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Abstrakt: 

  Predmetom tejto diplomovej práce je návrh novostavby polyfunkčného domu 
v katastrálnom území obce Nové Mesto nad Váhom. Objekt sa nachádza na voľnom 
pozemku na okraji obce. Na použitú parcelu musí byť dobudovaná nová príjazdová 
komunikácia. Bude vybudované nové parkovisko pred objektom. Polyfunkčný dom je 
samostatne stojaci štvorpodlažný objekt. V suteréne sa nachádza podzemná garáž pre 10 
áut a sklady pre byty. Na prvom podlaží sa nachádza kaviareň a komerčné priestory. 
Kaviareň tvorí kuchyňa, sklady a WC. Komerčné priestory majú vlastné zázemie pre 
zamestnancov a predajnú zónu. Jeden z obchodov má bočný vchod. Parkovanie pre 
zamestnancov je vedľa objektu. Na druhom a treťom podlaží sa nachádza 8 bytov. Štyri 
byty sú trojizbové a štyri sú dvojizbové. Každý byt má komoru, WC a kúpeľňu. 
V každom byte sa nachádza vstup na terasu. Terasa je na zelenej streche a je situovaná 
na juhozápad. V bytoch je kuchyňa spojená s obývacou miestnosťou pre zväčšenie 
priestoru. Podlaha v bytoch je tvorená keramickou dlažbou a laminátovou podlahou. 
V bytovej zóne sa nachádza výťah. Základy sú na mikropilótach. Pri návrhu bol použitý 
murovací systém LIVETHERM. Na objekte boli použité plastové okná s farbou 
odpovedajúcou fasáde. Chodníky okolo domu budú zo zámkovej dlažby. Celá 
dokumentácia je spracovaná pre prevedenie stavby. Výkresová časť práce je spracovaná 
počítačovým programom AUTOCAD. 
 
 

Klíčová slova 

Diplomová práca, konštrukčný systém murovania, jednoplášťová plochá strecha, zelená 

strecha, filigránový strop, terasa, stenový systém, polyfunkčný dom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Annotation 

The aim of the thesis is new-building design of mixed-use building in cadastral 

of community Nové Mesto nad Váhom. Building is situated at free estate in the 

marginal of community. Building estate must have new feeder road built. In front of 

building will be the parking area. The mixed-use building is detached and four-storied 

building. At basement is situated underground garage for ten cars and store houses for 

flats. At first floor is situated cafe and commercial space. Cafe has kitchen, stock rooms 

and WC. Commercial space has staff facilities and sales area. One of the shops has back 

door to stock room. Parking space for staff is next to building. At second and third floor 

is situated eight flats. Four flats has 3 rooms and four left has 2 rooms. Each flat has got 

stock room, WC and bathroom. In each flat is situated entrance to the terrace. Terrace is 

on extensive green roof orientated to southwest. In the flats is kitchen together with 

living room because of bigger space. Floor in the flats is combination of ceramic tiles 

and laminated floor. Area with flats has a lift. Concrete foundations are on micropiles. 

Project is set up with system LIVETHERM building has heat cladding. At the building 

are plastic windows and colour is matching with facade. Foothpath around building are 

from interlocking pavement. Whole documentation is prepared to realization of 

building. Drawing documentation is prepared by software AUTOCAD. 

Keywords 

Diploma thesis, structural system of walling single-layer flat roof, extensive green roof,  

prefabricated floor, terrace, wall system, mixed-use building 
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1  Úvod 

 

 Diplomová práca rieši novostavbu 4 podlažného polyfunkčného domu, ktorý je 

situovaný do katastrálneho územia Nové Mesto nad Váhom. V suteréne sa nachádza 10 

parkovacích miest sklady pre byty a technická miestnosť. Na 1NP sa nachádza kaviareň 

a komerčné priestory. Kaviareň má kuchyňu zázemie pre zamestnancov a zadný vchod 

pre zásobovanie. Pôdorysne väčší komerčný priestor má bočný vchod do skladu. 

Parkovanie pre zamestnancov je riešené vedľa objektu a pre zákazníkov je určené 

parkovisko pred objektom. Na 2NP a 3NP sa nachádzajú byty. Byty majú výstup na 

terasu a balkón. 

 Projekt je zameraný na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre zhotovenie 

stavby. Objekt je navrhnutý z murovaného systému Livetherm.  Zastrešenie je riešené 

plochou strechou s klasickým usporiadaním vrstiev. Nad kaviarňou je retenčná zelená 

strecha.  

 Zámerom je skĺbiť kvalitné bývanie s obchodnými záujmy investorov. V okolí 

sa nachádza množstvo potenciálnych pracovných príležitostí preto by s dnešným 

vysokým dopitom po bytoch v danej lokalite nemal byť problém s ich obsadenosťou. 

V okolí objektu sa nenachádza dostatok komerčných priestorov takže s prenájmom 

priestorov by takisto nemal byť problém.  

 Projekt je navrhnutý v súlade so všetkými platnými vyhláškami, zákonmi 

a technickými normami. Projekt je členený. Grafická časť daného projektu je členená na 

architektonicko – stavebné riešenie, ktoré rieši dispozičné problémy, stavebne – 

konštrukčné riešenie, ktoré sa zameriava na technické riešenie objektu a jednotlivé 

detaily. Súčasťou projektu je požiarne – bezpečnostné riešenie a tepelno – technické 

posúdenie. Grafickú časť doplňuje textová časť, ktorá sa skladá zo sprievodnej, 

súhrnnej technickej a technickej správy.  
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A Sprievodná správa 

A.1 Identifikačné údaje 

A.1.1  Údaje o stavbe 

a) názov stavby 

Novostavba Polyfunkčného domu 

 

b) miesto stavby (adresa, katastrálne územie, parcelné číslo, účel posúdenia, 

prevádzka) 

Adresa:   Tematínska, Nové Mesto nad Váhom   

Obec:    Nové Mesto nad Váhom 

Katastrálne územie:  Nové Mesto nad Váhom [842044] 

Parcelné číslo:   3630 

Účel objektu:   Polyfunkčný dom 

Prevádzka v objekte:  Komerčné priestory 

    Kaviareň 

c) predmet projektovej dokumentácie 

Predmet dokmentácie je dokumentácia pre prevedenie stavby „Novostavba 

polyfunkčného domu“.  

 Stavba je umiestnená na nezastavanej parcele. 

V 1S sa nachádza 10 parkovacích miest, z toho je jedno vyčlenené pre osoby 

s obmedzenou schopnosťou pohybu, sklady pre byty, kolárna a technická miestnosť.  

Na 1NP sa nachádza kaviareň a komerčné priestory. Kaviareň má kuchyňu 

zázemie pre zamestnancov a zadný vchod pre zásobovanie. Pôdorysne väčší komerčný 

priestor má bočný vchod do skladu. Parkovanie pre zamestnancov je riešené vedľa 

objektu a pre zákazníkov je určené parkovisko pred objektom.  

Na 2NP a 3NP sa nachádzajú byty. Byty majú výstup na terasu a balkón. Pre 

byty slúži aj výťah umiestnený v schodiskovom priestore. 
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A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Stavebník:  Peter Trávniček, Kamence 1420, Čachtice 

 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

 

Projektant:  Roman Vlado, Železničná 14, Čachtice 

 

A.2 Zoznam použitých podkladov 

 

– Celková situácia, mierka 1:200 

– Výškové zameranie pozemku 

– Prípravné a študijné práce 

– Obhliadka pozemku 

–  Výpis z katastrálnej mapy 

– Kopia katastrálnej mapy 

– Mapa geologického podložia 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) rozsah riešeného územia 

 Navrhovaný objekt bytového domu s kaviarňou komerčnými priestormi 

a hromadnou garážou sa nachádza na parcele 3630 v katastrálnom území Nové Mesto 

nad Váhom. Pozemok je situovaný pri ulici Tematínska v čiastočne zastavanej časti 

mesta. Pozemok je v majetku investora Petra Trávnička. 

 Novostavbou nebudú priamo dotknuté žiadne z okolitých parciel. Z ulice 

Tematínska, ktorá je ja na parcele 3615 a je vo vlastníctve mesta sa dobuduje príjazdová 

komunikácia. 

 

b) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov 

 Parcela sa nenachádza v záplavovom území. V okolí sa nachádzajú žiadne 

chránené pásma preto nevznikajú požiadavky na daný objekt. 
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c) údaje o odtokových pomeroch 

 Plocha pozemku je zatrávnená s ojedinelými krovinami. Na okraji mesta je 

vybudovaná delená kanalizácia. Voda, ktorá dopadne na strechy objektu bude zvedená 

do vsakovacích nádrží, ktoré budú umiestnené na pozemku. Na časti objektu je 

navrhovaná zelená strecha s extenzívnym zatrávnením, ktoré prispeje k využitiu 

dažďových vôd. Voda z parkoviska je zvedená do odlučovača ropných látok, ktorý je 

napojený na vsakovaciu nádrž. Zemina na danej parcele má dobré priepustné vlastnosti 

preto nieje nutné použiť drenáž v okolí základov. V okolí sa nenachádza žiadny vodný 

tok, ktorý by ohrozoval stavbu. V oblasti je hladina podzemnej vody v hĺbke 7 metrov, 

takže nehrozí riziko pri zakladaní objektu.  

d) údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, ak nebolo vydané územné 

rozhodnutie alebo územné opatrenie, poprípade nebol vydaný žiadny územný 

súhlas 

 Navrhnutá stavba je plne v súlade s územným plánom mesta.  

e) údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou, ktorá 

nahradzuje územné rozhodnutie, alebo územným súhlasom, poprípade 

s regulačným plánom v rozsahu, v ktorom nahradzuje územné rozhodnutie 

s povolením stavby a v prípade stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní 

stavby, údaje o jej súlade s územne plánovacou dokumentáciou  

 Navrhnutá  stavba je plne v súlade s územným rozhodnutím. 

f) údaje o dodržanie obecných požiadaviek na využitie územia 

 Obecné požiadavky na využitie územia podľa 501/2006 Sb., o obecných 

požiadavkách na využitie územia, v znení neskorších predpisov sú dodržané. 

g) údaje o splnení požiadaviek dotknutého orgánu 

 Neboli vznesené žiadne požiadavky dotknutých orgánov. 

h) zoznam výnimiek a úľavových riešení 

 Niesu navrhované žiadne výnimky úľavových riešení. 

i) zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií 

 Nie sú zamýšľané žiadne súvisiace či podmieňujúce investície. 

j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých vyhotovovaním stavby 

 Pozemok je vo vlastníctve stavebníka. Parcela je ohraničená parcelami číslo 

3626/142, 3626/137, 326/155, 3627, 3629, 3615. Väčšina parciel nieje nijako 

využívaná. 
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A.4 Údaje o stavbe 

 

a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

 Jedná sa o novostavbu polyfunkčného domu. 

b) účel užívania stavby 

 Stavba je navrhnutá ako obytná budova s kaviarňou a komerčnými priestormi. 

Objekt má štyri poschodia.  V objekte je vytvorených 8 bytových jednotiek. K tomuto 

účelu slúži 2–3NP. Na 1NP je navrhnutá kaviareň. Kaviareň má riešené zásobovanie zo 

severozápadnej strany. Jedna časť z komerčných priestorov má zadný vchod do skladu. 

Parkovanie pre byty je v hromadnej garáži. Zamestnanci a zákazníci budú parkovať 

v okolí objektu.   

c) trvalá alebo dočasná stavba 

 Navrhovaný objekt je trvalého charakteru. 

d) údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kultúrna pamiatka...) 

 Pre danú stavbu niesu stanovené žiadne predpisy. 

e) údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecných technických 

požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb 

 Požiadavky o dodržaní technických požiadaviek na stavby boli dodržané. Objekt 

je navrhnutý v súlade s vyhláškou o technických požiadavkách na stavby –  268/2009 

Sb. a so zákonom 350/2012 Sb. Požiarne uzávery v objekte budú riešené podľa 

požiarne–bezpečnostného riešenia objektu. 

 Budova spĺňa obecné technické požiadavky na zabezpečenie bezbariérového 

užívania stavby. 

f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich 

z iných právnych predpisov 

 Neboli stanovené žiadne požiadavky dotknutých orgánov ani požiadavky 

vyplývajúce z iných právnych predpisov. 

g) zoznam výnimiek a úľavových riešení 

 Nie sú navrhované žiadne výnimky ani úľavové riešenia. 

h) navrhované kapacity stavby 

 – Plocha pozemku    13070,0 m2  

 – Zastavaná plocha:    719,0 m2 

 – Plocha spevnených plôch:   9175 m2 
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 – Plocha 1S:     550,95 m2 

 – Plocha 1NP:     591,11 m2 

– Plocha 2NP-3NP:    455,28 m2 

 – Počet bytov:     8 

 – Plocha kaviarne:    230,83 m2 

 – Obchodná plocha 1    70,7 m2 

– Obchodná plocha 2    156,29 m2 

 – Úžitná plocha:     834 m2 

 – Úžitná plocha byt 1,4,5,8        104,21 m2 

– Úžitná plocha byt 2        73,27 m2 

– Úžitná plocha byt 3        73,40 m2 

– Parkovací stání 1S               10 

– Parkovací stání v okolí objektu          42 

– Obostavaný priestor podzemnej časti 1830,53 m3 

– Obostavaný priestor nadzemnej časti  5530,97 m3 

 

i) základná bilancia stavby 

 Je nutné aby bol materiál na stavu dovážaný v predstihu, aby sa zamedzilo 

predĺženiu doby výstavby. Dažďová voda je z plochej strechy odvádzaná do vsakovacej 

nádrže. Odpadné vody sa odvádzajú z objektu. K tomuto účelu slúži verejná 

kanalizácia. Podľa energetického štítku náročnosti budov spadá daný bytový dom do 

kategórie B. Pri užívaní objektu bude produkovaný komunálny odpad, ktorý bude 

odvezený v zmysle zákona o odpadoch. 

 

j) základné predpoklady výstavby 

 – termín zahájenia výstavby: 04/2016 

 – termín ukončenia výstavby: 09/2017 

 

k) orientačné náklady stavby 

Náklady na výstavbu budú zdelené na požiadanie stavebného úradu. 
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A.5 Členenie stavby na objekty 

 

  Stavebný objekt č.1 – Polyfunkčný dom 

  Stavebný objekt č.2 – Príjazdová rampa do garáže 

  Stavebný objekt č.3 –  miesto pre odpadkové koše 

  Stavebný objekt č.4 – miesto pre odpadkové koše 

  Stavebný objekt č.5 – vsakovacia nádrž 30 m3 

  Stavebný objekt č.6 – retenčná nádrž 5 m3 

  Stavebný objekt č.7 – retenčná nádrž 2 m3 

Stavebný objekt č.8 – parkovisko 29 + 2 miesta 

Stavebný objekt č.9 – parkovisko 4 + 1 miesto 

Stavebný objekt č.10 – parkovisko 5 + 1 miesto 

Stavebný objekt č.11 – terasa 
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B.1 Popis územia stavby 

a) charakteristika stavebného pozemku, 

Navrhovaný objekt bytového domu s kaviarňou komerčnými priestormi 

a hromadnou garážou sa nachádza na parcele 3630 v katastrálnom území Nové Mesto 

nad Váhom. Pozemok je situovaný pri ulici Tematínska v čiastočne zastavanej časti 

mesta. Pozemok je v majetku investora Petra Trávnička. 

 Novostavbou nebudú priamo dotknuté žiadne z okolitých parciel. Z ulice 

Tematínska, ktorá je ja na parcele 3615 a je vo vlastníctve mesta sa dobuduje príjazdová 

komunikácia. 

 Parcela je mierne svažitá a v súčasne dobe nieje zastavaná. Vjazd na pozemok sa 

predpokladá z ulice Tematínska. Pozemok je v súčasnosti volne zatarávnený. 

Parcela je ohraničená parcelami číslo 3626/142, 3626/137, 326/155, 3627, 3629, 

3615. Väčšina parciel nieje nijako využívaná. 

 

b) výčet a závery prevedených prieskumov a rozborov (geologický prieskum, 

hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum a pod.) 

Boli prevedené nasledujúce prieskumy.  

– Celková situácia, mierka 1:200 

– Jednoduché zameranie pozemku 

– Prípravné a študijné práce 

– Obhliadka pozemku 

–  Výpis z katastrálnej mapy 

– Kopia katastrálnej mapy 

– Mapa geologického podložia 

– Platné normy a predpisy 

 

c) stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma 

 V okolí sa nachádzajú žiadne chránené pásma preto nevznikajú požiadavky na 
daný objekt. 
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d) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu a pod. 

Parcela sa nenachádza v záplavovom ani poddolovanom území. 

e) vplyv stavby na okolie stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na 
odtokové pomery územia 

Plocha pozemku je zatrávnená s ojedinelými krovinami. Na okraji mesta je 

vybudovaná delená kanalizácia. Voda, ktorá dopadne na strechy objektu bude zvedená 

do vsakovacích nádrží, ktoré budú umiestnené na pozemku. Na časti objektu je 

navrhovaná zelená strecha s extenzívnym zatrávnením, ktoré prispeje k využitiu 

dažďových vôd. Voda z parkoviska je zvedená do odlučovača ropných látok, ktorý je 

napojený na vsakovaciu nádrž. Zemina na danej parcele má dobré priepustné vlastnosti 

preto nieje nutné použiť drenáž v okolí základov. V okolí sa nenachádza žiadny vodný 

tok, ktorý by ohrozoval stavbu. V oblasti je hladina podzemnej vody v hĺbke 7 metrov, 

takže nehrozí riziko pri zakladaní objektu. Vsakovacie a retenčné nádrže sú riešené 

v rámci stavebného objektu SO.05, SO.06, SO.07 

f) požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín 

  Stavba nemá žiadne požiadavky na asanácie, demolácie a výrub drevín. 

g) požiadavky na maximálne zábory poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 
pozemkov určených k plneniu funkcie lesa (dočasné/ trvalé) 

 Niesu požiadavky na PPF. 

h) územné a technické podmienky (prevažne možnosť napojenia na stávajúcu 
dopravní a technickú infraštruktúru) 

 Kobjektu musia byť dobudované nové prípojky. Všetky potrebné siete sa 
nachádzajú, na vedľajšej parcele 3615. Tieto siete niesu využívané na maximum svojej 
kapacity takže je možné sa k nim pripojiť. K objektu bude dobudovaná príjazdová 
komunikácia z ulice Tematínska, ktorá sa nachádza na parcele 3615. Pri zhotovovaní 
prípojok bude čiastočná úzavera cesty Tematínska.  

i) vecné a časové väzby stavy, podmienky, vyvolané, súvisiace investície 

 Pred začatím výstavby je nutné obdržať vyjadrenia od vlastníkov jednotlivých 

verejnýc, inžinierskych sieti a je nutné obdržať právoplatné stavebné povolenie od 

príslušného stavebného úradu. Zároveň je nutné odsúhlasenie tejto projektovej 

dokumentácie investrorom. 

– termín zahájenia výstavby: 04/2016 

– termín ukončenia výstavby: 09/2017 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných 

jednotiek 

Stavba je navrhnutá ako obytná budova s kaviarňou a komerčnými priestormi. 

Objekt má štyri poschodia.  V objekte je vytvorených 8 bytových jednotiek. K tomuto 

účelu slúži 2–3NP. Na 1NP je navrhnutá kaviareň. Kaviareň má riešené zásobovanie zo 

severozápadnej strany. Jedna časť z komerčných priestorov má zadný vchod do skladu. 

Parkovanie pre byty je v hromadnej garáži. Zamestnanci a zákazníci budú parkovať 

v okolí objektu.   

– Plocha pozemku    13070,0 m2  
 – Zastavaná plocha:    719,0 m2 
 – Plocha spevnených plôch:   9175 m2 
 – Plocha 1S:     550,95 m2 
 – Plocha 1NP:     591,11 m2 

– Plocha 2NP-3NP:    455,28 m2 
 – Počet bytov:     8 
 – Plocha kaviarne:    230,83 m2 

 – Obchodná plocha 1    70,7 m2 
– Obchodná plocha 2    156,29 m2 

 – Úžitná plocha:     834 m2 
 – Úžitná plocha byt 1,4,5,8        104,21 m2 

– Úžitná plocha byt 2        73,27 m2 

– Úžitná plocha byt 3        73,40 m2 

– Parkovací stání 1S               10 
– Parkovací stání v okolí objektu          42 
– Obostavaný priestor podzemnej časti 1830,53 m3 
– Obostavaný priestor nadzemnej časti  5530,97 m3 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

a)  urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia 

Navrhovaný objekt bytového domu s kaviarňou komerčnými priestormi 

a hromadnou garážou sa nachádza na parcele 3630 v katastrálnom území Nové Mesto 

nad Váhom. Pozemok je situovaný pri ulici Tematínska v čiastočne zastavanej časti 

mesta. Pozemok je v majetku investora Petra Trávnička. 
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 Novostavbou nebudú priamo dotknuté žiadne z okolitých parciel. Z ulice 

Tematínska, ktorá je ja na parcele 3615 a je vo vlastníctve mesta sa dobuduje príjazdová 

komunikácia. 

 Parcela je mierne svažitá a v súčasne dobe nieje zastavaná. Vjazd na pozemok sa 

predpokladá z ulice Tematínska. Pozemok je v súčasnosti volne zatarávnený. 

 Budova polyfunkčného objektu vytvára kompaktnú hmotu s vegetačnou aj 

klasickou plochou strechou. Budova svojím tvarom a farbou fasády zapadá do okolitej 

zástavby. Je umiestnená v strede pozemku a stáva sa dominantou danej lokality. Hmota 

objektu je delená na základe toho akej funkcii slúži. 

 Pozemok okolo penziónu je upravený spevnenými plochami s asfaltovým 

povrchom, slúžiacimi pre parkovanie na pozemku a spevnenými plochami betónovou 

dlažbou, ktoré vytvárajú komunikácie pre chodcov. Hlavné vstupy do objektu sú 

z juhozápadnej strany fasády. Vjazd do podzemnej garáže sa nachádza na 

severozápadnej strane fasády. Svahovanie okolo vjazdu do garáže je riešené 

gabionovými stenami, ktoré sú svetlosivej farby a vkusne dopĺňajú farebné riešenie 

fasády objektu. 

b) architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové 

riešenie. 

Objekt polyfunkčného domu je riešený ako 4 podlažný objekt. Jedno podlažie je 

z väčšej časti pod úrovňou upraveného terénu. Na tomto podlaží sa nachádza hromadná 

garáž. Výjazd z garáže je riešený rampou umiestnenou na seveovýchodnej strane 

objektu. Podlaha v prízemí je vyvýšená o 600 mm nad upravený terén. Sedacia časť 

kaviarne a vstupná hala vystupujú pred objekt. Táto časť je ukončená zelenou strechou. 

Pre byty na 2NP sú vyčlenené terasy ktoré sú oddelené. Strecha je ukončená atikou 

a preskleným zábradlím. Zvyšná hmota objektu vystupuje nad zelenú strechu. V tejto 

časti sa nachádzajú byty. Byty na 3NP nemajú terasu, majú ale samostatné balkóny. 

Bytová časť je ukončená plochou strechou s klasickým usporiadaním vrstiev. Táto 

strecha je priťažená riečnym kamenivom frakcie 16/32. Na strechu bude vyvedená 

vzduchotechnika. Strecha bude obklopená atikou. Na strechu vedú dvere zo 

schodiskového priestoru. Schodiskový priestor je vyvýšený nad strechu.  Svahovanie 

okolo vjazdu do garáže je riešené gabionovými stenami, ktoré sú svetlosivej farby 

a vkusne dopĺňajú farebné riešenie fasády objektu. 
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Prevažujúca farba fasády je šedá. Vystupujúce časti fasády sú červenej farby. 

Presné členenie fasády je znázornené v pohľadoch. Fasáda je omietnutá tenkovrstvou 

silikátovou omietkou na bázi vodného červená fasáda končí zväčša vo vodorovnej 

vzdialenosti 1 m od hrany okien. Sokel je tvorený omietkou obsahujúcou farebné 

kamenné drvivo a disperzné pojivo tmavo šedej farby. Na čelnej strane fasády sú 

umiestnené veľké francúzske okná, ktoré dotvárajú atmosféru kaviarne. Zábradlie na 

terasy a na balkónoch je kovové s presklenou výplňou z bezpečnostného skla. Rámy 

okien a dverí sú plastové a  majú farby fasády. Oplechovanie atiky a vonkajších 

parapetov je tvorené pozinkovaným plechom šedej farby. Chodníky okolo objektu sú 

tvorené betónovou zámkovou dlažbou SEMELROCK. Príjazdové cesty majú 

povrchovú úpravu tvorenú liatym asfaltom. 

B.2.3  Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 

1S: Na tomto podlaží sa nachádza 10 parkovacích miest, z ktorých je 1 vyčlenené 

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. V suteréne sa nachádza technická 

miestnosť. Sklady a úklidová miestnosť sú umiestnené v severovýchodnej časti. Sklady 

sú delené, každému bytu prináleží rovnaký skladovací priestor. Sklady sú vetrané 

malými oknami a cez anglické dvorce. V suteréne sa nachádza malá uklidová 

miestnosť. Kolárna ústi do predsiene. Garáže spolu s požiarnou predsieňou sú vetrané 

za pomoci vzduchotechniky. Vjazd do garáže je riešený rampou na severozápadnej 

strane objektu. 

1NP: Nachádza sa tu kaviareň a komerčné priestory. Kaviareň má kuchyňu na 

prípravu menších jedál. Ideálnym riešením by bolo využívať kuchyňu na prípravu 

cukroviniek s možnosťou ich ďalšej distribúcie vďaka oddelenému zásobovaniu  

zázemie pre zamestnancov a zadný vchod pre zásobovanie. Prevádzka kuchyne a baru 

má spoločné šatne ale sklady sú oddelené, toto riešenie je z hygienického hľadiska 

výhodné. Sociálne zariadenia majú WC pre imobilných a nachádza sa tu tiež 

prebalovací pult. Terasa pred kaviarňou by sa dala v letných mesiacoch využívať pre 

posedenie.  Pôdorysne väčší komerčný priestor má bočný vchod do skladu. Kaviareň 

má kanceláriu, ktorú môže majiteľ využívať pre vlastné podnikanie. Parkovanie pre 

zamestnancov je riešené vedľa objektu a pre zákazníkov je určené parkovisko pred 

objektom. V kaviarni dominujú veľké francúzske okná, ktoré presvetľujú sedaciu zónu 

kaviarne. Sedacia časť sa dá v prípadne žiadosti investora predeliť čím sa vytvorí 
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uzavretá miestnosť vhodná na súkromné posedenie eventuálne sa týmto spôsobom dá 

vytvoriť fajčiarska zóna. Komerčné priestory sú dva ucelené celky so spoločným 

zádverím. Predajné zóny majú skladové priestory. Zázemie pre zamestnancov a malá 

úklidová miestnosť je v zadnej časti prevádzky. Pôdorysne väčší komerčný priestor má 

zadný východ a nachádza sa tu aj kancelária.     

2NP – 3NP: Na daných podlažiach sú naprojektované byty. Každý byt má napojenie 

zo schodiskovej chodby kde sa nachádza výťah. Štyri byty sú 3-izbové a štyri sú 2-

izbové. Vstup je riešený cez predsieň, v ktorej sa nachádza vstavaná skriňa. Byty majú 

kuchyňu spojenú s obývacou izbou čím sa opticky zväčší plocha miestnosti. Byty na 

2NP majú prístup na terasu. Terasy sú medzi bytmi rozdelené nepriehľadnou zábranou. 

Byty na 3NP majú prístup na balkóny. Obývacie izby s kuchyňou sú situované na 

západ. Obytné miestnosti sú dispozične umiestnené čo najďalej od výťahovej šachty.  

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 

Hlavný vstup do bytovej časti sa nachádza v strede terasy na čelnej strane 

fasády. Vstup pre zákazníkov kaviarne a komerčných priestorov sa nachádza po 

stranách terasy. Na terasu vedie vyrovnávacie schodisko a bezbariérová rampa. 

V bytovej časti sa nachádza výťah, ktorý je dostatočne veľký na prepravu vozíčkara. 

Kaviareň a jeden z komerčných priestorov má zadný vchod. Tento vchod je spojený 

s parkoviskom pre zásobovanie. Na prízemí je kaviareň od komerčných priestorov 

predelená chodbou bytovej časti. V kaviarni sú navrhnuté bezbariérové sociálne 

zariadenia. 

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 

Špeciálne požiadavky z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (ďalej len OOPP) 

Ak nie je možné riziká odstrániť alebo dostatočne obmedziť technickými prostriedkami 

či opatreniami v organizácii práce, je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi 

OOPP podľa vlastného zoznamu, spracovaného na základe vyhodnotených rizík 

a konkrétnych podmienok práce. 

Základné OOPP používané v stavebníctve: 

– Výstroj pre prevenciu proti pádu 

– Prostriedky pre polohovanie tela 
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– Pracovné oblečenie a obuv 

– Rukavice 

– Ochranná prilba 

– Ochranný tvárový štítok 

– Chrániče sluchu, respirátory 

– Mycie, čistiace a dezinfekčné prostriedky 

– Vyhláška ČÚBP č. 48/1982, v znení neskorších predpisov (novelizovaná 207/91, 

352/2000, 192/2005), ktorou sa stanoví základné požiadavky k zaisteniu bezpečnosti 

práce a technických zariadení. 

– Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, 

v znení vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 98/1982 Sb.  

– Nariadenie vlády č. 148/2006 Sb., o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami 

hluku a vibráciami, vrátane prílohy 

– Najvyššie prípustné hodnoty hluku a vibrácií 

– Nariadenie vlády č. 361/2007 Sb., ktorým sa stanovia podmienky ochrany zdravia pri 

práci 

Ďalej je všeobecne treba pri príprave stavby, jej výstavbou a uvedením do 

prevádzky, dodržovať ustanovenia zákona 309/2006, ktorým sa upravujú ďalšie 

požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nariadenie vlády 591/2006 

o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na 

staveniskách a nariadenie vlády 362/2005 Sb. Zároveň budú dodržané technické 

požiadavky na výstavbu, vyhl. 268/2009 Sb. 

Pri uvedení stavby do prevádzky a jej ďalšom používaní je nutné plnenie 

požiadaviek uvedených v §3 odst. 3 nariadenia vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnejších 

požiadavkách na pracovisko a pracovné prostredie. 

B.2.6 Základná charakteristika objektov  

Stavby sa člení na objekty, technické a technologické zariadenia: 

Stavebný objekt č.1 – Polyfunkčný dom 

  Stavebný objekt č.2 – Príjazdová rampa do garáže 

  Stavebný objekt č.3 –  miesto pre odpadkové koše 

  Stavebný objekt č.4 – miesto pre odpadkové koše 

  Stavebný objekt č.5 – vsakovacia nádrž 30 m3 
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  Stavebný objekt č.6 – retenčná nádrž 5 m3 

  Stavebný objekt č.7 – retenčná nádrž 2 m3 

Stavebný objekt č.8 – parkovisko 29 + 2 miesta 

Stavebný objekt č.9 – parkovisko 4 + 1 miesto 

Stavebný objekt č.10 – parkovisko 5 + 1 miesto 

Stavebný objekt č.11 – terasa 

 

 a)  stavebné riešenie 

SO.01 Polyfunkčný dom 

Výkopy  

 Výkopy budú vyhotovené za pomoci rypadlo–nakladaču. Zemina bude uložená 

na deponie v zadnej časti parcely oddelená od ornice. Hrany výkopu sa začistia ručne. 

Sklon výkopu bude 1:1 a výkop bude prevedený po základovú škáru aby bolo možné 

zhotoviť pilotové založenie.   

Základové konštrukcie 

 Potom ako budú dokončené výkopové práce budú zohotovené mikropilóty. 

Mikropilóty sú vŕtané malopriemerové o Ø150 mm s rozostupom 1 m a musia byť 

vŕtané na preskačku vždy k protiľahlej strane základového pásu. Rozmer základových 

pásov a pätiek bol zhotovený podľa zaťaženia pôsobiaceho na jednotlivé nosné 

konštrukcie objektu. Presný postup výpočtu zaťaženia sa nachádza v prílohe výpočtu 

základov. Keď bude betón na hlavách pilót zatuhnutý zabetónuje sa podkladný betón 

hrúbky 100 mm. Je nutné vytvoriť debnenie okolo výkopu obvodovej steny. Debnenie 

je nutné skonštruovať aj vo výkope výťahovej šachty. Použitý spôsob debnenia je na 

prevádzajúcej firme je však nutné aby boli dodržané rozmery základov. Základové 

konštrukcie sú zo železobetónu z výstuže B550 B a betónu C 20/25. Po stuhnutí betónu 

sa pristúpi k oddebneniu základov. Po odebnení a zatuhnutí základov sa zasypú výkopy 

v ich okolí slúžiace pre manipuláciu s debnením. Zásypy sa hutnia na silu 0,25 MPa. Za 

pomoci plastových rektifikačných podložiek sa rozmiestni kari–sieť 150x150 Ø 6 mm 

s presahom min. 3 oká po celej ploche. Následne sa pristúpi k betonáži podkladného 

betónu C 20/25. Počas tvrdnutia je nutné betón pravidelne polievať. Po vytuhnutí 

betónu sa celý podklad napenetruje.  Na podkladnú dosku sa bodovo nataví asfaltový 
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pás a naň sa celoplošne nalepí druhý asfaltový pás Dekglass G200 S40. Hydroizolácia 

sa nataví s presahom cca. 300 mm za hranu základu.  

Zvislé konštrukcie 

 V suteréne je nosné murivo tvorené debniacimi tvarovkami BS GROUP 300 

dovystužená výstužou Ø12 mm. Obvodové murivo sa zaizoluje hydroizoláciou 

Dekglass G200 S40. Izolácie sa natavujú s presahom. Potom sa aplikuje tepelná izolácia 

Perimeter a ako ochranná vrstva sa použije nopová fólia. V suteréne sa nachádzajú dva 

stĺpy zo železobétónu. Nad úrovňou terénu sa ako obvodové murivo použije BS 

GROUP TOL + S Z400– P7 hr. 400 mm. Jedná sa o tvárnicu z liaporbetónu ktorá má 

v sebe zabudovanú tepelnú izoláciu styropor a vzduchové dutiny. Prvý rad tehál sa 

zakladá na maltu M10 o hrúbke 15 mm. Ako prvé sa založia rohy a potom postupne 

celá stena objektu. Na zhotovenie vnútorných nosných múrov sa použijú betónové 

tvárnice BS GROUP TNB 300/LEP 198 AKU P10 hr. 300 mm. Tieto tvárnice sa 

vyznačujú vysokou pevnosťou a dobrými akustickými vlastnosťami. Medzibytová 

priečka je tvorená betónovými tvárnicami BS GROUP TNB 240/LEP 198 AKU P 10 

hr. 240 mm. Pri murovaní je nutné dbať na správne previazanie tehál. Na prípadné 

dorezanie bude použitá stolová píla. 

Vodorovné konštrukcie  

 Vodorovné nosné konštrukcie je tvorené filigránovými stropnými doskami. 

Hrúbka dosky je 70 mm a budú rozmiestnené podľa výkresov stropov. Stropné dosky sa 

musia pred betonážou podoprieť podľa zásad zhotovovania filigránových stropov. Cez 

strop vedú inštalačné šachty. Otvory pre šachty sa zhotovia vo výrobni a to podľa 

tabuliek inštalačných šácht ktoré sú uvedené vo výkresoch stropov. V prípade 

dodatočného zhotovovania otvorov sa otvory vyvŕtajú po uložení a podopretí dosiek 

priamo na stavbe. Otvory sa môžu vyrezávať len zospodu. Strop bude nutné dovystužiť. 

Počet a rozmiestnenie výstuže musí byť určené statickým výpočtom. Filigránový strop 

sa potom zabetónuje betónom C 20/25. Hrúbka zálievky je 130 mm. Strop dovystužujú 

aj oceľové I nosníky. Na zamedzenie tepelného mosta bude použitý ISO nosník K100-

CV50-V8-h200. Presné nadimenzovanie výstuže určí statik. Stužujúce prievlaky sú zo 

železobetónu a sú navrhnuté pre každé podlažie.  
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Vertikálne konštrukcie 

 Schodisko v objekte je tvorené monolitickou železobetónovou doskou hr. 180 

mm. Na vystuženie sa použije betón C 20/25 a výstuž B 550 B. Medzipodesta je 

navrhnutá ako monolitická železobetónová doska. Na protivybračné oddilatovanie 

schodiska od schodiskového múru sa použije materiál Sylomer hr. 20mm vložený pred 

betonážou. Na prenesenie zaťaženie z podést poslúžia skryté podestové nosníky. 

Schodisko do suterénu je tvorené schodmi 18 x 172,22/300, schodisko z 1NP do 2NP je 

tvorené schodiskom 26 x 169,23/300 a na 2NP a 3NP schodiskom 18 x 166,67/300. 

Schodiská sa budú betónovať a armovať do dreveného debnenia. Schodisko bude po 

oboch stranách opatrené madlom, ktoré bude presahovať 150 mm prvý a posledný 

schodiskový stupeň. Stupnica nástupného a výstupného schodu každého schodiskového 

ramena bude výrazne rozoznaná od okolia. Povrch vonkajšieho schodiska, ktoré je 

prístupné pre osoby so zníženou schopnosťou a orientácie budú mať súčiniteľ 

šmykového trenia 0,6. Schodiská na terasu umiestnenú na zelenej streche sú zvarené 

z oceľových jäcklov. Nášľapná vrstva je z drevených schod lepený na OSB dosku.  

Výťahy 

 V objekte budú nainštalovaný jeden výťah od spoločnosti KONE. Rozmer 

kabíny bude 1000x1700 a je určený pre max 6 osôb/450 kg. Dvere do výťahu sú 

automatické o rozmeroch 1200 x 2100 mm. Prístup do priehlbiny je riešený rebríkom 

podľa ČSN EN 81-1+A3, ktorý je dodávaný technológiou výťahu. Vo výťahovej šachte 

nieje umiestnené žiadne zariadenie, ktoré neslúži prevádzke výťahu. Osvetlenie 

výťahovej šachty a strojovne je taktiež dodávané technológiou  výťahu s istením 

a odpovedá požiadavkám ČSN EN 81-1+A3. Osvetlenie nástupísk bude prevedené 

v súlade s požiadavkami ČSN EN 81-1+A3. Priestory pod vyvažovacím závažím 

a klietkou splňujú podmienky ČSN EN 81-1+A3  

Konštrukcia zastrešenia 

 Zastrešenie objektu je tvorené plochou strechou s klasickým usporiadaním 

vrstiev a mechanickým kotvením nad schodiskom, plochou strechou s klasickým 

usporiadaním vrstiev a priťažením vrchného plášťa na streche nad bytmi a zelenou 

strechou s extenzívnym zatrávnením na kaviarňou a komerčnými priestormi. Nosná 

časť striech je tvorená filigránovým stropom hr. 200 mm. Pred lepením parozábrany 



29 
 

z asfaltového pásu sa nanesie adhézna vrstva. Spád strechy sa zaistí spádovými klinmi 

z polystyrénu podľa realizačného plánu, ktorý zhotoví firma od ktorej sa bude 

objednávať daný materiál. Vrchná hydroizolačná vrstva sa mení. Na zelenej streche sa 

ako vrchná hydroizolačná vrstva použije PVC hr. 1,8 mm ktorá sa vloží medzi dve 

separačné vrstvy z geotextílie. Na tieto skladby sa umiestni nopová fólia a ďalšia 

geotextília. Na tieto vrstvy sa potom nasype substrát. Strecha je extenzívne zatrávnená, 

výška substrátu je 190 mm. Strecha nad obytnou časťou je riešená s klasickým 

usporiadaním vrstiev. Na tepelnú izoláciu sa nalepí vrchný modifikovaný asfaltový pás 

na ktorý sa potom celoplošne natavený vrchný modifikovaný asfaltový pás s ochranou 

proti prerastaniu koreňov. Na túto vrstvu sa umiestni nopová fólia s geotextíliou, ktorá 

bude priťažená stabilizačnou vrstvou z riečneho kameniva frakcie 16/32 mm o hrúbke 

120 mm. Na streche nad schodiskom budú na tepelnú izoláciu mechanicky kotvená 

hydroizolácia tvorená dvomi modifikovanými asfaltovými pásmi. Presná skladba 

a spôsob ukotvenia vrstiev sa nachádza vo výpisoch skladieb konštrukcii. Na zateplenie 

atiky bude použitý expandovaný polystyrén EPS 150S hr. 100 mm. Atika je zaizolovaná 

proti vode rovnakým spôsobom ako zvyšné časti strechy. Na zaistenie sklonu atiky 

budú použité dva hranole rozdielnych veľkostí čím sa docieli požadovaný sklon atiky, 

ktoré sa pripevnia k železobetónovému vencu. Následne sa na hranole pripevní OSB 

doska hr. 22 mm. Na ňu sa zhotoví oplechovanie. Rozmery oplechovania sa nachádzajú 

vo výpise klampiarskych prvkov. Na streche budú rozmiestnené bezpečnostné kotviace 

zariadenia. Tieto zariadenia budú slúži pri revízii strechy, proti pádu pracovníkov. 

Kotviace prvky budú rozmiestnené max. 2,0 m od okraja atiky. Pri zhotovovaní je nutné 

postupovať podľa technického listu výrobcov. Na okraji atiky budú umiestnené poistné 

chŕliče. Tie budú umiestnené v najnižšom mieste strechy. 

Fasáda  

 Fasáda je omietnutá tenkovrstvou silikátovou omietkou na bázi vodného skla 

tmavo šedej a červenej farby. Presné výškové členenie fasády je znázornené 

v pohľadoch. Tmavo hnedá fasáda končí vo vodorovnej vzdialenosti 1 m od hrany 

okien. Sokel je tvorený omietkou obsahujúcou farebné kamenné drvivo a disperzné 

pojivo tmavo šedej farby.  
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Priečky 

 Medzibytové priečky sú z betónových tvárnic BS GROUP TNB 240/LEP 198 

AKU. Nenosné priečku sú betónových tvárnic BS GROUP TPB 120/LEP 198 a BS 

GROUP TP 7-B. Požiarne priečky medzi požiarnymi úsekmi budú vykazovať príslušnú 

požiarnu odolnosť s doloženým atestom 

Podlahy 

 V suteréne je vyspádovaná betónová podlaha. V interiéry sú navrhnuté 

keramické dlažby, laminátové podlahové linoleum. Bližšie rozmiestnenie jednotlivých 

typov podláh je určené v projektovej dokumentácii. Všetky typy podláh sú na styku so 

zvislou konštrukciou ukončené pomocou soklu z daného materiálu. Podkladnú vrstvu 

všetkých typov podláh tvorí betónová mazanina z betónu       C 20/25 o hrúbke 64 mm. 

Ten sa izoluje PE fóliou Gefitas. Podlahové konštrukcie sú v danom objekte navrhnuté 

ako plávajúce na zníženie kročajového hluku. Ako kročajová izolácia je v podlahách 

navrhnutá izolácia RIGIFLOOR 4000 hr. 50 mm. Podlahy sú u všetkých stykoch so 

zvislou konštrukciou oddelené pomocou distančného podlahového pásika z EPS 

polystyrénu. Nášľapná vrstva u zvislých konštrukcií je ukončená pomocou soklu, ktorý 

je z rovnakého materiálu ako podlaha. Presné parametre jednotlivých vrstiev podláh je 

uvedené v projektovej dokumentácii vo výpise skladieb konštrukcií. Farebné 

kombinácie jednotlivých materiálov budú stanovené stavebníkom počas realizácie 

Izolácia proti vode 

 Ako hydroizolácia spodnej stavby bude použitý hydroizolačný pás Dekglass 

G200 S40, ktorý sa vyloží cca. 300 mm pred líc objektu. Po vymurovaní obvodového 

muriva sa vyložená izolácia prehne smerom k päte základu a prelepí sa ďalším 

hydroizolačným pásom. Základy  budú zaizolované 2 hydroizolačnými pásmi Dekglass 

G200 S40, na ktoré sa ukotví izolácia PERIMETER hr. 100 mm. Hydroizolácia 

a  polystyrén budú vyvedené 300 mm nad úroveň terénu. Pri izoláciách plochej strechy 

sa na tepelné izolácie bodovo pritaví prvá vrstva hydroizolačných asfaltových pásov 

a na ňu sa následne celoplošne pritaví druhý modifikovaný asfaltový pás. Asfaltové 

pásy sa vytiahnu až na vrch atiky. Dôležité je dbať na to, že jednotlivé asfaltové pásy sa 

musia preplátovať minimálne o 150 mm na seba. Hydroizolácia plochej strechy je 

tvorená PVC fóliou hr. 1,8 mm. 
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Izolácie tepelné a akustické 

 V plochej streche je tepelná izolácia navrhnutá ako dvojvrstvá v hr. 2x100 mm. 

Ako izolácia plochej strachy je použitý polystyrén EPS 150S. Pri uložení je nutné 

prekladať špáry medzi jednotlivými vrstvami. Spád na plochej streche je zo spádových 

klinov z tepelnej izolácie. Zvislé obvodové konštrukcie sú zateplené v suteréne 

izoláciou PERIMETER hr. 100 mm. Na zateplenie vnútorného muriva v suteréne sa 

použije tepelná izolácia Fasrock LG1 od Rockwoolu. Hrúbka tepelnej izolácie je 100 

mm. Tepelná izolácia Fasrock LG1 sa použije aj na zateplenie stropu hr. 2 x 100 mm. 

Tepelná izolácia sa bude prekladať. Pri montáži balkńových dverí sa použije tepelná 

izolácia Compact foam. 

Výplne otvorov  

 Ako otvory na fasáde sú navrhnuté plastové rámy, farba odpovedá farbe fasády 

vid výkres pohľadov. Jednotlivé výplne okien a dverí sú navrhnuté pomocou systému 

ArtOkna Gealan S8000 IQ PLUS, ako šesťkomorové s izolačným trojsklom. Balkónové 

a dvere na terasu sú riešené ako posuvné. Vstupné dvere do objektu sú riešený typom 

TOP ALU ART 24 ALU. Všetky okná a dvere majú zhodné parametre prestupu tepla 

zasklením a rámu. Interiérové dvere sú zo systému EKO 05. Vstupné dvere do bytov sú 

typu RENO. Sú to bezpečnostné dvere s dobrými tepelnými a protipožiarnymi 

vlastnosťami. Bližšie popisy výplní otvorov sa nachádzajú v prílohe Výpis výplní 

otvorov. 

Maľby a nátery 

 Vnútorné omietky sú tvorené jadrovou vápeno–cementovou omietkou Baumit-

zrnitosť 1mm, šťukovou vápeno–ocementovou omietkou  Baumit-zrnitosť 0,6mm a 

maľba  ako vápenno – cementové Baumit a budú opatrené kvalitnými disperznými 

maľbami. Vo všetkých omietkach sa bude používať armovacia mriežka VERTEX. 

Armovacia mriežka sa bude s presahom 150 mm na každú stranu. V miestnostiach, kde 

sú zvýšené požiadavky od vlhkosti, budú použité omietky s dostatočnou odolnosťou 

proti vlhkosti. 

 Zámočnícke výrobky budú opatrené 2x základnými a povrchovými nátermi  

s príslušnými odtieňmi RAL. 
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Podhľady 

 Podhľady budú inštalované v celom prízemí. Bude sa jednať o závesný podhľad 

vo svetlej výške 3,4 m. 

Zhrnutie: 

Zvislé nosné konštrukcie: 

Obvodové steny: 

1S – debniace tvarovky hr. 300 mm  

1NP – 3NP – BS GROUP TOL+S Z400-P7 hr. 400 mm 

Vnútorné nosné murivo: 

1NP – 3NP – BS GROUP TNB 300/LEP 198 AKU hr. 300 mm 

 

Zvislé nenosné konštrukcie: 

1NP – 3NP –  BS GROUP TNB 240/LEP 198 AKU hr. 250 mm 

BS GROUP TPB 120/LEP 198 hr. 150 mm 

BS GROUP TP 7-B hr. 110 mm 

Vodorovné konštrukcie: 

1S – 3NP – filigránový strop hr. 200 mm 

Schodisko tvorené: betón C20/25, výstuž B 550B 

Tepelná izolácia: 

Základy: Perimeter hr. 100 mm 

Strop a steny v suteréne: Fasrock LG1 Rockwool hr. 200 mm 

Podlahy v prízemí: Isover EPS 100S, hr. 140 mm 

Podlahy v bytoch: Rigifloor, hr. 50 mm 

Strecha: Isover EPS 150S, hr. 200 mm 

 

Výplne otvorov: 

 Všetky okná a dvere na fasáde sú navrhnuté ako plastové s izolačným trojsklom. 

GEALAN S 8000 IQ PLUS Ug = 0,5 W/m2K, Uf = 1,19 W/m2K Dvere v bytoch sú riešené 

ako drevené s drevenou obložkovou zárubňou. V suteréne sú dvere riešené oceľovými 

zárubňami. Všetky dvere, ktoré vedú do chránenej únikovej cesty – chodba so 

schodiskom sú navrhnuté ako požiarne uzávery (bezpečnostné dvere značky RENO).   

 

Konštrukčná výška miestností:      1S: 3,1 m 
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     1NP:  4,4 m 

                                                 2–3NP: 3,0 m 

Svetlá výška miestností:          1S: 2,6-2,8 m 

                                                      1NP: 3,4 m 

                                                   2–3NP: 2,67 m  

 

SO.02 Príjazdová rampa do garáže 

Svahovanie okolo vjazdu do garáže je riešené gabionovými stenami, ktoré sú 

svetlosivej farby a vkusne dopĺňajú farebné riešenie fasády objektu. Samotná rampa je 

betónová a odvodnená v spodnej úrovni. Rampa do garáže má sklon 10% 

SO.03, SO.04 Miesto pre odpadkové koše 

 Priestor pre odpadkové koše je delený. Kaviareň má vlastný priestor na 

parkovisku na severo- západnej strane fasády. A byty s komerčnými priestormi budú 

mať smetné koše umiestnené na juhovýchode. Smetné koše budú umiestnené 

v obmurovaných boxoch. Na obmurovanie sa použijú členité debniace tvarovky. 

 

SO.05, SO.06 , SO.07 Miesto pre odpadkové koše 

Odvodnenie spevnených plôch na riešenom pozemku polyfunkčného domu 

priamo nadväzuje na vsakovacie nádrže, ktoré sú riešené systémom Aco Stormbrixx. 

Navrhnutá je vsakovacia nádrž o objeme 30 m3 Nádrž je vyskladaná zo vsakovacích 

boxov, pričom jeden vsakovacích boxov má rozmer 1200 x 600 x 342 mm a objem 

0,417 m3. Výrobca zaručuje využiteľný objem vsakovacích dielcov 96 %.  

 Pred vtokom do vsakovacej nádrže je osadený odlučovač ropných látok ∅ 2000 

mm, ktorý je vyrobený zo železobetónu v kombinácii s plastom, liatinou a atikórom.  

 Výkop okolo vsakovacej nádrži a okolo odlučovača ropných látok je nutné 

vysypať štrkom frakcie 16/32, ktorý bude zhutnený silou 0,25 MPa. Retenčné nádrže 

zachytávajú vodu z príjazdovej rampy a z anglických dvorcov. Objem 5 m3 a 2 m3. 

 

SO.08, SO.09 , SO.10 Spevnené plochy 

Na pozemku polyfunkčného domu budú vytvorené spevnené plochy, ktoré budú 

slúžiť pre účely parkovania zákazníkov, zamestnancov, obyvateľom bytov, pre účely 

zásobovania objektu, odvozu odpadkov, pre komunikáciu peších a tiež vytvoria vhodnú 

komunikáciu pre príjazd požiarnych vozidiel v prípade požiaru.  
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 Spevnené komunikácie, ktoré budú slúžiť pre parkovacie účely a pojazd 

osobných či nákladných automobilov, budú mať povrch upravený asfaltobetónom 

a budú dostatočne únosné pre pojazd požiarnych či nákladných vozidiel. Parkovisko pre 

zamestnancov kaviarne sa nachádza na severozápade. Štyri klasické parkovacie miesta 

a jedno pre dodávateľské vozidlo. cesta k parkovisku je predĺžená aby bolo možné 

otočenie aj väčších automobilov. Zamestnanci komerčných priestorov majú vyčlenené 

parkovisko na južnej strane. Päť parkovacích miest a jedno stánie pre zásobovanie. 

Parkovisko pre zákazníkov a obyvateľov bytovky je riešené na čelnej strane fasády. Je 

tu umiestnených 31 parkovacích miest z toho sú dve vyčlenené pre osoby so zníženou 

schopnosťou pohybu. Komunikácie na celom pozemku sú riešené ako obojsmerné so 

šírkou cesty 6,5 m. 

 

SO.11 Terasa 

Na čelnej strane objektu je projektom riešená terasa, ktorá vytvára možnosť 

posedenia vonku. Povrch terasy je vyvýšený nad upravený terén tak, aby priamo 

nadväzoval na podlahu komerčných priestorov a kaviarne, ktorá sa nachádza v úrovni 

0,000 objektu. Skladba podlahy terasy je riešená tak isto ako okapné chodníky, 

pomocou skladby „S1“. Obvod terasy je zdvihnutý pomocou dvoch radov betónových 

debniacich tvaroviek, ktoré sú vyplnené betónom C 20/25 a stužené výstužami B 550B. 

Základ pod toto murivo je monolitický betónový, vyliaty priamo do výkopu. Hĺbka 

základu je 0,96 m pod úrovňou upraveného terénu a materiál je betón C 20/25. Do 

základu sa vložia výstuže ∅ 12 mm tvaru L, ktoré sa následne previažu s debniacimi 

tvarovkami. 

 Povrch terasy je vyspádovaný do terasového žľabu z betónu a s roštom 

z pozinkovaného plechu hr. 2 mm. Hĺbka žľabu je 170 mm a šírka je 200 mm. Žľab je 

následne odvodnený do vsakovacej nádrže na západne od objektu. 

 Okraje terasy sú zabezpečené proti pádu osôb zábradlím z pozinkovaných 

oceľových trubiek ∅ 40,0 mm.  

 

 

 

 

Svahové a vegetačné úpravy 
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Výkopy budú vyhotovené za pomoci rypadlo–nakladaču. Zemina bude uložená na 

deponie v zadnej časti parcely oddelená od ornice. Hrany výkopu sa začistia ručne. Sklon 

výkopu bude 1:1 a výkop bude prevedený po základovú škáru aby bolo možné zhotoviť pilotové 

založenie.  Po dokončenú všetkých prác sa ornica použije na spätné zásypy a vyrovnanie terénu 

 

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických 

zariadení 

a)  technické riešenie 

a.1 Núdzové osvetlenie 

Únikové cesty musia byť elektricky osvetlené. Chránená aj nechránená úniková 

cesta, vedúce z požiarnych úsekov obytných buniek, musia mať núdzové osvetlenie. 

Doba núdzového osvetlenia v čase požiaru musí byť minimálne 30 minút. V chránených 

únikových cestách, ktoré slúžia ako zásahové cesty musí byť núdzové osvetlenie 

minimálne po dobu 30 minút. Núdzové osvetlenie bude mať záložný elektrický zdroj, 

akumulátorové batérie 
a.2  Vzduchotechnika 

požiarne hľadisko: 

Chránená úniková cesta typu B je odvetraná prirodzene oknami. Požiarna 

predsieň v suteréne bude odvetraná za pomoci pretlaku. Vzduch musí byť dodávaný 

najmenej v 15 násobku objemu požiarnej predsiene za hodinu. Pretlakové vetranie musí 

byť zaistené minimálne po dobu 45 minút v čase trvania požiaru. Vstupné dvere do 

chránenej únikovej cesty musia zabraňovať preniknutiu dymu do chránenej únikovej 

cesty z iných požiarnych úsekov. (ČSN 73 0802) 

 V priestoroch hromadnej garáže v požiarnom úseku S15 bude zriadené 

samočinné požiarne odvetranie vzduchotechnickou jednotkou s vlastným záložným 

zdrojom. Požiarne odvetranie musí byť funkčné od začiatku požiaru minimálne 15 

minút.  

 Za pomoci vzduchotechniky sa odvetráva veľká časť prízemia. Presné 

nadimenzovanie vzduchotechniky tento projekt nerieši a musí byť vypracovaný 

odbornou firmou. 
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Na vzduchotechnických potrubiach musia byť zreteľne vyznačené smery 

prúdenia a účel potrubia (prívod – odvod). Prestupy rozvodov inštalácie cez požiarne 

deliace konštrukcie musia byť utesnené. 

Podrobný popis vzduchotechniky: 

1S: Na odvetranie garáže (m.č. S15) slúži vzduchotechnika umiestnená na strešnej 

konštrukcii. Vzduchotechnika musí byť rozvetvená po celom pôdoryse garáže. 

Odsávacie potrubie bude umiestnené 200 mm nad podlahou garáže aby sa zaistilo 

odsatie výfukových splodín. Vzduchotechnika sa skladá zo štvorhranného potrubia 

a bude vedená pod stropom. Potrubie bude odkryté pre lepšiu možnosť  revízie. 

Maximálna výška potrubia musí byť 500 mm aby bola dodržaná minimálna svetlá výška 

v garáži, ktorá je určená normou ČSN 73 6058 popisujúca jednotlivé, radové 

a hromadné garáže. V norme sa uvádza, že svetlá výška v hromadných garážach má byť 

minimálne 2,1 m. Odvetranie garáže musí byť riešené pre bežnú prevádzku, ale aj ako 

požiarne odvetranie, ktoré odsaje splodiny horenia v prípade požiaru. Požiarna predsieň 

musí byť riešená ako pretlaková. Dvere do tejto miestnosti (m.č. S12) musia byť 

opatrené samozatváračom. Prívod  vzduchu môže byť vedený cez obvodovú stenu 

kolárny (m.č. S13). Pretlak musí byť dostatočný aby zamedzil vniknutiu splodín horenia 

do chránenej únikovej cesty typu B, ktorá sa nachádza v priľahlom schodiskovom 

priestore. Presné dimenzie jednotlivých potrubí budú musieť byť navrhnuté osobitným 

projektom, ktorý bude riešiť odvetranie celého objekt.    

1NP: Na prízemí je väčšia časť miestností odvetraná za pomoci vzduchotechniky. 

Miestnosti ktoré niesu odvetrané vzduchotechnikou sú po obvode fasády a budú 

odvetrané prirodzene. Vzduchotechnikou sú odvetrané miestnosti č. 104, 107, 110, 111, 

112, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 142, 143, 144, 145, 146. 

Vzduchotechnická jednotka sa nachádza na strešnej konštrukcii. Vzduchotechnika rieši 

prívod aj odvod vzduchu. Navrhne sa kaskádové vetranie. V miestnosti 121 a 122 je 

sedacia časť kaviarne. Nad stolmi budú umiestnené odvody vzduchu, pri bare a vstupu 

do kuchyne budú prívody vzduchu. Prívody a odvody vzduchu musia byť od seba 

vzdialené minimálne 3 m. V sociálnych zariadeniach budú odvody vzduchu a za pomoci 

podtlaku sa zaistí aby sa vzduchom zo sociálneho zázemia znehodnotil vzduch 

v kaviarni. V kuchyni musia byť umiestnené odsávače nad šporákmi, ktoré budú 

vybavené filtrami aby sa predišlo zaneseniu potrubia. Miestnosť 136, 137, 139 a 140 
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budú odvetrané skrz nosnú stenu. Komerčné priestory budú vetrané nasledovne. 

V miestnosti 112 budú riešené prívodné aj odvodné výustky s tým, že musí byť 

zachovaná minimálna odstupová vzdialenosť medzi výustkami 3m. Komerčné priestory 

majú samostatnú vzduchotechnickú jednotku, ktorá je tiež umiestnená na streche. 

Potrubie bude štvorhranné a odbočky k výustkam budú riešené za pomoci ohybného 

potrubia. Celá vzduchotechnika sa zakryje podhľadom. Priestor pre vzduchotechniku 

má výšku 600 mm. Musí byť zachovaná svetlá výška miestností 3,4 m.  

2–3NP: V bytovej časti objektu bude riešené odvetranie šporákov za pomoci 

digestorov. Digestory budú vyústené na fasádu. Na fasáde sa potom umiestni guľatá 

nerezová sacia mriežka s Ø100 mm. Hlavica musí obsahovať odvod pre kondenzát. 

Odvetranie miestností 211 a 218 je za pomoci núteného vetrania cez šachtu na strechu. 

Na streche bude umiestnená samoťahová hlavica pre lepšie sanie vzduchu.     

 Vzduchotechnické jednotky umiestnené na streche budú uložené na ocelovek 

konštrukcii ukotvenej do stropu. K vytvoreniu stojok pre jednotky sa použijú U profily. 

Dva U profily sa zvaria k sebe tak aby sa vytvorila dutina medzi nimi. K tomuto profilu 

sa privaria malé L profily do ktorých sa vyvŕtajú diery na kotvenie. Medzi stropnú 

konštrukciu konštrukciu a kovovú konštrukciu sa vloží termoizolačná podložka na 

prerušenie tepelného mosta. Dutina medzi profilmi sa potom dôkladne vyplní 

polyuretánovou penou. Miesto U profilov sa môže použiť I profil ku ktorému sa privaria 

ocelové platne pre vytvorenie uzavretých dutín. Rozmiestnenie stojok bude určené až 

po dimenzii vzduchotechnického potrubia a vybraní vhodných jednotiek. Je nutné aby 

sa stojky umiestnili pred pokládkou tepelnej izolácie na strešnú konštrukciu. Potrubie je 

nutné obaliť tepelnou izoláciou. Hrúbku izolácie a jej typ bude určený dodávateľskou 

firmou vzduchotechnických jednotiek a bude sa dbať na dodržanie ich odporúčaní. Na 

prestupoch medzi požiarnymi úsekmi musia byť umiestnené požiarne klapky. 

 

a.3 Vykurovanie 

 Objekt bude vykurovaný pomocou plynového kondenzačného kotla. Umiestnený 

bude v miestnosti číslo S14. Predpokladá sa, že skupina kotlov nebude presahovať 

výkon 140kW.Vykurovanie je zabezpečené radiatormi.  
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a.4 Elektroinštalácia a elektrické zariadenia 

Podľa §9 vyhlášky 23/2008 musí byť elektrické zariadenie, ktoré slúži k ochrane 

osôb a majetku navrhnuté tak, aby bola pri požiari zaistená dodávka elektrickej energie 

za podmienok, ktoré sú stanovené v ČSN ( ČSN 73 0802, ČSN 73 0810). Ak budú 

káble, ktoré zaisťujú funkciu ovládania elektrických zariadení slúžiacich k požiarnemu 

zabezpečeniu vedené voľne, je nutné aby to boli káble druhu I. – kábel B2ca. Elektrické 

zariadenia, ktoré slúžia na zabezpečenie objektu počas požiaru sa pripojujú 

samostatným vedením z prípojkovej skrine alebo z hlavného rozvádzača a to tak , aby 

boli funkčné po celú dobu, keď budú odpojené ostatné elektrické zariadenia objektu. 

Evakuačné výťahy a vzduchotechnická jednotka majú záložné elektrické zdroje, 

ktoré sú umiestnené v samostatných požiarnych úsekoch v suteréne 1.S. 

Únikové cesty musia mať elektrické osvetlenie. Chránené aj nechránené únikové 

cesty, vedúce z požiarnych úsekov obytných buniek, musia mať núdzové osvetlenie. 

Doba núdzového osvetlenia v čase požiaru musí byť minimálne 30 minút. V chránených 

únikových cestách, ktoré slúžia ako zásahové cesty musí byť núdzové osvetlenie 

minimálne po dobu 60 minút. Núdzové osvetlenie bude mať záložný elektrický zdroj, 

akumulátorové batérie, ktoré budú umiestnené v technickej miestnosti. 

V budove bude nainštalované zariadenie autonómnej detekcie a signalizácie. 

Toto zariadenie bude nainštalované v každej obytnej bunke penziónu. V prípade, že má 

obytná bunka viac miestností, toto zariadenie musí byť nainštalované v každej 

miestnosti. Zariadenie autonómnej detekcie a signalizácie musí byť nainštalované aj 

v spoločenských priestoroch penziónu (konferenčné sály, nechránené únikové cesty) 

a tiež v prevádzke reštaurácie (v kuchyni, reštaurácii). Zariadenie autonómnej detekcie 

a signalizácie je nutné umiestniť aj do priestorov hromadnej garáži a technickej 

miestnosti v suteréne. Do priestorov chránenej únikovej cesty sa toto zariadenie 

neinštaluje. Budovu OB3 sa doporučuje vybaviť núdzovým zvukovým systémom. 

a.5 Bleskozvod 

Na objekt bude nainštalovaný bleskozvod podľa normy ČSN EN 62305. 

a.6  Výťahy 
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V objekte budú nainštalovaný jeden výťah od spoločnosti KONE. Rozmer kabíny bude 

1000x1700 a je určený pre max 6 osôb/450 kg. Dvere do výťahu sú automatické o rozmeroch 

1200 x 2100 mm. Prístup do priehlbiny je riešený rebríkom podľa ČSN EN 81-1+A3, ktorý je 

dodávaný technológiou výťahu. Vo výťahovej šachte nieje umiestnené žiadne zariadenie, ktoré 

neslúži prevádzke výťahu. Osvetlenie výťahovej šachty a strojovne je taktiež dodávané 

technológiou  výťahu s istením a odpovedá požiadavkám ČSN EN 81-1+A3. Osvetlenie 

nástupísk bude prevedené v súlade s požiadavkami ČSN EN 81-1+A3. Priestory pod 

vyvažovacím závažím a klietkou splňujú podmienky ČSN EN 81-1+A3. Výťah bude odvetraný 

cez strechu výťahovej šachty a to potrubím o DN 100 mm. 

b) výčet technických a technologických zariadení 

Jednotlivé technické a technologické zariadenia, inštalované v objekte penziónu, 
sú popísané v bode B.2.7 a) tejto správy. 

Zoznam technických a technologických zariadení riešených v bode B.2.7 a): 

a.1 Núdzové osvetlenie 

a.2  Vzduchotechnika 

a.3 Vykurovanie 

a.4 Elektroinštalácia a elektrické zariadenia 

a.5 Bleskozvod 

a.6  Výťahy 

 

 

 

 

B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 

PBRS rieši novostavbu polyfunkčného domu. Objekt tvorí 34 požiarnych 
úsekov.  

V objekte sa nachádza jedna chránená úniková cesta typu B a jedna nechránená 
úniková cesta obe vyhovujú požiadavkám ČSN 73 0833 

Odstupové vzdialenosti vyhoveli a neohrozujú žiadnu susednú budovu viď 
výkres situácie.  

Podľa s prílohou 4 vyhl. 23/2008 Zb. budú v objekte umiestnené PHP a zriadená 
vnútorná 

odberné miesta. 
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Kontrola a čistenie spalinových ciest, výber kondenzátu a prevádzkové revízie 
podľa prílohy E ČSN 73 4201 pre celoročnú prevádzku spotrebiče na plynné palivá 
musia prebiehať raz ročne. 

Posudzovaný objekt vyhovuje pri dodržaní uvedených skutočností všetkým 
požiadavkám požiarnej bezpečnosti stavieb. 
 Podrobný popis výpočtu požiarneho posúdenia objektu je riešené v samostatnej 

správe. 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami  

a) kritériá tepelne technického hodnotenia 

Navrhnuté skladby konštrukcií budú splňovať požiadavky normy ČSN 73 0540 –  2 na 

súčiniteľ prestupu tepla UN,20. 

b) energetická náročnosť stavby 

 Budova je navrhnutá tak, aby vyhovovala požiadavkám normy ČSN 73 0540 – 

2. Výpočtom bol stanovený priemerný súčiniteľ prestupu tepla U,em = 0,29 W/m2K. 

Posudok zatriedil objekt penziónu do klasifikačnej triedy B – úsporná pri klasifikačnom 

ukazateli CI = 0,6. Posudok bol vyhotovený v programe Straty 2015. 

 

Hodnotenie podľa programu Straty 2015 

 Objem vytápěných zón budovy V:   6103,8 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A:  2642,3 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:       20,0°C 
  
  
  Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3)   
  
 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N = 0,48   W/m2K 
  
  
Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em = 0,29 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2)   
  
 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,6 
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Podrobnejšie je tepelne technické hodnotenie a energetická náročnosť stanovená 

samostatnou správou tejto projektovej dokumentácie. 

 

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovný 
a komunálny odpad 

a) zásady riešenia parametrov stavby (vetranie, vykurovanie, osvetlenie, 

zásobovanie vodou, odpadov a pod.) a ďalej zásady riešenia vplyvu stavby 

na okolie (vibrácie, hluk, prašnosť a pod.) 

V navrhovanom objekte nebude nainštalované žiadne postranné zariadenie, ktoré 

by spôsobovalo hluk a vibrácie, ktoré by mohli zhoršiť súčasné hlukové pomery okolia. 

Stavba bude zaisťovať aby hluk a vibrácie pôsobiace na užívateľa boli na úrovni, ktorá 

neohrozuje zdravie a je vyhovujúca pre dané prostredie a pracovisko.  

b) vetranie 

Chránená úniková cesta typu B je odvetrávaná prirodzene. Predsieň v suteréne je 

vetraná pretlakovo. Pretlakové vetranie musí byť zaistené minimálne po dobu 45 minút 

v čase trvania požiaru. Vstupné dvere do chránenej únikovej cesty musia zabraňovať 

preniknutiu dymu do chránenej únikovej cesty z iných požiarnych úsekov. (ČSN 73 

0802) 

c) Vykurovanie 

Objekt bude vykurovaný pomocou plynového kondenzačného kotla. Umiestnený 
bude v miestnosti číslo S14. Predpokladá sa, že skupina kotlov nebude presahovať 
výkon 140kW.Vykurovanie je zabezpečené radiatormi.  

 

 

d) Osvetlenie 

Vyhláška MMR č.137 / 1998 Zb. O všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu 

§ 24 preslnenie 

a) preslnené musia byť tie obytné miestnosti a tie pobytové miestnosti, ktoré to svojím 
charakterom a spôsobom využitia vyžadujú. Pritom musí byť zabezpečená zraková 
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pohoda a ochrana pred oslnením, najmä v pobytových miestnostiach určených pre 
presné činnosti. 

 
b) Všetky byty musia byť preslnené. Byt je preslnený, ak je súčet podlahových plôch 
jeho preslnených obytných miestností rovná aspoň jednej tretine súčtu podlahových 
plôch všetkých jeho obytných miestností. Pri posudzovaní preslnenia sa vychádza z 
normových hodnôt. 
 
Obytná miestnosť sa považuje za preslnenú, ak sú splnené nasledujúce podmienky: 
 
a) pôdorysný uhol slnečných lúčov s hlavnou priamkou roviny okenného otvoru musí 
byť o najmenej 25° (Hlavná priamka roviny je priamka, ktorá je priesečníkom tejto 
roviny s vodorovnou rovinou.) 
 
b) priame slnečné žiarenie musí po stanovenú dobu vnikať do miestnosti okenným 
otvorom alebo otvormi, krytými priehľadným a farby neskresľujúcim materiálom, 
ktorých celková plocha vypočítaná zo skladobných rozmerov je rovná najmenej jednej 
desatine podlahovej plochy miestnosti, najmenší skladobný rozmer osvetľovacieho 
otvoru musí byť aspoň 900 mm , šírka okien umiestnených vo sklonené strešnej rovine 
môže byť menší, najmenej však 700 mm. 
 
c) slnečné žiarenie musí po stanovenú dobu dopadať na kritický bod v rovine 
vnútorného zasklenia vo výške 300 mm nad stredom spodnej hrany osvetľovacieho 
otvoru, ale najmenej 1200 mm nad úrovňou podlahy posudzovanej miestnosti 
 
d) výška slnka nad horizontom musí byť najmenej 5° 
 
e) pri zanedbaní oblačnosti musí byť 1. marca doba preslnenie najmenej 90 minút. 
Odporúča sa dodržať dobu preslnenie najmenej 90 minút tiež 21. júna. Požadovanú 
dobu preslnenie pre deň 1. marca možno nahradiť bilanciou, pri ktorej je mimo 
prestupné roky celková doba preslnenie v dňoch od 10. februára do 21. marca vrátane 
3600 minút (jedná sa o 40 dní s priemernou dobou preslnenia 90 minút). 

 
 
Všetky kancelárie, bytové priestory a ostatné miestnosti budú vzhľadom k 

veľkosti navrhnutých okien dostatočne osvetlené denným svetlom. V programe WLDS 
bol prevedený výpočet osvetlenia kritickej miestnosti číslo 306. V programe Svetlo + 
bola posúdená miestnosť miestnosť číslo 305. Daná miestnosť vyhovela na minemálnu 
dobu oslnenia. Graf je uvedený v prílohe tohto dokumentu. 
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e) riešenie ochrany stavby pred vniknutím nepovolaných osôb 

 Celá plocha stavby bude oplotená. Po dokončení všetkých prác je za bezpečnosť 

objektu zodpovedný majiteľ objektu.  

f) riešenie ochrany prírody a krajiny či vodných zdrojov a liečebných 

prameňov 

 Navrhnuté zariadenie pre vykurovanie, svojou prevádzkou, nebude mať 

negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt plne rešpektuje požiadavky na užívanie 

energie a pravidlá pre vykurovanie v súlade s vyhláškou č. 193/2007 Sb. a 194/2007 Sb. 

 Prevádzka a stavba objektu nemá negatívny vplyv na vodné zdroje či liečebné 

pramene. 

g) nakladanie s odpadmi 

 Pri stavbe bude so všetkými odpadmi, ktoré budú vznikať stavebnou činnosťou 

v priebehu realizácie stavby, nakladané v súlade s ustanovením zákona číslo 185/2001 

Sb., vrátane realizačných predpisov k tomuto zákonu. Plasty, sklo, papier a pevný 

stavebný odpad budú roztriedené a skladované oddelene v kontajneroch. V priebehu 

prevádzky bude vznikať iba komunálny odpad, ktorý bude vyvážaný na verejnú skládku 

technickými službami. 

h) návrh ochranných a bezpečnostných pásiem, vyplývajúcich z charakteru 

realizovanej stavby 

 Jedná sa o stavbu polyfunkčného objektu. Vzhľadom k účelu objektu nie je 

nutné vytvárať ochranné či bezpečnostné pásma. 
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B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho 

prostredia 

a) ochrana pred prenikaním radónu 

 Skladby konštrukcií v suteréne objektu a podlahy na zemine sú navrhnuté tak, 

aby zabraňovali čo v najväčšej miere prenikaniu radónu z zeminy do objektu.  

b) ochrana pred blúdnymi prúdmi 

 Stavba bude chránená pred blúdnymi prúdmi pasívnymi prvkami a to 

predovšetkým v mieste napojenia na jednotlivé inštalácie, zvýšením krytia výstuže 

a hydroizolačnou vrstvou. Objekt nie je potrebné chrániť aktívnymi prvkami. 

 

c) ochrana pred technickou seizmicitou 

 Stavba sa nenachádza v oblasti s aktívnou seizmickou činnosťou. Namáhanie na 

technickú seizmicitu (napr. trhacími prácami, dopravou, priemyslovou činnosťou, 

pulzujúcim vodným prúdom a pod.) bude v takej miere, že s ním nie je potrebné 

uvažovať. 

d) ochrana pred hlukom 

 Na protivibračné oddilatovanie schodiska od schodiskového múru sa použije 
antivibračná vložka Sylomer hrúbky 20 mm vložený pred betonážou do debnenia. Na podestách 
sa použije podestový skrytý nosník. V okolí schodiskového priestoru sa nenachádzajú obytné 
miestnosti. 

Interiér budovy je pred hlukom v exteriéry chránený izolačnými výplňami otvorov 

a dostatočne navrhnutými skladbami obvodových konštrukcií. 

 Objekt je navrhnutý tak, aby vyhovel požiadavkám vyhlášky č. 137/1998 §25 

o ochrane proti hluku a vibráciám. 

 Hluk a vibrácie sú riešené v rámci samostatné správy tejto projektovej 

dokumentácie  

e) protipovodňové opatrenia 

 Stavba sa nenachádza v záplavovom území. 
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B.3  PRIPOJENIE NA TECHNICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU 

a) napojovacie miesta technickej infraštruktúry 

 Napojenie objektu na siete technickej infraštruktúry je riešené pomocou 

jednotlivých prípojok, ktoré sú zakreslené v koordinačnej situácii. Polyfunkčný dom 

bude napojený nainžinierske siete z parcely 3615. 

b) pripojovacie rozmery, jednotlivé kapacity a dĺžky 

 Rozmery a DN jednotlivých prípojok na verejné inžinierske siete sú uvedené 

v koordinačnej situácii 

  

B.4 DOPRAVNÉ RIEŠENIE 

a) popis dopravného riešenia 

 Stavenisko bude pripojené na dopravnú infraštruktúru pomocou verejnej 

komunikácie, ktorá sa nachádza na ulici Tematínska. 

b) napojenie územia na súčasnú dopravnú infraštruktúru 

Napojenie pozemku bude riešené z ulice Tematínska. Tá sa nachádza na parcele 3615 

kde sú vedené všetky inžinierske siete. Z ulice Tematínska sa k objektu privedie aj 

príjazdová cesta od ktorej sa napoja parkoviská a vjazd do garáže. Spevnené 

komunikácie, ktoré budú slúžiť pre parkovacie účely a pojazd osobných či nákladných 

automobilov, budú mať povrch upravený asfaltobetónom a budú dostatočne únosné pre 

pojazd požiarnych či nákladných vozidiel. Komunikácie na celom pozemku sú riešené 

ako obojsmerné so šírkou cesty 6,5 m. 

c) doprava v kľude 

Parkovanie je pri objekte zaistené parkoviskami po obvode objektu. Pre obyvateľov 

bytov bude slúžiť hromadná garáž v suteréne. Garáž má 10 parkovacích stání z čoho je 

jedno určené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Parkovisko pre zamestnancov 

kaviarne sa nachádza na severozápade. Štyri klasické parkovacie miesta a jedno pre 

dodávateľské vozidlo. cesta k parkovisku je predĺžená aby bolo možné otočenie aj 

väčších automobilov. Zamestnanci komerčných priestorov majú vyčlenené parkovisko 
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na južnej strane. Päť parkovacích miest a jedno stánie pre zásobovanie. Parkovisko pre 

zákazníkov a obyvateľov bytovky je riešené na čelnej strane fasády. Je tu umiestnených 

31 parkovacích miest z toho sú dve vyčlenené pre osoby so zníženou schopnosťou 

pohybu.  

d) pešie a cyklistické trasy 

Stavbou nie sú dotknuté pešie ani cyklistické trasy. Projekt uvažuje 

s vybudovaním nových chodníkov na parcele vedľa parcely 3615. 

B.5  RIEŠENIE VEGETÁCIE A  TERÉNNYCH ÚPRAV 

a) terénne úpravy 

 Pozemok sa nachádza v miernom svahu. Pred začatím výstavby bude 

z pozemku odstránená ornica, ktorá bude uskladnená na deponii na pozemku. Na 

pozemku bude riešené svahovanie v mieste vjazdu do podzemnej garáže. Svah bude 

vystužený pomocou gaionovej steny, ktorá bude svetlo sivej farby. Počas 

vyhotovovania prípojok bude obmedzená doprava na ulici Tematínska. 

b) použité vegetačné prvky 

 Stavba nemá žiadne požiadavky na rúbanie drevín. 

 Na pozemku budú vysadené malé kríky, ktoré budú umiestnené na zelenej 

ploche medzi parkoviskom a verejnou komunikáciou. Druh kríkov sa stanoví neskôr, po 

dohodne s investorom. 

c) biotechnické opatrenia  

Nie sú riešené. 
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B.6 POPIS VPLYVOV STAVBY NA ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE A JEHO OCHRANA 

a) vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda  

 

riešenie ochrany proti hluku 

Behom realizácie navrhnutej stavby nebudú v súčasnej obytnej zástavbe 

prekročené hygienické limity hluku, ktoré sú stanovené NV č. 272/2011 Sb. pre 

chránené vonkajšie priestory stavby. 

 Stavbou nie sú dotknuté ochranné pásma ani chránené územia a stavba, jej 

užívanie ani vlastná prevádzka nemajú negatívny vplyv na životné prostredie. Pevné 

odpady z budovy budú zhromažďované v kontajneroch a odvážané na skládku. Plasty, 

sklo, papier a pevný stavebný odpad budú roztriedené a skladované oddelene 

a odvážané podľa hygienických predpisov v rámci zmluvných vzťahov.  

 Budúcou prevádzkou nie je ohrozená starostlivosť o životné prostredie. 

b) vplyv stavby na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pamiatkových 

stromov, ochrana rastlín a živočíchov a pod.) 

 Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie a krajinu. Stavba svojím 

charakterom nemení ekologické funkcie a väzby v krajine. 

c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 

 V dosahu stavby sa nenachádzajú európsky významné lokality ani vtáčie oblasti 

pod ochranou Natura 2000. Stavba nemá negatívny vplyv na sústavu chránených území 

Natura 2000. 

d) návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho konania alebo 

stanoviska EIA 

 Zisťovacie konanie EIA nebolo nutné vyhotovovať. 

e) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení 

a podmienky ochrany podľa iných právnych predpisov 

 Nie sú navrhované žiadne ochranné pásma. 
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B.7 OCHRANA OBYVATEĽSTVA 

 

Splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úkolov ochrany obyvateľstva 

 Objekt nie je určený pre ochranu obyvateľstva. Užívatelia objektu budú 

v prípade ohrozenia využívať miestny systém ochrany obyvateľstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 

a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 

 betón – 8000 kg 

 oceľ –  3 000 kg 

 liaporbetón – 9 000 kg 

b) odvodnenie staveniska 

 Voda na stavenisku sa nebude odvádzať. 

c) napojenie staveniska na súčasnú dopravnú a technickú infraštruktúru 

 Vjazd na stavenisko je riešený z ulice Tematínska. Stavenisko bude pripojené na 

verejnú technickú infraštruktúru pomocou vyhotovených nových prípojok vody 

a elektrickej energie. 

d) vplyv vyhotovovania stavby na okolie a pozemky 

Stavba nemá negatívny vplyv na okolité stavby a okolie.  

e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie 

a rúbanie drevín 

 Plocha celého staveniska bude oplotené pre zamedzenie vstupu neoprávnených 

osôb na stavbu.  

Stavba nemá požiadavky na asanácie a demolácie. V súčasnosti sa na pozemku 

nenachádzajú žiadne dreviny, ktoré by bolo nutné v dôsledku stavby odstrániť.  
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f) maximálne zábory pre stavenisko (dočasné / trvalé) 

 Trvalý zábor je vymedzený hranicami pozemku. Úpravy je nutné 

vyhotoviť čo v najkratšom čase, aby skrátili obmedzenia na ulici Tematínska.  

g) maximálne produkované množstvá a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, 

ich likvidácia 

 Pri stavbe bude so všetkými odpadmi, ktoré budú vznikať stavebnou činnosťou 

v priebehu realizácie stavby, nakladané v súlade s ustanovením zákona číslo 185/2001 

Sb., vrátane realizačných predpisov k tomuto zákonu. Plasty, sklo, papier a pevný 

stavebný odpad budú roztriedené a skladované oddelene v kontajneroch. V priebehu 

prevádzky bude vznikať iba komunálny odpad, ktorý bude vyvážaný na verejnú skládku 

technickými službami mesta. 

Tab. 1:  Tabuľka odpadov 

Kód druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Množstvo 
odpadu 

Kategó
ria 
odpadu 

15 01 01 Papierové lepenkové obaly Do 400 kg O 
15 01 02 Plastové obaly Do 150 kg O 
15 01 03 Drevené obaly Do 1800 kg O 
15 01 04 Kovové obaly Do 100 kg O 
17 01 01 Betón Do 300 kg O 
17 01 02 Tvárnice Do 200 kg O 
 17 02 01 Drevo Do 200 kg O 
17 02 03 Plasty Do 400 kg O 
17 04 02 Hliník Do 200 kg O 
17 04 05 Železo a oceľ Do 400 kg O 
17 06 04 Izolačné materiály neuvedené pod 

číslami 17 06 01 a 17 06 03 
Do 200 kg O 

20 01 11 Textilné materiály Do 10 kg O 
20 02 01 Biologický rozložiteľný odpad Do 1000 kg O 
20 03 01 Zmesný komunálny odpad Do 1500 kg O 

 

Medzi produkovaným odpadom nie sú izolačné materiály a stavebné materiály 

s obsahom azbestu. Zabezpečenie likvidácie odpadov bude záležitosťou firiem 

vykonávajúcich stavebné práce. 
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h) bilancia zemných pác, požiadavky na prísun či depónie zemín 

Vykope sa približne 2500 m3 zeminy, ktorá bude odvezená na oficiálnu skládku 

zeminy. 

i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 

 Podľa zákona č. 17/1992 o životnom prostredí a inštrukcií MŽP ČR je dodávateľ 

povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácii stavebných prác. 

 V rámci starostlivosti o životné prostredie je nutné dodržiavať zákon č. 114/1992 

Sb., o ochrane prírody a krajiny a zákon č. 185/2001 o odpadoch. 

 Vyhláška ukladá dodávateľovi povinnosť udržovať na prevzatom stanovisku 

a na prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky 

a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Pri realizácii stavebných a technologických prác 

musia byť vylúčené všetky negatívne vplyvy na životné prostredie a to hlavne: 

– Ochrana okolitého priestoru proti vplyvom stavby, realizovaním ochranných 

pásov z textílie 

– Znečisťovanie odpadnou vodou, povrchovými splachy z priestoru staveniska, 

hlavne z miest znečistených olejmi a ropnými produktmi 

– Nádoby na odpad budú trvalo umiestnené mimo verejné priestranstvo 

– Stavebný odpad bude priebežne odvážaný na zaistenú skládku 

– Stavebnú činnosť prevádzkovať tak, aby nedochádzalo k obťažovaniu okolia 

nadmerným hlukom a prachom 

– Dopravné prostriedky budú pred výjazdom zo staveniska riadne očistené 

– Znečisťovanie komunikácie a zvýšená prašnosť 

Ak dôjde pri využívaní verejných komunikácií k ich znečisteniu, dodávateľ je povinný 

toto znečistenie bez odkladu odstrániť. 

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

potreby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných 

právnych predpisov 

 Stavebné a montážne práce musia byť realizované v súlade s ustanovením 

predpisov o bezpečnosti práce, menovite vyhl. ČÚBP NV 591/2006 Sb. a zákona 
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309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 

a ďalej ako je uvedené v príslušných častiach projektovej dokumentácie jednotlivých 

stavebných objektov. 

 Všetky sociálne, správne a prevádzkové zariadenia staveniska musia odpovedať 

hygienickým predpisom a smerniciam. 

 Lekárska starostlivosť bude zaistená v jednotlivých zdravotných zariadeniach 

u zmluvných lekároch zamestnancov. 

V rámci starostlivosti budú dodržované: 

Zákon starostlivosti o zdravie , zákon proti znečisteniu ovzdušia, vládne 

nariadenie o jedoch, vyhláška MZD ČR o hluku a vibráciách, smernice o pracovnom 

prostredí, metodické opatrenia o meraní škodlivín a ďalšie. 

Požiarna ochrana behom výstavby: 

 Dodávatelia sú povinní zaistiť objekty a zariadenia z hľadiska požiarnej ochrany 

zatiaľ neprevzatých stavieb podľa zákona 133/85 a vyhl. 37/86 o požiarnej ochrane. 

Podmienke o požiarnej ochrane stavieb podlieha tiež zariadenie staveniska ( podľa ČSN 

730802, 730821 a ďalších). 

 Behom výstavby sú dodávatelia a investor povinný dodržovať všetky počiarne 

a bezpečnostné opatrenia na jednotlivých pracovných úsekoch hlavne tam, kde sa 

predpokladá zvýšené požiarne nebezpečenstvo(zváranie, rezanie, brúsenie a podobne). 

 Za vybavenie prostriedkami požiarnej techniky jednotlivých pracovísk 

zodpovedajú jednotlivý dodávatelia v rozsahu svojej pôsobnosti. 

 Po celú dobu výstavby musí byť zaistená možnosť príjazdu vozidiel hasičov, 

záchrannej služby a polície do priľahlých objektov a musí byť zaistený prístup 

k uličným hydrantom a ovládacím armatúram inžinierskych sietí.  

Podrobnejšie bude riešená organizácia výstavby po vybraní dodávateľa stavby. 

k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb  

 Výstavbou nie sú dotknuté bezbariérové stavby ani komunikácie. 
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l) zásady pre dopravne inžinierske opatrenia 

 Pozemky, dotknuté výstavbou sú priamo prístupné z ulice Tematínska. 

 Stavenisková doprava na pozemok bude z ulice Tematínska. Keďže je vjazd 

a výjazd stavebných strojov riešený priamo na verejnú komunikáciu, bude po celú dobu 

výstavby zaisťovaná čistota stavebných vozidiel a verejnej komunikácie.  

 Mobilné oplotenie staveniska bude riešené realizačnou firmou. Stavenisková 

prípojka vrátane rozvádzača bude dodávkou realizačnej firmy. Umiestnenie stavebných 

zariadení a mechanizácie bude riešené realizačnou firmou v spolupráci s dotknutými 

orgánmi. 

 Dočasné voľné a kryté skladovacie priestory budú vybudované na pozemku, 

ktorými disponuje investor. 

m) stanovenie špeciálnych podmienok pro realizáciu stavby (realizácia stavby 

za prevádzky, opatrenia proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavby 

a pod.) 

 Pracovná doba na stavenisku bude od 7 do 20 hodiny od pondelka do piatku 

(výnimočne cez víkend z technologických dôvodov). 

n) postup výstavby, rozhodujúce termíny 

 Pred začatím výstavby je nutné obdržať vyjadrenia od vlastníkov jednotlivých 

verejnýc, inžinierskych sieti a je nutné obdržať právoplatné stavebné povolenie od 

príslušného stavebného úradu. Zároveň je nutné odsúhlasenie tejto projektovej 

dokumentácie investrorom. 

– termín zahájenia výstavby: 04/2016 

– termín ukončenia výstavby: 09/2017 

 

 

V Brne dne 8. 1. 2016  

                                                             …………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                      Bc. Roman Vlado  
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3 Záver 

 V mojej diplomovej práci som spracoval projekt novostavby polyfunkčného 

domu v obci Nové Mesto nad Váhom. Parcelu, ktorú som na zrealizovanie daného 

projektu zvolil sa nachádza na okraji mesta. Daná lokalita sa postupne stále viac 

zastavuje bytovými domami. Zabúda sa ale na polyfunkciu, a preto som si zvolil túto 

tému. Môj návrh diplomovej práce skĺbil bývanie s kaviarňou a prevádzkami za použitia 

moderných stavebných materiálov. Počas práce na mojej diplomovej práci sa objavilo 

viacero problémov, ktoré ma nútili upraviť niektoré pôvodné predstavy. Konečný návrh 

skĺbiť obchodné priestory s bývaním bol naplnený a preto si myslím že som splnil 

zadanie mojej diplomovej práce. Výstup diplomovej práce sa skladá z častí A, B, C, D 

a to podľa vyhlášky číslo 499/2006 Sb., ktorá je doplnená o vyhlášku číslo 62/2013 Sb. 

V projekte som ďalej posúdil objekt z hľadiska požiarnej bezpečnosti a posúdil som 

požiadavky týkajúce sa stavebnej fyziky. Priloženým výpočtom som dokázal, že objekt 

vyhovel na energetické požiadavky platných noriem a vyhlášok. Pri projektovaní som 

vychádzal z technických listov od výrobcov. 

 Vypracovanie daného projektu mi dalo veľa skúseností, ktoré by som rád 

v budúcnosti využil v praxi. 

 

 

 

 

 

 

 

V Brne dne 8. 1. 2016  

                                                             …………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                      Bc. Roman Vlado  
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4 Zoznam použitých zdrojov 

 

Normy: 

–  Stavební zákon 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhl. č.20/2012 Sb. 
– Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů 
– 73 0540-1, 3, 4:2005, ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov  
– Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. 
– Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
– ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 
– ČSN 73 4301:2004 ve znění Z1:2005 Obytné budovy. 
– ČSN 73 0580-1:2007 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky. 
– ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných 
budov. 
– ČSN 730873:06/2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární   
 vodou  
– ČSN 730824 – Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek 
– Vyhláška 23/2008 Sb. + změna Z1: 268/2011 O technických podmínkách  
 požární ochrany staveb 
– ČSN 730802:05/2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  
– ČSN 730810:06/2005 – Požární bezpečnost staveb – Společná    
 ustanovení  
– ČSN 73 0833/2010 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení   
 a ubytování 
– ČSN 013495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti   
 staveb 
– Vyhláška 246/200 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a   
 výkonu státního požárního dozoru 
– ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 
– 73 6058– Jednotlivé, radové a hromadné garáže 
– Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

vč.  

– Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

– Změny 350/2012 Sb. 

– Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vč. doplnění vyhláškou č. 

62/2013 Sb. 

– Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve 

znění 
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– Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

– Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

– Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů 

– Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

– vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

– ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

– ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

– ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody 

– ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky 

– ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení 

 

Právne predpisy 

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vč.  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Změny 350/2012 Sb. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vč. doplnění vyhláškou č. 62/2013 Sb. 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

Knihy 

Peter Neufert – Ludwig Neff  Dobrý projekt – správna stavby 

Požární bezpečnost staveb Modul M01 Rusinivá, Juráková, Sedláková 

J. Remeš, I. Utíkalová, P. Kacálek, L. Kalousek, T. Petríček Stavební Příručka 
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Internetové stránky 

http://livetherm.cz 

http://www.isover.cz/ 

http://www.artokna.com/ 

http://dektrade.cz/ 

http://www.knauf.cz/ 

http://topwet.cz/ 

http://www.asb.sk/stavebnictvo/ 

http://www.hlblucina.cz/ 

http://www.optigreen.cz/ 

http://jm.lomax.cz/ 

http://www.ravak.cz/cz/vana-rosa-ii  

http://www.vchodove-dvere.sk/bezpecnostne-vchodove-dvere-reno-buk.html 

http://www.rako.cz/ 

http://www.semmelrock.sk 

http://www.tzb-info.cz/ 

http://www.katasterportal.sk/kapor/ 

https://www.google.sk/ 

http://svetliky.icopal.cz/index.php?page=rodzaje-wylazow 

http://www.schiedel.cz/cz/tvarnice 

http://www.schoeck-wittek.cz 

http://www.premac.sk/betonove-vyrobky/ 

http://www.lomax.cz 
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http://www.plotmarket.sk 

http://www.zakonyprolidi.cz/ 

 

5 Zoznam použitých skratiek a symbolov 

m n.m.     metrov nad morom 

Bpv          Balt po vyrovnaní 

UT           upravený terén 

č.  číslo 

č.p.          číslo parcely 

NP           nadzemné podlažie 

PVC         polyvinylchlorid 

NN           nízke napätie 

DN           diameter nominal (priemer) 

PT            pôvodný terén 

EPS          expandovaný polystyrén 

PÚ            požiarny úsek 

SPB        stupeň požiarnej bezpečnosti 

NÚC         nechránená úniková cesta 

CHÚC  chránená úniková cesta 

PHP          prenosný hasiaci prístroj 

Sb.   sbírky 

ŽB            železo–betón 

SDK         sadrokartón 

PE            polyetylen 
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6 Zoznam príloh  

Zložka A   – Prípravné a študijné práce  

Štúdie 

A.01      Štúdia Pôdorys 1S                M 1:150 

A.02            Štúdia Pôdorys 1NP                                                               M 1:150 

A.03             Štúdia Pôdorys 2NP                M 1:150 

A.04              Štúdia Pôdorys 3NP                M 1:150 

A.05              Štúdia Rez A–A´                M 1:150 

A.06  Štúdia Pohľady Južné                M 1:150 

A.07  Štúdia Pohľady Severné               M 1:150 

A.08  Štúdia Pôdorys 1NP                M 1:100 

A.09  Štúdia Pôdorys 2NP                M 1:100 

 

Zložka B  – Dokladová časť 

B.1               Hlavná textová časť (Sprievodná správa, Súhrnná technická správa) 

 

Zložka C  – Situačné výkresy 

C.1              Situácia širších vzťahov             M 1:1000 

C.2                 Koordinačný situačný výkres                                                M 1:200 

 

Zložka D  – Stavebná časť 

D.1.1             Architektonicko – stavebné riešenie 

D.1.1.01       Pôdorys 1S                                                                           M 1:50 

D.1.1.02       Pôdorys 1NP                                                                        M 1:50 

D.1.1.03       Pôdorys 2NP                                                                        M 1:50 

D.1.1.04      Pôdorys 3NP                                                                   M 1:50 

D.1.1.05     Rez A–A´                                                                            M 1:50 

D.1.1.06   Rez B–B´                                                                             M 1:50 
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D.1.1.07      Rez C-C´                                                                            M 1:50 

D.1.1.08      Pohľady 1                                                                            M 1:50 

D.1.1.09      Pohľady 2                                   M 1:50  

 

D.1.2    Stavebne – konštrukčné riešenie 

D.1.2.01 Technická správa 

D.1.2.02     Strop 1S                                                                        M 1:50                        

D.1.2.03        Strop 1NP         M 1:50 

D.1.2.04        Strop 2NP                                 M 1:50 

D.1.2.05         Strop 3NP                                                      M 1:50 

D.1.2.06 Výkres jednoplášťovej plochej strechy    M 1:50 

D.1.2.07 Výkres vegetačnej plochej strechy     M 1:50 

D.1.2.08 Výkres základov        M 1:50 

D.1.2.09   Detail atiky na jednoplášťovej streche                                    M 1:5 

D.1.2.10   Detail atiky a vtoku na vegetačnej streche                              M 1:5 

D.1.2.11   Detail vstupu na terasu                                M 1:5 

D.1.2.12 Detail vtoku na jednoplášťovej streche     M 1:5 

D.1.2.13 Detail ukončenia strechy       M 1:5 

D.1.2.14 Detail balkónu        M 1:5 

D.1.2.15 Detail anglického dvorca       M 1:5 

D.1.2.16 Detail napojenia H.I. na základ      M 1:5 

D.1.2.17 Výpis skladieb konštrukcií 

D.1.2.18 Výpis výplní okien a dverí 

D.1.2.19 Výpis klampiarskych prvkov 

D.1.2.20 Výpis vnútorných parapetov 

D.1.2.21 Výpis vonkajších žalúzii 

D.1.2.22 Výpis zámočníckych prvkov 

D.1.2.23 Výpis tesárskych parapetov 
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D.1.3      Požiarne – bezpečnostné riešenie 

D.1.3.01       Požiarne – bezpečnostné riešenie 

D.1.3.02    Situácia                         M 1:200 

D.1.3.03 Pôdorys 1S       M 1:100 

D.1.3.04 Pôdorys 1NP       M 1:100 

D.1.3.05 Pôdorys 2NP       M 1:100 

D.1.3.06 Pôdorys 3NP       M 1:100 

D.1.3.07 Pohľady       M 1:200 

   

D.1.4          Stavebná fyzika a výpočty 

D.1.4.01     Tepelne – technické posúdenie      

D.1.4.02      Výpočet schodiska 

D.1.4.03     Výpočet základov 

 

 

 

 

 


