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ABSTRAKT V SLOVENSKOM JAZYKU 
 
V diplomovej práci je spracovaná stanovená časť projektovej dokumentácie pre administratívnu budovu v 
Trenčíne. Návrh rešpektuje príslušné technické normy, vyhlášky, predpisy, požiadavky 
architektonickéhoa dispozičného riešenia podzemnej garáže, kancelárskych priestorov, maloobchodných 
prevádzok a kaviarne. Súčasťou projektu je aj tepelno-technické, a akustické posúdenia navrhovaných 
konštrukcií, požiarno-bezpečnostné riešenie objektu a bezpečnosť pri užívaní stavby. Projekt je 
spracovaný pomocou výpočtovej techniky programom Nemetschek ALLPLAN 2013.  
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A. ÚVOD 

Administratívne budovy sú v súčasnosti jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí výstavby. 
Vzhľadom na zvyšujúcu sa konkurenciu na tomto trhu sa čoraz väčší dôraz kladie na nízku energetickú 
potrebu samotnej stavby pri dodržaní požiadaviek na komfort. V objektoch tohoto typu je zároveň 
potrebné dbať na čo najväčšiu komplexnosť  a kvalitu poskytovaných služieb pre jej užívateľov. 
Budúca budova bude slúžiť ako administratívne a reprezentačné centrum firmy HOUSE s.r.o. 
Administratívna budova obsahuje podzemné garáže v troch podzemných podlažiach, s príjazdom rampou 
napojenou z ulice K dolnej stanici. Na podzemnom podlaží vystupuje štvorpodlažný objekt s plochami 
určenými pre služby a administratívu, s príslušným hygienickým a technickým vybavením. 
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B. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
1 Identifika čné údaje 

 
1.1  Spracovate ľ projektovej dokumentácie:   
 

Projektant:   Bc. Koprivňanský Rastislav 
Číslo autorizácie:  SKSI*123456-7 
Obor autorizácie:  Pozemné  stavby 
Adresa:   Štefánikova 2, Trenčín 911 05 
 

 
1.2  Identifika čné údaje stavby a investora 
 

Názov stavby: SO 01 Administratívna budova 
Stavebník:  HOUSE, s.r.o, konateľ Martin Novák 
   Martina Rázusa 10, Trenčín 911 01 
Miesto stavby: Trenčíne, ulica K dolnej stanici 
Okres:  Trenčín  
Katastrálne územie: Trenčín 
Parcelné čísla:   
Vlastník parcely: HOUSE, s.r.o, konateľ Martin Novák 
   Martina Rázusa 10, Trenčín 911 01 
Charakter stavby: Novostavba administratívnej budovy 
Účel stavby:  Podzemné podlažia - parkovacia garáž pre kancelárske priestory  

Prízemie  - 2 maloobchodné prevádzky 
      - kaviareň 
      - vstup do kancelárskej časti 
   2.NP – 4.NP  - kancelárska časť  
Stavebný úrad: Trenčín 

 
 
2 Údaje o doterajšom využití a zastavanosti územia,  o stavebnom pozemku a o majetkových 

vzťahoch 
 
Jedná sa o rovinatý pozemok s výškou upraveného terénu na kóte cca. 209,1 m.n.m. Jeho 
poloha je na križovaní osí jestvujúcich obslužných komunikácií K dolnej stanici a Jilemnického, 
smerujúcich od širšieho centra mesta smerom na železničnú stanicu Trenčín-Predmestie. 
Využitie pozemku pod riešeným administratívnym objektom je obsiahnuté v riešení komplexného 
urbanistického návrhu územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Trenčín. Navrhované 
využitie parcely je v súľade s aktuálnym územným plánom, čo bolo potvrdené aj vydaním 
rozhodnutia o umiestnení stavby. 
 
Na juhozápadnej strane od dotknutej parcely sa nachádza budova Sociálnej poistovne, na 
severozápadnej strane susedí navrhovaný objekt s budovou Okresného súdu a na 
severovýchodnej strane je výšková kancelárska budova Slovakotex s pridruženým 2 podlažným 
zázemím. Na južnom rohu parcely sa nachádza križovatka ulíc K dolnej stanici a Jilemnického. 
Od všetkých susedných objektov je dodržaná zákonom stanovená odstupová vzdialenosť aj s 
prihliadnutím na svetlotechnické požiadavky. 
 
Jedná sa o novozastavované územie v náväznosti na existujúcu zástavbu. Územie je rozparcelované 
na jednotlivé stavebné pozemky. Na zastavovaných pozemkoch č.p. 522/2 a 556/3 je existujúce 
parkovisko bez oplotenia. Na okraji pozemku sa nachádzajú listnaté aj ihličnaté stromy. Pozemky sú 
vo vlastníctve stavebníka. 
Prípojky sú vedené č.p. 556/4, ktorý je vo vlastníctve mesta Trenčín. S majiteľmi výstavbou 
dotknutých susedných pozemkov bola uzatvorená dohoda o prenájme na dobu výstavby. 
Investor sa zároveň zaväzuje zrekonštruovať chodníky a spevnené plochy v správe mesta Trenčín, 
ktoré bezprostredne susedia s umiestňovanou stvabou.  
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3  Údaje o vykonaných prieskumoch a o napojení na d opravnú a technickú infraštruktúru    
 

Pre potreby spracovateľa dokumentácie pre stavebné povolenie boli využité nasledovné 
podklady: 
 
- Dokumentácia pre územné rozhodnutie pre stavbu Administratívna budova v Trenčíne,       
spracovateľ Bc. Rastislav Koprivňanský, január 2013 
- snímka z katastrálnej mapy 
- polohopisné a vyškopisné zameranie lokality, spracovateľ GEOŠ – geodetická kancelária, 
s. r. o., apríl 2012 
- Dendrologický prieskum - spracovateľ Ing. Peter Strom, máj 2013 
- Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum lokality, spracovateľ Geocon Konzorcium 
s.r.o., Ing. Milan Švásta, september 2012 
- stanovenie radónového indexu, spracovateľ Radon s.r.o., marec 2013 
 
Komunikačná dostupnosť lokality zástavby je možné charakterizovať ako dobrú, s priamou 
väzbou na ulici K dolnej stanici, ďalej na Piaristická prípadne Legionárska a ich prostredníctvom 
na ďalšiu komunikačnú sieť. Súčasťou komunikačného riešenia je tiež sprístupnenie objektu pre 
chodcov. K tomuto účelu je novo navrhnutý chodník k vstupu do objektu, ktorý vychádza z 
priebežného chodníka pozdĺž ulice K dolnej stanici. 
Dostupnosť navrhovaného administratívneho objektu prostriedkami hromadnej dopravy je 
sprostredkovaná pravidelnými autobusovými linkami mestskej hromadnej dopravy zo zastávky 
"Legionárska", ktorá je situovaná cca. 100m od objektu. 

 
 
4  Informácie o splnení požiadavkách dotknutých org ánov 

 
Počas výstavby objektov nie je potrebné stanovovať dočasné alebo konečné hygienické 
ochranné pásma. Ochranné pásma inžinierskych sietí budú rešpektovať STN 73 6005 (súbehy, 
križovania) a STN 73 6701 a 75 5401.  

Dodávateľ stavby zabezpečí, aby zariadenie staveniska a jeho objekty neležali v ochrannom 
pásme existujúcich nadzemných alebo podzemných inžinierskych sietí. Predzačatím výkopových 
prác je nutné dotknuté jestvujúce inžinierske siete vytýčiť a vyznačiť. 

Spôsob a miesta pripojenia jednotlivých prípojok boli dané predom požiadavkami správcov 
jednotlivých sietí v rámci územného konania a zapracované do projektu pre stavebné povolenie. 
Preto sa žiadne ďalšie požiadavky od správcov inžinierskych sietí neočakávajú. 

 
5  Informácie o dodržaní obecných požiadavkách na v ýstavbu 

 
V rámci všeobecných požiadaviek na výstavbu sú riešené požiadavky zabezpečujúce užívanie stavby 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu podľa vyhlášky 268/2009 Sb. 
 
Projektová dokumentácia rešpektuje všeobecné požiadavky na výstavbu. Sú akceptované podmienky 
pre napojenie na inžinierske siete, dotknuté ochranné pásma.  
 

 
6 Údaje o splnení podmienok regula čného plánu, územného rozhodnutia, poprípade územné 

plánovacie informácie u stavieb pod ľa § 104 odst. 1 stavebného zákona 
  
Projektová dokumentácia rešpektuje podmienky dotknutých orgánov a správcov sietí z vyjadrení 
k predchádzajúcemu stupňu projektovej dokumentácie. 
 
Na dané územie je spracovaný regulačný plán,  dokumentácia bola v rozpracovanosti 
konzultovaná príslušným stavebným úradom. Pripomienky a požiadavky boli spracované do 
návrhu PD. Územné rozhodnutie bolo vydané 
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7 Vecné a časové väzby stavby na súvisiace a podma ňujúce stavby a iné opatrenia v dotknutom 
území 

  
Navrhovaná stavebná činnosť predstavuje samostatnú investíciu, nie je priamo viazaná na 
prebiehajúcu okolitú výstavbu a nevyžaduje s prípadnou budúcou výstavbou v lokalite žiadne 
súvisiace investície.  

 
Jedná sa o novostavbu samostatne stojacieho administratívneho objektu, ktorý neovplyvní okolité 
samostatne stojacie objekty. V súvislosti so stavbou možno predpokladať dočasné zvýšenie hlučnosti 
a prašnosti v bezprostrednom okolí pozemku a zvýšenú dopravnú záťaž na príjazdových 
komunikáciách.  

 
 
8 Predpokladaná lehota výstavby vrátane popisu post upu výstavby 
 

Predpokladané zahájenie stavby: 6/2014 
Predpokladané ukončenie stavby: 12/2016 
Najskôr sa prevedú zemné práce a prípojky inžinierskych sietí, ďalej hrubá spodná stavba, hrubá 
vrchná stavba a nakoniec práce vnútorné a dokončovacie. 

 
9 Štatistické údaje o stavbe 
 

Zastavaná plocha: 204,9m2 
Obostavaný priestor: 1816,4m3 
Predpokladaný odhad investičných nákladov je 3,3 mil. € (bez DPH) 
Počet bytov: 3 
Počet prevádzok: 1 
Plocha bytových priestorov: 286,3m2 
Plocha nebytových priestorov: 169,2m2 
 
 
Sprievodná správa DSP bola spracovaná v súlade s prílohou č.1 k vyhláške č 499/2006 Z. z. 
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1  Urbanistické, architektonické a stavebno-technic ké riešenie 
 
1.1 Zhodnotenie staveniska  

 
Podmieňujúcim predpokladom pre realizáciu administratívnej budovy je asanácia objektu 
parkoviska a vrátnice, odstránenie pôvodných vozoviek asfaltového parkoviska. 
Búracie práce sú riešené v samostatných objektoch SO 010 - Asanácia objektu parkoviska 
a vrátnice. 
K pozemku tesne prilieha príjazdová komunikácia. Stavenisko je pre stavbu administratívnej 
budovy vhodné, dostupnosť dobrá. 
Stavba sa nenachádza v pamiatkovej rezervácii ani v pamiatkovej zóne, takže stavebno-
historický resp. archeologický prieskum nie je potrebný.  

 
1.2 Urbanistické a architektonické riešenie stavby 
  

Objemové a urbanistické riešenie administratívnej budovy vychádza z poznania súčasných 
potenciálnych vzťahov v tejto lokalite. 
Pozornosť architekta sa upriamila na využitie rytmu ako základného kompozičného prostriedku 
pre stvárnenie fasád, preto bude táto zostavená z elementov pripomínajúcich zasklené priečelia, 
ktorých výplň však bude kvôli prirodzenému vetraniu parkovísk z plných a sklenených častí. 
 
Koncepcia areálu administratívnej budovy s podzemnou poschodovou garážou sa urbanisticky 
viaže k už existujúcemu súboru stavebných objektov Slovakotexu v zadnej časti. Budova sa 
snaží svojou hmotou skĺbiť stret jestvujúcej staršej a novej rozvíjajúcej sa zástavby Jilemnického 
ulice so zástavbou mestskej časti. 

 Urbanistická kompozícia riešeného areálu využíva usporiadanie dvochrozdielne „postavených“ 
 hmôt na pozemku - štíhlu čiarovú stavbu postavenú na dĺžku vytvárajúcu uvítaciu scenériu 
 pri vstupe do územia. Tvar budovy je tak do určitej miery podriadený pôdorysu parcely. Ide 
 o administratívnu budovu s nepravidelným pôdorysným tvarom. 

 
Objekt je riešený ako jednoduchá 4-podlažná hmota – kváder, osadený rovnobežne s ulicou K 
dolnej stanici, s lineárnou perforáciou pásových okien (na prízemí zasklená stena), ktoré 
„zachádzajú“ aj na bočné fasády. Vertikálne je hmota členená na dve úrovne,ktorým je vždy 
prisúdená vlastná funkčná náplň. Spodné presklené podlažie svojou otvorenosťou demonštruje 
verejné obchodné priestory. Vrchná kancelárska úroveň  sa oproti spodnej vysúva o 1,4 m oproti 
spodnému podlažiu.Vyššia vrchná je oddelená farebne, materiálovo aj hmotovo. 
 
 
 
Parkovacia časť 
 
Objekt garáže je riešený ako jednoduchá hmota pod hlavnou nadzemnou časťou budovy 
sledujúca hranice definované pozemkom. Garáž je s hlavnou budovou previazaná 
komunikačným jadrom, kde sa nachádzajú 2 schodiská a 2 výťahy. 
Priamo pri vjazde je miestnosť pre strážnu službu s hygienickým zázemím a technická miestnosť 
parkovacieho domu. Stúpanie a klesanie pohybujúcich sa vozidiel je riešené pomocou polorámp. 
Únikové vertikálne jadrá z parkovacieho domu sa nachádzajú v strednej polohe dĺžky 
a v okrajovej časti šírky. Vertikálne jadro bude vybavené dvojicou výťahov, a bude slúžiť aj 
osobám so zmenenou schopnosťou pohybu. Rozšírené parkovacie miesta pre osoby s 
preukazom ZŤP sa budú nachádzať vždy pri tomto jadre. Z tohto komunikačného jadra je 
navrhnutý aj prechod suchou nohou z 3.PP garáží do 1.NPadministratívnej budovy, ktorý bude 
stavebne oddelený ako samostatná chodba. Pre účely vetrania garáží v podzemných podlažiach 
slúžia anglické dvorce – v osi A sú to prívodné šachty a v osi I odvodné šachty s ventilátormi – 
podtlakové vetranie. V prípade zaplavenia bude možné vodu prečerpávať zo zberných šachiet na 
spodných úrovniach podzemnej garáže pomocou kalových čerpadiel. 

 
1.3 Technické riešenie s popisom pozemných stavieb a inžinierských stavieb a riešenie 
 vonkajších plôch 
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1.3.1 Zemné práce 
 

Prípravné  a búracie ZP: 

Na základe vykonaného dendrologického prieskumu a následne vydaného povolenia na výrub 
boli v dotknutej lokalite označené dreviny určené na odstránenie a to 2ks smrek obyčajný a 3ks 
javor mliečny. Výrub prevedie špecializovaná pracovná čata, ktorá dreviny aj pripraví na odvoz 
popílením a uložením na hromady, z ktorých budú nakladané mechanizovane na dopravné 
prostriedky a odvezené.  
 
Odstránených bude aj 10ks zahradzovacích oceľových stĺpikov a 2ks prístupovej rampy. 
 
Pred zahájením hlavných zemných prác zaistí investor vytýčenie všetkých podzemných sietí a 
vytýčenie dotknutých parciel! Vytýčenie sietí, parciel a stavby uskutoční k tomuto účelu 
oprávnená geodetická firma. Ochranné pásmo inžinierskych sietí je min. 1 m od krajnej polohy 
vodiča,  potrubia, steny, atď. 
Budúci objekt sa vytýči lavičkami. Tak isto sa zreteľne označí výškový bod, od ktorého sa určujú 
všetky príslušné výšky. Vytýčenie stavby urobia geodeti na základe projektovej dokumentácie 
stavby a vytyčovacieho výkresu.  
 
Pred začatím stavebných prác je treba jasne vymedziť stavenisko, aby bolo zabránené  vstupu 
nepovolaných osôb. Výška oplotenia staveniska v zastavanom území  obce musí byť 
minimálne 1,8 m. 
 
Búracie práce sa začnú asanáciou vrátnice a spevnenej plochy parkoviska v priestore budúceho 
objektu a to do hĺbky 500 mm, až na vrstvu pôvodného terénu. Asanovaný materiál bude 
vyvezený na skládku a zrecyklovaný podľa príslušných predpisov.  
 
Hydrogeologické pomery: 
Podľa doplňujúceho IGHP vypracovaného v 01/2006  spracovateľom Geocon Konzorcium pre 
inž. geológiu, Dolný šianec 1  911 48 Trenčín číslo inžiniersko gelogogického prieskumu 654-01-
05 riešiteľom ing. Švastom sa v  záujmovom  území   voda nachádza 4 až 5 m pod terénom 
t.j.205,5 m.n.m. maximálna hladina je na kóte 206,0 m.n.m. Hladina podzemnej vody v priebehu 
vrtných prác bola na kóte 205,5 m.n.m.Voda nie je agresívna na betón, je silne agresívna na 
oceľové konštrukcie.   
Podzemná voda je akumulovaná v súvrství vysokopriepustných fluviálnych piesčitých štrkov, 
podložné neogénne ílovcové sedimenty sú pre podzemnú vodu prakticky nepriepustné, vytvárajú 
hydrogeologickú bariéru. Nadložné nízkopriepustné nivné hliny vytvárajú pre podzemnú vodu 
prirodzenú ochranu pred znečistením z povrchu terénu. Hrúbka zvodneného horizontu je 3,0 m 
až 5,0 m (podľa morfológie mezozoického podložia).  
Podzemná voda podľa STN 73 1215 nie je agresívna na betónové konštrukcie vyrobené na báze 
portlandského cementu. V dôsledku zvýšených hodnôt mernej vodivosti /92,5 mS/lm/. je 
podzemná voda agresívna na oceľ. Oceľové telesá, ktoré prídu do styku s náporovými vodami 
treba zabezpečiť ochranou, ktorá zodpovedá IV. kategórii agresívnosti podľa STN 03 8375. 

 
Vodný zdroj "Soblahovská cesta"  
Vodný zdroj "Trenčín - Soblahovská cesta" má na základe rozhodnutia ONV Trenčín (odbor 
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva) z 30.12.1988 vymedzené pásma 
hygienickej ochrany prvého a druhého stupňa (príl. č. 1): 
- PHO 1. Stupňa predstavuje oplotenú, zatrávnenú a starostlivo udržiavanú plochu 
kosoobdľžnikového tvaru rozmerov 240x155 m o výmere 32 724 m2. 
- PHO 2. Stupňa je vymedzené ako spoločné-nedelené a zaberá infiltračnú oblasť vodného 
zdroja Soblahovská cesta i vodného zdroja Sihoť. Južnú hranicu tvorí Lavičkový potok od 
prameňa až po križovanie s cestou Trenčianska Turná - Biskupice a po riečište Váhu, západnú 
hranicu rieka Váh až po ústie Tepličky, ďalej potok Teplička až po ústie potoka Kubrica, severnú 
hranicu potok Kubrica, východnú hranicu tvorí rozvodnica prechádzajúca masívom Zábranie. 
Hranica medzi PHO VZ Sihoť a Soblahovská cesta vedie rozvodnicou od masívu Zábranie 
lesoparkom Brezina k trenčianskej hradnej skale až po koryto Váhu pri južnom okraji Ostrova. Z 
hľadiska sledovanej problematiky je zaujímavý priebeh južnej hranice, ktorá je v mapách 
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vyznačená podľa pôvodného toku Lavičkového potoka, i keď koryto tohoto potoka je v súčasnosti 
premiestnené na sever a zregulované. 
Vodný zdroj čerpá vodu zo studní S-1, S-2 a S-3, odkiaľ je voda prečerpávaná násoskami do 
zbernej studne. Celková doporučená výdatnosť vodného zdroja je Q = 25 l/s.  
Podľa dostupných údajov ZsVaK-u Bratislava,  dosahovaná výdatnosť neprekračuje  80% 
doporučenej výdatnosti. 
 
Možnos ť ohrozenia podzemných vôd a ochranné opatrenia 
Administratívna budova sa nachádza vo vzdialenosti  asi 2500 m na S od čerpacích studní 
vodného zdroja Soblahovská cesta, v smere prítoku podzemných vôd k vodnému zdroju. 
Stavba má slúžiť na obchodné priestory, administratívne priestory  a služby. Možno konštatovať, 
že pri tomto charaktere využitia projektovaná administratívna budova nebude  predstavovať riziko 
ohrozenia podzemných vôd.  
V období výstavby nastáva určité riziko ohrozenia podzemných vôd z hľadiska zemných a 
zakladacích prác, kedy dôjde pri hĺbení stavebnej jamy k narušeniu prirodzeného pôdneho krytu 
a k zásahu do zvodneného horninového prostredia.  
Určité riziko v období výstavby budú predstavovať najmä dopravné  prostriedky a mechanizmy, 
z ktorých pri poruche alebo havárii môžu uniknúť ropné látky a spôsobiť kontamináciu 
podzemných vôd a prípadné ohrozenie vodného zdroja Soblahovská cesta.  
Na elimináciu rizikových faktorov v období výstavby bude potrebné realizovať tieto všeobecné 
ochranné opatrenia:  
- minimalizovať zemné práce, pri ktorých dochádza k ztenšeniu povrchových hlinitých a piesčitých 
krycích vrstiev, ktoré majú pre podzemné vody ochrannú funkciu. Pri terénnych úpravách je 
potrebné zachovať minimálne 1 m mocnú hlinito-piesčitú kryciu vrstvu nad hladinou podzemnej 
vody.  
- na všetky spätné zásypy použiť len čisté prírodné nízkopriepustné hlinité, piesčitohlinité a 
štrkovito hlinité zeminy bez známok znečistenia.  
- na stavenisku nedovoliť parkovanie  rizikových stavebných strojov počas noci ani dopĺňanie 
pohonných hmôt a vykonávanie opráv. 
- všetky stavebné stroje a prepravné vozidlá  na stavenisku denne podrobiť dôkladnej technickej 
kontrole a v prípade zistenia úniku ropných látok takéto stroje na stavenisku nepoužívať 
-prípadný havarijný únik škodlivých látok do stavebnej jamy musí byť zlikvidovaný účinne a včas v 
súlade s havarijným plánom. 
- pre obdobie výstavby bude vypracovaný havarijný plán v súlade s ustanoveniami  vodného 
zákona 
- podlaha 3.PP bude izolovaná PVC fóliou Ekoplast 806 odolnou proti ropný látkam. 
 
Do situácie stavby boli zakreslené inžinierske siete . Ich zameranie bolo vyhotovené  a dodatočne 
domerané zodpovedným geodetom Ing. Panákom a bolo nám ako generálnemu projektantovi 
poskytnuté  31.8.2013 ako podklad pre projekt pre stavebné povolenie. 
 
Hlavné ZP: 

 
Ochrana stavebnej jamy bola navrhnutá tak, aby počas stavebných prác pod úrovňou terénu 
plnila funkciu stabilizácie okolia stavebnej jamy a v štádiu užívania objektu pôsobila súčasne ako 
trvalá stenová konštrukcia zabezpečujúca prenos silových účinkov stavby. Na dosiahnutie 
minimálnych prítokov podzemnej vody počas stavebných prác sa navrhla pažiaca konštrukcia 
tak, aby súčasne plnila aj funkciu tesniacej steny. 
 
Vzhľadom na hĺbku základovej škáry nachádzajúcej sa pod hladinou podzemnej vody je 
nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú tesnosť stavebnej jamy proti prítokom podzemnej vody a 
pomocou čerpacieho systému udržať relatívne suchú stavebnú jamu v priebehu celej výstavby 
podzemnej časti objektu. Čerpací systém tvoria štyri čerpacie studne s priemerom 1 200 mm, 
ktoré sú rovnomerne rozmiestnené na ploche stavebnej jamy. Realizovať sa budú v prvej etape 
výkopu a siahajú približne 3,0 až 3,5 m pod bázu kvartéru až do vrstvy neogénu. Čerpaná voda 
sa bude odvádzať do štyroch vsakovacích studní umiestnených za vonkajším obvodom stavebnej 
jamy. Podzemná voda sa bude odčerpávať počas výstavby, až kým sa nedosiahne stav 
dostatočnej protizáťaže objektom proti pôsobeniu vztlaku podzemnej vody (realizácia stropnej 
konštrukcie nad 2. NP). 
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Hĺbenie stavebnej jamy bude realizované strojovo rýpadlom, postupne odťažovaním zeminy vo 
vrstvách do hrúbky 1,5m. Po jednotlivých úrovniach  bude potom prevádzaná samotná 
stabilizácia podzemných stien ukotvením v miestach podľa projektu zakladania. Výkopok bude 
naložený a premiestnený nakladnými automobilmi na určenú skládku. Prístup do základovej jamy 
bude pre nákladné vozidlá po rampe z ulice K Dolnej Stanici. Počas výkopových prác bude na 
stavenisku prítomný geotechnik, ktorý je v prípade zistenia zmeny geologických a 
hydrogeologických podmienok oproti projektu povinný po konzultácii s projektantom prehodnotiť 
spôsob výkopových prác či ich prípadné zastavenie. Pri nepriaznivých poveternostných 
podmienkach, po ktorých môže dôjsť k ohrozeniu stability svahu, sa nesmú pracovníci zdržiavať 
na svahu ani pod ním. Pre vstup do výkopovej jamy počas stavebných prác sa zriadia rebríkové 
výstupy. Výkopovú jamu po obvode zaistiť proti pádu dvojtyčovým zábradlím. 

Tesne pred betónovaním základov je potrebné aj ručné začistenie výkopu na požadovaný tvar 
základovej škáry. Po ukončení výkopových prác musí byť prizvaný stavebný dozor, aby posúdil 
kvalitu základových pomerov, v prípade potreby prizval na obhliadku statika a geotechnika. 
Vyťažená zemina nemôže byť kvôli nedostatku voľnej plochy uložená v rámci staveniska, preto 
bude  odvážaná nákladnými vozidlami na dočasnú depóniu. Časť zeminy zodpovedajúcej kvality 
bude využitá po dokončení stavby vo fáze konečných terénnych úprav. Zásypové práce pod 
podlahu a okolo základov budú prevedené zo zhutneného štrkového materiálu. Pri realizácii 
násypu musia byť splnené požiadavky na únosnosť stanovené návrhom podlahy.   

 
Zabezpečenie stability okolitých stavebných objektov a inžinierských sieti: 
 
Stabilita výkopu a ochrana priľahlých objektov a inžinierskych sietí je zabezpečená vybudovaním 
pažiacich podzemných železobetónových stien. 
Statické zabezpečenie susedných bytových objektov nie je nutné nakoľko sa nachádzajú 
v dostatočnej vzdialenosti od navrhovaného objektu a taktiež z dôvodu použitého pažiaceho 
systému. Pred začatím výkopových prác bude vykonaná pasportizácia susedných objektov, ktorá 
zhodnotí ich stav pred výstavbou pre determinovanie možných budúcich statických porúch 
spôsobených výstavbou. 
Inžinierske siete prechádzajúce navrhovaným objektom sú preložené mimo objekt, ostatné siete 
v blízkosti objektu sa staticky zabezpečia. 
Na zakladanie objektu bola vypracovaná vo vyššom stupni projektu dodávateľská dokumentácia, 
ktorú zabezpečil zhotoviteľ v rámci svojej prípravy. 
 

1.3.2 Základy 
 
Založenie je navrhované  na základe inžiniersko-geologického prieskumu pre objekt. Najbližšia 
sonda k nášmu územiu je J-4, sonda pod objektom je V-1, V-2. Projektantom   prieskumu  je 
GEOCON Trenčín, zodp. riešiteľ Ing. Milan Švasta. Na projekt pre stavebné povolenie sa 
previedol podrobný prieskum na stavenisku. Doplnily sa sondy a previedli penetračné skúšky pri 
štyroch sondách.  
 
Záujmové územie  je súčastou geomorfologickej oblasti Slovensko-moravské Karpaty , celku 
Považské podolie, oddielu Trenčanska kotliny časti Považská niva. Na   záujmovom   území   sú 
povrchové vrstvy tvorené navážkami, hrúbky  do 1,0m , pod  navážkami sa nachádza hlina ílovitá 
až hlinitý piesok, tr.F4, S5. V hlbke od 4,8m až 5,4m sa nachádza štrk piesčitý tr.G2, v sonde V-2 
sa nachádza od 2,0m do 8,0m piesčité hliny v hlbke 8,0m je prachovitý ílovec tvrdý tr. R5. 
 
Podľa doplňujúceho IGHP vypracovanom v 01/2006  spracovateľom Geocon Konzorcium pre 
inžiniersku geológiu, Dolný šianec 1, 911 48, Trenčín číslo inžiniersko gelogogického prieskumu 
654-01-05 riešiteľom Ing. Švastom sa v  záujmovom  území   voda nachádza 4 až 5 m pod 
terénom t.j. 205,5 m.n.m. pričom maximálna hladina je na kóte 206,0 m.n.m. Hladina podzemnej 
vody v priebehu vrtných prác bola na kóte 205,5 m.n.m.  
Základové betónové konštrukcie prichádzajúce do styku so spodnou vodou musia byť vyrobené 
na báze portlandského cementu, ktorý odolá podzemnej vode. 

 
V zmysle STN EN 1998-1 príloha „Seizmická mapa Slovenska“ sa záujmové územie nachádza 
v oblasti, kde seizmický stupeň územia je 60 MCS-64. V zmysle STN EN 1998-1 obrázok 1 
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„Zdrojové oblasti seizmického rizika“ strana 15, sa záujmové územie nachádza v oblasti 4. Tejto 
oblasti je priradená hodnota základného seizmického zrýchlenia ag=0,3m/s2. 
 
Pôdorys podzemnej časti administratívnej budovy objektu má približne obdĺžnikovitý tvar s 
rozmermi 47,4 x 35,9m. Základová škára sa nachádza na úrovni -10,14 m od 0,00. Z časti 
pôdorysu podzemnej stavby potom vystupuje nadzemná časť objektu so štyrmi podlažiami. 
Nadzemné objekty sú napojené na suterénny priestor podzemnej časti stavby. 

 
Základové konštrukcie pre objekt sú navrhnuté v kombinácií plošného a hĺbkového zakladania.  
Budúci  objekt možno  z hľadiska  zakladania označiť  za   náročnú konštrukciu  a základové 
pomery  za zložité, dôvodom sú vrstvy náplavových hlín tuhej až mäkkej konzistencie hrúbky až 
5m. Vhodnú základovú pôdu tvoria vrstvy 5-G3/G-f, vrstva 6-G4/GM, vrstva 7-slienité ílovce. 
Zakladanie  objektu bude na základovej doske v kombinácií s pilótami votknutých do štrkovej 
vrstvy prípadne do neogénneho ílovcového podložia.  
Pilóty sú navrhnuté dodávateľskou dokumentáciou firmy SPAI, zodpovedný projektant Ing. M. 
Balucha PhD. Navrhnuté sú veľkopriemerové vŕtané pilóty priemeru 700 mm a priemernej dĺžky 7 
m. Pilóty sú súčasťou základovej konštrukcie, ktorá v súčinnosti so základovou doskou 
predstavuje z funkčného hľadiska kombinovaný doskovo-pilótový základ. Znamená to, že časť 
zaťaženia prenáša základová doska v mieste kontaktu s podložím a zvyšnú časť preberá sústava 
pilót. Pilóty sa umiestnili pod každé zaťažovacie miesto so zadaným zvislým zaťažením od stavby 
(stĺpy, nosné monolitické steny). Z hľadiska statického pôsobenia vytvára základová doska spolu 
s pilótami integrálny celok, ktorý je v priamej interakcii s podložím. Pri návrhu dosky sa zobrala do 
úvahy okrajová podmienka zohľadňujúca relatívne vysokú tuhosť podoprenia vo zvislom smere v 
mieste napojenia na podzemnú stenu. Najvyššie hodnoty sadania možno očakávať pod jadrom 
výškového objektu s 5 nadzemnými podlažiami. Predpokladané hodnoty sadania sa budú počas 
výstavby a prevádzky porovnávať s výsledkami geodetických nivelačných meraní.  
Základová doska je monolitická železobetónová hrúbky 600 mm s nábehmi po obvode 450mm 
a pod stĺpami 450mm. Do základovej dosky sa osadí kotevná výstuž stĺpov, vnútorných 
a obvodových podzemných stien. Základové konštrukcie sú z betónu C25/30. 
Tesnenie základovej dosky proti podzemnej vode sa zhotovovateľ rozhodol realizovať systémom 
kryštalických hydroizolácií. Všetky pracovné škáry v základovej doske a napojenia obvodových 
stien na základovú dosku sa proti priesakom podzemnej vody zabezpečili systémovými detailmi a 
použitím vodostavebného betónu s prímesou Xypex Admix C-1000NF. 
 
 

1.3.3 Zvislé konštrukcie 
  
 Ako zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté monolitické železobetónové stĺpy a stužujúce 

železobetónové steny.  
 Železobetónové stĺpy majú prierez 500x500mm a sú vyhotovené z betónu C25/30 a vystužené 

betonárskou oceľou B500A - 10505(R).  Tieto stĺpy sú v module 8,25 m, 7,0 m , 6,0 m prípadne 
5,25 m.  

 Z rovnakého materiálu sú vyhotovené aj stužujúce steny komunikačného jadra so šírkou 300 mm. 
Ich poloha je zrejmá z výkresovej dokumentácie. 

 Obvodový plášť je murovaný z tvárnic POROTHERM 30 Profi hr. 300 mm.  
 Nenosné vnútorné murivo je z tvárnic POROTHERM 14 Profi hr. 140 mm. 
 
 V dodávke stavby na 1.NP nebudú deliace konštrukcie v rámci samotných prenajímateľných 

priestorov. Tieto dodáva konkrétny nájomca priestoru. Rovnako i prevedenie nášľapnej vrstvy 
podlahy a podhľadu. Dodávka stavby spočíva vo vyhotovení deliacich konštrukcií na rozhraní 
spoločné priestory -prenajímateľný priestor, ďalej priestory hygienických jadier, čajových 
kuchyniek  strojovní a archívov. 

 
Vnútorné nenosné deliace steny budú prevedené v dvoch materiálových prevedeniach a to: 
-deliace nenosné steny pri hygienických jadrách a v technickom zázemí budú prevedené 
z keramických tvárnic POROTHERM 14 Profi. 
-deliace nenosné steny medzi kanceláriami a steny oddeľujúce kancelárie od chodby budú 
prevedené taktiež z keramických tvárnic POROTHERM 14, o hrúbke neomietanej steny 140 mm 
na tenkovrstvé lepidlo. Priečky musia spĺňať kritérium na zvukovú nepriezvučnosť konštrukcie 
Rw=37dBA.  
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Nárožia priečok opatriť rohovými kovovými podomietkovými profilmy zn. Protector.  
 
Vertikálne inštalačné jadrá sú zhotovené z monolitického železobetónu hrúbky 150 mm s 
vynechanými prestupmi a revíznymi otvormi podľa požiadaviek jednotlivých profesií. 
 

 Všetky netransparentné časti fasády (murované aj železobetónové) sú z exteriérovej strany 
 celoplošne zateplené tepelnou izoláciou. Tepelnoizolačné dosky na báze kamennej vlny 
 s hrúbkou 140 mm sú chránené proti podfúknutiu a vyprašovaniu poistnou hydroizoláciou 
 Tyvek Soft Antireflex. Ako finálna úprava bude realizovaná prevetravaná fasáda s dutinou 
 šírky 70mm, s alumíniovými kompozitnými fasádnymi kazetami systému AVG na nosnom 
 hliníkovom rošte Eurofox. Kladačský plán fasády bude vypracovaný ako samostatný 
 subdodávateľský projekt. 
 

 
1.3.4 Vodorovné konštrukcie 

 
Stropné  nosné  konštrukcie sú prevedené ako bezprievlakové monolitické  železobetónové 
stropné  dosky  hrúbky 270mm v nadzemnej časti nad 1., 2.,3. a 4.NP a hrúbky 180 mm nad 
technologickým 5.NP. Stropné dosky sú aj z dôvodu zmenšenia ohybových momentov pri okraji 
čiastočne vykonzolované. 
 
V podzemnej garážovej časti je hrúbka stropných dosiek a rámp z dôvodu väčšieho zaťaženia až 
300 mm. Doska je podoprená rastrom nosných stĺpov a po obvode votknutá do podzemných 
stien. 
Doska je v garážach vyhotovená so spádovaným horným povrchom podľa projektu.  
Rampy sú proti namŕzaniu vyhrievané zabudovanými elektrickými káblami. 
 
V mieste inštalačných jadier sa otvory v  doskách zabetónujú po osadení inštalácií, tak aby 
nevznikali  akustické mosty. 
 
 

 
1.3.5 Strešná konštrukcia 

 
Nadzemná časť stavby bude zastrešená jednoplášťovou nevetranou plochou strechou čiastočne 
pochôdznou, viď zoznam skladieb, s vnútorným spádom do strešného vtoku - strešné vpuste zn. 
Sita Standart s asfaltovou manžetou. 
 
Na objekte je navrhnutá jednoplášťová plochá extenzívna vegetačná strecha v sklone 2,1%. Na 
železobetónovej doske hrúbky 270 prípadne 200 mm je spádová vrstva z polystyrénbetónu. Na 
spádovej vrstve je položená parozábrana z asfaltového pásu a na nej tepelná izolácia 
z minerálnej vlny v 2 vrstvách v celkovej hrúbke 200mm. Hydroizolácia HSP je vyhotovená z 
asfaltového pásu so sklennnou vložkou. Následne je vegetačná vrstva oddelená od hydroizolácie 
nopovou fóliou. Na strechu vedie prístup dverami z technickej miestnosti v 5.NP. 

 
 
 
 
 
1.3.6 Schodisko 

 
Vnútorné schodisko je navrhnuté ako železobetónová monolitická doska hrúbky 150 mm. Zo 
statického hľadiska je to 1x zalomená doska. Schodisko je mierne so sklonom 29,5°. 
Max. počet stupňov v ramene je 12. Šírka stupňa je 300 mm a výška sa mení v závislosti od 
podlažia. Šírka schodišťového ramena aj podesty je 1700mm. Šírka zrkadla je rovnako 1700 mm. 
 
Zvuková izolácia schodísk bude riešená vloženými prvkami s krokovým útlmom v úrovni podest a 
medzipodest. Alternatívne je možné zvoliť prefabrikovanú konštrukcii ramien pružne uloženú na 
podestách a kročajovú izoláciu podest riešiť v podlahových vrstvách.  
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Stupne schodiskových ramien v nadzemnej časti sú obložené žulovým kameňom. Schodiskové 
ramená v podzemnej garáži sú s betónovým povrchom natretým ochranným náterom Sika 
Zábradlie a madlo na stene je zhotovené z nerezových tyčí do výšky 1000mm nad úroveň čistej 
podlahy. 
Prvky zábradlia a madlá sú detailnejšie rozpísané vo výpise zámočníckych prvkov. 
Dimenzie prútov a vystuženie schodiska je riešené v projekte statiky objektu. 
 

1.3.7 Dilatácie 
  

Objekt tvorí jeden dilatačný celok, dilatačnou škárou bude iba oddelená vjazdová rampa na 
severozápadnej strane. Pre elimináciu rozdielneho sadania bude doska rampy zavesená do 
obvodovej steny objektu cez šmykové tŕne Halfen Cret. 
 

1.3.8 Priestorové stuženie 
 
 Priestorové stuženie budovy je riešené tuhým stenovým jadrom v centrálnej časti objektu. 

 
 
1.3.9 Výplne otvorov 

 
Vonkajšie výplne otvorov sú z dreveno-hliníkových okien a dverí zn. GUTMANN. Rám je z profilu 
GUTMANN MIRA hr. 68mm so súčiniteľom prestupu tepla Uf=1,25W/m2K. Zasklenie je 
z izolačného trojskla Ug=0,8W/m2K. Zoznam okien a dverí so špecifikáciou je vo výpise okien, 
dverí a zasklených stien. 
 
Časť fasády vo dvore je navrhnutá ako fasádny systém s priznaným vertikálnym členením 
fasádnymi lištami. Tieto roštové hliníkové konštrukcie sú s prerušeným tepelným mostom bez 
požiarnej odolnosti, materiálová skupina 2.1, pohľadová šírka 50 mm. Fasádna konštrukcia je 
predsadená pred nosný systém a kotvená do železobetónových dosiek a prekladov. 
 
Vnútorne výplne dverí pozostávajú z z oceľovej zárubne zn. Hormann a dreveného dyhovaného 
dverného krídla. Všetky výplne sú podrobnejšie popísané vo výpisoch zámočníckych a 
stolárskych prvkov. Vnútorné výplne otvorov  v rámci prenajímateľných kancelárskych priestorov 
vyznačené v PD bodkovanou čiarou nie sú predmetom dodávky stavby ale sú v dodávke 
konkrétneho nájomcu priestoru. Výplne možu byť prevedené ako presklené alt .ako pevné  
nepriehladné priečky. 
 
V hygienických montovaných stenách kabínok budú dvere v dodávke kabínok. V niektorých hyg. 
miestnostiach budú použité celopresklené dverné krídla Dorma EA do systémovej zarubne  
s povrch. úpravou zasklenia pieskovaním. 
Časť vnútorných dvernych výplní sa prevedie s požiarnou odolnosťou podľa projektu požiarnej 
ochrany, jedná sa o hliníkové celopresklené steny a plné dýhované dvere.  
Kovanie sa prevedie v materiálovom prevedení matná nerez syst. Dorma. Na hygienických 
kabínach a vo WC a kúpelkách kovanie  systémom páčiek. 
 
Časť vnútornych dverí a dverí v zasklených stenách  sa prevedie ako hliníkové vnútorné 
presklené steny, zasklené jednoduchým  zasklením. Tieto výplne otvorov sú navrhnuté ako 
hliníkové s dôvodu požiadaviek požiarnej ochrany na predpísanú požiarnu odolnosť. Pre 
celopresklené dvere Dorma s excentrickým závesom je nutné vyhotoviť v podlahe stavebnú 
pripravenosť –otvor pre osadenie podlahového závesu. 
 
Všetky dvere v celopresklených interiérových zasklených stenách budú mať v úrovni cca 1600-
1700 mm nalepený výstražný pásik  fólie imitujúcej pieskované zasklenie. 

 
 
1.3.10 Podlahy 
 
 Podlahy sú špecifikované v skladbách podláh, v podstate sú použité 2 druhy nášlapných 
 vrstiev a to marmoleum alebo keramická dlažba (hygienické prevádzky), na schodoch v 
 nadzemnej časti je žulový kameň na flexilepidlo.  
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 Na všetkých podlažiach v nadzemnej časti budovy sa prevedie ťažká plávajúca podlaha. Na 
 vrstve tepelnej izolácie z kamennej vlny s nízkou stlačiteľnosťou bude po oddelení separačnou 
 PE fóliou vytvorené vrstva anhydritového poteru hrúbky 65 mm. Na poter bude po vyzretí 
 položená nášlapná vrstva. Anhydritový poter je nutné oddilatovať po obvode stien pásikom 
 kamennej vlny hr. 10 mm.  
 Anhydritový poter realizovať v dilatačných úsekoch o maximálnej ploche: 
 -  plochy bez podlahového vykurovania max. 600 m2  
 -  plochy s podlahovým vykurovaním max. 300 m2 
 Prípadné dilatácie previesť v dlažbách dilatačnými lištami zn. Schluter. 
 Na vrstve poteru sa v prípade nerovností vzniknutých pri realizácií môže previesť 
 samonivelizačný poter v hrúbke max. 3 mm. 
 
 V prenajímateľných priestoroch v 1.NP okrem spoločných priestorov bude  dodávka stavby 
 končiť len v prevedení samonivelizačnej hmoty. Finálnu nášlapnú vrstvu podlahy si dodá 
 konkrétny nájomca priestoru po odsúhlasení vlastníka budovy. Stavebne bude pripravená 
 výška na budúcu nášlapnú vrstvu 15 mm. V prípade zabudovania inej výšky podlahoviny je 
 nutné použiť prechodové lišty kvôli dodržaniu bezbariérovosti budovy.  
 V garážovej časti  sa prevedie ochrana podlahy finálnou povrchovou úpravou materiálom Sika 
 Cembex naneseným dvojnásobným náterom. 
 
 
1.3.11 Povrchové úpravy stien a stropov 

 
Na väčšine povrchov stien je použitá vápenno-cementová omietka Porotherm Universal v hrúbke 
10 mm. V hygienických zariadeniach sa použije na steny keramický obklad do výšky aká je 
uvedená na výkrese. Podkladom pre obklad bude vyrovnávacia vrstva z lepidla a sklotextilnej 
armovacej mriežky. 
 
V objekte je navrhovaný akustický sadrokartónový prípadne  kazetový stropný podhľad na 
zavesenej hliníkovej konštrukcii so zabudovaným osvetlením. Grafické spracovanie podhľadov 
bude riešené v ďalšom stupni projektu.  
 

 
1.3.12 Klampiarske konštrukcie 

 
Klampiarske prvky na streche sú navrhnuté z plechu hrúbky min. 1,2mm s povrchovou úpravou 
šedej farby.  Oplechovanie atiky strechy je riešené v rámci dodávky odvetranej fasády. 

  
 Vonkajšie hliníkové parapety sú zo zliatiny Al, Mg, Si s povrchovou úpravou  šedej farby. 
 

Všetky ostatné časti oplechovania v rámci exteriéru sú navrhnuté z plechu hrúbky min. 1,2mm 
s povrchovou úpravou šedej farby.  

 
 
 
 
1.3.13 Zámočnícke konštrukcie 

 
Jedná sa najmä o oceľové zárubne, podperné stĺpy, revízne dvierka na šachtách, zábradlie a 
madlá, strešné výlezy. Všetky prvky a ich špecifikácie sú vo výpise zámočníckych prvkov. 

 
 
 
1.3.14 Inštalácie 

 
V objekte sa nachádzajú rozvody elektrické, teplej a studenej vody, vykurovania, kanalizácie a 
plynovodu.  
Všetky inštalácie sú riešené v projekte TZB objektu. 
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1.3.15 Bezbariérové riešenie 
 
Budova je riešená ako bezbariérová. Dvere v budove sú bezprahové. Vertikálna komunikácia je 
zabezpečená výťahmi. Pre imobilných občanov je zabezpečené vyhradené parkovanie ako aj 
zodpovedajúce parametre hygienickej bunky. Stavebné úpravy v rámci budovy musia vyhovovať 
vyhláške 398/2009 Sb. o obecných technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové 
užívanie stavieb, ktorá slúži ako projektový predpoklad pre dodržanie bezbariérovosti v celom 
objekte. 

 
1.3.16 Terénne a sadové úpravy okolia stavby 

 
Na terénne úpravy bude použitá zemina, ktorá bola odstránená pri výkope stavebnej jamy. 
Prístupová komunikácia a povrch parkoviska sú navrhnuté zo zámkovej betónovej dlažby. 
Vonkajšie plochy sú odvodnené do spoločnej splaškovej kanalizácie, pri parkovisku a odstavnej 
ploche musí byť zabudovaný odlučovač ropných látok. Pri vstupe do objektu je výškový rozdiel 
vyriešený miernym spádom komunikácie, čiže úpravou terénu, miesto predloženého schodiska, 
keďže bolo potrebné zabezpečiť bezbariérový vstup do maloobchodnej prevádzky. Plocha mimo 
komunikácií a parkoviska bude zatrávnená. V miestach, kde sú komunikácie umiestnené na seba 
kolmo sa vo vzniknutých rohoch odporúča umiestnenie kríku, nejakej malej zelene, prípadne 
ozdobných kameňov, aby si návštevníci neskracovali cestu cez zatrávnenú plochu a nevytvárali 
tak nové vyšliapané chodníčky. 
Odkvapový chodník po obvode objektu je z nasypaných kameňov frakcie 32-64 mm. Chodník je 
po obvode opatrený betónovým obrubníkom. 
 
 

 
1.4 Napojenie stavby na dopravnú a technickú infraš truktúru 
 

Súčasťou tejto stavby je i napojenie na príjazdovú komunikáciu vedúcu súbežne so 
stavebným pozemkom pozdĺž jej juhozápadnej hranice. 

Jednotná stoková sieť, vodovod a plynovod sú vedené v príjazdovej komunikácii. Odtiaľto 
budú vedené prípojky na pozemok. Na pozemku (podľa výkresu č.1 – Situácia) sa zriadi hlavný 
uzáver plynu a plynomer G4, vodomerná sústava s hlavný uzáverom vody v plastovej šachte, a 
taktiež kanalizačná vstupná šachta z plastu. Silové vedenie nízkeho napätia a zdeľovacie 
vedenie spojové je vedené v komunikácii na parcele č. 665. Z tejto komunikácie budú vedené 
prípojky elektriky a telefónu. Skriňa s elektromerovým rozvádzačom bude umiestnená na 
pozemku.   

 
1.5 Riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry vrátane riešenia dopravy v k ľude 
 

Napojenie na verejnú komunikáciu bude prevedené pomocou prefabrikovaného obrubníku 
kladeného naležato do betónového lôžka. Verejná komunikácia  má šírku 8,5 m a je z asfaltu, 
chodníky v blízkosti objektu sú navrhnuté v premenlivej šírke taktiež zo zámkovej dlažby. 

Na pozemku bude osadená prípojková skriňa SP4 FP1 s elektromerovým rozvádzačom pre 
predmetný objekt a taktiež pre susedný pozemok, prípojková skriňa je majetkom E-ON, a.s. 
Z elektromerového rozvádzača bude káblom CYKY 4Bx16 napájaný vnútorný rozvádzač objektu. 
Kábel bude uložený v zemi vo výkopu v pieskovom lôžku, popr. bude uložený v chráničke. 

Prípojky vodovodu a kanalizácie sa budú privádzať na stavebný pozemok, na ňom budú 
osadené revízne šachty kanalizácie typu Sašin 300, do nej budú zvedené všetky dažďové i 
splaškové vody. Vodomerná šachta 1400x1400 mm s vodomernou sústavou bude zriadená na 
pozemku stavebníka tesne na hranici parcely. Prípojka kanalizácie je POLYCOR TKP SN4 DN 
150 dĺžky 8m, prípojka vody HDPE 32x3 mm dĺžky 8,4 m. 

 
1.6 Vplyv stavby na životné prostredie 
 

Objekt nezasahuje do žiadneho ochranného pásma ani sa nenachádza v chránenom území. 
Stavba objektu nebude mať negatívny dopad na životné prostredie. Pri likvidácii odpadov je 

nutné postupovať podľa zákona č. 185/2001 Sb. Najmä je treba odpady likvidovať len 
v zariadeniach, ktoré sú k tomu určené podľa uvedeného zákona. Pritom je každý povinný zistiť, 
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či osoba, ktorá odpady predáva, je k ich prevzatiu podľa zákona oprávnená, inak je nesmie 
odpady predať. 

 
1.7 Riešenie bezbariérového užívania náväzných vere jne prístupných plôch a komunikácií 
 

Chodníky sú realizované z betónovej dlažby a vyspádované pod sklonom 1,0% resp. 2,5%. 
Keďže sklon chodníkov nie je väčší ako 5,0 %( 1:20) a dĺžka nepresahuje 200 m, nie je potrebné 
vyhotovovať odpočívadla. Výškové rozdiely na komunikáciách pre chodcov a vstup do 
maloobchodnej prevádzky nesmie mať prevýšenie vyššie ako 20mm. Chodníky musia mať šírku 
minimálne 1500mm. Ďalšie požiadavky sú obsiahnuté vo vyhláške 398/2009 Sb. o obecných 
technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb. 

 
1.8 Prieskumy a meranie, ich vyhodnotenie a za členenie ich výsledkov do projektovej 
 dokumentácie 
  
 Hydrogeologický prieskum bol vykonaný, pretože sa jedná o veľkú stavbu. Na jeho zákalde 
 bola určená hladina podzemnej vody a navrhnutý zodpovedajúci spôsob zakladania.  
 Radónový prieskum bol vykonaný, na základe jeho záverov netreba použiť špeciálnu 
 protiradónovú ochranu. 
 
1.9 Údaje pre vytý čenie stavby, geodetický referen čný polohový a výškový systém 
 

Umiestnenie stavby bolo navrhnuté podľa regulatív v regulačnom pláne. Osa komunikácie k 
Dolnej stanici je 8,1 m od  hranice pozemku. Vytýčenie bude prebiehať vzhľadom k dvom 
smerovým bodom, ktorými sú rohový bod susednej budovy a nivelačný kameň. Nadmorská výška 
0,000=209,10m n.m. Bpv 

 
1.10 Členenie stavby 

 
SO 01 – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 
SO 02 – PRÍPOJKA OPTICKÉHO KÁBLA 
SO 03 – PRÍPOJKA ĎAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE 
SO 04 – PRÍPOJKA EL. VEDENIA 
SO 05 – PRÍPOJKA TEPLOVOD. POTRUBIA 
SO 06 – PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE 
SO 07 – PRÍPOJKA VODOVODU 
SO 08 – SPEVNENÉ PLOCHY 
SO 09 – ZELENÉ PLOCHY A VÝSADBA 

 
1.11 Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby 
 

Stavby nebudú mať zásadný vplyv na okolité pozemky a stavby. Krátkodobo môže dôjsť k 
zvýšeniu hlučnosti a prašnosti. Behom stavby bude treba čistiť kolesá dopravných prostriedkov 
tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie. 

 
1.12 Spôsob zaistenia ochrany zdravia a bezpe čnosti pracovníkov 
 

Behom prevedenia stavebných prác musí byť striktne dodržované ustanovenie nariadenia 
vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci na staveniskách a ďalej nariadenie vlády č.326/2005 Sb. O bližších požiadavkách na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na staveniskách a nebezpečia pádu z výšky alebo do 
hĺbky. Zodpovednosť za bezpečnosť spočívá na zadávateli, zhotoviteli, popr. na stavebnom 
dozore. 

 
2 Mechanická odolnos ť a stabilita 
 

Vlastná nosná konštrukcia stavby je kombinovaný skeletový a stenový systém. Objekt je 
založený na základovej doske v kombinácií s pilótami. Stropné konštrukcie sú bezprievlakové. 
Statickým výpočtom hlavných stavebných konštrukcií - základov, muriva, stropov a konštrukcia 
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strechy je preukázané, že stavba je navrhnutá tak, aby záťaž na ňu pôsobiaca v priebehu 
výstavby a užívania nemala za následok: 
a) zrútenie stavby alebo jej časti, 
b) väčší stupeň neprípustného pretvorenie, 
c) poškodenie ostatných častí stavby alebo technických zariadení alebo inštalovaného 
vybavenia v dôsledku väčšieho pretvorenia nosnej konštrukcie, 
d) poškodenie v prípade, keď je rozsah neúmerný pôvodnej príčine. 

 
3 Požiarna bezpe čnos ť 
 

Je riešená samostatným projektom, viď príloha C3 
 
4 Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia 
 

Každý byt má vlastné sociálne zariadenie pre vlastné potreby, ďalej sú všetky povrchy riešené 
tak, aby nevyvolávali choroby, alergie. V budove sú k dispozícií sociálne zaradenia pre 
zamestnancov aj návštevníkov. V budove sa nebudú skladovať nebezpečné látky, ktoré by mohli 
ohroziť zdravie užívateľov objektu. Na objekte sú použité moderné materiály. 

Likvidácia odpadných vôd dažďových i splaškových bude zaistená odvodom do kanalizácie. 
Stavba má navrhnutú povlakovú hydroizoláciu tak, aby zdravie obyvateľov nebolo ohrozené 
výskytom vlhkosti v stavebných konštrukciách.  

Obytné miestnosti majú zaistené dostatočné denné osvetlenie, priame vetranie a vykurovanie 
s reguláciou tepla pomocou termostatických ventilov. 

 
5 Bezpečnos ť pri užívaní 
 

Stavba je navrhnutá tak, aby bola pri užívaní bezpečná. Konštrukcie zábradlia na schodisku 
musí mať výšku madla najmenej 1 m a musí byť ďalej prevedená v súladu s ČSN 74 3305 
Ochranná zábradlí. Zvislé medzery nebudú širšie než 120 mm, vodorovné medzery max. 180 
mm, medzera medzi vodorovnou priechodnou plochou a zábradeľnou výplňou u zábradlia bez 
zarážky nebudú širšie než 120 mm. Pôdorysný priemet medzery medzi predsadeným zábradlím 
a okrajom pochôdznej plochy nebude širší než 50 mm. Podlahy v komunikačných priestoroch sú 
z protišmykovej keramickej dlažby. 

 
 
6 Ochrana proti hluku 
 

Stavebné konštrukcie sú navrhnuté tak, aby splňovali požiadavky ČSN 73 0532 Akustika – 
ochrana proti hluku v budovách a súvisiace akustické vlastnosti stavebných výrobkov – 
Požiadavky. 

Všetky inštalácie budú riadne izolované, stupačky kanalizácie obalené mäkkou minerálnou 
vlnou pre utlmenie zvukového vlnenia. 

Priečka medzi dvoma bytmi je zhotovenáakustická priečka, ktorá pozostáva z 2 vrstiev 
priečkového muriva, medzi ktoré je vložená akustická izolácia ROCKWOOL AIRROCK HD hr. 
60mm. Podľa ČSN 730532-2010 musí byť stavebná vzduchová nepriezvučnosť medzi 2 bytmi 
R´w= min. 52 dB. 

 
7 Úspora energie a tepla 
 

Sú splnené všetky požiadavky energetickej hospodárnosti. Budova sa radí do kategórie  
úsporná. Úspora energie je zabezpečená správnou voľbou dostatočnej hrúbky tepelnej izolácie. 
Posúdenie fragmentov stavebných konštrukcií je riešené v prílohe C3. 

 
8 Riešenie prístupu a užívania stavby osobami s obm edzenou schopnos ťou pohybu a 
 orientácie 
 

Túto problematiku rieši vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požiadavkách 
zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb.  Výškové rozdiely na komunikáciách pre 
chodcov nesmú byť vyššie než 20 mm, inak musí byť riešené výťahmi alebo v odôvodnených 
prípadoch u zmien dokončených stavieb zdvíhacími plošinami. Pre vstup do polyfunkčného domu 
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a maloobchodnej predajne platí taktiež sklon Sklon plochy pred vstupom do budovy smie byť len 
v jednom smere a najviac v pomere 1:50 (2,0 %). Vstup do objektu musí mať šírku najmenej 
1250 mm. Hlavné krídlo dvojkrídlových dverí musí umožňovať otvorenie najmenej 900 mm. 

Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu vstupy musia byť jednoducho vizuálne 
rozpoznateľné voči okolí. Presklené dvere, ktorých zasklenie zasahuje nižšie než 800 mm nad 
podlahou, musí byť vo výške 800 až 1000 mm a zároveň vo výške 1400 až 1600 mm kontrastne 
označené oproti pozadiu; najmä musí mať výrazný pruh šírky najmenej 50 mm alebo pruh zo 
značiek o priemere najmenej 50 mm vzdialenými od seba najviac 150 mm, jasne viditeľnými 
oproti pozadiu. 

 
9 Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi vonkajšieh o prostredia 
 

Vzhľadom k nízkemu radónovému indexu pozemku sa nevyžadujú špeciálne protiradónové 
opatrenia, je navrhnuté prevedenie všetkých kontaktných konštrukcií v 2. kategórii tesnosti, 
podlahová konštrukcia  obsahuje viac než jednu vrstvu celistvej povlakovej hydroizolácie  
s vodotesne prevedenými spojmi a prestupy utesnenými podľa ČSN 73 0601 Ochrana stavieb 
proti radónu z podloží.  
Objekt riešenie opatrení ako ochrany pred: 
Povodňami     nevyžaduje 
Zosuvy pôdy     nevyžaduje 
Poddolováním    nevyžaduje 
Seizmicity    nevyžaduje 
Vnikaním radónu   nevyžaduje špeciálny protiradónovej opatrenia 
Hlukom     nevyžaduje 

 
10 Inžinierske stavby (objekty) 
 
10.1 Odvodnenie územia vrátane zneškodnenia odpadov ých vôd 

 
Pozemok bude odvodnený vyspádovaním hodnotou 2 % od polyfunkčného domu, 

predpokladá sa vsakovanie časti dažďových vôd na pozemku stavebníkov. Vsakovanie splňuje 
požiadavky vyhlášky 501/2006, lebo pomer časti pozemku schopnej vsakovania dažďovej vody 
k celkovej výmere pozemku je cca 0,7. Dažďové vody zo strechy budú odvedené do spoločnej 
stokovej siete. Podzemná garáž a parkovacia plocha pred budovou budú taktiež odvodnená cez 
odlučovač ropných latok do spoločnej stokovej siete.  

 
10.2 Zásobovanie vodou 
  

Stavba bude zásobovaná vodou z verejného vodovodu. SO 03 – prípojka pitnej vody je 
riešená v projekte TZB. 

 
10.3 Zásobovanie energiami 
  

Objekt bude napojený na elektrickú energiu cez SO 06 – prípojka elektrickej energie 
  
10.4 Riešenie dopravy 

  
Hlavný príjazd k administratívnej budove je z obslužnej komunikácie pred objektom. Statická 

doprava (parkovanie) je riešené podzemnou garážou so 115 parkovacími miestami. 
 
10.5 Povrchové úpravy okolia stavby, vrátane vegeta čných úprav 

 V nezastavenej časti pozemku mimo príjazdovej komunikácii a prístupových chodníkov budú 
prevedené rekultivácie terénne úpravy zo zeminy, ktorá bola vyťažená počas výstavby. Po 
navezení zeminy a zrovnaní terénu budú prevedené sadové a parkové úpravy spojené so 
zatrávnením a výsadbou okrasných drevín. 

 
11 Výrobné a nevýrobné technologické zariadenie sta vieb 
 

Na stavbe sa žiadne technologické zariadenia nevyskytujú. 
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Súhrnná tehnická správa DSP bola spracovaná v súlade s prílohou č.1 k vyhláške č 499/2006 Z. z. 
 

           
V Trenčíne dňa 16.1.2014                             ……………………………………………………… 
                                                                                                               podpis autora 
                                                                                                   Bc. Rastislav Koprivňanský 
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D. ZÁVER  
 

V posledných rokoch vznikol v meste Trenčín nedostatok moderných kancelárskych priestorov 
poskytujúcich požadovaný komfort pre administratívnych pracovníkov. Môže za to jednak príchod nových 
spoločností do mesta, a tak isto dlhodobý nezáujem majiteľov starších budov o ich rekonštrukciu do 
lepšieho štandardu. Investor sa rozhodol zhodnotiť parcelu vo svojom majetku a zaplniť tak dieru na 
lokálnom trhu s kancelárskymi priestormi. Snažili sme sa vytvoriť nové priestory pre kancelárie a služby v 
centre mesta. Pomerne jednoduchou kompaktnou konštrukciou a vhodným vsadením do prostredia sme 
dosiahli požadovaného výsledku a vytvorili sme tak vizuálne zaujímavú administratívnu budovu s nízkou 
energetickou náročnosťou. Navrhovaná budova spĺňa všetky požiadavky od architektonicko-
konštrukčných, tepelno-technických, statických, cez požiarno-bezpečnostné, akustické, ekonomické a 
ekologické. 
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E. ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV 
 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb_Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 0601   Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí 
ČSN 73 3610  Klempířské stavební práce 
ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0833  Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0821 ED.2  Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0818   Požární bezpečnost staveb – Obsazení budovy osobami 
ČSN 01 3495  Výkresy požární bezpečnosti staveb 
ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb – Zásobení požární vodou 
ČSN 73 0540-1  Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
 
Vyhláška MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci 
Vyhláška č.137/1998Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Vyhláška č.499/2006 o dokumentaci stavby 
Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb 
Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisu 
 
Webové stránky výrobcov: 
www.ytong.cz 
www.porotherm.cz 
www.avg-group.sk 
www.sika.cz 
www.gutmann.de 
www.rockwool.cz 
www.isover.sk 
www.tzbinfo.cz 
www.semmelrock.sk 
http://www.fatrafol.cz/ 
http://www.technicke-normy-csn.cz/ 
 
F. ZOZNAM PRÍLOH 
 
ZLOŽKA A - TEXTOVÁ ČASŤ VŠKP 
ZLOŽKA B - PRÍPRAVNÉ A PRÁCE ŠTÚDIE 
ZLOŽKA C1 -  TECHNICKÉ SPRÁVY A SITUÁCIA 
ZLOŽKA C2 -  VÝKRESOVÁ ČASŤ VŠKP 
ZLOŽKA C3 -  TEPELNO TECHNICKÉ POSÚDENIE 
ZLOŽKA C4 -  POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE 
 


