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Abstrakt 

 Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom adaptácie  a prístavby  objektu materskej 

škôlky v obci Pravenec. Objekt bol postavený v roku 1963 a pôvodne slúžil ako materská 

škôlka a jasle. K svojmu pôvodnému účel bol využívaný do roku 2000, potom bol čiastočne 

využitý ako dielňa odevnej firmy. Od roku 2010 je objekt nevyužívaný. Adaptácia objektu 

zahŕňa zmenu účelu stavby. Objekt bude čiastočne prestavaný a upravený tak, aby mohol 

slúžiť ako objekt pre bývanie. Celkovo budú vytvorené tri samostatné bytové jednotky so 

samostatným vstupom. Na prvom nadzemnom podlaží budú vytvorené dve bytové jednotky.  

Na úrovni druhého nadzemného podlažia je navrhnutý samostatný byt s prístupom cez priame 

dvojramenné schodisko. Adaptácia taktiež zahŕňa kompletné zateplenie, výmenu výplne 

otvorov a novú skladby plochej strechy, nakoľko súčasný stav je nevyhovujúci súčasne 

platným normám. 

  

Klíčová slova 

  Adaptácia, ETICS, izolácie, plochá strecha, zelená strecha, terasa, prístavba, materská 

škôlka, predsadená montáž okien, temperovaný priestor 

  

  

  



Abstract 

 This theses is regarding a proposal of adaptation and extension of an object of an 

infant school in Pravenec. The object was built in 1963 and it was originally built to serve as a 

local infant school and creche. It served its original purpose until year 2000 and afterwards 

was used as a workshop of a textile factory. Since 2010 this object has not been utilised. 

Adaptation of object includes the alternation of its purpose. Object will be partially re-built 

and modified in order to be able to serve as a domestic building. There should be three 

separate housing units created, each with its own entrance. On first level there will be two 

individual accommodation units. On second level there will be a single apartment designed 

with an entrance through staircase. Adaptation also includes an overall isolation of the 

building, exchange of aperture blockage and a new flat roof as current condition of the object 

does not meet the quality standards. 
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Úvod 

 Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom adaptácie  a prístavby  objektu 

materskej škôlky v obci Pravenec. Objekt bol postavený v roku 1963 a pôvodne slúžil 

ako materská škôlka a jasle. K svojmu pôvodnému účel bol využívaný do roku 2000, 

potom bol čiastočne využitý ako dielňa odevnej firmy. Od roku 2010 je objekt 

nevyužívaný. Adaptácia objektu zahŕňa zmenu účelu stavby. Objekt bude čiastočne 

prestavaný a upravený tak, aby mohol slúžiť ako objekt pre bývanie. Celkovo budú 

vytvorené tri samostatné bytové jednotky so samostatným vstupom. Na prvom 

nadzemnom podlaží budú vytvorené dve bytové jednotky.  Na úrovni druhého 

nadzemného podlažia je navrhnutý samostatný byt s prístupom cez priame 

dvojramenné schodisko. Adaptácia taktiež zahŕňa kompletné zateplenie, výmenu 

výplne otvorov a novú skladby plochej strechy.  

 Cieľom návrhu bolo v maximálnej miere využiť existujúci objekt, ale zároveň 

zmeniť ráz budovy zo školského objektu na moderné bývanie. Návrhom zateplenia a 

čiastočnej výmeny skladby konštrukcií docieliť taký stav objektu, ktorý bude spĺňať 

súčasne platné normy a vyhlášky. Pri návrhu som priamo spolupracovala s majiteľmi 

objektu, ktorý mali požiadavky v rámci budúceho využívania stavby. 

 Samotnému návrhu predchádzal podrobný prieskum stavby in situ, 

oboznámenie sa a prekreslenie pôvodnej dokumentácie ako aj meranie relatívnej 

vlhkosti v objekte. 
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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
  

A1. Identifikačné údaje 

A.1.1 Údaje o stavbe 

 

Názov stavby: ADAPTÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY NA MODERNÉ 
 BÝVANIE 

Miesto stavby: Pravenec, okres PrievidzaĽ Slovenská republika 

Katastrálne územie: Pravenec 

Parcely: 1270/2, 1270/3 

Druh stavby: stavba pre bývanie 

Charakter stavby: Adaptácia materskej škôlky na moderné bývanie 

Účel stavby: Adaptácia a prístavba materskej škôlky na objekt pre 
 bývanie Ěnutná zmena účelu stavbyě 

Stupeň dokumentácie: Realizačný projekt 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Adaptácia objektu zahŕňa zmenu účelu stavby. Z pôvodnej funkcie materskej 
škôlky bude objekt čiastočne prestavaný a upravený takĽ aby mohol slúţiť ako objekt 
pre bývanie. Celkovo budú vytvorené tri samostatné bytové jednotky so samostatným 
vstupom. Na prvom nadzemnom podlaţí budú vytvorené dve bytové jednotky.  
Na úrovni druhého nadzemného podlaţia je navrhnutý samostatný byt s prístupom 
cez priame dvojramenné schodisko.  
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 V rámci adaptácie bude objekt kompletne dodatočne zateplený. Zvislé steny 
budú izolované systémom ETICS. Tepelnú izoláciu tvorí MWĽ časť SO 01 je 
izolovaná hrúbkou izolácie 160 mm, a objekt SO 02 hrúbkou Ř0 mm. Pôvodné 
drevené okná sú nahradené hliníkovými 6-komorovými oknami s izolačným trojsklom. 

Celková hodnota súčinite a prechodu tepla okna je uvaţovaná Uw = 1,0 W/m2K. 

Vstupné dvere a terasové dvere sú navrhnuté plastové presklené s izolačným 
trojsklom. Súčinite  prechodu tepla dverových výplní je uvaţovaný U = 1,0 W/m2K.  

 Pôvodná skladba plochej strechy bola odstránená aţ na nosnú časť Ěstropné 
panelyě a nahradená novonavrhnutou skladbou aj s tepelnou izoláciou. Spád plochej 
strechy je vytvorený spádovými klinmi z EPS. Časť objektu SO 01 je zastrešená 
zelenou strechou s extenzívnou zeleňou a terasou. Tepelnú izoláciu v rámci skladby 

zelenej strechy a terasy bude tvoriť extrudovaný polystyrén hrúbky 140 mm 

so zvýšenou pevnosťou v tlaku. 
 Na zastrešenie dvojpodlaţnej časti objektu je navrhnutá skladba strechy 
s povlakovou krytinou z hydroizolačného súvrstvia z asfaltových modifikovaných 

pásovĽ spád plochej strechy je vytvorený spádovými klinmi z EPS a tepelnú izoláciu 

tvoria PIR dosky hrúbky 140 mm.  

 

A.1.2 Údaje o investorovi a spracovateľovi dokumentácie 

Investor: ubomír Majzlan a manţ. Klaudia 

 Pravenec č.352Ľ SR 

 971 16 

Projektant: Bc. Gabriela Peciarová 

 Krásno 134 

 ř5Ř 43 Partizánske 

Spracoval: Bc. Gabriela Peciarová 

 Krásno 134 

 ř5Ř 43 Partizánske 

PBS: Bc. Gabriela Peciarová 

 Krásno 134 

 ř5Ř 43 Partizánske 

Statika: Bc. Gabriela Peciarová 

 Krásno 134 

 ř5Ř 43 Partizánske 

 

Dátum spracovania: január 2015 
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A2. Zoznam vstupných údajov 

 Pre vypracovanie dokumentácie boli pouţité nasledujúce prieskumy a 
merania. Ich výsledky boli zoh adnené vo vypracovaní projektovej dokumentácie: 

o Polohopisné a výškové zameranie 

o Vytýčenie areálových sieti 

o Rozmiestnenie hydrantov 

o Predchádzajúca dokumentácia 

o Katastrálna mapa 

o Fotodokumentácia a osobný prieskum 

o Poţiadavky investora 

o Platné normyĽ vyhlášky a predpisy 

  

A3. Údaje o území 

a) Rozsah riešeného územia; zastavané/nezastavané územie 

 Posudzovaný objekt sa nachádza v mierne svahovitom teréne  obce Pravenec 
Ěokres PrievidzaĽ Slovenskoě parc. č. 1270/2; 1270/3Ľ k. ú. Pravenec v zastavanom 

území. Objekt je umiestnený pozdĺţnou osou po spádnici.  
 Vlastná hmota existujúceho objektu je zloţená z troch výškovo rozličných 
kubusovĽ pričom prostredný z nich má výšku dvoch etáţí a krajné výšku jednej etáţe. 
Objekt tvorí jeden stavebný celok. Jedná sa o čiastočne dvojpodlaţnú a čiastočne 
podpivničenú budovu so zastrešením plochou strechou. Pôdorysný tvar objektu je v 
tvare písmena L. Hlavná časť má pôdorysný rozmer 50 x 9 mĽ výška najvyššej 
dvojpodlaţnej časti je Ř m nad upraveným terénom. 
 Prístavbou sa naruší pôvodný základný tvar písmena L. Jedná sa hlavne o 
juhovýchodnú fasádu. Členitou fasádou sa opticky budova skráti a bude pôsobiť 
architektonicky príťaţlivejšie. Výškové členenie objektu ostáva zachované.   
 Adaptácia stavby okolitú zástavbu vhodne doplní a príjemne do nej ako 
konepčneĽ účelovoĽ tak i architektonicky zapadne.  

b) Doterajšie využívanie a zastavanosť územia 

 Riešené územie  a stavba bola pôvodne vyuţívane ako materská škôlka. Do 
roku 2000 slúţila svojmu pôvodnému účelu. Následne bol objekt vyuţívaný ako 
krajčírska dielňa. Od roku 2010 je objekt majetkom súčasného majite a ktorý 
vykonáva opravy havarijných častí objektu - opravy hydroizolácie strechy at .   
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c) Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov Ěpamiatková 
rezerváciaĽ pamiatková zónaĽ zvlášť chránené územiaĽ zaplavované územia a 
pod.)  

 Stavba sa nenachádza v ochrannom pamiatkovom pásme. Ani ţiadne alšie 
ochranné územia v dobe spracovania projektovej dokumentácie nie sú známe. 

d) Údaje o odtokových pomeroch 

 Vzh adom k účelu stavby Ěadapácia a prístavbaě a zachovaniu takmer zhodnej 
pôdorysnej stopy nedôjde k zhoršeniu odtokových pomerov v území.  

 V obci Pravenec doposia  nie je vybudovaná daţ ová kanalizácia. Daţ ová 
voda z plôch striech bude čiastočne zhromaţ ovaná v nádrţi a následne vyuţívaná 
na zavlaţovanie zelených plôch pozemku.  

e) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, s cieľmi a úlohami 
územného plánovania 

 Stavba si vyţaduje zmenu platného územného plánu Ěúzemný plán obce 
Pravenec), tzn. predmetný pozemok je vedený ako plocha stavebná - stabilizovanáĽ 
stavba občianského vybavenia. Adaptáciou a prístavbou dôjde k zmene vyuţitia  
plochy určenej pre školstvo a plocha bude v budúcnosti vyuţívané pre bývanie. 

 

f) Údaje o dodržaní obecných požiadaviek na využití územia 

 Stavba rešpektuje obecné poţiadavky na vyuţitie územia pod a vyhlášky 
269/2009 Sb. 

g) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 

 Poţiadavky a podmienky dotknutých orgánov a správcovia Ěmajiteliaě 
technických sietí sú zapracované do projektovej dokumentácie.  

h) Zoznam výnimok a úľavových riešení 

 Pod a dostupných informácií nie sú ţiadne výnimky ani ú avové riešenia v 
dobe spracovania projektovej dokumentácie známe. 

i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií 

 Stavba bude realizovaná a platená v plnej miere majite om objektu. 
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j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých umiestnením stavby (podľa 
katastru nehnuteľností) 
 

p.č. Plocha 
(m

2
) 

Druh a 
spôsob vyuţitia 

LV vlastník adresa 

1273/24 2655 Ostatné plochy 1 Obec Pravenec, SR1/1 
Obecný úrad - Obec 

Pravenec 

1270/24 628 Trvalé trávnaté porasty - - - 

1248/21 18 Zastavané plochy a nádvoria 1 Obec Pravenec, SR1/1 
Obecný úrad - Obec 

Pravenec 

1275/26 7308 Zastavané plochy a nádvoria 1 Obec Pravenec, SR1/1 
Obecný úrad - Obec 

Pravenec 

A4. Údaje o stavbe 

a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

 Jedná sa o zmenu dokončenej stavby - adaptácia a prístavba pôvodne 
materskej škôlky na objekt pre bývanie. 

b) Účel užívania stavby 

 Pôvodný účel objektu materskej škôlky je v rámci adaptácie - stavebných 
úprav a prístavby zmenený na objekt na bývanie.  

 V rámci stavby sú vytvorené tri bytové jednotkyĽ kaţdá má samostatný vstup z 
exteriéru. Prístavba je dispozične a funkčne previazaná s pôvodnou stavbou. Objekt 
pôvodne slúţiaci ako byt správcu objektu je v rámci adaptácie vyuţívaný ako 
skladovacie a úloţné priestory pre osobný majetok investora. 

c) Trvalá alebo dočasná stavba 

Jedná sa o stavbu trvalú. 

d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kultúrna 
pamiatka a pod.) 

Stavba nie je chránená pod a právnych prepisov - nie je kultúrnou pamiatkou a pod. 

e) Údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavbu a obecných 
technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie 
stavieb 

Dokumentácia je spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismiĽ zvlášť: 

- zákon č. 1Ř3/2006 Sb.Ľ o územním plánování a stavebním ádu Ěstavební 
zákoně 

a alej so súvisiacimi právnymi predpismi: 

- vyhláška č. 26Ř/200ř Sb O obecných technických poţadavcích na výstavbu 
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- vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 

- vyhláška č. 3řŘ/200ř Sb. O obecných technických poţadavcích 
zabezpečujících uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

 

f) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek 

vyplývajúcich z iných právnych predpisov 

 Stavba rešpektuje poţiadavky dotknutých orgánov. Poţiadavky z iných 
právnych predpisov nevyplývajú.  

 Dokumentácia je spracovanáĽ po dohovore so stavebným úradomĽ v rozsahu 
stavebného povoleniaĽ dokumentácie bude pouţitá zároveň i pre územný súhlas a 
ohlásenie odstránenia časti stavby. Odstránené budú miestnosti č. 14Ľ 15Ľ 30 a 33. 

 

g) Zoznam výnimok a úľavových riešení 

 Pod a dostupných informácií nie sú ţiadne výnimky ani ú avové riešenia v 
dobe spracovania projektovej dokumentácie známe. 

 

h) Navrhované kapacity stavby ( zastavaná plocha, obostavaný priestor, 
úžitkový priestor, úžitková plocha, počet funkčných jednotiek a ich 
veľkosti, počet užívateľov/pracovníkov a pod.) 

Funkčná plocha Ve kosť / kapacita jednotka 
Zastavaná plocha 660,04 m2 

Úţitková plocha SO 01 - bývanie 824,60 m2 
Obostavaný priestor SO 01 - bývanie 2 046,08 m3 
Úţitková plocha SO 02 - sklad 91,56 m2 
Obostavaný priestor SO 02 - sklad 368,53 m3 
Počet bytových jednotiek 3 bytová jednotka 
Predpokladaný počet obyvate ov 8 obyvate  

 

i) Základné bilancie stavby (potreby a spotreby médií a hmôt, 
hospodárenie s daž ovou vodou, celkové produkované množstvo a 
druhy odpadov a emisií, trieda energetickej náročnosti budov a pod.) 

Zdravotechnika - kanalizácia daţ ová: 

Daţ ová voda zo striech domovĽ chodníkov a spevnených plôch bude 
odvedená na zelené plochy. Daţ ová voda bude prirodzeným spôsobom 
vsakovaná do podloţia.  

Zdravotechnika - kanalizácia splašková: 

Potreba vody :     120 l/osobu/deň 

 Priemerný počet obyvate ov RD:   Ř obyvate ov 
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 Priemerný denný prietok odpadových vôd: 

deňmQ

deňlQ

SPVPOQ

p

p

p

/96,0

/9601208

3




 

V obci Pravenec doposia  nie je vybudovaná splašková kanalizácia. Splašky z 
objektu budú zvádzané do DCOV. V zmysle normy STN 75 6402 si čistiareň 

odpadových vôd nevyţaduje ochranné pásmo medzi čistiarňou a súvislou 
zástavbou. Nová DCOV bude vybudovaná na pozemku v severozápadnej časti 
pozemku. Nako ko sa jedná o vodnú stavbu je pre DCOV samostatná PD. K 
objektu DCOV je nutné priviesť el. energiu pre motorček ktorý je súčasťou 
čističky.  

Elektroinštalácia: 

Pri bilancovaní potreby elektrickej energie sa vychádzalo z predpokladuĽ ţe 
navrhovaná adaptácia účelu budovy bude vyuţívať  na vykurovanie  objektu 
a prípravu TÚV plyn a na varenie – elektrickú energiu – odber „ kat. B“ . Pod a 
zaťaţenia obytnej zóny je uvaţované s podielom  na maxime obytného súboru 
pod a štandardov SSE a.s.  

Odpady: 

Odpad bude pravidelne odváţaný komunálnymi sluţbami spolu s odpadom. 
Podporované bude triedenie odpadu. 

Energetická náročnosť: 
Po adaptácií bude objekt spadať do triedy energetickej náročnosti obálky 
budovy B. Vi  zloţka C6. 
 

j) Základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácií stavby, 
členenie na etapy) 

 Termín zahájenia stavby bude stanovený investorom. Ukončenie stavby sa 
predpokladá za 6 mesiacov od jej zahájenia.  
 Etapy:   

1) búracie práce 

2) vybudovanie nových okenných a dverných otvorov 

3) odstránenie pôvodnej skladby strechy 

4) vybudovanie nových konštrukcií - priečkyĽ podlahyĽ skladba strechy 

5) osadenie nových výplní otvorov 

6) nové omietkyĽ stierky 

7) dokončovacie práce 

 

k) Orientačné náklady na stavbu 

 Orientačné náklady  stavby boli stanovené na 66 000 e. 

A5. Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 
 Vzh adom k rozsahu a ve kosti nie je stavba členená na objekty  a technické a 
technologické zariadenia a tvorí ju jeden stavebný objekt.  
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

B1. Požiadavky na spracovanie a použitie dokumentácie pre 
realizáciu stavby ĚDPSě 

 Dokumentácia pre realizáciu stavby ĚDPSě je spracovaná v podrobnostiach 
odpovedajúcich stupni projektovej dokumentácií v zmysle § 6 vyhlášky č. 
499/2006 Sb. 

 Súčasťou dokumentácie nie je dokumentácia pre pomocné práceĽ výrobne 
technická dokumentáciaĽ dokumentácia výrobkov dodaných na stavbuĽ výkresov 
strojov a pomocných konštrukciíĽ stavieb a montáţnych zariadení. Táto 
dokumentácia bude zaistená zhotovite mi stavby. Koordinačné výkresy sú iba 
schéma. Po vybraní konkrétnych dodávate ov a prvkov musí byť zhotovite om stavby 
spracovaná podrobná koordinácia všetkých rozvodov stavby. 
 Zhotovite  stavby musí reflektovať náklady na tieto konštrukcie i túto PD vo 
svojej ponuke. 

 Všetky navrhované riešenia spĺňajú platné normy. V prípade ich rozporu v 
hierarchii závislosti - ENĽ ČSN ENĽ ČSN alej  musia byť dodrţané technologické 
predpisy a postupy dané jednotlivými výrobcami/dodávate mi. 
 Všetky citované normy v tejto PD sú záväzné pre túto stavbu. 
 TextováĽ výkresová i tabu ková časť DPS tvorí jeden vzájomne sa doplňujúci a 
previazaný celok. V prípade rozporu alebo nejasností medzi jednotlivými časťami 
DPS musia byť bezodkladne kontrolované zhotovite omĽ ktorý poskytne vysvetlenie / 
technickú pomoc. 
 Niektoré výrobky sú špecifikované konkrétnym výrobkom prípadne výrobcom. 

Takéto príklady Ěodkazyě sú pre túto stavbu viazaným štandardomĽ ak investor po 
dohode s autorským dozorom nerozhodnú inak. Výrobky v tomto štandarde musia 
byť tieţ generálnym dodávate om ocenené vo výkaze výmer. 
 Jednotlivý účastníci výberového konania na generálneho dodávate a musia 
prípadne iný potencionálny dodávatelia sa musia zoznámiť s DPS v náväznosti na 
výkaz výmer a na základe týchto kompletných informácií časti diela oceniť. alej je 
potrebné pri stanovení ceny pod a vykázaných výmer započítať všetky 
predpokladané doplnkové prvky a činnosti  s touto poloţkou súvisiace takĽ aby cena 
bola kompletná a prvok funkčný Ěnapr. podlaha - v rámci dilatáciíĽ kútových 
dilatačných prechodových líštĽ at .ě Na prípadne rozpory bezodkladne upozorniť 
spracovate a PD v priebehu výberového konaniaĽ ktorý poskytne vysvetlenie. Na 
neskoršie upozornenia nebude braný oh ad. 
 Všetky pouţité materiály a výrobky budú v kvalite  pod a štandardov DPS a 
musia mať príslušné atestyĽ homologácieĽ prehlásenie o zhode a certifikáty pre 
pouţitie v ČR/SR pod a platných predpisov. 
 Všetky zariadenia a dodávky budú dokompletovanéĽ nainštalované či 
prikotvené takĽ aby boli pri predaní plne funkčné.  
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 Súčasťou kaţdej dodávky je i funkčné odskúšanie jednotlivých častí 
zariadenia a zariadenia ako celku - individuálne skúšky v rámci jednotlivých profesií 
samostatne. 

 Budúci zhotovite  je povinný všetkých výrobkov pred ich zabudovaním do 
stavby predloţiť k odsúhlaseniu TDI a architektovi projektu. Špeciálne  potom vzory 
všetkých typov fasádĽ dlaţiebĽ obkladovĽ podlahových krytínĽ podh adovĽ kovaníĽ 
zaria ovacích predmetov a alších vybraných vidite ných konštrukcií či materiálov. 
 

B2. Popis územia stavby 

a) Charakteristika stavebného pozemku 

 Objekt sa nachádza v mierne svahovitom teréne  obce Pravenec (okres 

PrievidzaĽ Slovenskoě parc. č. 1270/2; 1270/3Ľ k. ú. Pravenec. Objekt je umiestnený 
pozdĺţnou osou po spádnici.  
 Stavebný pozemok je taktieţ mierne svahovitý. Na pozemku boli realizované 
čiastkové terénne úpravy v severovýchodnej časti pozemku. Charakteristika 

stavebného pozemku ostáva čiastočne zachovaná i po adaptácií objektu. Východná 
časť pozemku bude pomocou násypov vyrovnaná. 

b) Výpis a závery realizovaných prieskumov a rozborov (geologický 
prieskum, hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum a 
pod.) 

 Druh zeminy je odhadnutýĽ pretoţe ţiadny geologický prieskum nebol 
investorom dodaný. Preto projektant ţiadaĽ aby pred započatím stavby bol tento 
prieskum realizovanýĽ alebo aspoňĽ aby bola posúdená zemina a jej únosnosť 
geológom na mieste (in situ) pomocou kopanej sondy. 

 Bol vykonaný historický prieskum objektu. Objekt bol postavený v roku 1ř63 a 
pôvodne slúţil ako materská škôlka a jasle. K svojmu pôvodnému účel bol vyuţívaný 
do roku 2000Ľ potom bol čiastočne vyuţitý ako dielňa odevnej firmy. Od roku 2010 je 

objekt nevyuţívaný. Doposia  neboli na objekte vykonané zásadnejšie zmeny 
týkajúce sa vzh adu alebo zásahu do nosných konštrukcií. Súčasným majite om bol 
priebeţne opravovaný havarijný stav plochej strechy.  
 Vlhkostný prieskum preukázal zvýšenú vlhkosť muriva v miestach poškodenia 
klampiarskych výrobkov - strešných zvodov a v miestach pravdepodobného 
poškodenia hydroizoláci spodnej stavby Ěčasť juhovýchodnej fasádyě. Pred 
realizáciou adaptácie je nutné odstrániť príčiny a následky poškodenia hydoizolácie. 

c) Súčasná ochrana a bezpečnostné pásma 

 Stavba nie je chránená pod a právnych prepisov - nie je kultúrnou pamiatkou a 
pod. alej sa tu nachádzajú iba ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 
inţinierskych sieti. Tieto siete budú pred začatím stavby riadne vytýčenéĽ označené a 
ochránené proti prípadnému poškodeniu.  
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d) Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu a pod. 
 Pod a povodňovej mapy Slovenskej republiky stavba neleţí v záplavovom 
území. Stavba sa tieţ nenachádza ani v poddolovanom či inak nevhodnom území. 

e) Vplyvy stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyvy 
stavby na odtokové pomery v území 

 Stavba nebude mať ţiadne negatívne vplyvy na okolité stavby a pozemkyĽ 
ochranu okolia ani na odtokové pomery v území. 

f) Požiadavky na asanácie, demolácie a výrube drevín 

 Adaptácia a prístavba si vyţaduje odstránenie časti existujúceho objektu. Tá 
je zobrazená vo výkresovej dokumentácií a dokumentácia bude pouţitá pre územný 
súhlasĽ stavebné povolenie a aj pre ohlásenie pre odstránenie časti stavby.  
 Okolo stavby sa nachádzajú kríky a stromy. Z dôvodu prístavby bude nutný 
výrub dvoch stromov. Jedná sa o borovicu a brezu. Výrub bude vyváţený náhradnou 
výsadbou nových stromov v rámci pozemku. 
 Z dôvodu zistenia zvýšenej vlhkosti časti muriva je nutné tento stav odstrániť a 
to vloţením dodatočnej hydroizlácie Ěnerezovými plechmiě ako náhradu poškodenej 
hydroizolácie spodnej stavby a následne vysušenie zvlhnutého muriva. Aţ po 
odstránení príčiny a dôsledku zvýšenej vlhkosti muriva je moţné pokračovať v 
adaptačných prácach - zateplenie objektuĽ nová skladba podlahy a pod. 

g) Požiadavky na maximálne výňatky poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
alebo pozemku určených k plnení funkcie lesa (dočasné / trvalé) 

 Vzh adom k povahe stavby Ěadaptácia a prístavbaě nie sú ţiadne poţiadavky 
na výňatky po nohospodárskeho pôdneho fondu alebo pozemkov určených k plneniu 
funkcie lesa. 

h) Územne technické podmienky (hlavne možnosť napojenia na jestvujúcu 
dopravnú a technickú infraštruktúru) 

 Adaptáciou dôjde k čiastočnej zmene napojenia na dopravnú infraštruktúru 
Ězmena hlavného vstupu do objektu - vybudovanie novej prístupovej cesty v rámci 
pozemkuĽ ved ajšie vstupy a príjazdy ostávajú zachovanéě. Dôjde jedine k 
vybudovaniu/oprave napojenia vodovoduĽ ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom 
stave. Objekt bude napojený na rozvod plynu nako ko plynové kotle budú slúţiť ako 
hlavný zdroj vykurovania. Ved ajším zdrojom bude krb umiestnený v miestnosti 
Ě11Ř+120ě na tuhé palivo - drevo.   

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

 Stavba bude realizovaná a platená v plnej miere majite om objektu. 
V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia a pripravuje sa realizácia 
projektu vedeného spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská spoločnosťĽ a.s.Ľ 
Banská Bystrica „ Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese 
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Prievidza“. V prípadeĽ ţe predloţený projekt bude úspešný v rámci poskytnutia 
finančných prostriedkov z Európskej únieĽ bude v uvedenej lokalite vedený zberač 
splaškových vôd. Po jeho vybudovaní bude moţné splaškové vody produkované na 
záujmovom území odviesť do tohto zberača. A nebude nutné vybudovanie DCOV. 

 

B3. Celkový popis stavby 

B.3.1. Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

 Pôvodný účel objektu materskej škôlky je v rámci adaptácie - stavebných 
úprav a prístavby zmenený na objekt na bývanie.  
 V rámci adaptácie stavby sú vytvorené tri bytové jednotkyĽ kaţdá má 
samostatný vstup z exteriéru. Prístavba je dispozične a funkčne previazaná s 
pôvodnou stavbou. Kapacitne je uvaţované uţívanie objektu 6 aţ Ř osobami. 
 Objekt pôvodne slúţiaci ako byt správcu objektu je v rámci adaptácie 
vyuţívaný ako skladovacie a úloţné priestory pre osobný majetok investora. 

B.3.2. Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

a) Urbanizmus - územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia 

 Stavba si vyţaduje zmenu platného územného plánu Ěúzemný plán obce 
PravenecěĽ tzn. predmetný pozemok je vedený ako plocha stavebná - stabilizovanáĽ 
stavba občianského vybavenia. Adaptáciou a prístavbou dôjde k zmene vyuţitia  
plochy určenej pre školstvo a plocha bude v budúcnosti vyuţívané pre bývanie. 

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

 Vlastná hmota existujúceho objektu je zloţená z troch výškovo rozličných 
kubusovĽ pričom prostredný z nich má výšku dvoch etáţí a krajné výšku jednej etáţe. 
Objekt tvorí jeden stavebný celok. Jedná sa o čiastočne dvojpodlaţnú a čiastočne 
podpivničenú budovu so zastrešením plochou strechou. Pôdorysný tvar objektu je v 
tvare písmena L. Hlavná časť má pôdorysný rozmer 50 x 9 mĽ výška najvyššej 
dvojpodlaţnej časti je Ř m nad upraveným terénom. 
 Prístavbou sa naruší pôvodný základný tvar písmena L. Jedná sa hlavne o 
juhovýchodnú fasádu. Členitou fasádou sa opticky budova skráti a bude pôsobiť 
architektonicky príťaţlivejšie. Výškové členenie objektu ostáva zachované.   
 Adaptácia stavby okolitú zástavbu vhodne doplní a príjemne do nej ako 
konepčneĽ účelovoĽ tak i architektonicky zapadne. 
 Na objekte sú navrhnuté tri druhy povrchových úprav fasády - tehlový obkladĽ 
biela hladká omietka a soklový obklad z marmolitu. 

B.3.3. Celkové prevádzkové riešenie, technologické výroby 

 Prístavba objektu je navrhnutá ako dvojpodlaţný objekt funkčne a dispozične 
napojený na existujúcu budovu. Prístavba je bez podpivničenia a na existujúce sa 
napája pomocou stupňovytých základových pásov. Konštrukčné výšky jednotlivých 
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podlaţí novej časti sú navrhnuté s oh adom na existujúce výškové úrovne podláh v 
objekte. Nová skladba podlahy je doplnená v 1NP o tepelnú izoláciuĽ celková hrúbka 
novej skladby je 200 mm. V rámci  2NP je skladba doplnená o akustickú izoláciu a 
celková hrúbka novej skladby je 150 mm. Maximálna výška objektu ostáva 
zachovaná čiţe ŘĽ050 m. 

 Výkresy dispozičného riešenia sa nachádzajú v projektovej dokumentácii. 
SO 01 

 V 1. nadzemnom podlaţí hlavnej časti bývania sa nachádza novovytvorená 
vstupná hala do objektu. Nový vstup je vytvorený pribliţne v polovici pozdĺţnej osi 
objektu. Z tejto haly  sú prístupné alšie priestory objektu. WC a špajza sú situované 
priamo oproti hale. 

 Vpravo od vstupu sa nachádzajú spoločenské priestory. Pôvodná trieda 
materskej škôlky bude slúţiť ako kuchyňa s jedálňou a je priamo spojená aj 
s obývacou izbou. Táto otvorená dispozícia bude vykurovaná novo vytvoreným 
krbom. Pôvodná dispozícia umoţnila vytvorenie priestoru pre obsluhu krbu zo zadnej 
stranyĽ čím bude eliminované moţné zašpinenie okolia pri kúrení. Z obývacej izby 
je prístupná pracovňaĽ letná kuchyňa s hygienickým zariadenímĽ miestnosť 
pre obsluhu krbu a sklad dreva. 

 Na avo od vstupnej haly sa nachádza súkromná zóna majite a. Priestor 

bývalej triedy je rozčlenený na viacero miestnostíĽ ktoré sú prístupné zo spoločnej 
chodby. V tejto časti objektu sa nachádzajú miestnosti ako technická miestnosťĽ 
botníkĽ práčovňa a spálňa s wellness. Spálňa je prístupná cez chodbu. Z chodby 
je vstup do samostatného šatníka a wellness časti. Priamo pri ahlá k wellness je aj 
odpočívareň. SpálňaĽ odpočívareň a terasa sa nachádzajú v novovytvorenej časti. 

 Pokračovaním chodby je prístupná druhá bytová jednotka ktorá je na prvom 
nadzemnom podlaţí. Táto jednotka je riešená ako apartmánové bývanie určené 
pre starých rodičov. V tejto časti sa nachádzajú miestnosti ako spálňaĽ obývacia izba 
s kuchynskou časťouĽ zádverie a kúpe ňa. Pri návrhu kúpe ne bolo myslené 
na bezbariérovosť, nako ko má slúţiť pre starších udí s obmedzenou mobilitou. 
 Priame dvojramenné schodisko, ktorým je umoţnený vstup na 2NP 
je prístupné priamo z exteriéru aj z interiéru Ězo spoločnej chodbyě. Na úrovni 2NP 
sa nachádza samostatná bytová jednotka. Priestor bývalej triedy je rozčlenený 
na chodbu, kuchyňu s jedálenským stolomĽ spálňuĽ šatník  a obývaciu izbu. Novo-

vybudovaný priestor bude slúţiť ako terasa a detská izba. Z obývacej izby 

je umoţnený vstup na novovytvorenú terasu. Pôvodná skladba plochej strechy 
je nahradená zelenou strechou.  
SO 01 

 Objekt, ktorý pôvodne slúţil ako byt pre správcu objektu, bude vyuţívaný ako 
skladový priestor. Tým bolo vyhovené potrebám investora. Nako ko je objekt 
v mierne svahovitom teréne, úroveň podlahy tejto časti je –0,800 m.  Pôvodný vstup 
do tejto časti je zamurovanýĽ navrhnuté boli dva nové vstupyĽ a to priamo z exteriéru 
do skladu bicyklov a z exteriéru do skladu záhradného náradia. Nachádzajú sa tu 
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sklady rôzneho účelu, menovite: sklad lyţiarskych potrieb, sklad pre bicykle, sklad 

záhradného nábytku a nástrojov. V tejto časti je taktieţ navrhnutá hygienická časť, 
a to WC a kúpe ňa.  

B.3.4. Bezbariérové užívanie stavby 

 Nako ko sa nejedná o verejne prístupnú stavbu nie sú právnymi predpismi 
stanovené poţiadavky. Nako ko jedna z bytových jednotiek je určená pre starých 
rodičov sú priestory v rámci moţnosti adaptácie upravené pre pohyb osôb s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Šírka dverí je ř00 mmĽ v kúpe ni je 
umoţnené otáčanie na invalidnom vozíku ø1,5 m. 

B.3.5. Bezpečnosť pri užívaní stavby 

 Adaptácia stavby je navrhnutá takĽ aby pri jej uţívaní a prevádzke 
nedochádzalo k úrazu ušmyknutímĽ pádomĽ nárazomĽ popálenímĽ zásahom 
elektrickým prúdomĽ výbuchom vo vnútri alebo v blízkosti stavby. 
 Pouţité výrobky musia byť certifikované pre pouţívanie v konkrétnom 
prostredí.  
 Všetky vodorovné aj vertikálne komunikácie sú navrhnuté v súlade s 
poţiadavkami ČSN 73 4130 Schodišt  a šikmé rampy a sú zabezpečené v súlade s 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 
 Pod a odst. ř.15 ČSN 730Ř02 musia byť CHÚC typu A osvetlené núdzovým 
osvetlením. Núdzové osvetlenie musí byť funkčné po dobu min. 15 minút. Kontrola a 

čistenie spalinových ciestĽ výber kondenzátu  a prevádzkové revízie pod a prílohy E 
ČSN 744201 pre celoročnú prevádzku spotrebiča na plynné palivo musia prebiehať 
raz ročne. Jednotlivé poţiarne úseky sú od seba oddelené poţiarne deliacou stenouĽ 
ktorá je z materiálov triedy reakcie na oheň A1. Navrhnuté stavebné konštrukcie 

vyhovujú poţiadavkám ČSN 73 0Ř02. Navrhnuté únikové cesty vyhovujú 
normatívnym poţiadavkám ČSN 73 0Ř02. Poţiarne bezpečnostný priestor 
neohrozuje susedné objekty a nezasahuje na susedné pozemky. 

B.3.6. Základná charakteristika objektu 

a) Stavebné riešenie 

 V rámci adaptácie bude objekt kompletne dodatočne zateplený. Zvislé steny 
budú izolované systémom ETICS. Tepelnú izoláciu tvorí MWĽ časť SO 01 je 
izolovaná hrúbkou izolácie 160 mm, a objekt SO 02 hrúbkou Ř0 mm. Pôvodné 
drevené okná sú nahradené plastovými 6 komorovými oknami s izolačným trojskom. 
Celková hodnota súčinite a prechodu tepla okna je uvaţovaná Uw=1,0W/m2K. 

Vstupné dvere a terasové dvere sú navrhnuté plastové presklené s izolačným 
dvojsklom. Súčinite  prechodu tepla dverových výplní je uvaţovaný U=1,0W/m2K.  

 Pôvodná skladba plochej strechy bola odstránená aţ na nosnú časť Ě stropné 
panelyě a nahradená novo navrhnutou skladbou s tepelnou izoláciou a hydroizoláciou 
z asfaltových pásov ktorú bude tvoriť povlaková krytina. Spád plochej strechy je 
vytvorený spádovými klinmi z EPS. Časť objektu SO 01 je zastrešená zelenou 
strechou s extenzívnou zeleňouĽ zastrešenie dvojpodlaţnej časti objektu je navrhnutá 
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skladba strechy s povlakovou krytinou z hydroizolačného súvrstvia z asfaltových 
modifikovaných pásovĽ tepelnú izoláciu tvoja PIR dosky hrúbky 140 mm.  
 Skladba podlahy na teréne je doplnená o tepelnú izoláciu - PERIMETER. 

Hrúbka novo navrhnutých vrstiev podlahy na zemine v časti SO 01 je 200  mm a  v 

časti SO 02 Ětepmperovaný priestor skladuě je hrúbka skladby 150 mm. Skladba 

podlahy v 2NP je doplnená o akustickú izoláciu z MW. 

b) Konštrukčné a materiálové riešenie 

 Konštrukčným riešením je existujúci objekt riešený ako tehlový skeletĽ 
vymurovaný z tehál metrického formátu. Základom je modulová sieť o VM = 
2000 mm vo smere pozdĺţnej osy. V priečnom smere je objekt členený do dvoch 
traktov o hl. 2700 mm a 5000 mm. K zastropeniu týchto rozpätí je potom uţité ţb. 
prefa dosiek typu PZD 300 a 530. 

 Prístavbu bude tvoriť kombinovaný systém. Zvislé steny sú z keramických 
tehál hr. 300 mm - Porotherm. Vodorovné nosné konštrukcie budú tvoriť 
ţelezobetónové dosky - C20-25Ľ B500B. Hrúbka dosky nad 1NP a 2NP bude 
230 mm. Výstuţ vi  zloţka č.Ř. V exteriérovej časti prístavby je konštrukcia stropu 
podopretá pomocou troch ţelezobetónových stĺpov s rozmermi 400x400 mm. Pod 

stropnou doskou je na hrúbku muriva navrhnutý ţelezobetónový veniec výšky 
250 mm. Betón C20/25 a výstuţ B 500B. Výstuţ ŢB venca budú tvoriť 4 x ø12Ľ 
dvojstriţné strmienky ø6 á 250 mm. 

Skladby konštrukcií sú deailne popísané v zloţke C4. 

Zvislé nosné murivo 

  Piliere a nosné steny sú vymurované z tehál CDr 100  maltou vápenno-

cementovou. Parapetné murivo pri oknách 1500/1500 je z 250 mm hrúbky muriva 
z tehál CDM 300 na maltu nastavenú a na vnútornom líci je obloţené heraklitovými 
doskami 50 mm a omietnuté. V trakte o svetlosti 2700 mm sú parapety v plnej hrúbke 

a zakončené poslednou vrstvou z tehál P 100 na maltu nastavenú. 

Vodorovné nosné konštrukcie 

 Stropy na rozpon 5000 mm sú realizované z prefabrikovaných dosiek PZD – 

500/5300. Stropy na rozpon 2700 mm sú realizované z prefabrikovaných dosiek PZD 

300/3000. Prestupy stropných konštrukcií sú realizované vynechaním stropnej doskyĽ 
s doplnením potrebnou armatúrou a dobetónovaním. Stropná konštrukcia 
je po obvode stiahnutá ţelezobetónovým monolitickým vencom. Nadokenné 
a naddverné preklady sú prefabrikáty rady RZP. 

Strešný plášť 
 Objekt je zastrešený pultovou strechou vytvorenou 3% spádovaním  sypanej 
škvary a jednotlivými izolačnými vrstvami. Hlavná izolačná nepriepustná vrstva 
je zhotovená zo sklobitu. Ţ abyĽ kotlíky a odpady sú typové a ako všetky 
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oplechovania sú realizované z pozinkovaného plechu. Odpady sú vo ne vedené 
vo vonkajšej stene. 

Okná a výplne otvorov 

 Vnútorné aj vonkajšie dvere sú typovéĽ do oce ových alebo drevených 
rámových zárubní. Okná v prízemí i druhom nadzemnom podlaţí sú drevené – 

typovéĽ suterénne okná oce ové – typové.  
 

Adaptácia 

 Adaptácia objektu zahŕňa zmenu účelu stavby. Z pôvodnej funkcie materskej 

škôlky bude objekt čiastočne prestavaný a upravený takĽ aby mohol slúţiť ako objekt 
pre bývanie. Celkovo budú vytvorené tri samostatné bytové jednotky so samostatným 
vstupom. Na prvom nadzemnom podlaţí budú vytvorené dve bytové jednotky.  

Na úrovni druhého nadzemného podlaţia je navrhnutý samostatný byt s prístupom 
cez priame dvojramenné schodisko.  
 V rámci adaptácie bude objekt kompletne dodatočne zateplený. Zvislé steny 
budú izolované systémom ETICS. Tepelnú izoláciu tvorí MWĽ časť SO 01 je 
izolovaná hrúbkou izolácie 160 mm, a objekt SO 02 hrúbkou Ř0 mm. Pôvodné 
drevené okná sú nahradené plastovými 6-komorovými oknami s izolačným trojsklom. 

Celková hodnota súčinite a prechodu tepla okna je uvaţovaná Uw = 1,0 W/m2K. 

Vstupné dvere a terasové dvere sú navrhnuté plastové presklené s izolačným 
dvojsklom. Súčinite  prechodu tepla dverových výplní je uvaţovaný U = 1,0 W/m2K.  

 Pôvodná skladba plochej strechy bola odstránená aţ na nosnú časť Ěstropné 
panelyě a nahradená novonavrhnutou skladbou aj s tepelnou izoláciou. Spád plochej 
strechy je vytvorený spádovými klinmi z EPS. Časť objektu SO 01 je zastrešená 
zelenou strechou s extenzívnou zeleňou a terasou. Tepelnú izoláciu v rámci skladby 
zelenej strechy a terasy bude tvoriť extrudovaný polystyrén hrúbky 140 mm 

so zvýšenou pevnosťou v tlaku. 
 Na zastrešenie dvojpodlaţnej časti objektu je navrhnutá skladba strechy 
s povlakovou krytinou z hydroizolačného súvrstvia z asfaltových modifikovaných 
pásovĽ spád plochej strechy je vytvorený spádovými klinmi z EPS a tepelnú izoláciu 

tvoria PIR dosky hrúbky 140 mm.  

 Skladba podlahy na teréne je doplnená o tepelnú izoláciu - PERIMETER. 

Hrúbka novonavrhnutých vrstiev podlahy na zemine v časti SO 01 je 200 mm 

a v časti SO 02 (temperovaný priestor skladuě je hrúbka skladby 150 mm. Skladba 

podlahy v 2NP je doplnená o akustickú izoláciu z MW.  

c) Mechanická odolnosť a stabilita 

 Mechanická odolnosť a stabilita je riešená v rámci návrhu konštrukcií vi  
zloţka C4 - Skladby konštrukcií. 
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B.3.7. Základná charakteristika technických a technologických zariadení 

a) Technické riešenie 

 Technické zariadenia nie sú v rámci tohto projektu riešené. Sú súčasťou 
samostatnej prílohy projektovej dokumentácie. 

b) Výpis technických a technologických riešení 
 Nako ko sa jedná o súkromný objekt na bývanie v objekte sa budú nachádzať 
technológie na súkromné potreby.  
 V obývacej miestnosti sa nachádza krb s maximálnym výkonom 10kW. Jeho 
obsluha je moţná z ved ajšej miestnosti ktorá priamo susedí so skladom dreva. 
Odvod spalín krbu bude priamym dymovodom s funkciou komína. Pri dodrţaní 
účinnej výšky komína 5 m bude komín siahať 2Ľ3 m nad najvyšší bod atiky. 
Uvaţovaná teplota spalín je 240ºC a prívod vzduchu do ohniska bude vetracou 
šachtou ktorá je súčasťou komínového telesa.  
  Na plochej streche objektu Ězastrešenie dvojpodlaţnej častiě sú navrhnuté 
fotovoltické  panely a solárne kolektory. Plochá strecha umoţňuje ideálne natočenie 
pre maximálne slnečné zisky.  Skladba strechy je navrhnutá so zvýšenou pevnosťou 
v tlakuĽ aby inštalácia týchto zariadení bola moţna. 

B.3.8. Požiarne bezpečnostné riešenie 

 Pod a odst. ř.15 ČSN 730Ř02 musia byť CHÚC typu A osvetlené núdzovým 
osvetlením. Núdzové osvetlenie musí byť funkčné po dobu min. 15 minút. 
 Kontrola a čistenie spalinových ciestĽ výber kondenzátu  a prevádzkové revízie 
pod a prílohy E ČSN 744201 pre celoročnú prevádzku spotrebiča na plynné palivo 
musia prebiehať raz ročne. 

Tab. 1  Výpočtové požiarne zaťaženie a stupne požiarnej bezpečnosti 

Poţiarný úsek Výpočtové poţiarné zaťaţenie pv (kg/m2) SPB 
N 1.01 40 II 
N 1.02 40 II 
N 1.03 45 II 
N 2.01 40 II 
P 1.01 45 II 

 Jednotlivé poţiarne úseky sú od seba oddelené poţiarne deliacou stenouĽ 
ktorá je z materiálov triedy reakcie na oheň A1. Navrhnuté stavebné konštrukcie 
vyhovujú poţiadavkám ČSN 73 0Ř02.  
 Navrhnuté únikové cesty vyhovujú normatívnym poţiadavkám ČSN 73 0Ř02. 

Poţiarne bezpečnostný priestor neohrozuje susedné objekty a nezasahuje 
na susedné pozemky. 
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Tab. 10 Prenosné hasiace prístroje ĚPHPě 

Požiarny 
úsek 

S (m
2
) 

Pôdorysná 
ploha PÚ 

a 
Súčinite  

6.4 

c3 

Súčinite  
6.6.6 

nr 
Skutočný 

počet Označenie Typ 

N 1.01 319,86 1,2 0,5 2,07 4 PG 6 21A 

N 1.02 77,74 1,2 0,5 1,02 1 PG 6 21A 

N 1.03 75,41 1,2 0,5 1,01 1 PG 6 21A 

N 2.01 152,38 1,2 0,5 1,43 2 PG 6 21A 

P 1.01 139,60 1,2 0,5 1,37 2 PG 6 21A 

SPOLU 10 PG 6 21 A 

 Posudzovaný objekt pre bývanie vyhovujeĽ pri dodrţaní všetkých hore 
uvedených skutočnostíĽ poţiadavkám poţiarnej bezpečnosti. 

B.3.9. Zásady hospodárenia s energiami 

a) Kritéria tepelne technického hodnotenia 

 Vypočítané hodnoty súčinite ov prechodu tepla vyhovujú poţiadavke normy 
ČSN 73 0570-2 vo všetkých posudzovaných fragmentoch. Pre výplne otvorov je 
nutné vyţadovať splnenie uvaţovaných súčinite ov prechodu tepla ich dodávate om. 
Nako ko sa jedná o stavbu ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky je 
nutné aby splňovať poţiadavky STN 73 0540. 

Tab. 8 - Súčiniteľ prechodu tepla fragmentov konštrukcií 

Konštrukcia 
Súčiniteľ prechodu tepla 

Požiadavka
ČSN 

Požiadavka
STN 

Výpočet 

Označenie Názov UN UN U 

S1 Plochá strecha 0,24 0,20 0,17 
S2 Plochá strecha 0,24 0,20 0,23 
S3 Podlaha na teréne  0,45 0,20 0,27 
S5 Podlaha na teréne temperovaný p. 0,85  0,42 
S8 Obvodová stena SO 01 0,30 0,32 0,25 
S9 Strop medzi priestormi s rozdielom do 10 ºC 1,05  0,44 
S10 Strop medzi priestormi s rozdielom do 10 ºC 1,05  0,42 
S11 Plochá strecha 0,24 0,20 0,23 
S13 Obvodová stena - temperovaný p. SO 02 0,75 0,32 0,40 
S14 Podlaha na teréne - temperovaný p. 0,85  0,58 
S17 Strop medzi priestormi s rozdielom do 10 ºC 1,05  0,24 

 Výplne otvorov/ Vonkajšie dvere 1,5/1,7 1,4/3,0 1,0/1,2 

 

 Priemerný súčinite  obálky budovy vyhovuje normovej poţiadavke a v zmysle 
klasifikačnej stupnice je zaradený do Triedy B - Úsporná budova. 
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Tab. 9 - Priemerný súčiniteľ prechodu tepla obálky budovy a merná tepelná strata   

Budova 
Referenčná budova (stanovenie 

požiadaviek) Hodnotená budova 

Konštrukcia 
Plocha 

A 
(m

2
) 

Súčinite a 
prestupu 

tepla  

U 
(W/(m

2
K) 

Redukčný 
činite  

b 
(-) 

Merná 
stráta 

prestupo
m tepla 

 HT 

Plocha 

A 
(m

2
) 

Súčinite a 
prestupu 

tepla  

U 
(W/(m

2
K) 

Redukčný 
činite  

b 
(-) 

Merná 
stráta 

prestupom 
tepla 

 HT 

Obvodová stena SO 01 530,95 0,30 1,0 159,29 530,95 0,25 1,0 132,74 
Obvodová stena SO 02 99,16 0,75 1,0 74,37 99,16 0,40 1,0 39,67 
Plochá strecha 312,38 0,24 1,0 74,97 312,38 0,17 1,0 53,11 
Zelená plochá strecha 223,31 0,24 1,0 53,59 223,31 0,23 1,0 51,36 
Podlaha na teréne SO 01 471,73 0,85 0,66 264,64 471,73 0,42 0,66 130,76 
Podlaha na teréne SO 02 94,82 0,45 0,49 20,91 94,82 0,27 0,49 12,55 
Terasa 51,06 0,24 1,0 12,25 51,06 0,23 1,0 11,75 
Okná  174,23 1,5 1,0 261,35 174,23 1,0 1,0 174,23 
Dvere 13,86 1,7 1,0 23,56 13,86 1,2 1,0 16,64 
Plocha celkom 1971,5  944,93 1971,5  622,78 
Tepelné väzby 1971,5*0,02 39,43 1971,5*0,01 19,71 
Celková merná strata prestupom tepla  984,36  642,49 

Priemerný súčiniteľ prestupu tepla  944,93/1971,5+0,02 

Poţ. 
0,50 
Dop. 

0,38 

642,49/1971,5 0,33 
Vyhovuje 

Klasifikácia triedy obálky budovy pod a prílohy C Ě0Ľ33/0Ľ5ě 0,66 Trieda B - úsporná 

b) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energie 

 Navrhované alternatívne zdroje budú podliehať podrobnému návrhu 
dodávate a samotných systémov.  
 Na plochej streche objektu Ězastrešenie dvojpodlaţnej častiě sú navrhnuté 
fotovoltické  panely a solárne kolektory. Plochá strecha umoţňuje ideálne natočenie 
pre maximálne slnečné zisky.  Skladba strechy je navrhnutá so zvýšenou pevnosťou 
v tlakuĽ aby inštalácia týchto zariadení bola moţna. 

B.3.10. Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a 
komunálne prostredie 

 Adaptácia stavby nebude mať negatívny vplyv na ţivotné prostredie. Pri 

výstavbe budú pouţité iba materiályĽ ktoré negatívne neovplyvňujú ţivotné 
prostredie. Vplyvom prístavby nedôjde k  zatieneniu okolitých stavieb. Objekt je 
osadený v dostatočnej vzdialenosti od hraníc pozemku a splňuje poţiadavky na 
odstupové vzdialenosti. Okolie objektu je zatrávnené a osadené zeleňou. 
 V rámci realizácie bude s odpadom nakladané v súlade s platnými predpismiĽ 
tj. zákon č. 1Ř5/2005 Sb., o odpadoch a novelou 169/2013 Sb.Ľ tohto zákona a 
vyhlášky č. 3Ř3/2001 Sb.Ľ o podrobnostiach narábania s odpadmi. Odpad bude 
triedenýĽ oddelene skladovanýĽ odváţaný a likvidovaný štandardným spôsobom na 
základe zmluvy s oprávnenou  organizáciou. Doklady o odpadoch budú predloţené 
ku kolaudácií. 
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 Vetranie 

 Vetranie objektu bude realizované prirodzene pomocou okenných otvorov. V 
priestorochĽ ktoré si to svojím dispozičným umiestnením vyţadujú, bude vetranie 

zaistené ako nútene pomocou ventilátorov.  
 Vykurovanie 

 Celý objekt bude delený do piatich vykurovacích zón, aby bolo moţné 
regulovať vykurovanie pod a vyuţívania jednotlivých častí objektu. 
 Priestory skladov (objekt SO 02) a podzemné podlaţie – suterén budú 
temperované, a to na teplotu 15 ºC. V jednotlivých miestnostiach budú inštalované 
teplovodné rozvody a vykurovacie telesá – radiátory. 
 Objekt SO 01 bude rozdelený na tri vykurovacie zóny – kaţdá bytová jednotka 
samostatne.  

 Objekt vily bude vykurovaný sčasti krbom umiestneným v centrálnej spolo-

čenskej miestnosti č. 120 KUCHY A S JEDÁL OU a 11Ř OBÝVACIA IZBA. Krb 

bude na pevné palivo – drevo a jeho obsluha bude moţná z ved ajšej miestnosti. 
Tým bude zabezpečená eliminácia šírenia nečistôt z obsluhy krbuĽ zvýši sa samotný 
komfort a taktieţ bude zvýšená bezpečnosťĽ nako ko s otvoreným ohňom nebude 
narábané priamo z obytnej miestnosti. Vykurovanie bude v týchto miestnostiach 
doplnené o podlahové konvektoryĽ ktoré budú situované v podlahe pod oknami. 
V miestnostiach č. 124 WELLNESS, 128 WC, 105 WC a  126 ODPOČÍVARE  bude 

vo vrstve podlahy s náš apnou vrstvou keramickej dlaţby pouţité elektrické 
podlahové vykurovanie. Podlahové vykurovanie bude obsluhované pomocou 
ovládacej jednotky a čidlomĽ ktoré bude zaisťovať vhodnú teplotu Ěpokles dotykovej 
teplotyě. Ostatné miestnosti budú vykurované pomocou teplovodného vykurovania a 
inštaláciou vykurovacích telies – radiátorov. Podlahové vykurovanie a konvektory 
budú taktieţ pouţité v miestnosti č. 127 SPÁL A.  V tomto prípade sa jedná 
o teplovodné podlahové kúrenie. Kondenzačný plynový kotol bude umiestnený 
v miestnosti č. 140 TECHNICKÁ MIESTNOS . 

 Objekt – apartmán pre rodičov bude vykurovaný samostatným rozvodomĽ aby 
bolo moţné v prípade dočasného nevyuţívania tejto časti vykurovanie nastaviť 
na niţšiu teplotu – objekt temperovať. Teplovodné rozvody s výhrevnými telesami – 

radiátormi budú napojené na plynový kondenzačný kotolĽ ktorý je v miestnosti  
č. 140 TECHNICKÁ MIESTNOS . V miestnosti č. 13Ř KÚPE A bude vo vrstve 

podlahy inštalované podlahové elektrické vykurovanie za účelom zvýšenia komfortu 
a tepelnej pohody. 

 Na podlaţí 2NP sa nachádza samostatný byt. Objekt bude mať samostatné 
rozvody na vykurovanieĽ ktoré budú ústiť do miestnosti č. 204 TECHNICKÁ 
MIESTNOS , v ktorej bude kondenzačný plynový kotol. Teplovodné rozvody 
s výhrevnými telesami – radiátormi budú napojené na plynový kondenzačný kotol. 
V miestnosti č. 202 KÚPE A bude vo vrstve podlahy inštalované podlahové 
elektrické vykurovanie za účelom zvýšenia komfortu a tepelnej pohody. 
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 Objekt nebude mať negatívny vplyv na ţivotné prostredieĽ okolité pozemky či 
stavby. Negatívne vplyvyĽ ktoré sú spojené s výstavbouĽ budú eliminované 
dodrţaním reţimu pracovnej doby a pracovného pokoja. Prašnosť bude odstránená 
pomocou kropeniaĽ hlučné prostredie budú obmedzené na nevyhnutne nutnú dobu.  

B.3.11. Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho 
prostredia 

a) Ochrana pred prenikaním radónu z podložia 

 Pod a radónovej mapy sa objekt nachádza v oblasti s nízkym radónovým 
rizikom. V alšom stupni prebehne spoločne s hydrogeologickým prieskumom i 

prieskum radónový.  Výsledky týchto prieskumov budú v alšom stupni spracované 
do projektovej dokumentácie. Stavba bude navrhnutáĽ tak aby bola chránená proti 
vplyvom radónového rizika. 

b) Ochrana pred bludnými prúdmi  
 Opatrenia proti bludným prúdomĽ seizmiciteĽ povodňam alebo iným účinkom 
nie sú vonkajším prostredím stavby vyvolané.  

c) Ochrana pred technikou seizmicitov  

 Ochrana pred seizmickou aktivitou nie je nutná nako ko objekt sa nenachádza 
v oblasti s technickou seizmicitou. 

d) Ochrana pred hlukom 

 Ochranu proti hluku  z vonkajšieho prostredia nie je nutné riešiť. 

e) Protipovodňové opatrenia 

 Pod a povodňovej mapy Slovenskej republiky stavba neleţí v záplavovom 
území. Stavba sa tieţ nenachádza ani v poddolovanom či inak nevhodnom území. 

f) Ostatné účinky ( vplyvy poddolovania, výskyt metanu a pod.) 
 Ţiadne alšie škodlivé účinky neboli na území zistené. 

B4. Pripomienky na technickú infraštruktúru 

a) Napájacie miesta technickej infraštruktúry 

 Existujúce prípojky na inţinierske siete budú nahradené novými v totoţných 
pripojovacích miestach. Dôvodom výmeny je ich neuspokojivý súčasný stav. Nové 
prípojky budú zhotovené pod a súčasne platných predpisov a noriem. Na hranici 
pozemku budú zhotovené šachty a na jednotlivé siete budú osadené meracie 
zariadeniaĽ ktorými bude kontrolovaná spotreba a prietok energií. Splašková 
kanalizácia nie je doposia  v tejto časti obce vybudovaná. 

b) Pripojovacie rozmery, výkopové kapacity a dĺžky 

 Pripojovacie rozmery a výkopové kapacity prípojok nie sú riešené.  
 Dĺţky jednotlivých prípojok sú nasledovné: 

- Prípojka rozvodu vody  20,10 m 
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- Plynová prípojka  28,90 m 

- Elektrická prípojka  27,00 m 

- Komunikačné káble  27,50 m 

B5. Dopravné riešenie 

a) Popis dopravného riešenia 

b) Napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru 

c) Doprava v pokoji 

d) Pešie a cyklistické trate 

 Vzh adom k povahe stavby Ěadaptácia a prístavbaě nie je dopravné riešenie 
nijako novo ovplyvnené a z tohto dôvodu zostane zachované bez zmien. Zmeny 
budú realizované iba v rámci súkromného pozemku - vybudovanie nových 
spevnených plôch - chodníkov. 

B6. Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 

a) Terénne úpravy 

 Terénne úpravy v rámci adaptácie zahŕňajú čiastočné vyrovnanie terénu 
pomocou násypu vo východnej časti pozemku. Pri samotnej realizácií prístavby budú 
vykonané výkopové práceĽ čím bude narušený súčasný stav. Finálne terénne úpravy 
budú riešené samostatne záhradným architektom. 

b) Použitie vegetačných prvkov 

 Z dôvodu nutného výrubu dvoch drevín - stromov ( borovica a breza) bude v 

rámci pozemku realizovaná náhradná výsadba. Nako ko je v rámci adaptácie 
navrhnutá nová skladba strechy bude zatrávnenie pouţité aj na strešných plochách. 
V rámci terasy budú pouţité prvky zelene - stromčeky nízkeho vzrastu v kvetináčoch. 

c) Biotechnické opatrenia 

 Ţiadne biotechnické opatrenia nebudú pouţité. 

B7. Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana 

a) Vplyvy na životné prostredie - ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda 

 Adaptácia stavby nebude mať ţiadne negatívne vplyvy na ţivotné prostredie. 

b) Vplyvy na prírodu a krajinu ( ochrana drevín, ochrana pamiatkových 
stromov, ochrana rastlín a živočíchov a pod.) zachovanie ekologických 
funkcií a väzieb v krajine 

 Adaptácia stavby nebude mať ţiadne negatívne vplyvy na prírodu a krajinuĽ 
ani na ekologické funkcie a väzby v krajine. 
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c) Vplyvy na sústavu chránených území Natura 2000 

 Stavba nespadá do sústavy chránených území Natura 2000. 

d) Návrh  zohľadnenia podmienok zo záveru zisteného konaním alebo 
stanoviská EIA 

 Nebolo realizované ţiadne zisťovanie konania ani stanovisko EIAĽ neboli teda 
vydané ţiadne podmienky. 

e) Navrhovaná ochrana a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzenia a 
podmienky ochrany podľa iných právnych predpisov 

 Nie sú navrhnuté ţiadne ochranné a bezpečnostné pásma. Nie je stanovený 
ţiadny rozsah ani podmienky pod a iných právnych predpisov. 

B8. Ochrana obyvateľstva 
 Adaptácia stavby je navrhnutá v súlade s platnou legislatívouĽ predovšetkým 
so stavebným zákonom č. 1Ř3/2006 Sb. a príslušných vyhlášok. 

V danej lokalite nie je navrhovaný ani poţadovaný evakuačný kryt. 

B9. Zásady organizácie výstavby 

 Nie je súčasťou riešenia. Zásady organizácie výstavby by boli samostatnou 
prílohou projektovej dokumentácie. 
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D.1.1 TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Názov stavby: ADAPTÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY NA MODERNÉ 
 BÝVANIE 

Miesto stavby: PravenecĽ okres PrievidzaĽ Slovenská republika 

Parcely: 1270/2, 1270/3 

Investor: ubomír Majzlan a manţ. Klaudia 

 Pravenec č.352Ľ SR 

 971 16 

Projektant: Bc. Gabriela Peciarová 

 Krásno 134 

 ř5Ř 43 Partizánske 

Spracoval: Bc. Gabriela Peciarová 

Dátum spracovania: január 2015 

Stupeň dokumentácie: Realizačný projekt 
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2. POŢIADAVKY NA SPRACOVANIE A POUŢITIE 
DOKUMENTÁCIE PRE PREVEDENIE STAVBA (DPS) 

 Všetky navrhované riešenia spĺňajú platné normy. V prípade ich rozporu v 
hierarchii - ENĽ ČSN ENĽ ČSN alej musia byť dodrţané technologické predpisy a 
postupy dané jednotlivými výrobcami / dodávate mi.  
 Všetky citované normy v tejto  DSP+DPS sú záväzné pre túto stavbu. 

 Pri spracovávaní boli pouţité hlavne tieto normy: 

 zákon č. 1Ř3/2006 Sb.Ľ o územním plánování a stavebním ádu Ěstavební zákoně 
 Vyhláška č. 4řř/2006 Sb.Ľ o dokumentaci staveb.  

 Na ízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 2Ř.12. 2007Ľ kterým se stanoví podmínky 
ochrany  zdraví zam stnanců p i práci 

 Na ízení vlády č.272/2011 Sb.Ľ kterým se m ní na ízení vlády č. ŘŘ/2004  Sb.Ľ o 
ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací 

 zákon č. 26Ř/200ř Sb O obecných technických poţadavcích na výstavbu 

 zákon č. 3řŘ/200ř Sb. O obecných technických poţadavcích zabezpečujících uţívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 zákon č. 137/2004 Sb. Hyg. poţadavky na stravování 

 zákon č. 3Ř3/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady 

 zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 

ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6114 Vozovky místních komunikací 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

ČSN 73 0532 
Akustika - ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - 

požadavky 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - výrobní objekty 

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - shromažďovací prostory 

ČSN 73 0834 Změny staveb (pro rekonstrukce a úpravy) 
ČSN 73 1901 Navrhování střech. Základní ustanovení 
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN 734108 Šatny, umývárny, záchody 

ČSN 734201 Komíny a kouřovody 

ČSN 730602 Ochrana staveb proti radonu z materiálů 

ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 

ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení 
ČSN 74 4507 Stanovení protiskluzových vlastností povrchů podlah 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Požadavky 

ČSN EN 1995 Navrhování dřevěných konstrukcí. 
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce - provádění 
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ČSN P ENV 1996 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví. Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu 

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb. Základní ustanovení 
ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů 

ČSN 49 6100 Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů a zařízení. Společná ustanovení 
ČSN EN ISO 12944 Nátěry ocelových konstrukcí. 

ČSN EN ISO 7519 
Technické výkresy - výkresy pozemních staveb - základní pravidla zobrazování ve výkresech 

stavební části 
ČSN EN ISO 11091 Výkresy pozemních staveb - kreslení zahradních úprav 

ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce 

ČSN 73 3050  Zemní práce 

 

TextováĽ výkresová i tabu ová časť dokumentácie DSP + DPS tvorí jeden 

vzájomne sa doplňujúci a previazaný celok. V prípade rozporu alebo nejasností 
medzi jednotlivými časťami PD musí byť bezodkladne kontaktovaný spracovate  PDĽ 
ktorý poskytne vysvetlenie/technickú pomoc. 

Jednotlivý účastníci výberového konania na generálneho dodávate a prípadne 
iný potenciálny dodávatelia sa musia zoznámiť s DSP + DPS v nadväznosti na výkaz 
výmer/súpis prácĽ dodávok a sluţiebĽ a na základe týchto kompletných informácií 
časti diela oceniť. alej je potrebné pri stanovení ceny pod a vykázanej výmery 
započítať všetky predpokladané doplnkové prvky a činnosti s touto poloţkou 
súvisiace takĽ aby ceny bola kompletná a prvok funkčný Ěpríklad: podlaha - vrátane 
dilatáciíĽ kútových dilatačných prechodových líšt at .ě Na prípadné rozpory 
bezodkladne upozorniť v rámci výberového konania spracovate a PDĽ ktorý poskytne 
vysvetlenie. Na neskoršie upozornenie nebude braní zrete .  

 

Po vybraní konkrétnych dodávate ov a prvkov musí byť spracovaná podrobná 
koordinácia všetkých rozvodov stavby.  

Všetky materiály ovplyvňujúce estetické a úţitkové vlastnosti stavby 
podliehajú odsúhlaseniu / vzorkovaní s projektantom a investorom projektu. 

 

Predpísané skúšky:  
ČSN 732577 Zkouška p ídrţnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 

ČSN 73251Ř Zkouška vodot snosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 
ČSN 73257ř Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 
ČSN 7325Ř0 Zkouška prostupu vodních par 
Dodávate  musí pre stavbu pouţiť len také výrobkyĽ ktoré majú také vlastnostiĽ aby 
počas doby predpokladanej existencie stavby bola pri beţnej údrţbe zaručená 
poţadovaná mechanická pevnosťĽ stabilitaĽ poţiarna bezpečnosťĽ hygienické 
poţiadavkyĽ ochrana zdravia a ţivotného prostrediaĽ bezpečnosť pri uţívaníĽ ochrana 
proti hluku a úspora energie. Pouţité materiály a výrobky musia mať vlastnosti 
overené platnými zákonmi. 
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Všetky pouţité materiály a výrobky musia mať atest prípadne prehlásenie o zhodeĽ 
tieto dokumenty budú predané investorovi. Pri realizácii stavby musia byť dodrţané 
technologické postupy a doporučenie výrobcov prípadne dovozcov  výrobkov a 
materiálov.  
Dodávatelia všetkých častí stavby sú povinný predať spolu s dokončením prác 
príslušné revízieĽ výsledky tlakových skúšokĽ prevádzkové poriadky, pasporty, atesty, 

prehlásenia o zhode a ostatné zárukyĽ vzťahujúce sa k predmetu  diela pod a 
platných predpisov a noriem.  

3. ÚČEL OBJEKTU 

 Pôvodný účel objektu materskej škôlky je v rámci adaptácie - stavebných 
úprav a prístavby zmenený na objekt na bývanie.  

 V rámci adaptácie stavby sú vytvorené tri bytové jednotkyĽ kaţdá má 
samostatný vstup z exteriéru. Prístavba je dispozične a funkčne previazaná s 
pôvodnou stavbou. Objekt pôvodne slúţiaci ako byt správcu objektu je v rámci 
adaptácie vyuţívaný ako skladovacie a úloţné priestory pre osobný majetok 
investora. 

4. POPIS SÚČASTNÉHO STAVU 

 Objekt sa nachádza v mierne svahovitom teréne  obce Pravenec Ěokres 
PrievidzaĽ Slovenskoě parc. č. 1270/2; 1270/3Ľ k. ú. Pravenec. Objekt je umiestnený 
pozdĺţnou osou po spádnici.  
 Objekt bol postavený v roku 1ř63 a pôvodne slúţil ako materská škôlka 
a jasle. K svojmu pôvodnému účel bol vyuţívaný do roku 2000Ľ potom bol čiastočne 
vyuţitý ako dielňa odevnej firmy. Od roku 2010 je objekt nevyuţívaný. Doposia  
neboli na objekte vykonané zásadnejšie zmeny týkajúce sa vzh adu alebo zásahu 
do nosných konštrukcií. Súčasným majite om bol priebeţne opravovaný havarijný 
stav plochej strechy.  

5. BÚRACIE PRÁCE 

 V rámci adptácie objektu sú v objekte realizované búracie práce. Jedná sa o 
zväčšenie okenných otvorov - predĺţenie. alej sa búra časť nosnej steny 
juhovýchodnej fasády. V rámci objektu sú vybúranie niektoré nenosné priečky z 
dôvodu zmeny dispozície a účelu stavby.  

- existujúce spenené plochy budú povrchovou úpravou zjednotené s novo 
vybudovanými chodníkmi.  
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- V oboch podlaţiach kde sa bude funkčne napájať prístavba objektu, budú 
jestvujúce okenné otvory zväčšené vybúraním a budú tvoriť prechodové a 
dverné otvory. 

- V oboch podlaţiach budú z časti zamurované okenné a dverné otvory. Presné 
definovanie o rozsahu zamurovania otvorov a časti otvorov sú zrejmé z 
výkresov pôdorysov - D 1.1.01, D 1.1.02 a D 1.1.03. 

- Pôvodná skladba plochej strechy bude odstránená a to aţ na nosnú vrstvu 
stropných panelov a následne nahradená novo navrhnutou skladbou strechy.  

- V objekte budú vybúrané nové okenné otvory. Nové preklady budú z 
oce ových valcovaných I profilov . Dĺţka uloţenia je navrhovaná 300 mm. 

(mnoţstvoĽ celková dĺţka a typ profilov je nutné overiť statickým výpočtomě.  
- Rozsiahlejšie búracie práce sú zrejmé z výkresu D 1.1.01. Jedná sa o úplné 

odstránenie miestností č. 14 a č. 15. 
- Miestnosti č.30 aţ č.33 budú búracími prácami odstránené. Vznikne tak 

priestor exteriérovej terasy ktorá bude zastrešená jestvujúcou stropnou 
konštrukciou. Nosná stena bude nahradená novo vybudovanými piliermi a 
prekladom z valcovaných oce ových I profilov ĚmnoţstvoĽ celková dĺţka a typ 
profilov je nutné overiť statickým výpočtomě. 

6. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A DISPOZIČNÉ 
RIEŠENIE 

 Navrhovaná adaptácia stavby architektonickyĽ tvarovo i farebne vychádza z 
riešenia okolitej zástavby. Základná hmota je členitá a vychádza z časti z pôvodného 
riešenia: "Vlastná hmota objektu je potom zloţená z troch výškovo rozličných 
kubusov, z nich prostredný je o výške dvoch etáţi a krajové o výške jednej etáţe. 
Táto hmota je osadzovaná do terénu tak, ţe prirodzená sklonitosť je terénnymi 
zárezmi upravená pre čo najvhodnejšie výškové umiestnenie objektu. Bliţšia 
členitosť je potom zrejmá z pôdorysu, ktorý má pribliţne charakter písmena "L" s 
ďalšou základnicou ". 
 Prístavbou sa naruší pôvodný základný tvar písmena L. Jedná sa hlavne o 
juhovýchodnú fasádu. Členitou fasádou sa opticky budova skráti a bude pôsobiť 
architektonicky príťaţlivejšie. Výškové členenie objektu ostáva zachované.   
 Adaptácia stavby okolitú zástavbu vhodne doplní a príjemne do nej ako 
konepčneĽ účelovoĽ tak i architektonicky zapadne.  
 Prístavba objektu je navrhnutá ako dvojpodlaţný objekt funkčne a dispozične 
napojený na existujúcu budovu. Prístavba je bez podpivničenia a na existujúce sa 
napája pomocou stupňovytých základových pásov. Konštrukčné výšky jednotlivých 
podlaţí novej časti sú navrhnuté s oh adom na existujúce výškové úrovne podláh v 
objekte. Nová skladba podlahy je doplnená v 1NP o tepelnú izoláciuĽ celková hrúbka 
novej skladby je 200 mm. V rámci  2NP je skladba doplnená o akustickú izoláciu a 
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celková hrúbka novej skladby je 150 mm. Maximálna výška objektu ostáva 
zachovaná čiţe ŘĽ050 m. 

 Objekt je zastrešený plochou strechou s rôznou výškou atiky. Objekt SO 02 
má výšku atiky 2Ľř25 m. Dvojpodlaţná časť objektu má výšku atiky  6Ľř50 m a 

jednopodlaţná časť objektu SO 01 má výšku atiky 3,900 m. ĚVýška je vztiahnutá k 
úrovni podlahy 1NP = 0Ľ000.ě 
 Dominantným prvkom fasády je tehlový obklad v kombincií s bielou hladkou 
silikátovou omietkou a drevenými prvkami slnolamov.  
 Výplne otvorov sú navrhnuté ako hliníkové okná s izolačným trojsklom. Okná 
sú výrazne obdĺţnikové na výšku 2Ľ4 m.   

 

 DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: 

 Výkresy dispozičného riešenia sa nachádzajú v projektovej dokumentácii. 
 SO 01 

 V 1. nadzemnom podlaţí hlavnej časti bývania sa nachádza novovytvorená 
vstupná hala do objektu. Nový vstup je vytvorený pribliţne v polovici pozdĺţnej osi 
objektu. Z tejto haly  sú prístupné alšie priestory objektu. WC a špajza sú situované 
priamo oproti hale. 

 Vpravo od vstupu sa nachádzajú spoločenské priestory. Pôvodná trieda 
materskej škôlky bude slúţiť ako kuchyňa s jedálňou a je priamo spojená aj 
s obývacou izbou. Táto otvorená dispozícia bude vykurovaná novo vytvoreným 
krbom. Pôvodná dispozícia umoţnila vytvorenie priestoru pre obsluhu krbu zo zadnej 
stranyĽ čím bude eliminované moţné zašpinenie okolia pri kúrení. Z obývacej izby 
je prístupná pracovňaĽ letná kuchyňa s hygienickým zariadenímĽ miestnosť 
pre obsluhu krbu a sklad dreva. 

 Na avo od vstupnej haly sa nachádza súkromná zóna majite a. Priestor 

bývalej triedy je rozčlenený na viacero miestnostíĽ ktoré sú prístupné zo spoločnej 
chodby. V tejto časti objektu sa nachádzajú miestnosti ako technická miestnosťĽ 
botníkĽ práčovňa a spálňa s wellness. Spálňa je prístupná cez chodbu. Z chodby 
je vstup do samostatného šatníka a wellness časti. Priamo pri ahlá k wellness je aj 
odpočívareň. SpálňaĽ odpočívareň a terasa sa nachádzajú v novovytvorenej časti. 
 Pokračovaním chodby je prístupná druhá bytová jednotka ktorá je na prvom 
nadzemnom podlaţí. Táto jednotka je riešená ako apartmánové bývanie určené 
pre starých rodičov. V tejto časti sa nachádzajú miestnosti ako spálňaĽ obývacia izba 
s kuchynskou časťouĽ zádverie a kúpe ňa. Pri návrhu kúpe ne bolo myslené 
na bezbariérovosť, nako ko má slúţiť pre starších udí s obmedzenou mobilitou. 
 Priame dvojramenné schodisko, ktorým je umoţnený vstup na 2NP 
je prístupné priamo z exteriéru aj z interiéru Ězo spoločnej chodbyě. Na úrovni 2NP 
sa nachádza samostatná bytová jednotka. Priestor bývalej triedy je rozčlenený 
na chodbu, kuchyňu s jedálenským stolomĽ spálňuĽ šatník  a obývaciu izbu. Novo-

vybudovaný priestor bude slúţiť ako terasa a detská izba. Z obývacej izby 
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je umoţnený vstup na novovytvorenú terasu. Pôvodná skladba plochej strechy 
je nahradená zelenou strechou.  
 SO 01 

 Objekt, ktorý pôvodne slúţil ako byt pre správcu objektu, bude vyuţívaný ako 
skladový priestor. Tým bolo vyhovené potrebám investora. Nako ko je objekt 
v mierne svahovitom teréne, úroveň podlahy tejto časti je –0,800 m.  Pôvodný vstup 
do tejto časti je zamurovanýĽ navrhnuté boli dva nové vstupy, a to priamo z exteriéru 
do skladu bicyklov a z exteriéru do skladu záhradného náradia. Nachádzajú sa tu 
sklady rôzneho účelu, menovite: sklad lyţiarskych potrieb, sklad pre bicykle, sklad 

záhradného nábytku a nástrojov. V tejto časti je taktieţ navrhnutá hygienická časť, 
a to WC a kúpe ňa.  

7. UŢÍVANIE OBJEKTU OSOBAMI S OMEDZENOU 

SCHOPNOS OU POHYBU A ORIENTÁCIE 

Dokumentácia je spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi: 
- zákon č. 1Ř3/2006 Sb.Ľ o územním planování a stavebním ádu Ěstavební 

zákoně 
 a alej so súvisiacimi právnymi predpismiĽ menovite: 

- Vyhláška č. 26Ř/200ř Sb.Ľ o technických poţadavcích na stavby 

- Vyhláška č. 4řř/2006 Sb.Ľ o dokumentaci staveb 

 Nako ko sa nejedná o verejne prístupnú stavbu nie sú právnymi predpismi stanovené 
poţiadavky. Nako ko jedna z bytových jednotiek je určená pre starých rodičov sú priestory v 
rámci moţnosti adaptácie upravené pre pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie. Šírka dverí je ř00 mmĽ v kúpe ni je umoţnené otáčanie na invalidnom vozíku 
ø1,5 m. 

8. KAPACITY, ÚŢITKOVÉ PLOCHY, OBOSTAVANÝ 
PRIESTOR, ZASTAVNÉ PLOCHY, ORIENTÁCIE, 
OSVETLENIE.  

A. Úžitkové plochy, obostavaný priestor, zastavané plochy 
objektu 

Funkčná plocha Veľkosť / kapacita jednotka 
Zastavaná plocha 660,04 m2 

Úţitková plocha SO 01 824,60 m2 
Obostavaný priestor SO 01 2 046,08 m3 
Úţitková plocha SO 02 91,56 m2 
Obostavaný priestor SO 02 368,53 m3 
 

Účel jednotlivých priestorov a ich plošné výmery sú uvedené vo výkresovej časti projektu. 
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B. Kapacity, bilancie energií objektu 

B.1 Bilancia splaškových vôd 
 Potreba vody :     120 l/osobu/deň 

 Priemerný počet obyvate ov RD:   Ř obyvate ov 

 Priemerný denný prietok odpadových vôd: 

deňmQ

deňlQ

SPVPOQ

p

p

p

/96,0

/9601208

3





 

 V obci Pravenec doposia  nie je vybudovaná splašková kanalizácia. Splašky z 
objektu budú zvádzané do DCOV. V zmysle normy STN 75 6402 si čistiareň 
odpadových vôd nevyţaduje ochranné pásmo medzi čistiarňou a súvislou zástavbou. 
Nová DCOV bude vybudovaná na pozemku v severozápadnej časti pozemku. 
Nako ko sa jedná o vodnú stavbu je pre DCOV samostatná PD. K objektu DCOV je 

nutné priviesť el. energiu pre motorček ktorý je súčasťou čističky.  

 Pri pouţívaní DCOV je dôleţité vyuţívanie objektu - prísun splaškovĽ s mierou 

pouţívanie dezinfekčných prostriedkov. Jeden krát ročne je nutné pomocou čerpadla 
/ septiku vytiahnuť usadený kal. Jeden krát za 3 mesiace opticky a čuchovo 
skontrolovať funkčnosť čističky. V prípade zistenia nedostatkov okamţite kontaktovať 
výrobcu. 

 V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia a pripravuje sa 

realizácia projektu vedeného spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská spoločnosťĽ 
a.s.Ľ Banská Bystrica „ Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v 
okrese Prievidza“. V prípadeĽ ţe predloţený projekt bude úspešný v rámci 
poskytnutia finančných prostriedkov z Európskej únieĽ bude v uvedenej lokalite 

vedený zberač splaškových vôd. Po jeho vybudovaní bude moţné splaškové vody 
produkované na záujmovom území odviesť do tohto zberača.  

 

B.2  Bilancia daţďových vôd 
n = 1,0, i = 126 l/s/ha, q = 590 mm/ (rok m2) 

 Daţ ová voda zo striech domovĽ chodníkov a spevnených plôch bude 
odvedená na zelené plochy. Daţ ová voda bude prirodzeným spôsobom vsakovaná 
do podloţia.  

 V obci Pravenec doposia  nie je vybudovaná daţ ová kanalizácia. Daţ ová 
voda z plôch striech bude čiastočne zhromaţ ovaná v nádrţi a následne vyuţívaná 
na zavlaţovanie zelených plôch pozemku.  
 Cie om zadrţania daţ ovej vody v riešenom území je redukcia povrchového 
odtoku z povodiaĽ minimalizácia odtečených objemov a tým aj minimalizácia 
transportovaného znečistenia do recipientu.  
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B.3  Bilancia potreby elektrickej energie 
Pri bilancovaní potreby elektrickej energie sa vychádzalo z predpokladuĽ ţe 

navrhovaná adaptácia účelu budovy bude vyuţívať  na vykurovanie  objektu 
a prípravu TÚV plyn a na varenie – elektrickú energiu – odber „ kat. B“ . Pod a 
zaťaţenia obytnej zóny je uvaţované s podielom  na maxime obytného súboru pod a 
štandardov SSE a.s.  

 

 

9. TECHNICKÉ A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE OBJEKTU 

A. Geologické a hydrogeologické pomery 

 Druh zeminy je odhadnutýĽ pretoţe ţiadny geologický prieskum nebol 
investorom dodaný. Preto projektant ţiadaĽ aby pred započatím stavby bol tento 
prieskum realizovanýĽ alebo aspoňĽ aby bola posúdená zemina a jej únosnosť 
geológom na mieste Ěin situě pomocou kopanej sondy. 
 Predpokladaná únosnosť zeminy je 2 kg/cm2. S touto únosnosťou bolo 
počítané pri dimenzovaní základových pásov. Zhutnenie násypu je treba realizovať 
na pevnosť cca 1Ľ5 kg/cm2. 

 

B. Zemné práce, základové konštrukcie 

 Vzh adom k uţ jestvujúcim základovým konštrukciám je nutné prístavbu 
napojiť v hĺbke existujúcej základovej špáry. Tá sa nachádza v hĺbke -3,625m ( od 

úrovne podlahy 1NPě nako ko ide o podpivničenú časť. V prístavbe sa s 
podpivničením neuvaţuje a preto budú základy napojené stupňovito. Jednotlivé 
výšky stupňov budú rešpektovať pôvodnú stupňovitosť základov.  V rámci 
výkopových prác pri zakladaní prístavby bude na odhalenú časť základov 
realizovaná dodatočná hydroizolácia s ochranov pomocou platní TI z perimetra a 
následné nopovou fóliou.  Následne bude prisypaná zeminou. Vi  výkres č. D 1.1.06. 

  Základy novej časti - prístavby budú tvoriť základové pásy z betónu C16/2. 
stupňovito napojené na existujúce základy. Hĺbka základovej špáry je min. -1,800 m 

od úrovne podlahy 1NP. Nezámrzná hĺbka je dodrţaná od úrovne UT. 
 Základy pod stĺpiky slnolamu budú tvoriť základové pätky rozmerov 
300x300 mm.  Nové základy budú zhotovené pod prvým stupňom vonkašieho 
schodiska. Základová špára bude v nezámrznej hĺbke min. 0Ľřm pod terénom. 
 Všetky predpoklady základových pomerov je nutné overiť realizáciou 
podrobného IG prieskumu. Hladina podzemnej vody nebude ovplyvňovať návrh 
konštrukcie základov. 
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C. Konštrukčný systém stavby 

 Konštrukčným riešením je existujúci objekt riešený ako tehlový skeletĽ 
vymurovaný z tehál metrického formátu. Základom je modulová sieť o VM = 
2000 mm vo smere pozdĺţnej osy. V priečnom smere je objekt členený do dvoch 
traktov o hl. 2700 mm a 5000 mm. K zastropeniu týchto rozpätí je potom uţité ţb. 
prefa dosiek typu PZD 300 a 530. 

 Prístavbu bude tvoriť kombinovaný systém. Zvislé steny sú z keramických 
tehál hr. 300 mm - Porotherm. Vodorovné nosné konštrukcie budú tvoriť 
ţelezobetónové dosky - C20-25Ľ B500B. Hrúbka dosky nad 1NP a 2NP bude 

230 mm. Výstuţ vi  zloţka č.Ř. V exteriérovej časti prístavby je konštrukcia stropu 
podopretá pomocou troch ţelezobetónových stĺpov s rozmermi 400x400 mm. Pod 

stropnou doskou je na hrúbku muriva navrhnutý ţelezobetónový veniec výšky 
250 mm. Betón C20/25 a výstuţ B 500B. Výstuţ ŢB venca budú tvoriť 4 x ø12Ľ 
dvojstriţné strmienky ø6 á 250 mm. 

Skladby konštrukcií sú deailne popísané v zloţke C4. 

D. Schodisko, výťahy 

Pôvodné:  

 Schodisko do II. podlaţia je realizované ako ţelezobetónová monolitická 
doska z prefabrikovaných ŢB stupňov. Stupne majú trapézový povrch drsnený 
pamrlováním. Rovnaké prevedenie je aj u vyrovnávacích stupňov . 
 Schodisko zo suterénu do prízemia je z prostého betónuĽ betónované na 
mieste. Povrchová úprava je prevedená cementovým poterom. Rovnakým spôsobom 
sú prevedené predloţené nástupové stupne. 
Adaptácia:  

 Existujúce schodisko do 2NP bude obloţené keramickými dlaţdicami 
určenými špeciálne na obklad schodiska s protišmykovou úpravou. Dlaţdice budú 
priamo lepené na existujúci podklad. V rámci adaptácie bude súčasné zábradlie 
nahradené novým nerezovým výšky h=1Ľ000 m.  

 Schodisko do suterénu ostáva pôvodné aj s povrchovou úpravou.  
 Vyrovnávajúce schodisko bude predĺţené o jeden stupeň z dôvodu zvýšenia 
výškovej úrovne podlahy 1NP. 

E. Stabilita konštrukcie 

 Celkovú stabilitu stavby zaisťuje priestorovo tuhá konštrukcia so stuţujúcimi prvkami 
vodorovnými Ě ŢB doskyě a zvislými Ěstenami z keramických tvaroviekě orientovaných v troch 

smeroch. Stabilita a tuhosť bude zaistená samotnými stenami jednotlivých podlaţí. Prenos 
vodorovných síl do zvislých konštrukcií zaisťujú tuhé stropné dosky.  
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F. Dilatácia 

 Objekt je vzh adom k pôdorysným rozmerom navrhnutý ako jeden dilatačný 
celok. 

 Zvislé deformácie betónových konštrukcií sú obmedzené ustanoveniami ČSN 
EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhovanie betónových konštrukcií - Časť 1-1. Obecné 
pravidlá a pravidlá pre pozemné stravby. 
 Deformácia stropných dosiek 250/visl . 

 Dilatácia je navrhovaná v rámci novej skladby podlahy a to z dôvodu 
cementového poteru hr. 50 mm. Dilatačné celky 3 x 3 m. Dilatačná špára je vyplnená 
dilatačným profilom a priznaná vo všetkých nových vrstvách podlahy. 

G. Konštrukcia strechy 

 Skladby konštrukcií sú popísané v zloţke č. 5. - Stavebne konštrukčné 
riešenie - Skladby konšrukcií. 
 

Obecné zásady navrhnutých striech. 
 Všetky strechy sú ploché jednoplášťové - s hydroizoláciou nad tepelnou 
izoláciou. Strechy majú atiku z troch strán a hydroizolácia je spádovaná v min. sklone 

3% - sklon do vonkajších pododkvapových ţlabov. 
 Strecha nad vstupom má atiku zo štyroch strán. Prestup cez atiku je 
zaisteným pomocou hranatého chrliča s rozmermi 100/300 mm v osovej vzdialenosti 

1,0 m s vloţenými vyhrievacími káblikmi aby sa zamedzilo prípadnému zamrznutiu 
odtoku. Voda z chliča je zaústená do poodkvapových hranatých ţ abov. 
 Pokladanie jednotlivých vrstiev strechy a spôsob realizácie hydroizolácieĽ 
prestupovĽ dilatácií at ... sú realizované pod a doporučených technologických 
postupov a detailov výrobcuĽ resp. dodávate a daného typu hydroizolácie v závislosti 
na jej polohe v súvrství skladby strechy a alej v súlade s príslušnými ČSN a alšími 
obecne platnými detailmi pre ploché strechy. 
 Pre jednotlivé vrstvy striech sú pouţité predpísané doplnkové typové výrobky. 
Do dodávky striech je nutné zoh adniť aj materiál a nutné úkony na zaistenie a 
ochranu jednotlivých vrstiev a prvkov strechy v priebehu výstavby vyvolaných 
postupom výstavbyĽ technologickými prestávkamiĽ nepriaznivými poveternostnými  
podmienkami at . Ěnapr. provizórne kotvenie vrstiev...ě 
 Navrhnuté skladby striech spĺňajú poţiadavky na tepelne technické vlastnosti 
pri prestupe teplaĽ prestup vodných pár a prestup vzduchu konštrukciou dané 
normovými hodnotami. 
Na objekte sú pod a prevádzky strechy: 

- pochôdzne - terasa 

- nepochôdzne - obmedzené pochôdzne Ěiba v prípade údrţby či poruchy 
strechy) 
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Pod a konštrukcie strechy: 
- nepochôdzne s mechanicky kotvenou tepelnou izoláciou a hydroizoláciou 

 

 

HYDROIZOLÁCIA: 
 Hydroizoácie strechy sú z modifikovaných asfaltových pásov. Jedná sa o 
hydroizolačné súvrstvie pričom spodný pás hr. 4  mm má nenasiakavú nosnú vloţku 
zo sklenej tkaniny. Horná vrstva má hr. 4 mm a má nosnú vloţku z polyesterovej 
rohoţe. Spodná vrstva je mechanicky kotvená k podkladu a horná vrstva je 
celoplošne natavená na spodnú vrstvu. Min presahy pásov je 100 mm. Hydroizolácia 
je vytiahnutá na zvislú konštrukciu atiky min. 150 mm. Ěaţ po hornú hranu atikyě. 
PAROTESNÁ ZÁBRANA 

 Parotesná zábrana je vzduchotesne napojená na všetky nadväzujúce a 
prestupujúce konštrukcie. Parotesná zábana je navrhnutá z 1x asfaltového SBS pásu 
s výstuţou vloţkou. Pás je  bodovo natavený k napenetrovanému podkladu. Detaily 
ĚprestupyĽ napojenie na konštrukcieě opracované špeciálnymi prvkami. 
TEPELNÁ IZOLÁCIA 

 Tepelná izolácia je navrhnutá z PIR dosiek s obojstannou úpravou z AL fólie. 
So zvýšenou pevnosťou v tlaku >100 kPaĽ súčinite  tepelnej vodivosti λ=0,022W/m.K. 

Hrúbka TI vrstvy je 140 mm. Tepelne izolačné dosky sú k podkladu pracovne 
kotvené mechanickým kotvením.  
SEPARAČNÉ, OCHRANNÉ A FILTRAČNÉ, AKUMULAČNÉ VRSTVY 

 Separačné  a  ochranné vrstvy sú narhnuté z textílií z polypropylénových/ 
prípadne sklotextilných vlákien v nasledujúcich gramáţach 200Ľ resp. 300 g/m2. 

SPÁDOVÉ VRSTVY 

 Spádové vrstvy z penového polystyrénu EPS 150SĽ min. sklon 3%. 

H. Fasáda 

Na objekte sú navrhnuté tri druhy povrchových úprav fasád: 
- tehlový obklad 

- biela hladká omietka 

- soklový obklad - marmolit 

Skladby konštrukcií sú detailne popísane v zloţke C4 - Skladby konštrukcií 

I. Povrchové úpravy stien a stropov 

 Povrchové úpravy konštrukcií je vápennou omietkou Ěsadrovouě v miestach 
styku jestvujúcich a nových konštrukcií je omietka doplnená o výstuţnú vloţku zo 
sklotkaniny.  
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J. Izolácie 

IZOLÁCIE PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI 

  

 Nová hydroizolácia bude aplikovaná na odkopané časti jestvujúcej stavby a na 
všetky nové základové konštrukcie. 
 Hydroizolácia spodnej stavby bude riešená pomocou bitúmenovej stierky. 
Podklad je nutné očistiť od prachu a ostré hrany zaobliť pomocou kotúčovej brúsky. 
Väčšie nerovnosti budú vyspravnené pomocou hydroizolačnej výspravkovej malty. 
Fabióny budú vytvorené pomocou hydroizolačnej malty. Povrch búde následne 
napenetrovaný. Prvá vrstva hydroizolačnej bituménovej stierky má hrúbku 1 mm. Po 

zatuhnutí sa aplikuje drúhá vrstva bituménovej stierky s hrúbkou 2 mm. Na vyzretú 
vrstvu sú nalepené tepelno-izolačné dosky perimeter. Dosky sú lepené tou isto 
hydroizlačnou hmotou na terče. Perimeter je následne ochránený nopovou fóliou. 
Základová konštrukcia je zasypaná pôvodnou zeminou. Zeminu je nutné zhutniť. 

TEPELNÉ IZOLÁCIE 

 Tepelná izolácia konštrukcií pod úrovňou terénu Ěprípadne na styku s 
terénomě navrhnuté z tepelne izolačných dosiek EPS perimeter Ěλ=min. 0,033 

W/Ěm.Kěě. hrúbky 140 mm. Rezná hrana musí byť opatrená asfaltovým náterom. 
Polystyrén musí byť určený pre ukladanie do zeminy a jeho pevnosť musí odolať 
predpokladanému zaťaţeniu od zemného tlaku Ěpevnosť pri 10% stlačení - 200kPa) 

 Nako ko sa jedná o budovu ktorá v súčasnosti nespĺňa poţiadavky z h adiska 
tepelnej techniky. Je nutné realizovať kompletné zateplenie objektu. Objekt je po 
adaptácií rozdelený na dve funkčné časti a to objekt SO 01 určený na bývanie a 
objekt SO 02 určený na skladovanie statkov majite a.  

SO 01 

 Navrhnutý je kontaktný zatep ovací systém ETICS. Ako hlavná 
tepelnoizolačná časť je navrhnutá minerálna vlna celkovej hrúbky 160 mm. Z dôvodu 
eliminácie tepelných mostov na styku platní bude zateplenie realizované z dvoch 
vrstiev hr. 80 mm so vzájomným prekrytím špár. Skladba zatep ovacieho systému je 
bliţšie špecifikovaná v zloţke č.5 - Skladby konštrukcií - S8. Hodnota súčinite a 
tepelnej vodivosti je uvaţovaná λ=min. 0,043W/(m.K). (Výrobcom udávaná hodnota 
bola povaţovaná za deklarovanú a stotoţnenú s charakteristickou. Ako návrhová 
hodnota bola vo výpočte pouţitá o 10% vyššia. ). 

SO 02 

 Jedná sa o objekt temperovaný. Navrhnutý je kontaktný zatep ovací systém 
ETICS. Ako hlavná tepelnoizolačná časť je navrhnutá minerálna vlna celkovej hrúbky 
80 mm. Skladba zatep ovacieho systému je bliţšie špecifikovaná v zloţke č.5 - 

Skladby konštrukcií - S13. Hodnota súčinite a tepelnej vodivosti je uvaţovaná λ=min. 
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0,043W/(m.K). (Výrobcom udávaná hodnota bola povaţovaná za deklarovanú a 
stotoţnenú s charakteristickou. Ako návrhová hodnota bola vo výpočte pouţitá o 
10% vyššia. ). 
 

 Tepelné izolácie budú k podkladu prevádzkovo fixované mechanickým 
kotvením a lepením.  
 

IZOLÁCIE PROTIPOŢIARNE 

 Súčasťou dodávky jednotlivých profesií sú všetky poţiarne uzávery 
inţinierskych rozvodov v objekteĽ ktoré je nutné pri prechode poţiarne deliacimi 
konštrukciami poţiarne utesniť. Tieto poţiarne uzávery sú zodpovedajúce svojím 
prevedením druhuĽ rozmeru a materiálu prvku ktorý utesňujú.  
 Poţiarne  uzávery musia mať minimálne poţiarnu odolnosť v minútachĽ aká je 
predpísaná pre poţiarne deliace konštrukcie a svojím prevedením musia odpovedať 
druhu stavebnej konštrukcieĽ ktorú utesňujú.  
 Všetky poţiarne uzávery musia byť navrhnuté a realizovane vybranou 
odbornou certifikovanou firmou s potrebným oprávnením a pred realizáciou musí táto 
firma vypracovať realizačný dokument poţiarnych uzáverov s ich súpisom 
Ěoznačením druhuĽ umiestneniaĽ minút odolnostiĽ média čo utesňujúě a výkresy s ich 
umiestnením. 
 Ako podklad pre vypracovanie výrobnej dokumentácie uzáver slúţi poţiarna 
správaĽ výkresy rozdelenia objektu do poţiarnych úsekov a výkresy jednotlivých 
profesií resp. skutočné prevedenie rozvodu a prestupov. 

 Kaţdá poţiarna uzávera je po realizácií označená štítkom a v mieste 
zakrytých sú vytvorené revízne dvierka pre periodicku kontrolu  

 V celom objekte sú poţiarne uzávery prevedené jedným systémom.  
 

K. Tepelne technické vlastnosti stavebných konštrukcií a výplne 
otvorov 

 Všetky konštrukcie sú navrhnuté s oh adom na poţiadavky ČSN 73 0540- 

Tepelná ochrana budov a tieto poţiadavky spĺňajú.  

 Vo všetkých skladbách konštrukcií tvoriacich obálku budovyĽ a to 
predovšetkým u obvodových konštrukciíĽ zastrešenie objektuĽ konštrukcie v styku so 
zeminou a výplne otvorov je sledované dodrţanie poţadovaných hodnôt Un a alších 
pod a  ČSN 73 0540-2(2011). 

 K stavbe bol vypracovaný samostatný dokument - Stavebno-fyzikálne 
posúdenie vi  zloţka č. 7 
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L. Vplyv objektu a jeho užívanie na životn prostredie a riešenie 
prípadných negatívnych účinkov 

 Stavba nebude mať vplyv na ochranu existujúcich budov pred negatívnymi 
účinkami vonkajšieho prostredia. 
 Všetky konštrukcie  a materiály navrhnuté a uţívané na prístavbu a adaptáciu 
z kvalitných atestovaných materiálov vhodných pre daný typ stavby. Celý objekt je 
koncepčne  riešenýĽ tak aby konštrukcia a pouţité materiály odolali a neboli 
ovplyvňované vplyvmi vonkajšieho prostredia. 

 Ochranu proti hluku  z vonkajšieho prostredia nie je nutné riešiť. 
 Pod a radónovej mapy sa objekt nachádza v oblasti s nízkym radónovým 
rizikom. V alšom stupni prebehne spoločne s hydrogeologickým prieskumom i 
prieskum radónový.  Výsledky týchto prieskumov budú v alšom stupni spracované 
do projektovej dokumentácie. Stavba bude navrhnutáĽ tak aby bola chránená proti 
vplyvom radónového rizika. 
 Opatrenia proti bludným prúdomĽ seizmiciteĽ povodňam alebo iným účinkom 
nie sú vonkajším prostredím stavby vyvolané.  

M. Bezpečnosť a ochrana zdravia pracujúcich 

  Všetky stavebné a inštalačné práce budú prevádzané  odbornými pracovnými 
firmami s oprávnením k tejto činnosti. Pri prevádzaní stavebných prác je potrebné 
dodrţiavať platné normy pre jednotlivé druhy prác. Stavebné práce budú realizované 
a zaisťované pod a nariadenia vlády č. 5ř1/2006 Sb. a nariadenia vlády 
362/2005 Sb. 

 Dodávate  stavebných prác si pred začiatkom stavebných prác dohodne s 
uţívate om objektu technické a organizačné opatrenia k zaisteniu bezpečnosti 
pracovníkovĽ pracoviska a okolia vlastných zamestnancov. Investor zoznámi 
dodávate a s rozsahom plôch vyuţite ných pre zariadenie staveniskaĽ prípadne 
plochouĽ ktorú potrebuje zachovať vo nú pre svoje potreby. alej ho oboznámi s 
príjazdovými a prístupovými cestami ku stavenisku hlavne s oh adom na moţnosti 
prísunu stavebného materiáluĽ prípadne s reţimom vyuţitia miestnych komunikácií. 
 Všetky vstupy na stavenisko budú označené bezpečnostnými tabu kami a 
značkami. Je nutné zaistiť hlavne zákaz vstupu na stavenisko nepovolaným osobám 
a zaistenie priestoru staveniska i mimo pracovnú dobu stavby. 

N. Všeobecné požiadavky a upozornenia 

 Súčasťou dodávky stavby sú všetky poţiadavky uvedené v poţiarne 
bezpečnostnom riešeníĽ napr. hasiace prístroje a pod. 
 Povinnosťou generálneho dodávate a je vyhotovenie projektu organizácie 
výstavby a pred začatím prác. 
 Pri realizácií adaprácie stavby a prístavby je nutné účinne vetrať vnútorné 
priestory stavby a neprievzdušne neuzatváraťĽ aby bol zaistený trvalí odvod pary z 
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vysychávajúcich stavebných konštrukcií a vhodne zvoleným postupom prác zamedziť 
prípadnému vzniku kondenzácie v konštrukcií a tým zamedziť narušenie ich 

funkčnosti - napr. u tepelných izolácií. 
 Zámenu materiálov navrhnutú dodávate om vţdy po technickej a 
technologickej stránke posúdi projektantĽ definitívne odsúhlasenie potom spraví 
technický dozor investora písomne Ězápisom v stavebnom denníkuĽ faxom popr. e-

mailomě. Akéko vek zmeny alebo úpravy technického riešenia je nutné skonzultovať 
s projektantomĽ hlavným inţinierom a technickým dozorom investora pred započatím 
prác a písomne odsúhlasiť s technickým dozorom investora. 
 Poh adové prvky a materiály budú na stavbe vzorkované a odsúhlasené 
projektantom v rámci autorského dozoru. 
 Poverený zástupca generálneho dodávate a Ěstavbyvedúciě zodpovedá za 
koordináciu trás vedení pod a koordinačného výkresu. 
 Dodávatelia sú povinný preštudovať celú projektovú dokumentáciu stavebnej 
časti a všetkých profesiíĽ ktoré objednáva generálny dodávate  stavby. 
Neoddelite nou súčasťou tohto projektu je dokumentácia poţiarne bezpečnostného 
riešenia. Je nutnéĽ aby sa dodávate  pred ocenením a zahájením stavebných prác s 

touto správou dôkladne zoznámil a rešpektoval pri realizácií jej poţiadavky. 
 Dodávate  musí pre stavbu pouţiť len výrobkyĽ ktoré majú také vlastnostiĽ aby 
po dobu predpokladanej ţivotnosti stavby bola pre beţnej údrţbe zaručená 
poţadovaná mechanická pevnosťĽ stabilitaĽ poţiarna bezpečnosťĽ hygienické 
poţiadavkyĽ ochrana zdravia a ţivotného prostrediaĽ bezpečnosti pri uţívaníĽ ochrana 
proti hluku a úspora energie. Pouţité materiály a výrobky musia spĺňať technické 
poţiadavky na stanovené výrobky pod a par. 12Ľ13Ľ13aĽ13b zákona č.22/ř7 Sb. 

Zákon o technických poţiadavkách na výrobky a o zmene a doplnení niektorých 
zákonovĽ v znení novelizácií tohto zákona. 
 Všetky pouţité materiály a výrobky budú v kvalite pod a štandardov ZDS Ě 
zadávacej dokumentácie stavbyě a musia mať príslušné atestyĽ homologácieĽ 
prehlásenia o zhode a certifikáty pre pouţitie v ČR ĚSRě pod a platných predpisov. 
Tieto dokumenty budú predané investorovi. 

 Pri realizácií je nutné vždy dodržiavať technologické predpisy a 
doporučenia výrobcov jednotlivých výrobkov  a systémov zabudovaných do 
stavby. alej budú dodržiavané všetky platné normy a právne predpisy.  
 Musia byť dodržané všetky podmienky stanovené stavebným povolením, 
vyjadrením všetkých DO a právnických i fyzických osôb, ktoré budú účastníkmi 
stavebného konania. 

  

 

   

 



Záver 

 V rámci tejto diplomovej práce bola vypracovaná realizačná projektová 
dokumentácia, ktorá môže byť použitá pre adaptáciu a prístavbu existujúcej budovy 
materskej škôlky. Po dokončení adaptácie bude budova slúžiť ako objekt pre bývanie 
s troma bytovými jednotkami. Cieľom návrhu bolo v maximálnej miere využiť 
existujúci objekt, ale zároveň zmeniť ráz budovy zo školského objektu na moderné 
bývanie. Návrhom zateplenia a čiastočnej výmeny skladby konštrukcií docieliť taký 
stav objektu, ktorý bude spĺňať súčasne platné normy a vyhlášky. 
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Anotace práce Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom adaptácie  a prístavby  objektu 

materskej škôlky v obci Pravenec. Objekt bol postavený v roku 1963 a 

pôvodne slúžil ako materská škôlka a jasle. K svojmu pôvodnému účel bol 

využívaný do roku 2000, potom bol čiastočne využitý ako dielňa odevnej 

firmy. Od roku 2010 je objekt nevyužívaný. Adaptácia objektu zahŕňa 

zmenu účelu stavby. Objekt bude čiastočne prestavaný a upravený tak, aby 

mohol slúžiť ako objekt pre bývanie. Celkovo budú vytvorené tri 

samostatné bytové jednotky so samostatným vstupom. Na prvom 

nadzemnom podlaží budú vytvorené dve bytové jednotky.  Na úrovni 

druhého nadzemného podlažia je navrhnutý samostatný byt s prístupom cez 



priame dvojramenné schodisko. Adaptácia taktiež zahŕňa kompletné 

zateplenie, výmenu výplne otvorov a novú skladby plochej strechy, 

nakoľko súčasný stav je nevyhovujúci súčasne platným normám. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

This theses is regarding a proposal of adaptation and extension of an object 

of an infant school in Pravenec. The object was built in 1963 and it was 

originally built to serve as a local infant school and creche. It served its 

original purpose until year 2000 and afterwards was used as a workshop of 

a textile factory. Since 2010 this object has not been utilised. Adaptation of 

object includes the alternation of its purpose. Object will be partially re-

built and modified in order to be able to serve as a domestic building. There 

should be three separate housing units created, each with its own entrance. 

On first level there will be two individual accommodation units. On second 

level there will be a single apartment designed with an entrance through 

staircase. Adaptation also includes an overall isolation of the building, 

exchange of aperture blockage and a new flat roof as current condition of 

the object does not meet the quality standards. 
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materská škôlka, predsadená montáž okien, temperovaný priestor 
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Adaptation, ETICS, insulation, flat roof, green roof, patio, outbuilding, 

kindergarten, Pre installation of windows, tempered space 

 


