedený do na to určených kontajnerov na hranici pozemku.  
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j) Základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácii stavby, členenie na 

etapy)  

Predpokladaná doba výstavby je 24 mesiacov od zahájenia stavby (apríl 2022). 

Stavba bude realizovaná oprávnenou stavebnou firmou.  

Pred zahájením výstavby sa realizuje vytýčenie a zameranie stavby. V ďalšej etape 

sa vykonajú výkopové práce a následne betonáž základových konštrukcií. 

Následuje vrchná hrubá stavba s dodržaním technologických postupov a 

prestávok. Ďalším krok bude zastrešenie stavby a následné osadenie výplní 

otvorov. Potom sa vykonajú vnútorné a dokončovacie práce. Ako posledný krok sa 

uskutočnia terénne úpravy a vybudujú sa komunikácie.  

k) Orientačné náklady stavby  

Cena za 1 m3 obostavaného priestoru: 225,- EUR/m3  

Prepočet nákladov bol stanovený podľa cenových ukazateľov v stavebníctve pre 

rok 2021 prepočtom ceny na 1 m3 obostavaného priestoru (ceny sú uvedené bez 

DPH) –1 055 250,- EUR.  

 

Stavba je členená na následujúce stavebné objekty:  

SO 01 Polyfunkčný dom  

SO 02 Bezbariérová rampa  

SO 03A Spevnené plochy - prístupový chodník  

SO 03B Spevnené plochy - príjazdová cesta  

SO 04 Oporná stena  

SO 05 Zatrávnené plochy  

Je nutné doriešiť vnútorné technické zariadenia  budovy v inej projektovej 

dokumentácii.  

 

V Spišskej Belej dňa 9.1.2022  

Spracoval: Miroslav Šelep      Podpis: …………………..... 
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a) Charakteristika stavebného pozemku  

Pozemok stavby leží v centrálnej časti mesta Spišská Belá, p.č. 1859, k.ú. Spišská 

Belá o celkové výměře 1 512 m2. Je mierne svahovitý a prístupný z miestnej 

komunikácie Zimná ulica z južnej strany a z východnej strany Štefániková  ulica. 

Stavebný pozemok je zo severnej strany oddelený plotom od parcely č. 1896, zo 

západnej strany taktiež plotom od parcely č. 1858, prístup na parcelu je z  

východnej strany, z existujúcej miestnej cestnej komunikácie Štefániková.  

Na pozemku sa nachádzajú štyri ihličnaté stromy vo výške do 4 metrov. Nie je 

nutné ich odstrániť. Prípojky budú napojené z južnej a severnej strany.  

Na pozemku sa nachádza štrkovitá zemina s únosnosťou zeminy Rdt = 0,20 MPa.  

b) Výčet a závery vykonaných prieskumov a rozborov  

Bola zrealizovaná vizuálna prehliadka staveniska. Hladina podzemnej vody sa 

nachádza v dostatočnej hĺbke, nemusia sa podnikať žiadne opatrenia proti 

podzemnej vode. Hodnota  radónového rizika indexu pozemku bola vyhodnotená 

ako nízka, preto nie je nutné špeciálne zabezpečenie.  

c) Existujúce a ochranné bezpečnostné pásma  

Navrhnutý objekt sa nachádza  mimo existujúcich ochrannych a bezpečnostných  

pásiem.  

d) Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému území a pod.  

Územie sa nachádza mimo záplavových a poddolovaných území.  

e) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv  stavby na 

odtokové pomery v území  

Stavba nebude mať negatívny vplyv na okolité prostredie. Počas výstavby môže 

dôjsť k zvýšeniu prašnosti a hlučnosti. V prípade zvýšenej prašnosti je nutné 

uskutočniť potrebné opatrenia k jej zamedzeniu – kropenie príjazdovej cesty, 

pravidelné upratovanie. Musí byť zabezpečený odvod vôd (splaškových, 

odpadových, technologických) zo staveniska.  

f) Požiadavky na asanáciu, demoláciu, výrub drevín  

V mieste realizácie stavby nebudú vykonávané  asanácie, demolácie, výrub drevín.  
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g) Požiadavky na maximálne zábory poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 

pozemkov určených na plnenie funkcie lesa (dočasné/trvalé)  

V rámci výstavby nedôjde k dočasným ani trvalým záborom pozemkov určených k 

plneniu  funkcie lesa. Parcela je v katastri nehnuteľností vedená ako záhrady, ktorá 

bude podľa  územného rozhodnutia vyňatá zo SPF a následne využitá pre 

občiansku stavbu.  

h) Územné technické podmienky (možnosť napojenia na existujúcu dopravnú a 

technickú infraštruktúru)  

Z pozemku je možnosť napojiť sa na miestnu komunikáciu z východnej a južnej 

strany a inžinierske siete (voda, elektrina, plyn, jednotná kanalizácia), pozri 

Situačné výkresy - časť C.  

i) Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície  

Žiadne investície nevzniknú.  

 

 

B.2.1 Účel využitia stavby, základné kapacity funkčných jednotiek  

 

Predmetom projektu je novostavba polyfunkčného domu s komerčnými 

priestormi. 

Účelom je zlepšenie kvality a životnej úrovne obyvateľov mesta vrátane OOSP.  

Polyfunkčný dom má tri NP a jedno PP. Pozostáva zo štyroch trojizbových bytov na 

2.NP a 3.NP, jedného trojizbového bezbariérového bytu pre OOSP na 1.NP a  

komerčného priestoru - maloobchodná predajňa bicyklov na 1.NP. V suteréne sa 

nachádza 5 garáží určených pre parkovanie užívateľov bytov. 

Byty sú určené pre 4 - 5 členné rodiny. Bezbariérový byt je určený pre OOSP resp. 

rodinu s OOSP. Priestor predajne  je určený  pre 4 zamestnancov.  

 

- Výmera pozemku – 1 512 m2  

- Zastavaná plocha objektu – 335 m2  

- Úžitková plocha všetkých podlaží – 1 026 m2 
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- Počet nadzemných podlaží – 3  

- Počet podzemných podlaží – 1 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenia 

 

a) Urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia  

Stavba sa  nachádza v centrálnej časti mesta Spišská Belá v katastrálnom území 

Spišská Belá. Jedná sa o  stavbu splňujúcu  územné rozhodnutie predpísané 

regulatívou pre danú zástavbu. Polykunkčný dom má jedno podzemné a tri 

nadzemné podlažia. Dispozícia je navrhnutá vzhľadom k orientácii objektu k 

svetovým stranám. Objekt spĺňa priestorové nároky na užívanie domu.  

b) Architektonické riešenie - kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 

riešenie  

Budova je koncipovaná ako samostatne stojaca, trojpodlažná s podpivničením, 

zastrešená sedlovou strechou s dreveným krovom. Pôdorys je obdĺžnikového 

tvaru. Odtok dažďovej vody je do odkvapových žľabov.  Objekt je vymurovaný z 

keramických brúsených blokov na tenkovrstvou maltu a je zateplený zatepľovacím 

systémom  ETICS z minerálnej vlny. Farebnosť  fasády je riešená svtložltým, šedým, 

mahagonovým a antracitovým odtieňom.  

 

B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológie výroby  

 

Pôdorys navrhovaného polyfunkčného domu má obdĺžnikový tvar. Dlhšie strany 

pôdorysu sú orientované na juh a sever. Kvôli svahovitosti pozemku má 

navrhovaná stavba jedno podzemné podlažie. Nad ním sú tri nadzemné podlažia. 

Jedná sa o bytový dom schodiskového typu s jednou komerčnou prevádzkou. Na 

prvom nadzemnom podlaží je situovaný byt pre osobu s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a komerčný priestor - maloobchodná predajňa bicyklov. 

V druhom a treťom nadzemnom podlaží sa nachádzajú trojizbové byty, na každom 

podlaží dva. 
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Hlavný vstup do bytového domu a vstup do komerčnej prevádzky sú z južnej 

strany. Prístup k týmto vstupom je zabezpečený tak vonkajším predsadeným 

schodiskom, ako aj bezbariérovou rampou. Hlavným vstupom je cez zádverie 

zabezpečený prístup do bytu určeného pre osobu s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Z predsiene so šatníkom tohto bytu je prístupná bezbariérová kúpeľňa 

a kuchyňa s jedálenským kútom, ktorá je priestorovo prepojená s obývačkou. 

Z obývačky je prístupná izba. Spálňa je prístupná z kuchyne. Zádverím je 

zabezpečený prístup k schodisku s výťahom. Týmto komunikačným priestorom sú 

prístupné všetky ostatné podlažia, nadzemné aj podzemné, tak schodiskom ako aj 

bezbariérovým výťahom. 

Vstupom do predajne je zabezpečený prístup tak do samotnej predajne bicyklov, 

ako aj do dielne predajne, ktorá disponuje skladom príslušenstva a doplnkov 

k bicyklom. Z priestoru predajne je prístupné jej zázemie, tvorené šatňou pre 

personál, kabínou WC a miestnosťou na upratovanie. Predajňa disponuje aj 

samostatným priestorom určeným na skladovanie novodovezených bicyklov 

a tovaru, nachádzajúcim sa v prvom podzemnom podlaží, prístupnom vlastným 

vstupom z východnej strany budovy. 

Druhé a tretie nadzemné podlažie sú prístupné zo schodiska s bezbariérovým 

výťahom. Dvojica bytov na druhom a treťom nadzemnom podlaží sú takmer 

zrkadlovo identické. Po vstupe do bytu je z predsiene prístupné samostatné WC, 

kúpeľňa a spojovacia chodba pobytovej časti bytu, pozostávajúca z obývačky, 

spálne a kuchyne s jedálňou. Z otvoreného priestoru kuchyne a jedálne je 

prístupná komora. Z obývačky vedie vstup do detskej izby. Jeden z dvoch bytov na 

podlaží disponuje lodžiou prístupnou z rozšírenej detskej izby. 

Samostatný vstup do podzemného podlažia, označovaný aj ako vedľajší vstup do 

objektu, sa nachádza na východnej strane navrhovanej budovy a zabezpečuje 

prístup do chodby tiahnucej sa po celej dĺžke podzemného podlažia. Z nej je 

prístupných päť samostatných garáží a pivničné sklady prislúchajúce jednotlivým 

bytom. Taktiež kočikáreň a miestnosť pre upratovanie. Z chodby vedie prístup aj 

do priestoru schodiska s bezbariérovým výťahom. Zo severnej strany je päť 

garážových brán – vjazdov do samostatných garáží prislúchajúcich všetkým bytom, 
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vrátane bytu pre osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu. Na severnej strane 

budovy je miesto na odpadové nádoby. Technická miestnosť s technologickými 

zariadeniami vykurovania a ohrevu vody sa nachádza v severozápadnej časti 

podzemného podlažia a je prístupná samostatným vchodom zo severnej strany. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby  

 

Pri  návrhu objektu byla rešpektovaná vyhláška č. 398/2009 o všeobecných 

technických požiadavkách  zabezpečujúcich užívanie stavieb osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V objekte sa nachádza byt pre 

OOSP. Na prvom NP je predajňa bicyklov. Polyfunkčný dom je prístupný z 

komunikácie prostredníctvom bezbariérovej rampy s pozdĺžnym sklonom 1:16 a 

priečnym sklonom 1%. Vstupné dvere sú vybavené  madlom vo výške 800 mm. V 

objekte je pre  bezbariérový prístup navrhnutý osobný výťah. Vnútorné dvere sú 

bez prahov.  

 

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby  

 

Stavba je navrhnutá a bude vykonaná takým spôsobom, aby pri jej užívaní 

nevzniklo neprijateľné  nebezpečie  nehôd alebo poškodení, napr. pošmyknutím, 

pádom, nárazom, popálením, zásahom elektrickým prúdom, vykradnutím a 

zranenie výbuchom. Počas užívania stavby budú dodržiavané všetky príslušné 

legislatívne predpisy.  

Stavba je užívaná s súlade so zákonom: č. 309/2006 Zb. – Zákon o získaní ďalších 

podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci č. 361/2007 Zb. – Nariadenie 

vlády, ktorým sa stanovujú podmienky ochrany zdravia pri práci  č.258/2000 Zb. – 

Zákon o ochrane verejného zdravia.  
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B.2.6 Základná charakteristika objektu  

 

a) Stavebné riešenie  

Jedná sa  o stavbu  obdĺžnikového pôdorysu. Objekt má tri nadzemné podlažia a 

jedno podzemné podlažie. V nadzemných podlažiach sa nachádzajú byty, vrátane 

bytu pre OOSP, komerčné priestory - predajňa bicyklov s dielňou a zázemím. V 

suteréne sa nachádzajú garáže, sklady bytov a technická miestnosť. Objekt má 

jeden hlavný vstup z južnej strany, jeden vedľajší vstup, jeden vstup do predajne a 

jeden do technickej miestnosti.  

b) Konštrukčné a materiálové riešenie  

Základové konštrukcie  

Základové konštrukcie  tvoria základové pásy a dve základové pätky  z prostého 

betónu typu C16/20. Základová škára je navrhnutá v nezamŕzajúcej hĺbke -1,2 m 

pod upraveným terénom. V základových konštrukciách budú zriadené prestupy na 

prípojky. Podkladový betón triedy C16/20 v hrúbke 100 mm bude vystužený 

sieťami KARI. Na tento podkladový betón budú natavené hydroizolačné pásy proti 

zemnej vlhkosti prípadne radónu . Podkladový betón bude realizovaný po uložení 

ZTI. Objekt je murovaný z keramických brúsených blokov  na tenkovrstvú maltu. 

Všetky nosné steny sú vymurované z tvárnic HELUZ šírky 380 mm. Založenie 

prvého radu tehál je riešené vrstvou vápennocementovej malty v hrúbke 10 mm.  

Vnútorné zvislé nosné a nenosné konštrukcie  

Vnútorné  nosné steny sú z keramických brúsených blokov položených  na 

tenkovrstvú maltu v hrúbke 380 mm. Nenosné priečky sú z porobetónových 

tvárnic PORFIX 125 mm a 150 mm.  

Zvislé nosné konštrukcie  

Objekt je murovaný z keramických brúsených blokov na tenkovrstvú maltu. Všetky 

nosné steny sú vymurované z tvárnic HELUZ šírky 380 mm. Obvodové múry sú  

zateplené doskami z minerálnej vlny hrúbky 160 mm.  

Vodorovné konštrukcie  

Stropné konštrukcie  1.NP, 2.NP, 3.NP sú tvorené  keramickými zmonolitnenými 

stropmi  HELUZ MIAKO  a stropná konštrukcia 1.PP je monolitická ŽB doska, trieda 
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betónu 25/30. Povrchy stropov v jednotlivých  miestnostiach sú opatrené 

vápennocementovou omietkou hrúbky 10 mm, nanášané strojovo. 

Strešná konštrukcia  

Objekt je zastrešený sedlovou strechou s dreveným krovom. Sklon strechy je  25°. 

Strešný plášť je tvorený paropriepustnou strešnou fóliou a skladanou strešnou 

krytinou - betónová škridla BRAMAC uloženej na strešnom latovaní. Väznicová 

sústava krovu je tvorená dvoma stredovými väznicami uloženými na stĺpikoch. 

Stĺpiky sú mechanicky kotvené do stropnej konštrukcie 3.NP. Krokvy sú nesené 

väznicami a pomúrnicami. Stuženie plných väzieb krovu je realizované sústavou 

klieštin. 

Komín  

Navrhnutá je externá dvojprieduchová komínová zostavy pozostávajúca z dvoch 

nerezových dvojplášťových  komínov s vnútorným priemerom 200 mm. Vonkajší 

priemer je 260 mm. Sopúch komína bude v uhle 90° vedený prestupom  cez 

fasádu od plynového kotla.  Komín bude kotvený dištančne do fasády.  

Výťah a schodisko  

Lanový výťah bez strojovne v schodiskovom  priestore  s malou priehlbňou a  

hlavou šachty. Rozmer kabíny výťahu je 1 100x1 400 mm, rozmer dverí je 900x2 

000 mm, priehlbeň má hĺbku 1 000 mm, zdvih výťahu je 9 150 mm, hlava šachty je 

vo výške 3 400 mm nad úrovňou 3.NP.  

Schodisko je železobetónové dvojramenné. Schodiskové ramená sú nesené 

podestou a medzipodestou, ktoré sú kotvené do nosného muriva prostredníctvom 

vibroizolačných blokov BRONZE. Ich šírka je  1 250 mm. Počet schodiskových 

stupňov je 16 v rozdelení 8 – 8. Schodiskové ramená budú mať nerezové madlá na 

oboch stranách v jednej výškovej úrovni. 

Výplne otvorov  

Okná sú navrhované hliníkové s izolačným trojsklom. Budú s pevným zasklením, 

otváravé a otváravo-sklopné. Vonkajšie  dvere budú hliníkové, vnútorné dvere 

budú drevené, osadené  v oceľových zárubniach. Podrobnejšiu špecifikáciu pozri 

Výpis okien a dverí.  
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Klampiarske výrobky  

Klampiarske výrobky strechy sú navrhnuté z pozinkovaného plechu. Vonkajšie  

parapety sú  z hliníkovej zliatiny.  

Pozri Výpis klampiarskych prvkov.  

Povrchové úpravy a podlahy  

Podlahové konštrukcie sú navrhnuté ako ťažké plávajúce podlahy s roznášajúcou 

vrstvou tvorené betónovou mazaninou, betón triedy C 16/20, vystužené kari 

sieťami.  Od zvislých konštrukcií sú oddelené dilatačným pásom a  v ploche 

kročejovou izoláciou. Vo výťahovej šachte je použitá  betónová mazanina, ktorej 

povrch je upravený hladením. Pozri Výpis skladieb konštrukcií.  

c) Mechanická odolnosť a stabilita  

Všetky stavebné materiály sú navrhnuté z materiálov a rozmerov garantovaných 

ich výrobcami. Predbežný statický posudok bol vyhotovený, prvky nutné na 

podrobnejšie posúdenie boli predané zodpovedajúcemu statikovi. Dokumentácia 

bude predložená pred realizáciou.  

 

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení  

 

a) Technické riešenie  

Objekt bude napojený na všetky inžinierske siete (voda, plyn, elektrina, 

kanalizácia). Vetranie objektu bude prirodzené oknami a ventilátormi cez 

inštalačné šachty.   

Vykurovanie bude riešené  pomocou dvoch plynových kondenzačných kotlov 

umiestnených v technickej miestnosti.  Pre vykurovanie je zvolený podlahový 

spôsob vykurovania na 1.NP, 2.NP a 3.NP v kombinácii s radiátormi v suteréne.  

Stavebný objekt bude napojený zemným vedením na distribučnú sieť elektrickej 

energie prípojky káblom CYKY 5x16, ktorá bude ukončená v pilieri s meraním na 

hranici pozemnku.  

Plynovodná prípojka bude riešená zemným vedením na distribučnú sieť plynu a 

ukončená v pilieri s meraním a nápisom HUP na hranici pozemku. V objekte sú 

navrhnuté dva kondenzačné plynové kotly, napojené na dvojitý komín.  
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Vodovodná prípojka  bude napojená na hlavný vodovodný uzáver a ukončená vo 

vodomernej betónovej šachte 1200x900 mm umiestnená na hranici pozemku. 

Vnútorné rozvody vody budú vedené v podlahe  a inštalačných predstenách. 

Rozvody budú z materiálu PPR (polypropylén). Výtokové armatúry umývadiel sú 

navrhnuté ako pákové vodovodné batérie s diskovou kartušou. Teplú vodu 

zaisťujú  plynové kondenzačné kotly so zásobníkmi vody. Potrebný výkon a počet 

kotlov by bol upresnený na základe  tepelných strát a potrebou tepla na ohrev 

vody. Výpočet nie je súčasťou tejto diplomovej práce.  

Prípojka jednotnej kanalizácie profilu PVC DN 150 bude napojená na hlavnú stoku 

jednotnej kanalizácie, tiahnucou sa pozdĺž severnej hranice pozemku. Vnútorná 

kanalizácia bude z PVC rúr. Vnútorné potrubie je vedené v predstenách na 1.NP, 

2.NP a 3.NP, pod stropom v 1.PP  a ležatá kanalizácia pod podkladným betónom v 

pieskovom obsype. Na pozemku je osadená kontrolná revízna  šachta, ktorá je 

vyrobená z polypropylénu.  

Dažďová kanalizácia je riešená zvodom do dvoch retenčných nádrží a následne do 

vsakovacích nádrží. Materiál je z PVC, dimenzia DN 150 mm.  

Odkvapový systém je z pozinkovaného oceľového plechu. V mieste prechodu 

zvodu do podzemnej časti budú osadené lapače strešných naplavenín.  

b) Výčet technických a technologických zariadení  

Vnútorné rozvody studenej a teplej vody, elektrickej energie a technologické 

zariadenia vykurovania a ohrevu vody budú navrhnuté zodpovednými 

špecialistymi s dodržiavaním zásad navrhovania budov s takmer nulovou 

spotrebou energie, využitím alternatívnych zdrojov. Vzhľadom na dobrú orientáciu 

budovy k svetovým stranám je možné využiť plnú plochu jej strechy na južnej 

strane k získavaniu slnečnej energie na ohrev vody prostredníctvom slnečných 

kolektorov, ako aj na výrobu elektrickej energie fotovoltaickými panelmi. 
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B.2.8 Požiarnobezpečnostné riešenie  

Pozri Zložka č. 5 - D.1.3 Požiarnobezpečnostné riešenie 

 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami  

 

a) Kritéria tepelno-technického hodnotenia  

Stavba je navrhnutá tak,  aby vyhovovala požiadavkám  ČSN 73 0540. Ďalej pozri  

Zložka č. 6 – Stavebná fyzika.  

b) Energetická náročnosť stavby  

Energetický certifikát budovy podľa požiadaviek  vyhlášky č. 78/2013 Zb. o 

energetickej náročnosti  budov, vrátane zariadenia stavby do vyhovujúcej 

klasifikačnej triedy, pozri Zložka č. 6 – Stavebná fyzika. Budova bola zaradená  do 

klasifikačnej triedy B - úsporná.  

c) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energií  

Objekt nevyužíva žiadne alternatívne zdroje energií, avšak zhľadom na dobrú 

orientáciu budovy k svetovým stranám je možné využiť plnú plochu jej strechy na 

južnej strane k získavaniu slnečnej energie na ohrev vody prostredníctvom 

slnečných kolektorov, ako aj na výrobu elektrickej energie fotovoltaickými panelmi. 

 

B.2.10 Hygienické požiadavky na pracovné a komunálne prostredie  

 

Budova je vetraná prirodzene - oknami.  

Vykurovanie je riešené dvoma plynovými kondenzačnými kotlami so zásobníkmi 

teplej vody a rozvodmi k jednotlivým vykurovacím telesám.  

Denné osvetlenie a preslnenie je zabezpečené sklenenými výplňami okien. Ako 

ochrana proti nadmernému prehrievaniu obytných miestností sú navrhnuté 

vonkajšie rolety. Nočné osvetlenie vonkajších častí objektu bude zabezpečené 

verejným osvetlením. 

Pitná voda do objektu bude zaistená  vodovodnou prípojkou a ďalej vnútornými 

rozvodmi.  

Objekt nebude vyvolávať a spôsobovať  vibrácie a hluk. Iba počas výstavby budú 
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vyskytovať vibrácie, napr. z dôvodu hutnenia zeminy a pod. Prašnosť sa môže 

takisto vyskytnúť počas výstavby domu.  

Odpad sa bude ukladať na miesta k tomu určené a likvidovať vyvezením 

technickými službami.  

 

B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vnútorného prostredia 

 

a) Ochrana pred prenikaním radónu z podložia  

Stavba sa nenachádza na podloží s vyskytom radónu.  

b) Ochrana pred bludnými prúdmi  

Stavba sa nenachádza v území s vyskytom bludných prúdov.  

c) Ochrana pred technickou seizmicitou  

Stavba sa nachádza mimo územia s výskytom seizmicity.  

d) Ochrana pred hlukom  

Obvodový plášť a navrhnuté výplne otvorov poskytujú dostatočnú ochranu pred 

hlukom. Všetky konštrukcie svojími parametrami vyhovujú  norme ČSN 73 0532 - 

Akustika – Ochrana hluku v budovách a súvisiace akustické vlastnosti stavebných 

výrobkov – Požiadavky.  

e) Protipovodňové opatrenia  

Stavba sa nachádza mimo záplavového územia.  

f) Ostatné účinky  

Neboli zistené žiadne ostatné účinky.  

g) Zoznam výnimiek a úľavových riešení  

Nie sú žiadne výnimky a úľavové riešenia.  

 

 

a) Napojovacie miesta technickej infraštruktúry  

Stavba je pripojená na verejnú elektrickú sieť, plynovod, vodovodnú sieť a 

kanalizáciu. Polohy prípojok sú zobrazené v situačnom výkrese.  
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b) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 

Stavebný objekt bude napojený zemným vedením na distribučnú sieť elektrickej 

energie prípojky káblom CYKY 5x16, ktorá bude ukončená v pilieri s meraním na 

hranici pozemnku.  

Plynovodá prípojka bude riešená zemným vedením na distribudčnú sieť plynu a 

ukončená v pilieri s meraním a nápisom HUP na hranici pozemku. V objekte sú 

navrhnuté dva kondenzačné plynové kotly, napojené na dvojitý komín.  

Prípojka jednotnej kanilizácie profilu PVC DN 150 bude napojená na hlavnú stoku 

jednotnej kanalizácie, tiahnucou sa pozdĺž severnej hranice pozemku.  

Pripojovacie rozmery,  výkonové kapacity a dĺžky nie sú predmetom diplomovej 

práce  a rieši ich samostatný projekt TZB.  

 

 

a) Popis dopravného riešenia  

V danej lokalite je pokojná doprava, prevažne osobných áut po miestnej   

komunikácii  p. č. 1914/1. Šírka miestnej asfaltovej komunikácie je 6 m.  

b) Napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru  

Vjazd na pozemok je napojený na miestnu komunikáciu z východnej strany. Vjazd 

je navrhnutý ako asfaltová cesta.  

c) Doprava v pokoji  

Parkovanie je riešené v 1.PP. 

d) Pešie a cyklistické chodníky  

Cyklistická doprava v okolí nie je vyhradená. Pre peších sú určené už existujúce 

chodníky.  

 

 

a) Terénne úpravy  

Pred začatím stavby bude vykonaná skrývka ornice, ktorá bude uložená na depónii 

na stavebnom pozemku investora pre neskoršie terénne úpravy.  
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Zemina z výkopov základov  a stavebnej jamy bude odvezená na príslušnú skládku, 

ponechá sa iba množstvo potrebné na spätný zásyp a  hrubé terénne úpravy. Po 

dokončení stavby budú pozemky uvedené do pôvodného stavu a ornica bude 

rozprestretá na pozemku stavebníka.  

Mestský úrad Spišská Belá nerozhodol o nutnosti výsadby drevín a kríkov.  

b) Použité vegetačné prvky  

Vo finálnej fáze výstavby predmetného objektu budú vysadené dreviny a kroviny 

podľa výkresu vegetačných úprav. Výkres vegetačných úprav bude vyhotovený 

zhotoviteľom stavby v spolupráci so záhradníckym ateliérom.  

Nespevnené plochy pozemku budú vysiate trávou.  

c) Biotechnické opatrenia  

Všetky vegetačné prvky budú po dobu päť rokov pravidelne ošetrované.  

 

 

a) Vplyv stavby na životné prostredie  

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Na stavebný odpad 

budú kladené maximálne požiadavky na recyklovateľnosť. Zhotoviteľ bude mať 

vyriešené nakladanie s odpadmi a ich likvidáciu podľa zákona o odpadoch 

185/2001 Zb. a vyhlášky 383/2001 Zb. Dôraz bude kladený na nakladanie s 

nebezpečnými odpadmi. 

Dodávateľ počas stavby zaistí,  aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie.  

Hlavnými odpadmi počas stavby budú: 

Č. Názov Kategória Likvidácia  

150101 obalový papier O zberné suroviny  

150104 kovové obaly O zberné suroviny  

170107 zbytky tehál a malty O skládka  

150102 plastové obaly O skládka  

170405 zbytky kovov O zberné suroviny  

170201 zbytkové drevo O súkromným osobám  

170411 odpad káblov O zberné suroviny  
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170504 výkopová zemina O dočasná skládka  

150110 znečištené obaly N skládka  

170604 izolačné materiály O skládka  

Bežný domový odpad (komunálny) bude skladovaný na pozemku investora a 

pravidelne odvážaný.  

b) Vplyv stavby na prírodu a krajinu, zachovanie ekologických funkcií a väzieb v 

krajine  

Na okolitú krajinu nebude mať stavba zásadný vplyv.  

Pamätné stromy, významné rastliny ani živočíchy sa na území nenachádzajú.  

c) Vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000  

V dosahu stavby sa nenachádzajú europsky významné lokality ani vtáčie oblasti 

pod ochranou Natura 2000. Stavba nebude mať vplyv na sústavu chránených 

území Natura 2000.  

d) Návrh zohľadnených podmienok zo záveru zisťovacieho konania alebo 

stanoviska  EIA  

Navrhnutá stavba nepodlieha zisťovaciemu konaniu EIA.  

e) Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah omedzení a podmienky 

ochrany podľa iných právnych predpisov  

Pre túto stavbu nie sú stanovené ochranné pásma. Požiarnobezpečnostný priestor 

je stanovený v požiarnej správe.  

 

Objekt nie je určený na  ochranu obyvatelstva. Obyvatelia v prípade ohrozenia 

budú využívať  miestny systém ochrany obyvateľstva.  

 

 

a) Potreby a spotreba rozhodujúcich médií a hmôt, ich zabezpečenie  

Dodávka elektrickej energie bude zabezpečená pomocou novej prípojky na hranici 

pozemku na južnej strane parcely.  

Dodávka vody na stavenisko bude z verejného vodovodu cez vodovodnú prípojku, 
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prípadne bude pitná voda dovážená v mobilných nádobách.  

Maltové a omietkové zmesi budú na pracovné miesto dopravované pomocou 

mobilných síl.  

Ďalší stavebný materiál bude uskladnený na pozemku investora v príručnom 

sklade alebo v stavebnej bunke.  

Spotreba a potreby médií a hmôt budú uvedené v technologickkom predpise a 

zabezpečí ich firma realizujúca stavbu.  

b) Odvodnenie staveniska 

Po dobu výstavby bude na mieste staveniska vybudovaná štrková plocha na 

umiestnenie mobilných buniek pre príručný sklad materiálu. Na stavenisku bude 

zhotovená provizórna vsakovacia rýha.  

c) Napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru  

Vjazd na pozemok je z miestnej komunikácie na východnej strany. Dostupnosť je 

bez problémov. 

Pre dodávku vody a elektrickej energie budú využité nové prípojky osadené na 

hranici pozemku.  

Stavební robotníci nebudú ubytovaní na stavbe. WC bude zabezpečené mobilnými  

záchodmi. 

d) Vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 

Výstavba objektu bude prebiehať na pozemku investora a nebude zasahovať do 

susedných pozemkov. Verejná komunikácia bude udržiavaná, prašnosť sa bude 

znižovať kropením vozovky. Za dodržiavanie týchto opatrení bude zodpovedať 

vedenie stavby. Stavba bude realizovaná počas dennej doby.  

e) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiacu asanáciu, demoláciu a 

výrub drevín  

Stavenisko musí byť oplotené v zastavanom území obce súvislým pletivom  výšky 

minimálne 1,8 m tak, aby bola zabezpečená ochrana staveniska a zamedzený 

vstup nepovolaným osobám. V priestore staveniska sa nenachádazajú objekty na 

demoláciu. Ihličnaté stromy na pozemku staveniska nebudú prekážať vo výstavbe, 

nie je potrebné ich odstrániť. Nie je nutná zvláštna ochrana okolia staveniska.  
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f) Maximálne zábory pre stavenisko (trvalé/dočasné)  

Ako stavenisko bude využitý pozemok dotknutý navrhovanou stavbou. Ďalšie 

zábory (trvalé ani dočasné) sa pre túto stavbu neuvažujú. Zábory na okolitých 

pozemkoch budú vykonané iba počas napájania prípojok.  

g) Maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, 

likvidácia  

Počas stavebných prác je nutné riadiť sa platnými predpismi. Podľa zákona č. 

185/20017 Zb. o odpadoch, musia byť vzniknuté  odpady riadne vytriedené a 

využiteľné zložky ponúknuté na ďalšie spracovanie.  

Počas stavebných prác sa vzhľadom k charakteru stavby predpokladá vznik 

nasledujúcich druhov odpadov: 

Č. Názov Kategória Likvidácia  

150101 obalový papier O zberné suroviny  

150104 kovové obaly O zberné suroviny  

170107 zbytky tehál a malty O skládka  

150102 plastové obaly O skládka  

170405 zbytky kovov O zberné suroviny  

170201 zbytkové drevo O súkromným osobám  

170411 odpad káblov O zberné suroviny  

170504 výkopová zemina O dočasná skládka  

150110 znečistené obaly N skládka  

170604 izolačné materiály O skládka  

h) Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo deponovanie zeminy 

Ornica sa bude pri výstavbe skladovať na hranici pozemku stavebníka. Nadbytočná 

zemina bude zhotoviteľom stavby odvezená na príslušnú skládku. Poplatok za 

uloženie zeminy bude hradený investorom stavby.  

i) Ochrana životného prostredia pri výstavbe 

Stavba se nenachádza v chránenom  území. Bude vykonaná podľa príslušných  

požiadaviek životného prostredia.  

Budú dodržiavané podmienky majiteľov  pozemných komunikácií mesta Spišská 

Belá a majiteľov susedných nehnuteľností. Pri výjazde mechanizmov zo staveniska 
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na verejné plochy bude potrebné zabezpečiť ich bezpečný výjazd a podmienky na 

odtránenie nánosov nečistôt z komunikácií a verejných plôch. Odpady, ktoré 

vzniknú počas výstavby budú ukladané do príslušných kontajnerov a následne 

odvezené k likvidácii.  

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych 

predpisov.  

Stavenisko bude oplotené a opatrené značkami, ktoré zakazujú vstup 

nepovolaných osôb. Stavba bude realizovaná pod stavebným dozorom, všetci  

pracovníci budú zaškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na stavenisku.  

Bezpečnosť  bude dodržiavaná tiež podľa  zákona č. 309/2006 Zb., ktorým sa 

upravujú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v prácovnoprávnych 

vzťahoch a o zabezpečení  bezpečnosti a ochrany zdravia pri  činnosti alebo 

poskytovaní služieb  mimo pracovnoprávnych vzťahov. Pri stavaní lešenia a práci 

na ňom bude dodržiavané nariadenie vlády č. 362/2005 Zb., o blízkych a 

minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na 

staveniskách s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky. Robotníci budú 

vybavení vhodnými ochrannými a pracovnými pomôckami. Pri práci so strojmi a 

strojnými zariadeniami musia byť dodržiavané  jednotlivé prevádzkové predpisy.  

k) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb  

Bezbariérový vstup do budovy, bytového domu aj predajne, je zabezpečený 

bezbariérovou rampou z južnej strany objektu. Vstupné dvere do predajne a 

bytového domu sú s nízkym prahom, zabepečujúcim bezproblémový vjazd OOSP. 

Bezberiérový byt, určený pre osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu, sa 

nachádza na 1. NP. Pre bezbariérový prístup (vjazd) OOSP do garáže je navrhnutá 

sekčná garážová brána a výšková úroveň exteriérovej dlažby je v tomto mieste na 

úrovni podlahy garáží. 

l) Zásady pre dopravno-inžinierske opatrenia  

Vjazd na stavenisko bude riadne označený prenosným zvislým dopravným 

značením „Pozor! Výjazd vozidiel stavby“. Dopravné značenie bude konzultované s 

dopravným inšpektorátom  a odborom dopravy mesta Spišská Belá a bude vydané 
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rozhodnutie o stanovení  dočasného dopravného značenia.  

m) Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby  

Stavenisko bude oplotené pletivom výšky  1,8 m a vybavené značkami, ktoré 

zakazujú  vstup nepovolaných osôb.  Vstupom  na stavenisko z verejnej 

komunikácie bude príjazdová brána s minimálnou šírkou 4 m a výškou 1,8 m.  

Pri vjazde bude  spevnená plocha, na  ktorej budú umiestnené stavebné bunky a 

príručný sklad materiálu.  

Vjazd na stavenisko musí byť riadne označený zvislým sopravným značením. Pri 

výjazde mechanizmov zo staveniska na verejné plochy bude potrebné zaistiť ich 

bezpečný výjazd a podmienky pre odtránenie nánosov nečistôt z kominikácií a 

verejných plôch.  

n) Postup výstavby, rozhodujúce dielčie  termíny  

Začiatok  realizácie stavby sa predpokladá v apríli 2022 a ukončenie koniec roka 

2023. 

Navrhnutá stavba a ostatné úpravy  na pozemku predpokladajú  bežný postup 

výstavby:  

- zemné práce - odstránenie ornice, vytýčenie objektu a montáž stavebných 

lavičiek, vyvápnenie  rýh, výkop stavebnej jamy a rýh,  

- hrubá stavba a doplňujúce práce - základové práce,  betonáž podkladného 

betónu, murovanie zvislých konštrukcií, pokládka vodorovných nosných 

konštrukcií, montáž krovu,  pokrývačské a klampiarske  práce, osádzanie okien a 

dverí, opláštenie konštrukcií, zateplenie,  

- vnútorné práce - vnútorné rozvody, nanesenie omietok, obkladov, položenie 

podláh,  

- spevnenie okolitých plôch, pokládka vonkajšej dlažby, osadenie zelene.  

 

V Spišskej Belej dňa 9.1.2022  

Spracoval: Miroslav Šelep      Podpis: …………………..... 
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Objekty:  

SO01 – Polyfunkčný dom 

 

D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie  

a) Technická správa  

Účel objektu: 

Polyfunkčný dom je určený na poskytnutie bývania obyvateľov mesta vrátane 

OOSP.   

 

Funkčné a kapacitné údaje objektu:  

SO01 pozostáva zo štyroch trojizbových bytov, jedného trojizbového 

bezbariérového bytu pre OOSP a  komerčného priestoru - maloobchodná 

predajňa bicyklov. 

Byty sú určené pre 4 - 5 členné rodiny. Bezbariérový byt je určený pre OOSP resp. 

rodinu s OOSP. Priestor predajne  je určený  pre 4 zamestnancov. V suteréne sa 

nachádza 5 garáží určených pre parkovanie užívateľov bytov.  

 

Typ stavby:  

Polyfunkčný dom  

 

Účel stavby:  

Zlepšenie kvality a životnej úrovne obyvateľov mesta vrátane OOSP.  

- Výmera pozemku – 1 512 m2  

- Zastavaná plocha objektu – 335 m2  

- Úžitková plocha všetkých podlaží – 1 026 m2   

- Počet nadzemných podlaží – 3  

- Počet podzemných podlaží – 1 
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Architektonické, výtvarné a dispozičné riešenie:  

Pôdorys navrhovaného polyfunkčného domu má obdĺžnikový tvar. Dlhšie strany 

pôdorysu sú orientované na juh a sever. Kvôli svahovitosti pozemku má 

navrhovaná stavba jedno podzemné podlažie. Nad ním sú tri nadzemné podlažia. 

Jedná sa o bytový dom schodiskového typu s jednou komerčnou prevádzkou. Na 

prvom nadzemnom podlaží je situovaný byt pre osobu s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a komerčný priestor - maloobchodná predajňa bicyklov. 

V druhom a treťom nadzemnom podlaží sa nachádzajú trojizbové byty, na každom 

podlaží dva. 

Hlavný vstup do bytového domu a vstup do komerčnej prevádzky sú z južnej 

strany. Prístup k týmto vstupom je zabezpečený tak vonkajším predsadeným 

schodiskom, ako aj bezbariérovou rampou. Hlavným vstupom je cez zádverie 

zabezpečený prístup do bytu určeného pre osobu s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Z predsiene so šatníkom tohto bytu je prístupná bezbariérová kúpeľňa 

a kuchyňa s jedálenským kútom, ktorá je priestorovo prepojená s obývačkou. 

Z obývačky je prístupná izba. Spálňa je prístupná z kuchyne. Zádverím je 

zabezpečený prístup k schodisku s výťahom. Týmto komunikačným priestorom sú 

prístupné všetky ostatné podlažia, nadzemné aj podzemné, tak schodiskom ako aj 

bezbariérovým výťahom. 

Vstupom do predajne je zabezpečený prístup tak do samotnej predajne bicyklov, 

ako aj do dielne predajne, ktorá disponuje skladom príslušenstva a doplnkov 

k bicyklom. Z priestoru predajne je prístupné jej zázemie, tvorené šatňou pre 

personál, kabínou WC a miestnosťou na upratovanie. Predajňa disponuje aj 

samostatným priestorom určeným na skladovanie novodovezených bicyklov 

a tovaru, nachádzajúcim sa v prvom podzemnom podlaží, prístupnom vlastným 

vstupom z východnej strany budovy. 

Druhé a tretie nadzemné podlažie sú prístupné zo schodiska s bezbariérovým 

výťahom. Dvojica bytov na druhom a treťom nadzemnom podlaží sú takmer 

zrkadlovo identické. Po vstupe do bytu je z predsiene prístupné samostatné WC, 

kúpeľňa a spojovacia chodba pobytovej časti bytu, pozostávajúca z obývačky, 

spálne a kuchyne s jedálňou. Z otvoreného priestoru kuchyne a jedálne je 
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prístupná komora. Z obývačky vedie vstup do detskej izby. Jeden z dvoch bytov na 

podlaží disponuje lodžiou prístupnou z rozšírenej detskej izby. 

Samostatný vstup do podzemného podlažia, označovaný aj ako vedľajší vstup do 

objektu, sa nachádza na východnej strane navrhovanej budovy a zabezpečuje 

prístup do chodby tiahnucej sa po celej dĺžke podzemného podlažia. Z nej je 

prístupných päť samostatných garáží a pivničné sklady prislúchajúce jednotlivým 

bytom. Taktiež kočikáreň a miestnosť pre upratovanie. Z chodby vedie prístup aj 

do priestoru schodiska s bezbariérovým výťahom. Zo severnej strany je päť 

garážových brán – vjazdov do samostatných garáží prislúchajúcich všetkým bytom, 

vrátane bytu pre osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu. Na severnej strane 

budovy je miesto na odpadové nádoby. Technická miestnosť s technologickými 

zariadeniami vykurovania a ohrevu vody sa nachádza v severozápadnej časti 

podzemného podlažia a je prístupná samostatným vchodom zo severnej strany. 

 

Materiálové riešenie:  

Objekt je vymurovaný z keramických brúsených tehál HELUZ, zateplený  

certifikovaným systémom ETICS z minerálnej vlny a je založený na základových 

pásoch a dvoch základových pätkách. Stropné konštrukcie tvoria keramické 

zmonolitnené stropy HELUZ MIAKO. Objekt je zastrešený sedlovou strechou s 

dreveným krovom. Pozri Zložka č. 3 – D.1.2.  

 

Technológie výroby:  

Pri výstavbe je nutné  dodržiavať všetky technologické postupy, nadväznosť a 

postupy prác na seba nadväzujúce.  

 

Bezbariérové riešenie: 

Bezbariérový vstup do budovy, bytového domu aj predajne, je zabezpečený 

bezbariérovou rampou z južnej strany objektu. Vstupné dvere do predajne a 

bytového domu sú s nízkym prahom, zabepečujúcim bezproblémový vjazd OOSP. 

Bezberiérový byt, určený pre osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu, sa 

nachádza na 1. NP. Pre bezbariérový prístup (vjazd) OOSP do garáže je navrhnutá 
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sekčná garážová brána a výšková úroveň exteriérovej dlažby je v tomto mieste na 

úrovni podlahy garáží. 

 

Konstrukčné a stavebnotechnické riešenie a technické vlastnosti stavby:  

Základové konštukcie  tvoria základové pásy a dve základové pätky  z prostého 

betónu triedy C16/20. Základová škára je navrhnutá v nezamŕzajúcej hĺbke -1,2 m 

pod upraveným terénom. V základových konštrukciách budú zriadené prestupy na 

prípojky. Podkladový betón bude vystužený sieťami KARI. Na tento podkladový 

betón sú natavené hydroizolačné pásy proti zemnej vlhkosti. Objekt je murovaný z 

keramických brúsených blokov na tenkovrstvú maltu. Všetky nosné steny sú 

vymurované z tvárnic HELUZ šírky 380 mm. Obvodové múry sú  zateplené doskami 

z minerálnej vlny hrúbky 160 mm.  

Stropné konštrukcie 1.NP, 2.NP a 3.NP sú tvorené  keramickými zmonolitnenými 

stropmi  HELUZ MIAKO a stropná konštrukcia 1.PP je monolitická železobetónová 

doska, trieda betónu C25/30. Sklon strechy je 25°. Strešný plášť je tvorený 

paropriepustnou strešnou fóliou a skladanou strešnou krytinou, betónová škridla 

BRAMAC, uloženou na strešnom latovaní.  

 

Bezpečnosť pri užívaní stavby:  

Stavba bude realizovaná tak, aby pri jej užívaní nevznikalo nebezpečenstvo nehôd 

alebo poškodenia - pádom, nárazom, popálením, zásahom elektrickým prúdom. 

Jednotlivé zábradlia dosahujú minimálne predpísané výšky.  

  

Ochrana zdravia a pracovné prostredie:  

Musia byť dodržané všetky podmienky  a postupy pri používaní strojov a náradia 

podľa platného zákona a vyhlášky.  

 

Stavebná fyzika: 

Tepelná technika: 

Jednotlivé konštrukcie a výplne otvorov sú navrhnuté tak, aby vyhovovali 

doporučeným hodnotám súčiniteľa prestupu tepla podľa ČSN 73 0540. Tepelno 
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technické posúdenie objektu je podrobnejšie popísané v Správe tepelnotechnické 

posúdenie. Objekt spadá do energetickej  náročnosti kategórie B - úsporná (pozri 

Zložka č. 6 - Stavebná fyzika).  

 

Osvetlenie:  

Všetky miestnosti sú osvetlené prirodzeným denným svetlom. Okrem toho sú 

vybavené umelým osvetlením. Bližšie posúdenie pozri samostatná Zložka č. 6 - 

Stavebná fyzika.  

 

Oslnenie: 

Všetky miestnosti určené pre dlhodobý pobyt osôb  majú dostatočné preslnenie  

podľa  platných normových požiadaviek. Na zamedzenie prehrievania miestností v 

letnom období sú navrhované vonkajšie žalúzie okien.  

 

Akustika/hluk: 

Stavba sa nachádza v kľudnej oblasti mesta. V blízkosti sa nachádza miestna 

komunikácia, ktorá nevytvára väčšie vibrácie a spĺňa hygienické limity hluku pre 

deň aj noc. Na vzduchovú nepriezvučnosť boli posudzované obvodovée 

konštrukcie objektu, medzibytové steny a stropy bytov tak, aby vyhovovali 

požiadavkám noriem. Na elimináciu šírenia kročajového hluku a vibrácií sú v 

skladbách podláh zvukovoizolačné minerálne rohože a konštrukcie schodiska sú 

kotvené do nosného muriva prostredníctvom izoblokov Bronze. 

 

b) Výkresová časť  

Výkresová časť architektonicko-stavebného riešenia je pripojená v samostatnej 

Zložke č. 3 - D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie.  

 

c) Dokumenty podrobností  

Skladby konštrukcií, zoznam výrobkov a rozhodujúce detaily sú v samostatných 

prílohách.  
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D.1.2 Stavebno-konštrukčné riešenie  

 

Na stavbu budú použité materiály a hmoty, ktoré podliehajú požadovaným 

normám a hodnotám a predpisy sú certifikované štátnou skušobňou. Stavebné 

materiály musia byť uskladnené podľa podmienok uvedených výrobcom.  

 

a) Technická správa  

Vytýčenie stavby  

Stavba bude umiestnená podľa situačného výkresu a zameraných bodov (pozri 

Zložka č. 2 - C Situačné výkresy). Podlaha objektu sa nachádza vo výške 627,250 m 

n.m. B.p.v. Zhotoviteľ zaistí špecializovanú geodetickú firmu, ktorá zameria a vytýči 

stavbu. Súradnice bodov sú v systéme JTSK.  

Výkopové práce a základy  

Po zameraní stavby geodetickou firmou sa ako prvé vykoná stiahnutie ornice v 

hĺbke  200 mm v závislosti od bonity pôdy. Ornica bude uskladnená na pozemku 

(depónia), aby mohla byť použitá pri dokončovacích prácach. Základové pôdy tvorí 

štrk s prímesou jemnozrnej zeminy (G3). Výkopové práce budú vykonávané ťažkou 

technikou a podľa výkresu základov.  

Pred zhotovením základových pásov budú zriadené inštalačné prestupy. Šírka 

obvodových základových pásov je podľa statického výpočtu 750 mm.   

Šírka vnútorných základov je 1 000 mm. Výška základov závisí od nezamŕzajúcej 

hĺbky pôdy. Základy budú  z prostého betónu C16/20.  

Podkladový betón  

Podkladový betón triedy C16/20 v hrúbke 100 mm bude vystužený sieťami KARI. 

Na tento podkladový betón budú natavené hydroizolačné pásy proti zemnej 

vlhkosti prípadne radónu . Podkladový betón bude realizovaný po uložení ZTI.  

Izolácia  proti radónu, vode a zemnej vlhkosti  

Vykonané bolo meranie radónu. Hodnota radónového rizika indexu pozemku bola  

vyhodnotená ako nízka. Nie je preto nutné špeciálne zabezpečenie.  Hydroizolácia 

proti zemnej vlhkosti bude z asfaltových oxidovaných pásov v hrúbke 4 mm s 

výstužnou vložkou zo sklennej tkaniny. Na podkladový betón bude nanesený 
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penetračný náter. Hydroizolácia bude vytiahnutá po vonkajších stranách 

obvodových múrov do výšky 300 mm nad upravený terén.  

Obvodové konštrukcie  

Objekt je murovaný z keramických brúsených tehál na tenkovrstvú maltu. Všetky 

obvodové konštrukcie sú vymurované z tvárnic HELUZ šírky 380 mm. Obvodové 

múry sú  zateplené doskami z minerálnej vlny hrúbky 160 mm.  

Založenie prvého radu tehál je riešené vrstvou vápennocementovej malty v hrúbke 

10 mm.  

Vnútorné zvislé nosné a nenosné konštrukcie  

Vnútorné  nosné steny sú z keramických brúsených tehál HELUZ položených  na 

tenkovrstvú maltu v hrúbke 380 mm. Nenosné priečky sú z porobetónových 

tvárnic PORFIX, hrúbky 125 mm a 150 mm.  

Vodorovné konštrukcie 

Stropné konštrukcie 1.NP, 2.NP, 3.NP sú tvorené  keramickými zmonolitnenými 

stropmi  HELUZ MIAKO a stropná konštrukcia 1.PP je monolitická železobetónová 

doska, trieda betónu C25/30. Sklon strechy je 25°. Strešný plášť je tvorený 

paropriepustnou strešnou fóliou a skladanou strešnou krytinou, betónová škridla 

BRAMAC, uloženou na strešnom latovaní.  

Schodisko a výťah  

Schodisko je navrhované ako železobetónové dvojramenné. Schodiskové ramená 

sú nesené podestou a medzipodestou, ktoré sú kotvené do nosného muriva 

prostredníctvom vibroizolačných blokov BRONZE. Ich šírka je 1 250 mm. Počet 

schodiskových stupňov je 16 v rozdelení 8 – 8. Schodiskové ramená budú mať  

nerezové madlá na oboch stranách v jednej výškovej úrovni. V priestore medzi 

schodiskovými ramenami sa nachádza lanový výťah bez strojovne, s malou 

priehlbňou a hlavou šachty. Rozmer kabíny výťahu je 1 100 x 1 400 mm, rozmer 

dverí je 900 x     2 000 mm, priehlbeň má hĺbku 1 000 mm, zdvih výťahu je 9 150 

mm, hlava šachty je vo výške 3 400 mm nad úrovňou 3.NP. 
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Strešná konštrukcia  

Objekt je zastrešený sedlovou strechou s dreveným krovom. Pozri Zložka č. 3 – 

D.1.2.  

Sklon strechy je 25°. Strešný plášť je tvorený paropriepustnou strešnou fóliou a 

skladanou strešnou krytinou, betónová škridla BRAMAC, uloženou na strešnom 

latovaní. Väznicová sústava krovu je tvorená dvoma stredovými väznicami 

uloženými na stĺpikoch. Stĺpiky sú mechanicky kotvené do stropnej konštrukcie 

3.NP. Krokvy sú nesené väznicami a pomúrnicami. Stuženie plných väzieb krovu je 

realizované sústavou klieštin. Na zníženie ohybových momentov stredových väzníc 

sú navrhované pásiky. 

Podlahy  

Podlahové konštrukcie sú navrhnuté ako ťažké plávajúce podlahy s roznášacou 

vrstvou z betónovej mazaniny, betón triedy C 16/20, vystuženej kari sieťami. Od 

zvislých konštrukcií sú oddelené dilatačným pásom a v ploche kročajovou izoláciou 

z minerálnej vlny hrúbky 40 mm. Vo výťahovej šachte je použitá betónová 

mazanina vystužená sieťami KAR a jej povrch je upravený hladením. Pozri Výpis 

skladieb konštrukcií.  

Hydroizolácia  

Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti je tvorená jednou vrstvou modifikovaných 

asfaltových pásov, vystužených sklenou tkaninou. Vonkajšiu hydroizoláciu 

obvodových stien 1. PP, nachádzajúcich sa pod úrovňou upraveného terénu, tvoria 

dve vrstvy napálených asfaltových pásov vystužených sklenou tkaninou. Ako 

parozábrana v skladbe stropu 3.NP je použitá fólia JUTAFOL 14 STANDARD.   

V kúpeľniach a v technickej miestnosti je nutné pred nalepením keramickej dlažby 

naniesť dvojzložkovú cementovú hydroizolačnú stierku. Taktiež na stenách 

prichádzajúcich do styku s odstrekujúcou vodou - priľahlé stany spŕch a vaní. Pri 

vykonaní je nutné dodržiavať všetky technologické postupy od výrobcov. Veľmi 

dôležité je správne vykonanie detailov.  

Hydroizoláciu nosnej dosky lódžií a hlavného vstupu tvorí jedna vrstva napálených  

hydroizolačných asfaltových pásov so sklenou vložkou. Pred nalepením keramickej 

dlažby je nutné naniesť dvojzložkovú cementovú hydroizolačnú stierku. Je 
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potrebné zvládnuť detaily napojenia hydroizolačných vrstiev na dolný rám 

balkónových dverí. 

Tepelná izolácia  

Objekt je izolovaný kontaktným zatepľovacím systémom ETICS. Murivo bude 

zateplené tepelnými izolačnými doskami z minerálnej vlny v hrúbke 160 mm. 

Izolácia bude lepená pomocou terčov z lepidla a bodovo kotvená do steny 

tanierovými hmoždinkami s oceľovým tŕňom.  

V mieste kontaktu s terénom bude zateplenie tvorené tepelnou izoláciou z 

extrudovaného polystyrénu  so štrukturovaným povrchom hrúbky 120 mm. 

Hmoždinky do muriva budú zapustené minimálne 50 mm a uzavreté zátkou pre 

zapustenú montáž kotvy. Na dosky bude nanesená stierka vystužená sklotextilnou 

mriežkou a na stierku po penetrácii nanesená a zahladená silikónová hladená 

omietka, hrúbka zrna 1,5 mm. Farebné prevedenie pozri Výkresy pohľadov v časti 

D.1.1.  

Izolácia v podlahe 1.PP bude vykonaná z tepelných izolačných dosiek XPS hrúbky 

100  mm. Izolácia v podlahe 1.NP bude z dosiek EPS 100S hrúbky 120 mm. V 

podlahe 2.NP a 3.NP budú použité minerálne rohože ISOVER T-N 4 hrúbky 40 mm. 

Tepelná izolácia nad stropom 3.NP je tvorená doskami EPS 100S hrúbky 150 mm, 

uložených v 2 vrstvách. Celková hrúbka tejto tepelnej izolácie je 300 mm. 

Bližšie informácie pozri Výpis skladieb konšttrukcií.  

Povrchové úpravy  

Vnútorné  povrchové  úpravy stien budú vykonané vápennocementovou 

omietkou. Pred nanesením vnútorenj omietky  musí byť na steny nanesený 

cementový prednástrek. V kúpeľniach a toaletách budú steny upravené 

keramickým obkladom. Pred nalepením keramického obkladu, budú steny 

ošetrené dvojzložkovou hydroizolačnou stierkou Vonkajšie povrchové úpravy stien 

bude tvoriť fasádna silikónová hladená omietka so samočistiacou schopnosťou. Na 

sokli a celom obvodovom murive 1.PP bude nanesená živičná mozaiková hladená 

omietkovina šedej farby.  
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Podhľady  

V budove nie sú žiadne dodatočne inštalované podhľady. Povrchy stropov v 

jednotlivých  miestnostiach sú opatrené vápennocementovou omietkou hrúbky 10 

mm, nanášanou strojovo.  

Výplne otvorov  

Okná budú hliníkové s izolačným trojsklom. Budú s pevným zasklením, otváravé, 

sklopné a otváravo-sklopné. Vonkajšie dvere budú hliníkové. Vnútorné dvere budú 

drevené, osadené v oceľových zárubniach. Podrobnejšiu špecifikáciu pozri Výpis 

okien a dverí.  

Klampiarske a stolárske výrobky   

Klampiarske výrobky strechy sú navrhnuté z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 

mm. Vonkajšie  parapety sú  z hliníkovej zliatiny, pozri Výpis klampiarskych prvkov.  

Zámočnícke výrobky  

Na zámočnícke výrobky bude použitá nerezová oceľ a žiarovo pozinkovaná oceľ. 

Bližšia špecifikácia je definovaná vo Výpise zámočníckych prvkov. Pred výrobou si 

zhotoviteľ nechá vypracovať dielensku dokumentáciu  navrhovaných prvkov.  

Spevnené a nepochôdzne plochy  na pozemku  

Na pozemku sú okolo stavby navrhnuté terénne úpravy. Pred hlavným vstupom je  

navrhnutá zámková dlažba so sklonom od budovy.  Hrana dlažby vstupov a vjazdu 

do garáže OOSP sú zarovnané. U vjazdov do ostatných garáží je  hrana vonkajšej 

dlažby 30 mm pod výškovou úrovňou podlahy garáží. Pred vstupmi  do objektu 

boli navrhnuté čistiace zóny osadené v betónovej mazanine prostredníctvom 

vyhotovených oceľových rámov. Okolo budovy bude osadený odkvapový chodník z 

betónovej dlažby 500x500x40mm so sklonom 2,5 % od objektu. Nepochôdzne 

plochy nachádzajúce sa na pozemku budú zatrávnené.  

 

b) Podrobný statický výpočet  

Podrobný statický výpočet nie je súčasťou zadania.  
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c) Výkresová časť 

Výkresová časť  stavebno-konštrukčného riešenia  je pripojená v samostatnej  

Zložke  č. 4 - D.1.2 Stavebno-konštrukčné riešenie.  

 

D.1.3 Požiarnobezpečnostné riešenie  

Požiarnobezpečnostné riešenie je pripojené v samostatnej Zložke č. 5 - D.1.3 

Požiarnobezpečnostné riešenie.  

 

D.1.4 Technika prostredia stavieb  

a) Technická správa  

Vykurovanie:  

Objekt je vykurovaný pomocou dvoch  plynových kondenzačných kotlov, kde jeden 

bude vždy slúžiť ako záložný. Tieto kotly budú umiestnené v technickej miestnosti 

1.PP v severozápadnej časti objektu. Pre odvod spalín z plynových kotlov je 

navrhnutá  externá dvojprieduchová komínová zostava, pozostávajúca z dvoch 

nerezových dvojplášťových komínov s vnútorným priemerom 200 mm. Vonkajší 

priemer je 260 mm. Sopúch komína bude v uhle 90° vedený prestupom cez fasádu 

od plynového kotla.  Komín bude kotvený dištančne do fasády. Kotly sú so 

zásobníkmi teplej vody. Pre vykurovanie je zvolený podlahový spôsob vykurovania 

na 1.NP, 2.NP a 3.NP v kombinácii s radiátormi v suteréne, s teplotným spádom 

55/45 °C. 

Vnútorný vodovod:  

Vodovodná prípojka  bude napojená na hlavný vodovodný uzáver a ukončená vo 

vodomernej betónovej šachte 1200x900 mm umiestnenej na hranici pozemku. 

Vnútorné rozvody vody budú vedené v podlahe a inštalačných predstenách. 

Rozvody budú z materiálu PPR (polypropylén). Výtokové armatúry umývadiel sú 

navrhnuté ako pákové vodovodné batérie s diskovou kartušou. Teplú vodu 

zaisťujú  plynové kondenzačné kotly so zásobníkmi vody. Potrebný výkon a počet 

kotlov bude upresnený na základe  tepelných strát a potreby tepla na ohrev vody. 

Výpočet nie je súčasťou tejto diplomovej práce. 
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Vnútorná kanalizácia:  

Vnútorná kanalizácia bude z PVC rúr. Vnútorné potrubie je vedené v predstenách 

na 1.NP, 2.NP a 3.NP, pod stropom v 1.PP  a ležatá kanalizácia pod podkladným 

betónom v pieskovom obsype. Na toaletách bude použitý závesný komplet Geberit 

s inštaláciami vedenými v sadrokartónových predstenách. 

Na pozemku je osadená kontrolná revízna  šachta, ktorá je vyrobená z 

polypropylénu. Prípojka jednotnej kanilizácie profilu PVC DN 150 bude napojená 

na hlavnú stoku jednotnej kanalizácie, tiahnucou sa pozdĺž severnej hranice 

pozemku. 

Podrobnejšie riešenie nie je súčasťou zadania.  

Vzduchotechnika:  

Vetranie kúpeľní a WC bytov je riešené ventilátormi cez inštalačné šachty. 

V navrhovanom objekte sa nenachádza žiadna vzduchotechnika. 

 

b) Výkresová časť 

Podrobné riešenie vodovodu, vykurovania a ďalších rozvodov nie sú súčasťou 

zadania.  

 

c) Zoznam strojov a zariadení a technické špecifikácie  

Zoznam nie je súčasťou zadania.  

 

Technické a technologické zariadenia nie sú súčasťou zadania.  

 

 

 

 

V Spišskej Belej dňa 9.1.2022  

Spracoval: Miroslav Šelep      Podpis: …………………..... 
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Vypracovaním diplomovej práce bolo dodržané zadanie, všetky požiadavky  

investora a platné predpisy. Počas spracovávania dokumentácie som nadobudol 

nové skúsenosti z oblasti navrhovania pozemných stavieb a mal som možnosť 

zamyslieť sa  nad jednotlivými súvislosťami pri realizácii stavby. V návrhu som 

zohľadnil stále zvýšujúce sa nároky a požiadavky spoločnosti. Pri vypracovaní došlo 

k niekoľkým drobným zmenám v dispozícii z dôvodu požiarnobezpečnostného 

riešenia a detailov, ktoré nemohli byť v štúdii zohľadnené. Vďaka zmenám boli 

dosiahnuté hlavné ciele diplomovej práce. Výstupy práce sú prevažne v podobe 

výkresov projektovej dokumentácie, doplnenými výpočtami a technickými 

správami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Literatúra  

[1] KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách: modul M01. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 2007. Studijní opory pro studijní programy s 

kombinovanou formou studia. ISBN 978-80-7204-530-3  

[2] REMEŠ, Josef. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 2., 

aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014. Stavitel. ISBN 978-80-247-5142-9  

[3] RUSINOVÁ, Marie, Táňa ŠVECOVÁ a Markéta SEDLÁKOVÁ. Požární bezpečnost 

staveb: modul M01 : požární bezpečnost staveb. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2007. Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia. 

ISBN 978-80-7204-511-2  

[4] Ing. Danuše ČUPROVÁ, CSc., Tepelná technika budov, modul M01, Brno 2006  

Normy  

[5] ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  

[6] ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov  

[7] ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě, hydroizolace  

[8] ČSN 73 1050 Zemní práce  

[9] ČSN 73 4301 Obytné budovy  

[10] ČSN 73 0810:04/2009-Z1 05/2012 Požární bezpečnost staveb – Společná 

ustanovení  

[11] ČSN 73 0802:05/2009 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

[12 ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování  

[13 ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny (2013)  

[14] ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní ustanovení  

[15] ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení  

[16] ČSN 73 0821:05/2007 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost 

stavebních konstrukcí  

[17] ČSN 73 0580-1:2007 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky  

[18] ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení  

[19] ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování  

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky  



55 
 

Právne predpisy  

[20] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů  

[21] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znění 

pozdějších předpisů  

[22] Vyhláška č. 499/2009 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů  

[23] Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci  

[24] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

[25] 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  

[26] Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí  

[27] Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci  

[28] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  

[29] Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb  

[30] Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu  

[31] Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující užívání staveb 

osobami s omezenou schopností orientace  

[32] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve 

znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu  

[33] Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov  

[34] Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  

[35] Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů  

WWW stránky  

[36] POROTHERM. Dostupné z: http://www.wieneberger.cz/  

[37] DEKTRADE. Dostupné z: http://www.dektrade.cz/  



56 
 

[38] ISOVER. Dostupné z: http://www.isover.cz/  

[39] TONDACH. Dostupné z: http://www.tondach.cz/  

[40] VEKRA. Dostupné z: http://www.vekra.cz/  

[41] SCHIEDEL. Dostupné z: http://www.schiedel.cz/  

[42] BAUMIT. Dostupné z: http://www.baumit.cz/  

[43] NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU. Dostupné z: http://www.cuzk.cz/  

[44] EVROMAT. Dostupné z: http://www.evromat.cz/  

[45] ALTECH. Dostupné z: : http://www.altech.cz/  

[46] POZEMNÍ STAVITELSTVÍ. Dostupné z: http://pst.fce.vutbr.cz/  

[47] ALUROL. Dostupné z: http://www.alurol.com/  

[48] GUTTA. Dostupné z: http://guttashop.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

OOSP - Osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

PD – projektová dokumentácia  

1.NP – prvé nadzemné podlažie 

2.NP – druhé nadzemné podlažie 

3.NP – tretie nadzemné podlažie  

1.PP – prvé podzemné podlažie  

ČKAIT – česká komora autorizovaných inžinierov a technikov  

DN – menovitý priemer 

JTSK – jednotná trigonometrická sieť katastrálna  

BPV – balt po vyrovnaní  

RAL – vzorkovník farieb  

PE – polyethylen  

ČSN – česká technická norma  

NP – nadzemné podlažie  

PP – podzemné podlažie 

SV – svetlá výška  

KV – konštrukčná výška  

UT – upravený terén  

PT – pôvodný terén  

SO – stavebný objekt  

VŠ – vodomerná šachta  

RŠ – revízna šachta  

IŠ – inštalačná šachta  

HUP – hlavný uzáver plynu  

NTL – nízkotlakový plynovod  

VN – vysoké napätie  

NN – nízke napätie  

EPS – expandovaný polystyrén  

XPS – extrudovaný polystyrén  
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TI – tepelná izolácia  

PVC – polyvinylchlorid  

Rdt – tabuľková výpočtová únosnosť  

p. č. – parcelné číslo  

KN – kataster nehnuteľností  

k.ú. – katastrálne územie  

ETICS – vnútorný zateplovací systém  

PD – projektová dokumentácia  

PHP – požiarny hasiací prístroj  

PBŘS – požiarnobezpečnostné riešenie stavby  

SPB – stupeň požiarnej bezpečnosti  

NÚC – nechránená úniková cesta  

PÚ – požiarny úsek  

R – únosnosť a stabilita  

E – celistvosť  

I – teplota na neohrievanej strane  

W – hustota tepelného toku  

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia  

pv – výpočtové požiarne zaťaženie [kg/m2]  

p – požiarne zaťaženie vyjadrujúce množstvo horľavých látok [kg/m2]  

pn – náhodné požiarne zaťaženie [kg/m2]  

ps – stále požiarne zaťaženie [kg/m2]  

E – počet evakuovaných osôb v posudzovanom mieste  

K – počet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu  

s – súčiniteľ vyjadrujúci podmienky evakuácie  

Spo – celková požiarne otvorená plocha [m2]  

l – dĺžka obvodovej steny posudzovaného požiarneho úseku [m]  

hu – výška obvodovej steny posudzovaného požiarneho úseku [m]  

po – percento požiarne otvorených plôch [%]  

pv – výpočtové požiarne zaťaženie [kg/m2]  

d – odstupová vzdialenosť [m]  
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θe – návrhová teplota vonkajšieho vzduchu v zimnom období [°C]  

ϕe – relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu v zimnom období [%]  

θgr – teplota zeminy pod podlahou v zimnom období [°C]  

θi – teplota vnútorného vzduchu v zimnom období [°C]  

Δθai – teplotná prirážka [°C]  

θai – návrhová teplota vnútorného vzduchu v zimnom období [°C]  

ϕi – relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu v zimnom období [%]  

Δϕai - vlhkostná prirážka [%]  

ϕai – návrhová relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu v zimnom období [%]  

di – hrúbka vrstvy v konštrukcii [m]  

λ – súčiniteľ tepelnej vodivosti [W/m.K]  

Rsi – tepelný odpor na vnútornej strane povrchu konštrukcie [m2.K/W]  

Rse – tepelný odpor na vonkajšej strane povrchu konštrukcie [m2.K/W]  

Ag – celková plocha zasklenia [m2]  

Af – celková plocha rámu [m2]  

U – súčiniteľ prestupu tepla [W/m2.K]  

UN,20 – požadovaná hodnota súčiniteľa prestupu tepla [W/m2.K]  

Urec,20 – doporučená hodnota súčiniteľa prestupu tepla [W/m2.K]  

Uem – priemerný súčiniteľprestupu tepla [W/m2.K]  

Ug – súčiniteľ prestupu tepla zasklením [W/m2.K]  

Uf – súčiniteľ prestupu tepla rámom [W/m2.K]  

Uw – súčiniteľ prestupu tepla výplní v obvodovej konštrukcii [W/m2.K]  

lg – viditeľný obvod zasklenia m]  

ψg – lineárny činiteľ prestupu tepla spôsobený kombinovanými tepelnými  

vplyvmi zasklenia, distančného rámčeku a rámu [W/m.K]  

fRsi – teplotný faktor vnútorného povrchu [-]  

ψ – lineárny činiteľ prestupu tepla [W/m.K]  

Mc – skondenzované vodné pary vo vnútri konštrukcie [kg/m2.a]  

θai,max – najvyššia denná teplota vzduchu v miestnosti v letnom období  

Δθv – pokles výslednej teploty v miestnosti v zimnom období  

A – plocha [m2]   
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V – objem [m3]  

R'w – vážená stavebná nepriezvučnosť  

ŽB – železobetón  
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Zložka č. 1 – Prípravné a štúdijné práce  

S.1 SITUÁCIA    

S.2 PÔDORYS 1.PP   

S.3 PÔDORYS 1.NP   

S.4 PÔDORYS 2.NP   

S.5 PÔDORYS 3.NP   

S.6 REZ A - A´    

S.7.1 POHĽAD JUŽNÝ   

S.7.2 POHĽAD VÝCHODNÝ   

S.7.3 POHĽAD SEVERNÝ   

S.7.4 POHĽAD ZÁPADNÝ  

 

Zložka č. 2 – C Situačné výkresy  

C.1 SITUAČNÝ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZŤAHOV  

C.2 KOORDINAČNÝ SITUAČNÝ VÝKRES  

 

Zložka č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie  

D.1.1.1 PÔDORYS 1.PP      

D.1.1.2 PÔDORYS 1.NP      

D.1.1.3 PÔDORYS 2.NP      

D.1.1.4 PÔDORYS 3.NP      

D.1.1.5 BEZBARIÉROVÁ KÚPEĽŇA S WC   

D.1.1.6 REZ A - A´       

D.1.1.7 REZ B - B´, REZ C - C´     

D.1.1.8 POHĽAD JUŽNÝ, POHĽAD VÝCHODNÝ  
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D.1.1.9 POHĽAD SEVERNÝ, POHĽAD ZÁPADNÝ 

 

Zložka č. 4 – D.1.2 Stavebno-konštrukčné riešenie  

D.1.2.1 PÔDORYS ZÁKLADOV 

D.1.2.2 VÝKRES TVARU STROPU 1.PP    

D.1.2.3 VÝKRES ZOSTAVY STROPNÝCH DIELCOV 3.NP  

D.1.2.4 PÔDORYS KONŠTRUKCIE KROVU   

D.1.2.5 DETAIL A - PRAH HLAVNÉHO VSTUPU  

D.1.2.6 DETAIL B - PRAH GARÁŽOVEJ BRÁNY  

D.1.2.7 DETAIL C - PRAH VEDĽAJŠIEHO VSTUPU  

D.1.2.8 DETAIL D - TLMIACI PODESTOVÝ BLOK  

D.1.2.9 DETAIL E - LODŽIA  

 

Zložka č. 5 – Požiarnobezpečnostné riešenie 

TECHNICKÁ SPRÁVA TECHNICKEJ OCHRANY     

D.1.3.1 – PÔDORYS 1.PP       

D.1.3.2 – PÔDORYS 1.NP         

D.1.3.3 – PÔDORYS 2.NP         

D.1.3.4 – PÔDORYS 3.NP       

D.1.3.5 – SITUÁCIA A ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI      

 

Zložka č. 6 – Stavebná fyzika 

ZÁKLADNÉ POSÚDENIE OBJEKTU Z HĽADISKA STAVEBNEJ FYZIKY  

 


