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Abstrakt 
 
Jedná sa o penzión so zázemím mestskej časti Žilina – Závodie umiestnenej na rovinatom 
pozemku vedľa rieky Rajčianka. Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci v tvare L. Objekt 
má 3 nadzemné podlažia a podkrovie. Objekt nie je nepodpivničený. Súčasťou stavby budú 
prípojky inžinierskych sietí. Objekt je zastrešený sedlovou strechou v dvoch úrovniach 
hrebeňa. V úrovni prvého nadzemného podlažia sa nachádza hlavný vstup pre verejnosť 
a samostatný vstup pre personál a zásobovanie plus dva postranné vstupy slúžiace ako 
únikové cesty. V úrovni  prvého nadzemného podlažia je taktiež samostatný vstup do 
kotolne, strojovne, elektrorozvodne. Objekt bude slúžiť pre ubytovanie 54hostí, stravovanie 
v reštaurácii s výdajom do 100 jedál denne a menšie spoločenské akcie. 
 
Abstract 
 
It is a pension with technical base in the urban district of Zilina - Závodie located on flat land 
beside the river Rajčianka. The building is designed as a free-standing L-shaped The building 
has three floors above ground and attic. The object is not basement. The buildings will 
utilities connections. The building is covered with a gable roof ridge at two levels. The first 
storey level is the main entrance to the public and a separate entrance for staff and supplies 
plus two side entrances serving as escape routes. The level of the first floor is also a separate 
entrance to the boiler room, engine room, electrical. The building will serve to accommodate 
54 guests dining in the restaurant with dispensing up to 100 meals a day and smaller shares. 
 
 
Kľúčové slová 
 
Penzión, ubytovanie, reštaurácia, nepodpivničený, sedlová strecha, vikier, podkrovie 
 
Key words 
 
Pension, accommodation, restaurant,  not basement , gabled roof, dormer, attic,  
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Úvod  
Diplomová práce rieši realizačný projekt penziónu so zázemím v intraviláne mestskej 

časti Žilina – Závodie. Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci v tvare L. Objekt má 3 
nadzemné podlažia a podkrovie. Objekt nie je nepodpivničený. Súčasťou stavby budú 
prípojky inžinierskych sietí. Objekt je zastrešený sedlovou strechou v dvoch úrovniach 
hrebeňa. V úrovni 1NP sa nachádza hlavný vstup pre verejnosť a samostatný vstup pre 
personál a zásobovanie plus 2 postranné vstupy slúžiace ako únikové cesty. V úrovni  1NP je 
taktiež samostatný vstup do kotolne, strojovne, elektrorozvodne a osobne - nákladného 
výťahu. Objekt bude slúžiť na ubytovanie v počte 54 lôžok, stravovanie v reštaurácii 
s výdajom jedál do 100 ks za deň a menšie spoločenské akcie. 
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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

1. Identifikačné údaje stavby 

 
Názov  stavby:  Penzion se zázemím 
 
Investor:  Stavprojekt s.r.o., Hviezdoslavova 45, 010 01 Žilina 
  IČO: 44725846 
  
 
Miesto stavby:  Žilina - Závodie , Ulica Na štadión 
  Parcela č. 2196/76,77,78,79  
 
Projektant: Matej Bencúr 
 Petzvalova55, 
 01015 Žilina 
 

2. údaje o využití a zastavanosti územia, o stavebnom pozemku a o majetkoprávnych 

vzťahoch 

 

Pozemky určené pod túto stavbu sa nachádzajú v katastrálnom území Žilina – 
Závodie. Všetky pozemky sú definované ako zastavané plochy a nádvoria,  
čiže pozemky určené na výstavbu.  

Pozemok je rovinatý zarastený trávou a menšími kríkmi. Vyššia vzrastlá zeleň 
sa na pozemkoch nenachádza.  Spodná voda nebola zistená. Pozemky sú oplotené .  

Príjazd k miestu stavby je zo západu aj severu. Z juhu sa nachádza  stavebný 
pozemok ( p.č. 2196/1) ktorý slúži ako tréningové futbalové ihrisko . Na východe 
susedí pozemok s nespevnenou komunikáciou (parcela 787/3) za ktorou sa nachádza 
rieka Rajčianka. Zo severu sa nachádza stavebný pozemok (p.č. 2196/75) 
 
 
Pozemky:  2196/76 – Zastavané plochy a nádvoria    880m2 

2196/77 – Zastavané plochy a nádvoria    837m2 

2196/78 – Zastavané plochy a nádvoria    833m2 

   2196/79 – Zastavané plochy a nádvoria               1079m2 
 
Všetky pozemky sú riadne odkúpené a nie sú na nich žiadne ťarchy. 

 
3. údaje o prevedených prieskumoch  a o napojení na dopravní a technickou 

infraštruktúru, 

 
Časť mesta Žilina –Závodie v ktorej sa nachádza miesto výstavby je jedným 

z najnižších v meste Žilina. Geologickú skladbu tvorí v tomto povodí Rajčianky slabá 
vrstva hliny na povrchu v hrúbke do 1m a pod ňou sa nachádzajú vysoké vrstvy 
štrkov.  
 Z hľadiska hydrologických pomerov patrí územie mesta do povodia rieky Váh. 
Jeho priemerný prietok je tu 123,9 m3. s-1. Najväčšími prítokmi sú pravostranný 
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prítok Kysuca a ľavostranný prítok Rajčianka.  Rajčianka – ústí do Váhu zľava v Žiline, 
pri Strážove. Celková plocha povodia je 359,06 km2, dĺžka hlavného toku 47,5 km, 
špecifický odtok z povodia je priemerne 16,13 l/s/km2 a priemerný prietok 5,8 m3/s. 
Takmer celé povodie Rajčianky leží v okrese Žilina a zahŕňa prakticky celú Rajeckú 
kotlinu. 
 Podzemná voda podľa zistení nie je problémom v tejto lokalite a nachádza sa 
v hĺbke približne 7m.  
 

Dostupnosť k pozemku je bezproblémová.  Asi 1,5km  od objektu sa nachádza 
medzinárodný ťah E50. Z Kragujevskej ulice sa odbočí na Priemyselnú, na prvej 
križovatke doprava pokračujeme po Kvačalovej z nej odbočíme na Ulicu Pod vinicou. 
Z nej odbočíme na ulicu 9.Mája ktorá nás priamo dovedie k pozemku a križuje sa 
s ulicou Cesta na štadión ktorou sa dá k pozemku dostať z opačnej strany mesta(juh) 
ale taktiež zo severu z ulice Kvačalova. K pozemku sa prichádza od juhozápadu cez 
parcelu 2196/50 definovanú ako komunikácia . Ďalej sa dá k pozemku dostať peši 
alebo na bicykli popri rieke z východnej strany po parcele 787/3.   
 

4. informácie o splnení požiadaviek dotknutých orgánov, 

 

Pozemok sa nachádza v oblasti s prevažujúcou individuálnou výstavbou a stavba nijak 
nenaruší miestne usporiadanie a charakter oblasti. Stavba je v súlade s územným 
plánom. 
Požiadavky na minimálne odstupy budú splnené podľa vyhlášky 591/2006sb. 
Všetky požiadavky dotknutých orgánov budú splnené.  
 

5. informácie o dodržaní obecných požiadaviek na výstavbu,  

 
Obecné požiadavky na výstavbu budú dodržané podľa vyhlášky 268/2009 Sb.  
 

6. údaje o splnení podmienok regulačného plánu, územného rozhodnutia,  
 
Všetky pozemky na ktorých má prebiehať výstavba sú určené na výstavbu.  
 
Pri plánovaní a výstavbe sa bude postupovať podľa zákona 183/2006sb.  
O územním plánování a stavebním řádu( stavební zákon)  a v znení príslušných 
vyhlášok: č 268/2009 (+změna 2011) o technických požadavcích na stavby 
      č 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území 
      č 499/2006 o dokumentaci staveb 
 

7. vecné a časové väzby stavby na súvisiace a podmieňujúce stavby  a iné opatrenia 

v dotknutom území, 

 
V priebehu prípravy stavby budú vybudované dočasné prípojky el. energie a vody pre 
zásobovanie stavby v priebehu výstavby.  
Stavba nemá ďalšie väzby na súvisiace a podmieňujúce stavby. 
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8. predpokladaná lehota výstavby  

  
Predpokladaná doba výstavby bola stanovená na 1,5 roka . 

  
9. štatistické údaje o orientačnej hodnote stavby bytové, v tis. Kč, ďalej  údaje o 

podlahovej ploche  budovy  bytové či  nebytové v m2,  a o počte bytov v budovách 

bytových a nebytových.  

 
Predpokladaná orientačná cena stavby sa odhaduje na 40 mil. Kč 
 
Celková plocha pozemku      3909,41 m2 

  Zastavaná plocha objektom     756,75 m2 
  Zelené plochy plánované     1554,18 m2 
  Spevnené plochy ciest     629,43 m2 
  Spevnené plochy parkovísk     360,50 m2 

Spevnené plochy chodníkov     183,54 m2 
  Celková podlažná plocha 1-3NP    1654,81 m2 
  Celková podlažná plocha 4NP- Podkrovie   262,48 m2 
  Plocha obytných buniek     961,21 m2 

Úžitková plocha reštaurácie     136,20 m2 
  Úžitková plocha spoločenských miestností   252,62 m2 
  Terasy        163,52 m2 

Celkový obostavaný objem     10241,51 m3 
  Zahájenie výstavby      03.2013 
  Ukončenie výstavby      08.2014 
  Lehota výstavby       16 mesiacov 
  Počet 1- lôžkových izieb v penzióne       8 
  Počet 2- lôžkových izieb v penzióne     13 
  Počet 2- lôžkových izieb pre imobilných    1 
  Počet 4- lôžkových apartmánov v penzióne   5 
  Počet osôb ubytovaných v zariadení    54 
  Počet zamestnancov v penzióne    8 
  Počet miest v reštaurácii     40 
  Počet parkovacích miest na teréne    27+1 zás. 
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B – SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

1   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE 

Názov stavby: Penzion se zázemím 
Miesto stavby: Na štadión, 010 01 Žilina 
Parcela: 2196/76,77,78,79 
Okres: Žilina 
Kraj: Žilinský 
Katastrálne územie: Žilina - Závodie 
 
Stupeň dokumentácie: Projektová dokumentácia prikladaná k žiadosti o 

stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu 
Charakteristika stavby: Novostavba 
 
Investor (stavebník): Stavprojekt s.r.o. 

Hviezdoslavova 45 
010 01 Žilina 

 
Autor: Bc. Matej Bencúr 
 
Generálny projektant: Bc. Matej Bencúr  

Petzvalova 55  
010 15 Žilina 

2 CHARAKTERISTIKA STAVBY 

 

 
Diplomová práce rieši realizačný projekt  penziónu so zázemím v intraviláne mestskej 

časti Žilina – Závodie. Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci v tvare L. Objekt má 3 
nadzemné podlažia a podkrovie. Objekt nie je nepodpivničený. Súčasťou stavby budú 
prípojky inžinierskych sietí. Objekt je zastrešený sedlovou strechou v dvoch úrovniach 
hrebeňa. V úrovni 1NP sa nachádza hlavný vstup pre verejnosť a samostatný vstup pre 
personál a zásobovanie plus 2 postranné vstupy slúžiace ako únikové cesty. V úrovni  1NP je 
taktiež samostatný vstup do kotolne, strojovne, elektrorozvodne a osobne - nákladného 
výťahu. Objekt bude slúžiť na ubytovanie v počte 54 lôžok, stravovanie v reštaurácii 
s výdajom jedál do 100 ks za deň a menšie spoločenské akcie. 
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3 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE 

 

3.1 ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ RIEŠENIE 

 
Územie stavby sa nachádza v intraviláne mestskej časti Žilina – Závodie, na rozhraní 

zástavby rodinných domov a sídiel menších firiem (objekty do 5NP). Všetky pozemky sú 
definované ako zastavané plochy a nádvoria, čiže pozemky určené na výstavbu. Objekt 
penziónu je situovaný na týchto parcelách : 2196/76,77,78,79. Objekt je napojený na 
verejnú komunikáciu zo západu. Vstup do objektu ako aj vjazd do areálu je zo západu. Pred 
začatím stavebných prác bude sňatá ornica z celého pozemku. Objekt penziónu (SO 01) je 
navrhnutý ako 3NP+Podkrovie a svojou výškou nenaruší urbanistickú štruktúru oblasti. Je 
zastrešený sedlovou strechou v dvoch úrovniach hrebeňa. V 1NP sa nachádza vstupná hala 
s ubytovacou a reštauračnou časťou objektu. V 2.NP je rovnako ubytovacia časť 
a nachádzajú sa tu 2 menšie spoločenské miestnosti primárne určené pre ubytovaných 
hostí, v prípade záujmu je možné 1 využiť aj komerčne. V 3NP sa nachádza už len 
ubytovacia časť s rôznym štandardom ubytovania. V podkroví sa potom nachádzajú 3 
priestranné nadštandardné apartmány. 

 
Okolité pozemky : juh        : p.č. 2196/1   – areál tréningového futbalového ihriska 

            východ : p.č.   787/3   – nespevnená verejná komunikácia  
            východ : p.č. 6013/1   – rieka Rajčianka za parcelou 787/3 
            sever    : p.č. 2196/75 – zastavané plochy a nádvoria 
            západ   : p.č. 2196/50 – verejná komunikácia 

 

3.2 DISPOZIČNÉ RIEŠENIE STAVBY  

 
Stavba je rozdelená na 4 podlažia a dispozične do niekoľkých funkčných celkov.  
Hlavný vstup do budovy sa nachádza zo západu. Hlavným vstupom sa hostia dostanú 

do zádveria a následne do vstupnej haly v ktorej sa nachádza recepcia. Z tejto haly sa dá 
priamo dostať do reštaurácie po pravej strane alebo do chodby, ktorou sa dostaneme 
k jednotlivým izbám hostí v 1NP. Táto chodba má samostatný únikový východ na severnej 
strane objektu. Priamo oproti vstupu do haly sa nachádza vstup na schodisko a teda aj 
vstup do chránenej únikovej cesty z ktorej vedie samostatný východ na voľné 
priestranstvo. Priamo na reštauráciu sú v 1NP naviazané hygienické priestory reštaurácie, 
skladové priestory baru a kuchyňa.  

Z východu je zriadený samostatný vstup pre personál a zásobovanie. Po vstupe do 
objektu cez vstup pre personál sa dostaneme do chodby z ktorej je prístup do šatní 
a hygienických priestorov pre zamestnancov ako aj k jednotlivým skladovým priestorom 
kuchyne. Touto chodbou je prepojený vstup pre zásobovanie a personál s kuchyňou. 

Z východu sa ešte nachádza samostatný vchod do strojovne vzduchotechniky, ktorá je 
samostatnou miestnosťou. 

Zo severu sa potom nachádzajú samostatné vstupy do elektrorozvodne a kotolne 
objektu.  
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Schodiskom alebo výťahom sa dostaneme do chodby v 2NP. Z tejto chodby sa dá ísť 
napravo do chodby, z ktorej sa dostaneme do izieb hostí. Priamo oproti schodisku sa 
nachádza vstup do spoločenskej miestnosti, kde sa nachádza aj malý salón pre uzavretú 
skupinu ľudí. Ďalej sa môžeme dostať s chodby od schodiska doľava kde je menšia 
chodba, ktorou sa dá dostať do druhej spoločenskej miestnosti a na terasu v 2NP. Touto 
chodbou naľavo sa dostaneme aj k hygienickým priestorom slúžiacim hosťom 
v spoločenských miestnostiach.  

Schodiskom sa dostávam do 3NP. Na tomto podlaží sa schodiskom dostaneme na 
veľkú chodbu ktorá je zriadená z dôvodu požiarnej bezpečnosti. Z tejto chodby sa dá 
naľavo aj napravo dostať do chodieb sprístupňujúcich ubytovanie v tomto podlaží. 
Z chodby naľavo sa dostaneme k izbám určeným pre ubytovanie prevažne len jednej 
osoby. Keď pôjdeme o schodiskovej chodby doprava, dostaneme sa do chodby ktorá 
sprístupňuje jednotlivé izby na tomto podlaží a v tejto chodbe sa nachádza aj schodisko 
ktorým je spojené toto podlažie s podkrovím.  

V podkroví sa nachádza len ubytovanie formou priestranných apartmánov. 
 

  

3.3 TECHNICKÉ RIEŠENIE S STAVBY 

 
SO01 – Novostavba penziónu so zázemím 

a) Zemné práce 

 
Zemné práce sa začnú snímaním ornice z pozemku v hrúbke 20cm. Objekt sa vytýči 

lavičkami. Zreteľne sa vyznačia všetky dôležité výškové body a všetky vedenia 
inžinierskych sietí na pozemku. Pozemok sa nachádza v oblasti s zeminou – hlina štrkovitá 
pevná s triedou ťažiteľnosti 3 a únosnosťou zeminy 0,3 MPa. Najprv sa začne výkopom 
jám pre základové pätky. Tieto jamy sa budú kopať strojne s následným ručným 
dočistením. Jamy je potrebné zapažiť a dbať na ich označenie a dodržiavať BOZ pri práci. 
Ryhy pre základové pásy budú kopané strojne s následným ručným dočistením. Vykopaná 
zemina bude uložená na pozemku a bude po dokončení následne opäť použitá na rôzne 
dokončovacie úpravy a násypy. Výkopy budú robené na základe výkresu základov.  

 

b) Základy 

 
Objekt je nepodpivničený a v časti pod reštauráciou kde je nosný systém monolitický 

skelet budú základmi železobetónové stupňovité pätky. Rozmer pätky bude 3x3 m 
v spodnej časti a 1,7x1,7m vo vrchnej časti pätky. Tieto pätky budú navrhnuté s ohľadom 
na prostredie a zaťaženie statikom. Pätky budú z betónu C20/25 a budú vystužené podľa 
statického návrhu. Základy obvodových stien v tejto časti budú železobetónové pásy 
z betónu C20/25, jednostranne rozšírené dovnútra o 200 mm. Celková šírka základu bude 
500mm a bude zaťažený excentricky od nosných stien. Nezámrzná hĺbka v oblasti siaha do 
hĺbky 800mm pod upraveným terénom. Spodná hrana základových pásov je v úrovni 1m 
pod úrovňou upraveného terénu. 
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Objekt pod ubytovacou časťou, halou a schodiskom v 1NP je založený na základových 
pásoch zo železobetónu. Základy obvodových stien v tejto časti budú železobetónové 
pásy z betónu C20/25, jednostranne rozšírené dovnútra o 200 mm. 

Celková šírka základu bude 500mm a bude zaťažený excentricky od nosných stien. 
Nezámrzná hĺbka v oblasti siaha do hĺbky 800mm pod upraveným terénom. Spodná hrana 
základových pásov je v úrovni 1m pod úrovňou upraveného terénu. 

Základové pásy vnútorných nosných stien budú železobetónové obojstranne 
rozšírené o 150 mm. Celková šírka základu pod stenou 200 mm bude 500mm a pod 
stenou 300mm bude 600mm. Spodná hrana základov pod vnútornými nosnými stenami 
bude 400mm pod upraveným terénom. 

Všetky základové pásy obvodových stien budú z vonkajšej strany tepelne izolované 
extrudovaným polystyrénom XPS hr. 140mm s λ = 0,034 W/m.K . Pod podkladným 
betónom hr. 150mm sa nachádza vrstva 50mm vyrovnávacieho betónu a na ňom 100mm 
izolácie z XPS. 

 

c) Zvislé konštrukcie 
 

Vnútorné zvislé nosné konštrukcie budú v časti reštaurácie zo železobetónu. 
Nosný skelet v tejto časti budú tvoriť železobetónové stĺpy rozmerov 400x600mm. Návrh 
týchto stĺpov prevedie statik. Spojenie stĺpov s pätkami bude tiež predmetom statického 
výpočtu a návrhu statika. Na samotné stĺpy bude použitý betón C25/30 a výstuž podľa 
statického návrhu. Obvodové nosné steny budú z pálených tehál hrúbky 300mm 
spojených na pero a drážku vymurovaných na bežnú maltu POROTHERM.  

Priečky v tejto časti budú z pálených tehál POROTHERM hrúbky 80 a 115 mm 
v prevedení AKU čo znamená že sú zvýšené ich zvukovo izolačné vlastnosti. Tiež budú 
v tejto časti použité priečky Rigips zo sadrokartónu hr. 100 a 125mm s hr. Izolácie 50mm 
a odlišnou hrúbkou vzduchovej medzery. V podkroví budú použité priečky hr. 200mm do 
ktorých sa skryjú drevené stĺpiky krovu. Tieto priečky budú mať 2 vrstvy sadrokartónových 
dosiek pre zvýšenie ich akustickej odolnosti. 

V časti ubytovacej (určenej podľa 1NP) budú nosné obvodové steny rovnako zo 
systému POROTHERM hr. 300mm spojených na pero a drážku. Vnútorné nosné steny 
budú z rovnakého systému hr. 200, 300mm s úpravou AKU v prípade oddelenia priestorov 
s rôznym prevádzkovým určením alebo jednotlivých izieb hostí. V ostatnom prípade budú 
vnútorné nosné steny systému P+D. 

Priečky v tejto časti budú sadrokartónové hrúbky 100 a 125 mm. V miestnostiach so 
zvýšeným rizikom vlhkosti bude použitý sadrokartón s odolnosťou proti vlhkosti. Priečky 
budú mať 50 mm izolácie a budú opláštené jednou sdk doskou.  

Výťahová šachta bude zhotovená z tehál Porotherm 250  AKU.  
V mieste oddelenia spoločenskej miestnosti od obytnej časti penziónu bude  

zhotovená predstena z akustických sadrokartónových dosiek rigidur hr. 75mm. Týmto 
opatrním bude dosiahnutá požadovaná nepriezvučnosť tejto steny 

Všetky zvislé obvodové konštrukcie sú zateplené tepelnou izoláciou z expandovaného 
polystyrénu EPS 100F hrúbky 160mm s λ = 0,037 W/m.K 
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d) Vodorovné konštrukcie 

Vodorovné nosné konštrukcie sú v objekte riešené ako monolitické železobetónové 
hrúbky 200mm. Presný statický výpočet prevedie statik v prípravnej fáze projektu. Betón 
použitý na železobetónové dosky je triedy C20/25. Konštrukcie balkónov a terás budú 
riešené s ohľadom na prerušenie tepelných mostov a to formou ISO nosníkov. Tieto 
nosníky navrhne statik. Keďže sa jedná o monolitické konštrukcie pred ich samotným 
zhotovením je potreba postaviť bednenie s dostatočnou únosnosťou a odolnosťou. 

Prievlaky v časti nad reštauráciou sú  železobetónové monolitické z betónu C25/30. 
Presný statický výpočet prevedie statik. Prievlaky budú výšky 300mm a šírky 400 mm.  

Stužujúce vence  budú železobetónové monolitické šírky podľa nosnej steny a výšky 
300 mm s betónom triedy rovnakej ako je železobetónová doska.  

Preklady nad otvormi budú systémové POROTHERM šírky 70mm a dĺžky podľa 
veľkosti otvoru plus uloženie na každej strane. V miestach žalúzii budú osadené preklady 
POROTHERM Vario Z. Tieto preklady budú ukladané do cementovej malty.  

Hlavné schodisko bude z monolitického železobetónu votknuté do nosných stien. 
Schodisko je trojramenné šírky 1500mm. Hrúbka schodiskovej dosky je 150mm. Presný 
statický výpočet prevedie statik. Schodisko bude opatrené zábradlím po oboch stranách. 
Podesty sú šírky 1600mm. Schodisko spája 1NP s 3NP. V priestore zrkadla schodiska sa 
bude nachádzať výťahová šachta.  

Schodisko spájajúce 3NP s podkrovím bude oceľové kotvené do steny a stropu. Bude 
opatrené protipožiarnym náterom s odolnosťou voči požiaru minimálne 30minút.   

V priestoroch spoločenských miestností v 2NP bude strop doplnený o sadrokartónový 
podhľad z dosiek rigidur zavesený pod stropom, ktorý zvýši vzduchovú aj kročajovú 
nepriezvučnosť stropu na požadovanú hranicu 62dB.   

V priestoroch reštaurácie bude zhotovený sadrokartónový podhľad zavesený na 
stropnú konštrukcie z dôvodu vedenia vzduchotechniky v tomto priestore. Svetlá výška 
v miestnosti bude 2700mm.  

V priestoroch kúpeľní, upratovacích miestností, šatní a WC bude vytvorený 
sadrokartónový podhľad zo sadrokartónu odolného voči vlhkosti.  

  

e) Zastrešenie  

 
Zastrešenie celého objektu je sedlovou strechou s nosnou drevenou konštrukciou. 

Hrebeň je v dvoch výškových úrovniach. V časti nad reštauráciou je hrebeň vo vyššej 
úrovni(podkrovie až v 4.NP). Nosnú konštrukciu v tejto časti tvoria drevené pomúrnice 
120x160mm a drevené stĺpiky 160x160mm uložené na prievlakoch. Na nich sú uložené 
drevené stredové väznice 160x160mm. V mieste stĺpikov sú plné väzby stojatej stolice. 
Krov je kombináciou stojatej stolice a hambálku kvôli lepšiemu stuženiu celej konštrukcie.  

V ubytovacej časti (podľa 1NP) je podkrovie v úrovni 3NP. V tejto časti tvoria nosnú 
konštrukciu stĺpiky spolu pomúrnicou, stredovou a vrcholovou väznicou, na ktorých sú 
uložené krokvy. Stĺpiky stredových väzníc sú uložené na nosných stenách, stĺpiky 
vrcholovej väznice sú uložené na drevenom hranole uloženom na nosných stenách. Krov 
je  kombináciou stojatej stolice a hambálku.   
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Krokvy sú previazané dvoma pármi klieštin. Krokvy sú uložené na pomúrnici a dvoch 
stredových väzniciach. Konštrukcia krovu zahŕňa aj 4 vikiere. Krokvy sú rozmerov 
200x160mm.  

Všetky drevené konštrukcie krovu budú opatrené náterom proti škodcom 
a drevokaznému hmyzu.  

Krov je zateplený z dôvodu vytvorenia vhodných klimatických podmienok mezdi 
spodnými klieštinami a medzi a pod krokvami. Zateplenie je pomocou izolácie zo sklených 
vlákien hr. 200mm +100mm pod krokvy.  

Krytina je z pálených škridiel.  
Podrobné informácie viz. Výpis prvkov krovu a výkres krovu. 

 
 

f) Podlahy, úpravy povrchov a výplne otvorov 

Podlahy :  

V 1NP prevládajú podlahy s povrchovou úpravou keramická dlažba.  Podlaha 
s povrchovou úpravou keramická dlažba sa nachádza vo vstupnej hale, chodbách, ako aj 
v reštaurácii a kuchyni. Taktiež je podlaha z keramickej dlažby vo všetkých hygienických 
priestoroch. Tieto podlahy sú zhotovené v 1Np na vrstve podkladného betónu hrúbky 
150mm, na ktorej sa nachádza 40mm vrstva tepelnej izolácie z tuhého polyuretánu λ = 
0,037 W/m.K, na ktorej sa nachádza separačná vrstva a vrstva cementového poteru 
C16/20. Na túto vrstvu sa nanáša lepidlo a následne samotná keramická dlažba. 
V miestnostiach ako WC, kúpeľne treba dlažbu lepiť do pružného tmelu (táto podlaha aj 
v ostaných NP objektu) a dlažba musí byť vodovzdorná. Pri realizácii dochádza k mokrému 
procesu a preto treba dbať na to aby boli podkladné vrstvy pred samotným položením 
dlažby dostatočne vyschnuté a čisté. Vo vstupnej hale bude použitá protišmyková 
keramická dlažba.  

V izbách v 1. A 2.NP bude použitá ako povrchová vrstva podláh koberec hr. 8mm 
a z tohto materiálu bude vytvorený aj sokel okolo celej izby vo výške 50mm. Podlahy budú 
tvorené tepelnou a zvukovou izoláciou o hrúbke 40mm na ktorej budú umiestnené 2 osb 
dosky hr.25mm medzi ktorými bude tlmiaca vložka aby nedochádzalo k vŕzganiu. Na ne sa 
položí samotný koberec.  

V spoločenských miestnostiach bude nášľapnou vrstvou laminátová doska so 
špeciálne zvýšenou odolnosťou proti zaťaženiu. Pod týmito doskami bude rovnaká 
skladba podlahy ako pod kobercom, teda izolačné dosky z tvrdeného izolantu, na ktorých 
budú OSB dosky, na ktorých bude tlmiaca podložka a následne laminátová podlaha.  

V skladoch a technických miestnostiach bude podlaha z betónovej mazaniny. Betón 
C16/20, Tieto podlahy sú zhotovené v 1Np na vrstve podkladného betónu hrúbky 150mm, 
na ktorej sa nachádza 40mm vrstva tepelnej izolácie z tuhého polyuretánu λ = 0,037 
W/m.K, na ktorej sa nachádza separačná vrstva a samotná betónová mazanina vystužená 
karisieťou Ø4/4x200/200mm (0,99kg/m²). 

V izbách a chodbách 3.NP a podkroví bude nášľapnou vrstvou laminátová doska. Pod 
týmito doskami bude rovnaká skladba podlahy ako pod kobercom, teda izolačné dosky 
z tvrdeného izolantu, na ktorých budú OSB dosky, na ktorých bude tlmiaca podložka 
a následne laminátová podlaha.  
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Schodisko bude mať nástupnicu aj podstupnicu obloženú prírodným kameňom. 
Nástupnica bude mať upravený okraj a bude zdrsnená aby bolo zabránené pošmyknutiu. 
Prvý a posledný schod ramena bude zreteľne označený. 

Schodisko do podkrovia bude mať nástupnicu z drevených dosiek hr.20mm so 
zdrsnenou hranou.  

Podlahy na terasách sú zhotovené z mrazuvzdornej dlažby uloženej na podložky. 
Podklad tvorí tepelná izolácia v spáde so zvýšenou mechanickou odolnosťou hrúbky 
minimálne 180mm, na ktorej je prevedená živičná hydroizolácia. 

Podlahy balkónov sú tiež z mrazuvzdornej dlažby uloženej na podložkách. Podklad 
tvorí spádová vrstva z ľahčeného betónu a hydroizolácia. 

Úpravy povrchov vnútorné: 

Vnútorné omietky stropov a stien budú vápennocementové a hladené. V časti 
výklenkov a prekladov realizovať spevnenie sklotextilnou sieťkou. Všetky nárožia 
vnútorných omietok budú opatrené podoomietkovými kovovými lištami. Styk jednotlivých 
materiálov presieťkovať pod omietkou. Rozhranie materiálov (okno – omietka, sdk – 
omietka) je potrebné vytmeliť silikónovým tmelom. 

V kuchyni bude keramický obklad na výšku 1500mm. Tento obklad bude z dobre 
umývateľného materiálu. Podklad keramického obkladu vyrovnať v cementovou maltou.  

Vo všetkých hygienických priestoroch bude zhotovený keramický obklad vytmelený 
vodonepriepustným tmelom. Tento obklad bude zhotovený na celú výšku miestnosti. ( po 
podhľad ) 

Styk sadrokartónových dosiek presieťkovať a vybrúsiť podľa technologického 
predpisu výrobcu.  

Priestor medzi rámom okna a ostením vyplniť purpenou. 

Konštrukcia oceľového schodiska do podkrovia bude opatrená protipožiarnym náterom. 

   

Úpravy povrchov vonkajšie: 

Vonkajšie omietky sú súčasťou uceleného systému ETICS. Tento systém sa skladá : 1. 
Tenkovrstvá 1. silikátová omietka farba bledý oker 

        2. Podkladný náter 

     3. Výstužná a lepiaca vrstva so sklotextilnou mriežkou 

Objekt je zateplený tepelnou izoláciou z EPS – F hrúbky 160mm   
Všetky prvky zateplovacieho systému (ako odkvapové nosy na vodorovných hranách, 

vystuženie sklotextilnými sieťkami, vystuženie pri rohoch otvorov, uholníky na ostatné 
hrany, zateplenie nadpražia, ostenia a parapetu apod.) previesť podľa technologického 
predpisu výrobcu zateplovacieho systému. V soklovej časti použitý extrudovaný 
polystyrén hrúbky 140mm. V zemi chránený nopovou fóliou.  

Všetky nárožia vonkajších omietok budú upravené podomietkovými lištami. 
Lemovanie a viditeľné prvky odvodnenia strechy budú tvorené medeným plechom, 
ostatné prvky odvodnenia a prestupy cez strešný plášť budú tvorené pozinkovaným 
plechom s náterom.  
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Celá soklová časť a aj časť objektu ( podľa pohľadov) bude obložená obkladom 
z lámanej bridlice šedej farby. 
Objekt bude zastrešený pálenou krytinou červenej farby. Prestupujúce konštrukcie 
strechy budú podbité drevenými doskami lakovanými – odtieň teak. 
   
Výplne otvorov: 
 

Okná v celom objekte budú drevené od výrobcu okien Slavona. Na okná bolo 
vybrané drevo smrekovca. Všetky okná majú zlepšené tepelnotechnické vlastnosti 
a majú titánové celoobvodové kovanie. Osádzanie okien ako aj manipulácia s nimi 
bude podľa technologického predpisu výrobcu.  Parapetné dosky vnútorné budú 
drevené a vonkajšie parapety budú z pozinkovaného plechu opatreného náterom. 

Francúzske okná budú od rovnakého výrobcu s rovnakými parametrami ako okná 
obyčajné viz. vyššie. 

Vstupné dvere do objektu budú drevené od firmy Slavona. Bolo vybrané drevo 
smrekovca. Podľa výpisu okien a dverí pôjde o dvere dvojkrídlové z väčšej časti 
presklené ale aj o jednokrídlové presklené dvere, aj dvere dvojkrídlové a jednokrídlové 
plné. Vstupné dvere majú podobne ako okná zlepšené tepelnoizolačné vlastnosti 
a celokovové bezpečnostné titánové kovanie. 

Vnútorné dvere budú taktiež drevené od rovnakého výrobcu. Podrobné info výpis 
okien a dverí. 

Otvory v nenosných stenách pre interiérové dvere upresniť podľa požiadaviek 
dodávateľa výplní otvoru aby bola dodržaná priechodná šírka.  

Pred výrobou výplní otvorov treba otvory najprv zamerať na stavbe. 
Osadenie všetkých výplní otvorov podľa technologického predpisu výrobcu.  
Dôležité dodržať požiadavky požiarnej ochrany pre jednotlivé interiérové dvere 

podľa projektu PO. 

   

g)  Izolácie 

Tepelné izolácie:  

V objekte bude použitých niekoľko druhov tepelných izolácii.  
Na zateplenie obvodového plášťa bude v rámci systému ETICS použitý expandovaný 

polystyrén EPS – F hrúbky 160mm biely (isover) λ = 0,037 W/m.K 

Na zateplenie sokla objektu a elimináciu prestupu tepla cez základovú konštrukciu 
bude použitý extrudovaný polystyrén XPS – Styrodur c 3035, hrúbky 140mm,                    
λ = 0,034 W/m.K  

Na zateplenie základovej konštrukcie bude použitý extrudovaný polystyrén XPS – 
Styrodur c 3035, hrúbky 100mm, λ = 0,034 W/m.K  

Na zateplnie a akustickú izoláciu do podláh bude použitá izolácia z kamenných vláken 
Isover N hrúbky 40mm, λ = 0,036 W/m.K. Podmienkou zlepšenia akustiky je použitie 
podkladných pásov isover 

Na zateplnie konštrukcie strechy bude použitá izolácia z minerálnej plsti Isover unirol 
profi hrúbky 200mm medzi krokvy + 60 a 40mm pod krokvy do dreveného roštu. λ = 
0,034 W/m.K 
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Na zateplenie terasy bude použitá kombinácia spádových a normálnych dosiek 
z tvrdeného penového polyuretánu (PIR) , v hrúbke spádových klinov 50-180mm, λ = 
0,028 W/m.K. a dosiek hrúbky 140mm, λ = 0,026 W/m.K. 

Zvukové izolácie: 

Hlavnými prvkami akustickej izolácie sú nosné konštrukcie. Tieto sú v niektorých 
miestach doplnené o izolačné materiály. V spoločenskej miestnosti bude zhotovený 
podhľad, ktorý bude opláštený špeciálnym sadrokartónom rigidur zvyšujúcim 
nepriezvučnosť. V tejto miestnosti bude zhotovená predstena na stene susediacej 
s izbou hostí. Táto akustická predstena bude hr. 75mm a bude opláštená sadrokartónom 
na dosiahnutie potrebnej Rw´=62dB.  

 Akustická izolácia bude aj súčasťou podláh v hrúbke 40mm – Isover N 

 Akustická izolácia a celková konštrukcia deliacich sadrokartónových priečok bude 
slúžiť k dosiahnutiu potrebných hodnôt Rw´. Tieto hodnoty sú zavislé na konštrukcii 
priečky, ktoré sú popísané v jednotlivých výkresoch . Použití isover PIANO v roliach. 

Ostatné izolácie: 

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti: 

Izolácia spodnej stavby proti vode bude z dvoch asfaltových pásov z SBS 
modifikovaného asfaltu. Spodný pás bude vystužený hliníkovou vložkou kašírovanou 
sklenými vláknami. Pás bude hrúbky 4mm, bude bodovo natavený k podkladu 
a zabraňuje prenikaniu radonu z podložia. Vrchný pás bude vystužený vložkou zo 
sklených vlákien a bude plnoplošne natavený na spodný pás. 

Izolácia terasy a balkónu proti vode bude z dvoch asfaltových pásov z SBS 
modifikovaného asfaltu hr. 4mm. Spodný pás bude plnoplošne lepený k podkladu 
a bude vystužený sklotkaninou. Vrchný pás bude plnoplošne natavený a bude vystužený 
sklotkaninou. 

Parozábrany a difúzne fólie: 

 V mieste na stropnej konštrukcii terasy bude zhotovená parozábrana z asfaltového 
pásu z SBS modifikovaného asfaltu hrúbky 3mm vystužená hliníkovou fóliou so sklenými 
vláknami. K podkladu bude bodovo natavená. 

 V podkroví bude parozábrana zhotovená pod krokvami medzi vrstvami tepelnej 
izolácie.  Táto parozábrana bude z hliníkovej fólie vystuženej tkaninou. Hrúbka 
parozábrany je 0,5mm a sd=100m. 

 Strešná konštrukcia bude na krokvách opatrená difúznou fóliou tyvek soft antireflex 
s sd =  0,025m .  

   

3.4 NAPOJENIE NA DOPRAVNÚ A TECHNICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU 

 
Dostupnosť k pozemku je bezproblémová z miestnej komunikácie na ulici Na 

Štadión.  Asi 1,5km  od objektu sa nachádza medzinárodný ťah E50. Z Kragujevskej ulice 
sa odbočí na Priemyselnú, na prvej križovatke doprava pokračujeme po Kvačalovej z nej 
odbočíme na Ulicu Pod vinicou. Z nej odbočíme na ulicu 9.Mája ktorá nás priamo 
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dovedie k pozemku a križuje sa s ulicou Na štadión ktorou sa dá k pozemku dostať 
z opačnej strany mesta(juh) ale taktiež zo severu z ulice Kvačalova. K pozemku sa 
prichádza od juhozápadu cez parcelu 2196/50 definovanú ako komunikácia . Ďalej sa dá 
k pozemku dostať peši alebo na bicykli popri rieke z východnej strany po parcele 787/3.  
Hlavný vstup pre vozidlá ako aj vstup pre peších sa nachádza na západe pozemku a je 
kolmý ku komunikácii. Brána pre vjazd vozidiel je šírky 6m ako aj komunikácie na 
pozemku.  

Doprava v pokoji je riešená návrhom parkovacích miest na parcele č. 2196/79. 
Celkovo je navrhnutých 27 parkovacích miest pre návštevníkov penziónu(2,5x5m), 
z čoho  3 parkovacie miesta sú pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (3,5x5m). 
Na pozemku je tiež navrhnuté jedno veľké parkovacie miesto pre zásobovanie(11x5m). 
Celá plocha parkoviska ako aj obslužných komunikácii objektu bude odvodnená do 
spoločnej kanalizácie, pričom sa musí dbať na zachytenie prípadných škodlivých látok 
z týchto plôch a preto bude pred vstupom do spoločnej kanalizácie zriadený odlučovač 
olejov a pohonných látok.  

Stavba sa nachádza v oblasti kde sú zriadené všetky potrebné verejné inžinierske 
siete a preto nebude problém so zriadením prípojok na jednotlivé verejné siete. Objekt 
bude pomocou prípojok napojený na verejný rozvod vody, plynu , na verejnú jednotnú 
kanalizáciu a na verejný rozvod elektrickej energie. 

  

3.5 VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A RIEŠENIE JEHO OCHRANY 

 
Od vlastného objektu sú z hľadiska možných negatívnych vplyvov na životné 

prostredie  riešené splaškové vody z objektu, ktoré budú odvedené pomocou jednotnej 
kanalizácie.  

 
Ďalej sa rieši odvod dažďovej vody a to čiastočne do jednotnej kanalizácie a časť 

tejto vody bude zachytávaná z pozemku do jímky na severe pozemku.  
 
V priebehu výstavby bude v okolí zvýšený pohyb nákladných vozidiel, ktorý môže 

negatívne vplývať na okolie. Snahou bude minimalizovať tieto dopady na okolie počas 
výstavby. Doprava bude v rámci možností realizovaná nárazovo a obmedzená na čo 
najmenšiu mieru a úplne vylúčená v soboty po 12:00 a v nedele a štátne a cirkevné 
sviatky. 

V priebehu výstavby môže dochádzať k zvýšenému hluku vplyvom výstavby a taktiež 
k zvýšenej prašnosti. Bude sa dbať na minimalizovanie týchto nepriaznivých vplyvov na 
okolie.  

Pri nakladaní s odpadmi budú počas výstavby dodržané ustanovenia  zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v znení neskorších predpisov a jeho prevádzacích predpisoch. 

Odpady budú prostredníctvom oprávnenej osoby predané k využitiu alebo 
odstráneniu v súlade s platnou legislatívou. Bude zaistené prednostné využitie odpadov 
pred ich odstránením podľa 11 zákona č. 185/2001 Sb. 

 
Odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru 

 

Kód Název druhu odpadu Kategori Předpokládaný způsob 
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druhu 
odpadu 

e 
odpadu 

zneškodnění 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O Výkup, odbor. firma 
15 01 02 Plastové obaly O Výkup, odbor. firma 

15 01 10 Obaly obs. zb. nebezp. l. nebo 
ob. těmito l. znečištěné 

N Odborná firma 

15 01 03 Dřevěné obaly O Odborná firma 
15 01 04 Kovové obaly O Výkup, odbor. firma 
17 01 01 Beton  Odborná firma 
17 01 02 Cihly O Odborná firma 
17 02 01 Dřevo O Odborná firma 
17 02 03 Plasty O Odborná firma 
17 03 02 Asfalt bez dehtu O Odborná firma 
17 04 05 Železo nebo ocel O Odborná firma 
20 01 11 Textilní materiály O Odborná firma 
17 06 04 Izolační materiály N,O výkup, odbor. firma 
17 05 04 Zemina nebo kameny O Odborná firma 
20 03 01  Směsný komunální odpad O Kontejner – odvoz odborná firma 

 
Pozn. 
O  (odpady bez nebezpečných vlastností – tzv. OSTATNÍ ODPADY) 

N  (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – tzv. NEBEZPEČNÉ ODPADY) 

 

3.6 RIEŠENIE BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVANIA STAVBY A VEREJNE PRÍSTUPNÝCH 
PLÔCH 

Pri návrhu tohto objektu bola použitá vyhláška č. 398/2009 o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

V objekte sa ráta aj s ubytovaním osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. 
Príjazd k objektu je možný motorovým vozidlom a vozidlo zaparkovať na mieste 
vyhradenom pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Tieto miesta sú 
situované najbližšie k objektu a priamo nadväzujú na chodník vedúci k vstupu do 
objektu. Vstupné dvere sú riešené bezprahovo aby zabezpečili bezproblémový vstup 
do objektu. V ubytovacej časti 1NP je izba prispôsobená na ubytovanie osôb 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vstupné dvere do izby sú šírky 900 
mm ako aj vstupné dvere do kúpeľne. Predsieň je šírky 1950mm. Vypínače ovládanie 
dverí a žalúzii ako aj ostatné ovládacie prvky vybavenia sú prispôsobené na užívanie 
týmito osobami. Hygienické priestory majú rozmer 2200x2950 mm. Izba je vybavená 
dvomi posteľami.  

Ďalej je zriadené v rámci hygienických priestorov reštaurácie WC s umývadlom 
pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu s dverami o šírke 900 mm 
a predsieňou o šírke 1900mm. Dvere sa otvárajú von z priestoru WC a sú opatrené 
otváraním pomocou madla zvnútra. S pohybom osôb s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie sa vo vyšších podlažiach objektu nepočíta. 
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3.7 ÚDAJE O PODKLADOCH PRE VYTÝČENIE STAVBY, GEODETICKÝ SYSTÉM  

Pred zahájením samostatnej výstavby budú oprávnenou osobou (geodetom 
alebo geodetickou organizáciou) vytýčené všetky podzemné siete, ktoré sa 
nachádzajú na pozemku alebo inak súvisia so stavbou. Následne sa vytýčia stavebné 
lavičky 

Zreteľne sa označia dôležité výškové body, od ktorých sa budú určovať 
jednotlivé výšky a tiež sa riadne označia dôležité body nivelačnej siete. 

Výškový systém Bpv 

0,000 objektu je vo výške + 329,540 m n. m. v 1NP 

PB1 – Výškový bod 2 – kanalizačný poklop – + 329,650 m n. m. 

PB2 – výškový bod 1 – Roh objektu 2196/96 – + 329,385 m n. m. 

Ako podklad pre vytýčenie slúžil výrez z katastrálnej mapy a údaje z katastrálneho 
úradu. 

 

 

 

3.8 ČLENENIE STAVBY NA JEDNOTLIVÉ OBJEKTY A KAPACITY STAVBY 

 

SO 01 – Novostavba penziónu so zázemím 

Zastavaná plocha SO 01 756,75 m2  

Podlahová plocha SO 01: 1917,29 m2 

 Ubytovanie spolu: 961,21 m2 

 1.NP 167,63 m2 

 2.NP 167,63 m2 

 3.NP 372,37 m2 

 Podkrovie 253,58 m2 

 Prevádzky: 388,82 m2 

 Reštaurácia 136,20 m2 

 Spoločenské miestnosti 252,62 m2 

 Ostatné 568,29 m2 

Obostavaný priestor SO 01 10241,51 m3 

 SO 02 – Spevnené plochy parkovísk a chodníkov  

Zastavaná plocha parkovísk  360,50 m2  

Zastavaná plocha ciest 629,43 m2  

Zastavaná plocha chodníkov 183,54 m2  

Spevnené plochy spolu: 1173,47 m2 
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        Pri objekte je navrhnuté parkovisko a kapacite zodpovedajúcej rozsahu 
stavby a prevádzok.  Pri návrhu boli zohľadnené aj nároky na parkovacie miesta 
pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Chodníky sú navrhnuté tak, aby 
bola zaistená bezproblémová dostupnosť k objektu. Chodníky aj parkovisko budú 
zo zámkovej dlažby. 

 

SO 03 – Vodovodná prípojka  

SO 04 – Plynová prípojka NTL  

SO 05 – Kanalizačná prípojka + odlučovač olejov a horľavých kvapalín  

SO 06 – Prípojka elektrickej energie NN  

SO 07 – Jímka pre vsakovanie dažďovej vody  

SO 08 – Oplotenie  

SO 09 – Sadové úpravy a úpravy zelene  

Zelené plochy celkom 1654,81 m2  

Kapacity Penziónu ( SO01) 

Počet zamestnancov 8 zamestnancov  

Počet miest v reštaurácii 40 osôb 

 Ubytovanie spolu: 54 osôb 

 1.NP 10 osôb 

 2.NP 10 osôb 

 3.NP 26 osôb 

 Podkrovie 8 osôb 

 

 

4 MECHANICKÁ ODOLNOSŤ A STABILITA 

Navrhované nosné konštrukcie sú predbežne navrhnuté. Podrobný návrh a výpočet 
vnútorných síl jednotlivých prvkov ako aj ich konečný návrh a potreby výstuže budú 
prevedené statikom v rámci projektovej dokumentácie. Konštrukcie budú spĺňať 
požiadavky na mechanickú odolnosť a budú stabilné.  

 

5 POŽIARNA BEZPEČNOSŤ 

Viz požiarne bezpečnostný projekt stavby (Príloha C4) 

 



 

18 
 

6 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

V rámci dodržania hygienických limitov reštaurácie bol pre tento priestor 
spracovaný návrh vzduchotechniky. Všetky výpočty ako aj množstvá vzduchu 
a použité jednotky sú uvedené v prílohe č.            Pre potreby projektu boli približne 
navrhnuté aj niektoré ďalšie vzt zariadenia. Tieto návrhy boli len orientačné . Vetranie 
hygienických priestorov je zabezpečené ventilátormi, ktoré znehodnotený vzduch 
potrubím v predstene. 

Od vlastného objektu sú z hľadiska možných negatívnych vplyvov na životné 
prostredie  riešené splaškové vody z objektu, ktoré budú odvedené pomocou 
jednotnej kanalizácie.  

Ďalej sa rieši odvod dažďovej vody a to čiastočne do jednotnej kanalizácie 
a časť tejto vody bude zachytávaná z pozemku do jímky na severe pozemku.  

V priebehu výstavby bude v okolí zvýšený pohyb nákladných vozidiel, ktorý 
môže negatívne vplývať na okolie. Snahou bude minimalizovať tieto dopady na okolie 
počas výstavby. Doprava bude v rámci možností realizovaná nárazovo a obmedzená 
na čo najmenšiu mieru a úplne vylúčená v soboty po 12:00 a v nedele a štátne 
a cirkevné sviatky. 

V priebehu výstavby môže dochádzať k zvýšenému hluku vplyvom výstavby 
a taktiež k zvýšenej prašnosti. Bude sa dbať na minimalizovanie týchto nepriaznivých 
vplyvov na okolie.  

Pri nakladaní s odpadmi budú počas výstavby dodržané ustanovenia  zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v znení neskorších predpisov a jeho prevádzacích 
predpisoch. 

 

7 BEZPEČNOSŤ PRI UŽÍVANÍ 

Celá stavba je navrhnutá v zmysle dodržania vyhlášky 268/2009 Sb.(+změna 
2011 ) O obecných technických požadavcích na výstavbu  

Tiež je stavba prispôsobená užívaniu osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie podľa vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

8 Ochrana proti hluku 

Počas výstavby : 
Práce na stavenisku, pri ktorých bude hladina hluku presahovať 50dB sa 

nesmú vykonávať medzi 21:00 do 7:00 hod 
Vzniknuté hlukové pomery a vibrácie nebudú v rozpore s limitmi hygienických 

predpisov pre pracovné prostredie.  
Počas užívania :  
Konštrukcie objektu sú navrhované podľa súčasných platných noriem o šírení 

hluku do okolia.  
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V reštaurácii sa nepočíta s prevádzkou po 22. hodine. 
Jednotlivé deliace steny medzi izbami hostí sú navrhnuté podľa normy  

a spĺňajú minimálne požiadavky na zvukovú izoláciu 47dB 
Jednotlivé stropy medzi izbami hostí sú navrhnuté podľa normy  a spĺňajú 

minimálne požiadavky na zvukovú izoláciu 52dB 
Steny medzi vstupnou halou a spoločenskou miestnosťou spĺňajú požiadavky 

normy na zvukovú izoláciu 57dB 
Strop nad spoločenskou miestnosťou spĺňa požiadavky normy na zvukovú 

izoláciu 62dB.  
 
 

9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

 
Tepelne technické vlastnosti stavebných konštrukcií sú navrhnuté tak aby 

splňovali požiadavky príslušných noriem a predpisov. 
Obalové konštrukcie spĺňajú požadované tepelne technické vlastnosti stanovené 
normou ČSN 73 0540. 
súčiniteľ prestupu tepla strechy     U = 0,19 W/m²K-1 
súčiniteľ prestupu tepla stien       U = 0,19 W/m²K-1 

súčiniteľ prestupu tepla terasa       U = 0,18 W/m²K-1 
súčiniteľ prestupu tepla  podlahy     U = 0,24 W/m²K-1 

súčiniteľ prestupu tepla okná a franc. okná:   U = 0,82 W/m²K-1 
súčiniteľ prestupu tepla okná pevné zasklenie :   U = 0,56 W/m²K-1 
súčiniteľ prestupu tepla strešné okná :    U = 1,30 W/m²K-1 
súčiniteľ prestupu tepla dvere vchodové plné:   U = 0,65 W/m²K-1 
súčiniteľ prestupu tepla dvere vchodové presklené :  U = 0,75 W/m²K-1 

 
Všetky náležitosti stavby v oblasti tepelnej ochrany rieši tepelne technický 

projekt, ktorý sa nachádza v prílohe C3              . 
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10  INŽINIERSKE STAVBY 

a) odvodnenie územia , potreby vody a zneškodňovanie odpadových vôd 

Odvodnenie strechy:  
Plocha strechy        A = 840,15  m2 
          r = 1 
         ψ = 0,030 l/s. m2 

Množstvo dažďovej vody      Qs = A.r. ψ = 25,21l/s 
Navrhujem 6ks dažďových zvodov    D100, Qmax = 5,4l/s 
 
Táto voda bude žľabmi a zvodmi odvedená do jednotnej kanalizácie. 
 
Odvodnenie parkovísk: 
Plocha parkovísk:       A = 360,5  m2 
Množstvo dažďovej vody     Qs = A.r. ψ = 10,8l/s 
 
Odvodnenie parkovísk bude do jednotnej kanalizácie po prejdení vody odlučovačmi 
nebezpečných kvapalín a olejov priamo na pozemku. 
 
Odvodnenie pozemku: 
Plocha trávnatých plôch:      A = 1654,1  m2 
Množstvo dažďovej vody     Qs = A.r. ψ = 49,6l/s 
 
Táto voda bude čiastočne odvádzaná do jednotnej kanalizácie a čiastočne zachytávaná 
vo vsakovacej jímke o objeme 3000l umiestnenej na severe pozemku. 
 
Splašková a odpadová voda z objektu bude odvedená cez prípojku na verejnú jednotnú 
kanalizáciu touto kanalizáciou. 
 

b) potreby vody v objekte 

 
Penzión bude zásobovaný vodou z verejného vodovodu, ktorý je vedený v parcele 
787/3- nezpevnená komunikácia.  
 
Potreba vody pre penzión:  
 
Ako potrebu vody uvažujem q = 150 l/(lôžko . deň).  
Počet lôžok pre hostí n: 54 osôb 
kd=1,3, kh=2,1 
PRIEMERNÁ DENNÁ POTREBA VODY Qp = n.q =     8100   l/deň 
MAXIMÁLNA DENNÁ POTREBA VODY Qm = Qd.kd =     10500 l/deň 
MAXIMÁLNA HODINOVÁ POTREBA VODY Qh = Qm.kh/24 =   920      l/h 
ROČNÁ SPOTREBA VODY Qr = qr.n =       2960m3/rok 
 
Potreba vody pre reštauráciu:  
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Ako potrebu vody uvažujem q = 450 l/(os . deň).  
Počet zamestnancov n: 5 osôb 
kd=1,3, kh=2,1 
PRIEMERNÁ DENNÁ POTREBA VODY Qp = n.q =     2250 l/deň 
MAXIMÁLNA DENNÁ POTREBA VODY Qm = Qd.kd =     4500 l/deň 
MAXIMÁLNA HODINOVÁ POTREBA VODY Qh = Qm.kh/24 =   675 l/hod 
ROČNÁ SPOTREBA VODY Qr = Qp/1000.365 =      822m3/rok 
 
Bude prevedená prípojka 40x5,5 HDPE 100 SD 11 ukončená vodomernou zostavou vo 
vodomernej šachte umiestnenej na východnej strane pozemku.  

 
 

c) zásobovanie energiami 

 
Hodnoty sú orientačné a neboli presne spočítané pre účely DP 
Teplo:  
 
Vykurovanie :        230,2GJ/rok; 63,9MWh/rok 
Príprava teplej vody :      299.5GJ/rok; 83,2MWh/rok 
Vzduchotechnika :        Nezistené 
 
Na obsluhu vzduchotechniky bude ako palivo slúžiť elektrická energia. Na prípravu teplej 
vody ako aj na vykurovanie bude slúžiť kondenzačný kotol. 
Elektrická energia bude odoberaná zo stávajúcej prípojky NN. Plyn bude odoberaný 
z verejného plynovodu STL, prípojka  bude zhotovená z PE DN50. HUP umiestnený na 
hranici pozemku.  

  
 
 

d) Riešenie dopravy 

Dostupnosť k pozemku je bezproblémová z miestnej komunikácie na ulici Na Štadión.  
Asi 1,5km  od objektu sa nachádza medzinárodný ťah E50. Z Kragujevskej ulice sa odbočí 
na Priemyselnú, na prvej križovatke doprava pokračujeme po Kvačalovej z nej odbočíme 
na Ulicu Pod vinicou. Z nej odbočíme na ulicu 9.Mája ktorá nás priamo dovedie k pozemku 
a križuje sa s ulicou Na štadión ktorou sa dá k pozemku dostať z opačnej strany mesta(juh) 
ale taktiež zo severu z ulice Kvačalova. K pozemku sa prichádza od juhozápadu cez parcelu 
2196/50 definovanú ako komunikácia . Ďalej sa dá k pozemku dostať peši alebo na bicykli 
popri rieke z východnej strany po parcele 787/3.  Hlavný vstup pre vozidlá ako aj vstup pre 
peších sa nachádza na západe pozemku a je kolmý ku komunikácii. Brána pre vjazd 
vozidiel je šírky 6m ako aj komunikácie na pozemku.  
Doprava v pokoji je riešená návrhom parkovacích miest na parcele č. 2196/79. Celkovo je 
navrhnutých 27 parkovacích miest pre návštevníkov penziónu(2,5x5m), z čoho  3 
parkovacie miesta sú pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (3,5x5m). Na 
pozemku je tiež navrhnuté jedno veľké parkovacie miesto pre zásobovanie(11x5m). 
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e)  povrchové úpravy okolia stavby, vrátane vegetačných úprav 

Z južnej strany sa nachádzajú parkovacie plochy a spevnené komunikácie, ktoré sú 
oddelené od objektu trávnatým pásom a chodníkom. Chodník aj plochy sú zhotovené zo 
zámkovej dlažby. Z východnej strany objektu sa nachádza v časti pozemku príjazdová 
cesta pre zásobovanie a na ostatnom pozemku sú trávnaté plochy. Zo severnej strany je 
celá časť pozemku pred objektom trávnatá plocha. V týchto miestach sa plánuje výsadba 
nižších stromov. Zo  

 

 

f)  elektronické komunikácie 

Elektroinštalácie budú zhotovené na základe samostatného projektu vypracovaného 
oprávnenou osobou. Objekt bude taktiež vybavený káblovou sieťou a Pc sieťou.  
 

 

11  VÝROBNÉ A NEVÝROBNÉ TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA STAVIEB 

Stavba bude vybavená vzduchotechnickými jednotkami. Podrobnejší popis sa nachádza 
v technickej správe pre vzduchotechniku. Vzduchotechnické zariadenia sa budú 
nachádzať v strojovni VZT v 1NP. 

Stavba bude ďalej vybavená kondenzačným kotlom o výkone 45KW a zásobníkom na 
teplú vodu s využitím odpadného tepla z vykurovania. Zásobník o objeme 2x1000L. tieto 
zariadenia budú umiestnené v kotolni v 1NP. 

Ďalej je v objekte elektrorozvodňa kde je sústredené ovládanie celej elektroinštalácie 
objektu. 

Súčasťou vybavenia objektu bude aj vybavenie jednotlivých izieb a spoločných 
priestorov signalizačnými zariadeniami pre prípad vzniku požiaru.  
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Záver 
Výsledkom diplomovej práce je realizačný projekt penziónu so zázemím. Táto stavba 

bude realizovaná na základe noriem ČSN a EN s ich dodržiavaním počas celej fázy projektu aj 
realizácie. Pri návrhu a realizácie projektu sa budú dodržiavať všetky zákonné nariadenia 
a príkazy jednotlivých vyhlášok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 
 

Zoznam použitých zdrojov: 
 
Odborná literatúra: 
Klimešová,J. Nauka o budovách.CREM s.r.o.Brno 2005 
Hájek, V. a kol. Pozemní stavitelství II. Praha : Sobotáles 1999 . ISBN 80-85920-59-X. 
Hájek, V a kol. Pozemní stavitelství III. Praha : Sobotáles 1996 . ISBN 80-85920-24-7. 
 
Použité právne predpisy: 

- Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
- Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu 
- Vyhláška č. 499 2006 Sb. o dokumentaci staveb 
- Zákon 133/1998sb. o požární ochraně 
- Vyhláška MVČR 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
- Vyhláška MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru 
- Vyhláška MMRČR 268/2009sb. o technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška MMRČR 499/2006sb. o dokumentaci staveb 
- Zákon 185/2001 Sb. o odpadech 
- Vyhláška č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
- Vyhláška č. 23-2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
- Nařízení vlády č. 361-2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 101-2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
- Vyhláška č. 137-2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 

zásadách osobní a provozní 
- Vyhláška č. 148-2007 Sb. o energetické náročnosti budov 

 
Použité ČSN a EN normy: 
ČSN 73 4301 - Obytné budovy 
ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
ČSN 73 0580 - Denní osvětlení budov 
ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 

stavebních výrobků – Požadavky 
ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov  
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Požadavky na požární odolnost 

stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanoveni 
ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0821 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů 
ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů 
ČSN 01 3495 Vykresy ve stavebnictvi-Vykresy pozarni bezpecnosti staveb 
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Webové stránky výrobcov a dodávateľov: 
 
www.wienerberger.cz 
www.tzb-info.cz 
www.weber-terranova.cz 
www.sapeli.sk 
www.slavona.cz 
www.dektrade.cz 
www.isover.cz 
www.tondach.cz 
www.rigips.sk 
www.velux.sk 
www.tyvek.cz 
www.atrea.cz 
www.puren.com 
www.vedag.cz 
 
Zoznam použitých skratiek a symbolov: 
 
P – parkovisko  
Pi – parkovisko imobilný  
NP - nadzemné podlažie 
ČSN – česká státní norma 
MMR – Ministerstvo místního rozvoje 
MV – Ministerstvo vnitra 
NN – nízke napätie 
STL. – Stredotlak 
HUP – Hlavný uzáver plynu 
Kce – konštrukcia 
m n.m.– metrov nad morom  
PT - pôvodný terén 
UT - upravený terén 
TTP – tepelno technický projekt 
PBR – požiarne bezpečnostné riešenie 
VŠKP – vysokoškolská kvalifikačná práca 
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Zložka C1 – Výkresy : 

Výkres č.  1 – Základy 
Výkres č.  2 – Pôdorys 1NP 
Výkres č.  3 – Pôdorys 2NP 
Výkres č.  4 – Pôdorys 3NP 
Výkres č.  5 – Pôdorys podkrovia 
Výkres č.  6 – Pozdĺžny rez objektom 3-3 
Výkres č.  7 – Priečny rez objektom 2-2 
Výkres č.  8 – Priečny rez objektom cez schodisko 1-1 
Výkres č.  9 – Priečny rez objektom 4-4 
Výkres č.10 – Krov 1 
Výkres č.11 – Krov 2 
Výkres č.12 – Pohľad východ, pohľad západ 
Výkres č.13 – Pohľad juh  
Výkres č.14 – Pohľad sever 
Výkres č.15 – Strop nad 1NP 
Výkres č.16 – Strop nad 2NP 
Výkres č.17 – Strop nad 3NP  
Výkres č.18 – Situácia 
 

Zložka C2 – Detaily  
 
Detail A – Výkres č.19 – Ukončenie izolácii pri základe 
Detail B – Výkres č.20 – Sokel balkón 
Detail C – Výkres č.21 – Vstup na terasu 
Detail D – Výkres č.22 – Ukončenie terasy  
Detail E – Výkres č.23 – Osadenie okna 
Detail F – Výkres č.24 – Napojenie strešného okna 
Detail G – Výkres č.25 – Vstup do objektu 
Detail H – Výkres č.26 – Detail okna s vonkajšou žalúziou 
Detail I  – Výkres č.27 – Pomúrnica  
Detail J  – Výkres č.28 – Styk štítovej steny a strechy 

 
Zložka C3 – Tepelne technický projekt novostavby penziónu 
 
Zložka C4 – Požiarne bezpečnostné riešenie penziónu 
Zložka C5 – Riešenie vzduchotechniky reštaurácie 
Zložka C6 – Ostatné 

1 Výpočet základov  
2 Výpis okien a dverí 
3 Výpis prvkov krovu 


