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Abstrakt 

 
Diplomová práca navrhuje polyfunkčný dom v Lazanoch. Polyfunkčný dom sa 
nachádza v zastavanom území obce. 
  
Prvé podlažie je určené pre služby cukrárne a potravín. Ďalšie podlažia sú určené 
bývanie v šiestich bytoch. Je trojpodlažný a nepodpivničený, disponuje parkoviskom 
pre zákazníkov a pre obyvateľov domu. Objekt je založený na základových pásoch 
z prostého betónu a je použitý stavebný systém POROTHERM. Stropy sú navrhnuté 
z predpätých stropných panelov SPIROLL a strecha je plochá. 
 
Kľúčové slová 
 
polyfunkčný dom 
stavebný systém 
základové pásy 
prostý betón  
stropný panel 
plochá strecha 
 
Abstract 
 
The diploma thesis is based on design of a multifunctional building in Lazany. The 
object is situated in a build-up area. 
 
There is the patisserie and the grocery on the first floor. There is six flats on the second 
and the third floor. The building has three floors without a cellar. There is a parking for 
customers and tenantry of building. The object is based on the footings of plaint 
concrete and it is used the building system POROTHERM. The ceilings are made of 
ceiling panels SPIROLL and the roof is flat. 
 
Keywords 
 
multifunctional building 
building system 
footings 
plain concrete 
ceiling panel 
flat roof 
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1 Úvod 
 
Diplomová práca je koncipovaná do formy projektovej dokumentácie v stupni pre 
uskutočnenie stavby, obsahujúcej potrebné náležitosti podľa platných noriem 
a predpisov. 

Predmetom projektovej dokumentácie je novostavba polyfunkčného domu, ktorý je 
nepodpivničený s troma nadzemnými podlažiami a plochou strechou. Stavba je 
navrhnutá z tradičných stavebných materiálov, situovaná na prevažne rovinatom 
pozemku v zastavanom území obce. Primárnou funkciou objektu je bývanie určené pre 
rodinu. Prvé nadzemné podlažie je určené pre služby obyvateľov obce, konkrétne 
cukráreň a predajňa potravín. 

Práca je členená na hlavnú textovú časť diplomovej práce, prílohy diplomovej práce 
a ďalšie povinné súčasti predpísané smernicou rektora, resp. dekana. Hlavná textová 
časť obsahuje náležitosti v súlade so smernicou dekana č. 19/2011, vč. Dodatku č. 1 a je 
rozdelená do nasledovných častí:  
a) titulný list 
b) zadanie VŠKP 
c) abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku 
d) bibliografická citácia VŠKP podľa ČSN ISO 690 
e) prehlásenie autora o pôvodnosti práce 
f) poďakovanie (nepovinné) 
g) obsah 
h) úvod 
i) vlastný text práce 
j) záver 
k) zoznam použitých zdrojov 
l) zoznam použitých skratiek a symbolov 
m) zoznam príloh 
n) prílohy 
Prílohy DP sa členia do viacerých zložiek: 

- Zložka č. 1 – PRÍPRAVNÉ A ŠTUDIJNÉ PRÁCE 
- Zložka č. 2 – C. SITUAČNÉ VÝKRESY 
- Zložka č. 3 – D.1 DOKUMENTÁCIA STAVEBNÉHO OBJEKTU 

D.1.1 – Architektonicko-stavebné riešenie 
- Zložka č. 4 – D.1 DOKUMENTÁCIA STAVEBNÉHO OBJEKTU 

D.1.2 – Stavebne konštrukčné riešenie 
- Zložka č. 5 – D.1 DOKUMENTÁCIA STAVEBNÉHO OBJEKTU 

D.1.3 – Požiarne bezpečnostné riešenie 
- Zložka č. 6 – STAVEBNÁ FYZIKA  
- Zložka č. 7 – TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOV 
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- Zložka č. 8 – ĎALŠIE VÝPOČTY 
Povinné prílohy sú súčasťou tlačenej formy VŠKP: 

- popisné údaje vysokoškolskej kvalifikačnej práce 
- prehlásenie o zhode listinnej a elektronickej formy VŠKP 
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2 Vlastný text práce 

 

A  Sprievodná správa 
 
A.1 Identifikačné údaje 
 
1.1 Údaje o stavbe 
a) názov stavby: Polyfunkčný dom Lazany 
b) miesto stavby: Lazany č. parc. 1411/40 
c) predmet projektovej dokumentácie: Novostavba polyfunkčného domu 
 
1.2 Údaje o stavebníkovi 
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu (fyzická osoba): Miroslav Kozák, Za 
priepasťou 216/66, 97211 Lazany 
 
1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 
projektant : Martina Kozáková 
adresa : Kounicova 46/48, 602 00 Brno 
číslo autorizácie : 1004152 
obor autorizácie : autorizovaný inžinier v obore pozemných stavieb 
 
A.2 Zoznam vstupných podkladov 
 
Pre potreby projektovej dokumentácie bola uskutočnená obhliadka stávajúceho stavu 
stavebnej parcely. Ďalšie vstupné údaje: dispozičné riešenie a pohľady odsúhlasené 
investorom, výpis z katastra nehnuteľností, kópia katastrálnej mapy, podklady správcov 
inžinierskych sietí a obce, posudok o stanovení radónového indexu, fotodokumentácia, 
platné normy a predpisy, požiarnobezpečnostné riešenie. 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah riešeného územia: Parcela 1411/40 Lazany 
b) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov (pamiatková rezervácia, 
pamiatková zóna, obzvlášť chránené územie, záplavové územie apod.): Pozemok sa 
nenachádza v pamiatkovej rezervácií, v pamiatkovej zóne, v zvlášť chránenom území 
alebo v záplavovom území. 
c) údaje o odtokových pomeroch: Pozemok je dostatočne veľký a na väčšine plochy 
rovinatý, obsahuje množstvo trávnatých plôch, ktoré umožňujú vsakovanie dažďových 
vôd. 
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d) údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, ak nebolo vydané územné 
rozhodnutie alebo územné opatrenie, poprípade ak nebol vydaný územný súhlas: 
Navrhnutá stavba je v súlade s územne plánovacou dokumentáciou. 
e) údaje o dodržaní všeobecných požiadaviek na využití území: Všeobecné požiadavky 
na využitie územia sú dodržané. 
f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov: Požiadavky dotknutých orgánov 
týkajúcich sa územia sú splnené, budú zapracované do projektovej dokumentácie.  
g) zoznam výnimiek a úľavových riešení: Z hľadiska využitia územia nie sú žiadne 
výnimky ani úľavové  riešenia. 
h)zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícii: Nie sú známe žiadne ďalšie súvisiace 
alebo podmieňujúce investície. 
i) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých uskutočňovaním stavby (podľa katastru 
nehnuteľností): 1411/40 zastavaná plocha a nádvoria (pozemok na ktorom je dvor, 
v zastavanom území obce) 
 
A.4 Údaje o stavbe 
 
a) nová stavba nebo zmena dokončenej stavby: Novostavba  
b) účel užívania stavby: Stavba určená pre služby a bývanie 
c) trvalá nebo dočasná stavba: Trvalá 
d) údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kultúrna pamiatka apod.): 
Stavba nie je pamiatkovo chránená. 
e) údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a všeobecných technických 
požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb: Sú splnené technické 
požiadavky na stavby, objekt nezabezpečuje bezbariérové užívanie pre bývanie, pre 
poskytované služby je projektované užívanie osobám s obmedzenou schopnosťou 
pohybu. 
f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich z iných 
právnych predpisov: Požiadavky dotknutých orgánov týkajúcich sa stavby sú splnené, 
budú zapracované do projektovej dokumentácie. 
g)zoznam výnimiek a úľavových riešení: Nie sú žiadané žiadne výnimky ani 
navrhované úľavové riešenia. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obostavaný priestor, užitná plocha, 
počet funkčných jednotiek a ich veľkosti, počet užívateľov/ pracovníkov apod.) 
Zastavaná plocha ………………………………….482,9 m2 
Obostavaný priestor ………………………………Cca 4877,3 m3      

Užitná plocha……………………………………...1165,5 m2                

Počet funkčných jednotiek…………………………6 bytových jednotiek, 2 prevádzky 
Počet obyvateľov…………………………………..20 osôb 
Plocha pozemku ………………………………......12270 m2 
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i) základná bilancia stavby (potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenia s dažďovou 
vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií, trieda energetické 
náročnosti budov apod.), 
Ročná spotreba vody: 916 m3 
Nárast dažďových vôd: bez zmeny 
Bilancia splaškových vôd: 3,87 l/s 
Odpadové hospodárstvo: komunálny odpad 
Trieda energetickej náročnosti: A 
j) základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácii stavby, členenie na etapy): 
Predpokladané zahájenie stavby: 4/2016. 
Predpokladané ukončenie stavby: 2/2017. 
k) orientačné náklady stavby: 17,5 milióna Kč. 
 
A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 
  
Stavbu ide rozčleniť na  stavebné objekty: 
SO 01 novostavba objektu 
SO 02 oplotenie  
SO 03 plynovodná prípojka 
SO 04 dažďová kanalizačná prípojka 
SO 05 prípojka silového vedenia nízkeho napätia 
SO 06 prípojka káblového televízneho rozvodu 
SO 07 splašková kanalizačná prípojka 
SO 08 vodovodná prípojka 
SO 09 vodomerná šachta 
SO 10 spevnené plochy 
SO 11 parkovisko 
SO 12 príjazdová cesta 
SO 13 záhradný altánok 
SO 14 záhradný altánok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brne dňa 4. 01. 2016    Vypracoval: Bc. Martina Kozáková 
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B  Súhrnná technická správa 

 
B.1 Popis územia stavby 
 
a) charakteristika stavebného pozemku 
Stavebný pozemok je relatívne rovinatou parcelou priliehajúcou k miestnej 
komunikácii, ktorá je dobre prístupná  pre chodcov i pre dopravné prostriedky. Na 
stavenisku sa nenachádzajú iné objekty. Hladina podzemnej vody nie je v hĺbke, ktorá 
by mala vplyv na návrh  zariadenia staveniska. Z hľadiska uvažovaných prác je 
stavenisko vhodné, dostupnosť dobrá. Vstup na pozemok je riešený zo južnej aj so 
severnej strany pozemku. 
b) uskutočnené prieskumy a rozbory 
V rámci projektovej prípravy bol uskutočnený stavebne technický prieskum. Závery 
geologického a hydrogeologického prieskumu vyšli  kladne, podložie je vhodné 
k stavbe polyfunkčného objektu. 
c) ochranné a bezpečnostné pásma 
V dobe spracovania projektu nie je známe, že by na pozemku boli nejaké ochranné 
a bezpečnostné pásma. Na pozemku sa nenachádzajú trasy verejných inžinierskych 
sietí. 
d) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu 
Stavebný pozemok sa nenachádza v záplavovom ani  poddolovanom  území. 
e) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 
pomery v území  
Realizácia stavby neovplyvní iné stavby ani pozemky, všetko sa odohrá na vlastnom 
stavebnom pozemku. Okolie stavby je nutné chrániť bežnými prostriedkami, dodržovať 
nočný pokoj, zamedziť nadmernej hlučnosti a prašnosti. Stavba polyfunkčného domu 
nemá zásadný vplyv na zmenu odtokových pomerov. 
f) požiadavky na asanácie, demolácie, rúbanie drevín 
Realizácia stavby nemá požiadavky na asanácie, demolácie ani rúbanie drevín. 
g) požiadavky na maximálne závory poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 
pozemkov určených k plneniu funkcie lesa (dočasné/trvalé) 
Nie je potreba závor poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesa. 
h) územnotechnické podmienky 
Napojenie na dopravnú a technickú infraštruktúru: Objekt je prístupný  z  miestnej 
komunikácie, kde sú umiestnené verejné siete (vodovod, plynovod, silnoprúd, dažďová 
kanalizácia, kanalizácia). Na pozemok  budú privedené prípojky k jednotlivým 
verejným sieťam. 
i)  vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície 
Vecnú a časovú väzbu stavby vytvára nutnosť realizácie v dobe 15 mesiacov. Žiadne 
podmieňujúce alebo stavbou vyvolané alebo súvisiace investície nie sú. 
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B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 
Stavba 3-podlažného polyfunkčného domu je určená k bývaniu a ku poskytovaniu 
služieb. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
a) urbanizmus 
V súlade s platným územným plánom obce. Z hľadiska urbanistického sa nič nemení, 
územné regulácie do návrhu nevstupujú. Novostavba polyfunkčného domu v Lazanoch 
č. parcely 1411/40, ktorá stavebne patrí pod stavebný úrad Lazany.  
b) architektonické riešenie 
Architektonické a dispozičné riešenie vychádza z potrieb priestorov na bývanie a pre 
poskytnutie služieb. Objekt je riešený ako samostatne stojaci. Navrhnutá je 
jednoplášťová plochá strecha. Okná a vstupné dvere sú navrhnuté ako plastové bielej 
farby. Fasáda je zo silikónovej ryhovanej omietky s mozaikovou omietkou stĺpov a 
soklu čierno-šedej farby. 
 
B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 
Nerieši sa. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 
Celá stavba nie je koncipovaná ako bezbariérová, ohľad na užívanie osôb s obmedzenou 
schopnosťou pohybu v rámci služieb cukrárne a predajne potravín. 
 
B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 
Stavba je navrhnutá tak, aby bola pri užívaní bezpečná. 
 
B.2.6 Základná charakteristika objektu 
a) stavebné riešenie 
Jedná sa o novostavbu polyfunkčného domu, trojpodlažný objekt s plochou strechou, 
nepodpivničený. 
b) konštrukčné a materiálové riešenie 
Obvodové, vnútorné nosné a nenosné murivo bude z keramických tvárnic. Nosné 
stropné konštrukcie nad  1NP, 2NP a nad 3NP sú  navrhnuté ako montované zo 
stropných panelov. Schodisko je navrhnuté ako dvojramenné priemočiare. Konštrukčne 
bude  plné nepriehľadné betónované do celoplošného debnenia s obkladom 
z keramickej dlažby.  
c) mechanická odolnosť a stabilita 
Na projekte budovy bol vypracovaný statický posudok. V rámci výrobnej dokumentácie 
existujú  statické posudky jednotlivých stavebných dielcov. Materiály majú certifikáty, 
všetky práce musia byť podľa súčasne platných noriem. 
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B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení 
Nerieši sa. 
B.2.8    Požiarne bezpečnostné riešenie 
PBR je riešené samostatnou prílohou PD. 
 
B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 
a) kritéria tepelne technického hodnotenia 
Bude spracovaný preukaz energetickej náročnosti budovy, v súlade s platnou 
legislatívou budú navrhnuté konštrukcie tak, aby splňovali doporučené hodnoty 
súčiniteľov prestupu tepla. (zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a v vyhlášce č. 
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov)  
b) energetická náročnosť stavby 
Energetická náročnosť budovy – A  
c) posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energií 
Alternatívne zdroje energií nie sú navrhované. 
 

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 
prostredie 
Osvetlenie miestností v objekte je riešené oknami v obvodových stenách. Vetranie  
miestností je riešené prirodzene, teda oknami. Polyfunkčný dom bude pripojený na 
verejné inžinierske siete: kanalizáciu, vodovod, elektrinu, plynovod, káblový televízny 
rozvod. Vykurovanie bude riešené plynovým kotlom. Odpadové hospodárstvo a jeho 
realizácia: kategorizácia a zneškodnenie odpadov (Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a 
o zmene zákonov, v znení neskorších predpisov). Užívanie stavby: jedná sa o 
komunálny odpad, umiestnený do mobilných štandardných nádob v exteriéri, 
pravidelnú likvidáciu odpadov zabezpečí obec v rámci služieb. Stavba neovplyvní 
zásadne okolie. 
 
B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 
a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia 
Ochrana pred prenikaním  radónu z podložia je zaistená radónovou hydroizoláciou, 
všetky prestupy izolácií budú plynotesne utesnené. 
b) ochrana pred bludnými prúdmi 
Ochrana pred bludnými prúdmi je zaistená stavebným  riešením elektroinštalácie. 
c) ochrana pred technickou seizmicitou 
Ochranu pred technickou seizmicitou nie je potrebné riešiť, v budove nebude taká 
prevádzka, ktorá by vyvodzovala také účinky. 
d) ochrana pred hlukom 
Ochrana pred hlukom je zaistená obvodovými konštrukciami z hmotných stavív. 
e) protipovodňová ochrana 
Protipovodňovú ochranu nie je treba riešiť, stavba nie je v záplavovom území. 
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B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 
 
Objekt bude napojený na verejné siete elektrického napätia, vodovod, kanalizáciu, 
plynovod, televízny rozvod  (prípojky viď situácia). 
 
Vonkajšie rozvody kanalizácie sú vedené pod terénom z plastových trubiek systém 
KBE (hrdlové s gumovými tesniacimi krúžkami – oranžové). Potrubie je uložené do 
nezamŕzajúcej hĺbky min. 800 mm u výstupu z objektu a v spáde min. 2° v smere od 
objektu k verejnej uličnej splaškovej kanalizačnej stoke DN 300. Materiálom potrubia v 
zemi budú trúby a tvarovky z PVC KG uložené na pieskovej lóži hrúbky 150 mm a 
obsypané pieskom do výšky 300 mm nad vrchol hrdiel. Verejná časť domovej prípojky 
je navrhnutá systémovým potrubím KGE DN 150 a do hlavnej uličnej stoky bude 
zaústená  navŕtávkou  popr. novo osadeným odbočovacím kolenom. Prietok odpadných 
vôd prípojkou činí 3,87 l/s.  Hlavná vstupná šachta z betónových skruží Ø 1000 mm 
s poklopom Ø 600 mm je umiestnená na súkromnom pozemku. Šachta bude 
zabezpečená samonosným  liatinovým  poklopom. Umiestnenie je zakreslené na 
výkrese situácie.  
 
Prípojka verejného vodovodu bude uskutočnená navŕtavacím pásom  so zemnou 
súpravou a s guľovým uzáverom navŕtávkou na uličný vodovodný liatinový rád DN 
150. Potrubie prípojky bude vedené vo výkope v hĺbke 1,6m pod úrovňou terénu v 
spáde 1-4%. Potrubie prípojky bude uložené na pieskovom podsype hrúbky 150 mm a 
obsypané pieskom do výšky 300 mm nad vrchol rúrky. Pozdĺž potrubia bude položený 
signalizačný vodič. Vo výške 300 mm nad potrubím sa do výkopu položí výstražná 
fólia. Prípojka bude vedená z potrubia HDPE 100 SDR 11 Ø 63 x 5,8 mm. do stávajúcej 
vodomernej šachty na pozemku investora, o rozmeroch 1,2x1,5m a hĺbkou 1,8 m a 
s výlezovým komínom  o rozmeroch 600/600 mm so samonosným poklopom. V šachte 
bude osadená vodomerná zostava s hlavným uzáverom a vodomerom. Šachta je 
navrhnutá ako železobetónový  samonosný prefabrikát.  
 
Objekt bude pripojený na distribučnú sieť „nn“ prostredníctvom nového prípojného 
miesta, ktorým bude elektromerový rozvádzač inštalovaný do  murovaného piliera 
v oplotení  domu na verejne prístupnom mieste. V náväznosti na energetickú bilanciu 
a architektonické riešenie objektu je navrhnuté meranie s hlavným ističom pred 
elektromerom o hodnote 3 x 40A/B. 
 
Do objektu bude zemný plyn privedený novou NTL plynovodnou prípojkou z potrubia 
HDPE 100 SDR 11 Ø 63x5,8 podľa ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Nová přípojka bude 
napojena na stávající NTL PE distribučný plynovod Ø 63x5,8 Hlavní uzáver plynu a 
plynoměr G 4 budou  v oplotení na hranici pozemku. Potrubie prípojky bude uložené na 
pieskovom podsype hr. 150 mm a obsypané pieskem do výšky 300 mm nad vrchol 
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trubky. Pozdĺž potrubia bude položený signalizačný vodič. Vo výške 300 mm nad 
potrubím sa do výkopu položí výstražná fólia. 
 
B.4 Dopravné riešenie 
 
Pozdĺž južnej a severnej hranice parcely vedie komunikácia. K objektu vedie príjazdová 
komunikácia. Parkovanie je možné na vytvorenom parkovisku na pozemku, chodník pre 
chodcov je popri príjazdovej komunikácií. Cyklistické chodníky nie sú navrhnuté.  
 
B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 
 
V rámci stavby budú nové spevnené plochy okol objektu objektom. Terénne úpravy 
budú v rámci osadenia objektu do terénu. Bude uskutočnené nové zatrávnenie a  ďalšie 
vegetačné prvky budú navrhnuté podľa želania investora, biotechnické opatrenia sa 
neuskutočnia. 
 
B.6 Popis vplyvov stavby na ŽP a jeho ochrana 
 
Stavba nebude mať negatívny dopad na životné prostredie, nebudú vznikať žiadne 
splodiny, ktoré by ohrozovali ovzdušie. Hluk bude vznikať len bežnou prevádzkou. 
Splaškové vody budú  zvedené do verejnej kanalizácie, dažďové do dažďovej 
kanalizácia a budú  sčasti aj vsakovať na stavebnom pozemku. Pri prevádzke bude 
vznikať bežný komunálny odpad. Pôda nebude nijak znečisťovaná. V súvislosti so 
stavbou nebude nutné rúbať žiadne stromy ani  kry.  Stavba neovplyvní sústavu 
chránených území Natura 2000. Nebolo nutné viesť zisťovacie riadenie EIA. Nie sú 
navrhované žiadne ochranné ani bezpečnostné pásma. 
 
B.7 Ochrana obyvateľstva 
 
Objekt nie je určený pre ochranu obyvateľstva. Stavba nebude pre obyvateľstvo 
nebezpečná.  
 
B.8 Zásady organizácie výstavby 
 
a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 
Potrebné médiá pre realizáciu stavby (voda, elektrická energia) budú poskytnuté 
stavebníkom zo zdrojov v rámci objektu pre potreby dodávateľa. Spôsob merania 
odobratých médií bude dohodnutý pred zahájením stavby. 
b) odvodnenie staveniska 
Odvodňovanie staveniska uskutočnené podľa projektovej dokumentácie zadávateľa. Pri 
povrchovom  odvodňovaní stavieb sa vyhĺbi svahovaná jama, do ktorej presakuje voda 
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svahmi a dnom. Toto riešenie je ekonomicky najvýhodnejšie v relatívne plytkých 
stavebných jamách. 
c) napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 
Stavenisko sa rozkladá na časti stavebného pozemku priliehajúcemu k miestnej 
komunikácii vedúcej v tesnej blízkosti pozemku. K objektu vedie komunikácia 
umožňujúca príjazd  až ku stavbe.  
d) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky 
Realizácie prác zásadne neovplyvní pozemky ani stavby, len nastane dočasne zvýšená 
hlučnosť. 
e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, rúbanie 
drevín 
Povinnosťou stavby je chrániť okolie staveniska a mimo vymedzené plochy nič 
neskladovať ani sa nepohybovať. Nutné sú opatrenia proti znečisteniu okolia  staveniska 
odfúknutím  ľahkých odpadov. V súvislosti so stavbou nie sú navrhované žiadne 
asanácie, demolácie,  rúbanie drevín. 
f) maximálne závory pre stavenisko 
Pre stavenisko je uvažovaná plocha budúcej stavby a okolo budúceho objektu pruh 
v šírke približne 3 metre, miesto pre skladovanie materiálov. Verejné plochy nebude 
treba zaberať. 
g) maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich 
likvidácia 
Odpady ich množstvo a emisie, ako aj nakladanie s odpadmi bude uvedené 
v jednotlivých technologických  predpisoch konkrétnych  prác. Všetky odpady budú 
likvidované výlučne v zariadeniach, ktoré majú oprávnenie k likvidácii odpadov a 
doklady o umiestnení odpadov musí zhotoviteľ, popr. stavebník, uschovať pre prípadnú 
kontrolu. 
h) bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depónia zemín 
Po výkopových prácach zostane prebytok vykopanej zeminy, ktorý bude použitý na 
terénne úpravy (zriadenie dočasnej depónie). 
Prísun zeminy na stavenisko nebude potrebný.  
i) podmienky pre ochranu ŽP pri výstavbe 
Behom výstavby musia byť používané len stroje a zariadenia v náležitom technickom 
stave tak, aby  nemohlo dôjsť k úniku ropných látok do pôdy a do podzemných vôd. 
Odpady je možno likvidovať iba v zariadeniach, ktoré majú oprávnenie k likvidácii 
odpadov. Behom stavby nesmie dochádzať k znečisteniu ovzdušia, napr. pálením 
spáliteľného odpadu a nedostatočným  zaistením ľahkého materiálu proti odfúknutiu. 
Všetku zeleň je povinný zhotoviteľ chrániť pred poškodením. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
Behom stavebných prác musí byť striktne dodržované nariadenie vlády č. 591/2006 Sb. 
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
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staveništích a nariadenie vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Zodpovednosť na bezpečnosť spočíva na zadávateľovi, zhotoviteľovi i na stavebnom 
dozore. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podľa zákona 
č.309/2006 Sb. §15, odst.2 zaistí podľa druhu a veľkosti stavby zadávateľ stavby, ak 
budú na stavenisku vykonávané práce a činnosti vystavujúce fyzickou osobu 
zvýšenému ohrozeniu života alebo poškodenia zdravia. Vzhľadom k rozsahu prác ide 
predpokladať, že na stavenisku sa budú pohybovať pracovníci viacerých dodávateľov, 
takže je pravdepodobná nutnosť prítomnosti koordinátora bezpečnosti. 
k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 
Výstavbou nie sú dotknuté žiadne ďalšie stavby, nie je nutné robiť úpravy pre ich 
bezbariérové užívanie. 
l) zásady pre dopravné inžinierske opatrenie 
Pri vjazde a výjazde zo staveniska bude osadené dočasné jednoduché dopravné značenie 
upozorňujúce na vjazd a výjazd zo staveniska. Iné dopravné inžinierske opatrenia sa 
nepredpokladajú. 
m) Stanovenie špeciálnych podmienok pre uskutočnenie stavby 
Žiadne špeciálne podmienky pre stavbu daného objektu sa nepredpokladajú. 
n) Postup výstavby, rozhodujúce čiastkové termíny 
Predpokladané zahájenie stavby: 4/2016. 
Predpokladané ukončenie stavby: 2/2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brne dňa 4. 01. 2016    Vypracoval: Bc. Martina Kozáková 
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D Dokumentácia objektu a technických a technologických zariadení 
D.1 Dokumentácia stavebného objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie  

a) Technická správa 

D.1.1.a.1 Účel objektu 

Technická spáva pojednáva o novostavbe polyfunkčného domu v zastavanom území 
obce, ktorého hlavnou funkciou bude poskytovanie služieb v rámci cukrárne a predajne 
potravín a bývanie. Dom je koncipovaný pre služby v prvom nadzemnom podlaží a ako 
šesť bytových jednotiek na druhom a treťom podlaží. Na pozemku budú vybudované 
prípojky inžinierskych sietí, prístupová komunikácia, parkovisko a spevnené plochy 
okolo objektu. 

D.1.1.a.2 Zásady architektonického, funkčného, dispozičného a výtvarného 
riešenia a riešenia vegetačných úprav okolia objektu, zahrnúc riešenie prístupu 
a užívania objektu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie  

Jedná sa o nepodpivničený  polyfunkčný dom s plochou strechou a nepravidelne 
členeným pôdorysom. Objekt disponuje troma podlažiami, pričom prvé nadzemné 
podlažie je určené pre poskytovanie služieb. Druhé a tretie nadzemné podlažie je 
riešené ako obytná časť.  

Fasáda je opatrená fasádnou farbou, obsahuje množstvo presklených plôch, objekt bude 
mať štyri lodžie. 

Do objektu sa vstupuje zo severozápadnej strany pre obytnú časť, vstup pre zákazníkov 
predajne potravín a pre hostí cukrárne je z juhozápadnej strany objektu . Závetrím sa 
prechádza do zádveria, kde je vstup do chodby kde je schodisko, ktoré vedie do obytnej 
časti celkom so šiestimi bytmi. Na prízemí je cukráreň so samostatným vchodom pre 
hostí, pre zamestnancov a pre príjem tovaru, aby sa nekryla prevádzka hostí 
a personálu. K cukrárni prislúcha zázemie pre zamestnancov s WC a sprchou, a taktiež 
kuchyňa a sklady pre uschovanie zásob. V cukrárni nebude prebiehať výroba 
cukrárenského tovaru. Predajňa potravín ma taktiež samostatný vchod pre zákazníkov, 
zamestnancov a príjem tovaru. Disponuje zázemím pre zamestnancov a skladmi pre 
uskladnenie tovaru. V prízemí polyfunkčného domu sa ešte nachádza kočikáreň, pivnice 
pre jednotlivé byty a kotolňa. Byty sú umiestnené v druhom a treťom nadzemnom 
podlaží, o dispozícií 4+kk a 2+kk. Byt o dispozícií 4+kk disponuje zádverím, s ktorého 
je prístup do komory a do kúpeľne s WC. Obývacia izba je funkčne a dispozične 
prepojená s kuchynským kútom, dve detské izby , jedna s orientáciou na juh, druhá na 
sever, spálňa orientovaná na juh, odkiaľ je prístup na lodžiu spoločne s prístupom 
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z obývacej izby. Byt o dispozícií 2+kk disponuje zádverím, komorou, šatníkom, 
kúpeľňou. Obývacia izba je funkčne a dispozične prepojená s kuchynským kútom, 
francúzske okná orientované na juh, spálňa taktiež orientovaná na juh. 

Okolo objektu sa vybuduje odkvapový chodník zo zámkovej dlažby ako aj prístupová 
cesta popri ktorej je parkovisko, prístupový chodník ku objektu pre osoby z miestnej 
komunikácie. Na pozemku budú vybudované altány s  krbom pre obyvateľov bytov. 
Uskutoční sa nové zatrávnenie a výsadba nových vegetačných prvkov. 

Predpokladá sa užívanie objektu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie, v rámci poskytovania služieb cukrárne a potravín. Byty nie sú navrhované 
ako bezbariérové. 

D.1.1.a.3 Kapacity, úžitkové plochy, obostavané priestory, zastavané plochy, 
osvetlenie a oslnenie  

Zastavaná plocha ……………………………….....482,9 m2 
Obostavaný priestor …………………………….....Cca 4877,3 m3      

Užitná plocha……………………………………….1165,5 m2                

Počet funkčných jednotiek…………………………...6 bytových jednotiek, 2 prevádzky 
Počet obyvateľov…………………………………....20 osôb 
Plocha pozemku ………………………………........12270 m2 
 
S ohľadom na orientáciu objektu je preslnenie vyhovujúce pre všetky obytné miestnosti. 
Plocha okenných otvorov obytných miestností tvorí minimálne jednu desatinu ich 
podlahovej plochy.  
 
D.1.1.a.4 Technické a konštrukčné riešenie objektu, jeho zdôvodnenie vo väzbe na 
užitie objektu a jeho požadovanú životnosť 
 
Novostavba polyfunkčného domu je založená na základových pásoch z prostého betónu             
C 16/20. Na budovanie zvislých nosných konštrukcií bude použitý systém 
POROTHERM, obvodové steny budú z brúsených tehál Porotherm 44 T Profi Dryfix 
vyplnených hydrofobizovanou minerálnou vatou na polyuretánové lepidlo pre 
murovanie, vnútorné nosné steny budú z Porothermu 25 AKU SYM, vnútorné priečky 
budú z Porothermu 14 P+D, Porotherm 11,5 P+D a Porotherm 11,5 AKU na murovaciu 
maltu. Objektom bude vedený železobetónový veniec, ktorý bude plniť funkciu 
prekladov a na ňom budú položené stropné panely SPIROLL, hrúbky 200 mm. 
Konštrukcia strechy je plochá jednoplášťová, je navrhnuté vnútorné odvodnenie 
strešnými vtokmi, odpadá tak montáž žľabov a zvodov. Schodiská sú navrhnuté ako 
dvojramenné priamočiare, budú uskutočnené ako monolitické debnené do celoplošného 
debnenia, budú mať povrchovú úpravu z keramickej dlažby.  
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Navrhnuté technické a konštrukčné riešenie objektu odpovedá danému spôsobu využitia 
objektu a to aj s ohľadom na požadovanú životnosť, pri zanedbaní živelných a iných 
katastrof. 

D.1.1.a.5 Tepelne technické vlastnosti stavebných konštrukcií a výplní otvorov 

Pre jednotlivé konštrukcie, ktoré tvoria obálku objektu boli spočítané súčinitele 
prestupu tepla a vyhoveli normou požadovaným hodnotám. Zatriedenie podľa stupňa 
tepelnej náročnosti budovy je do klasifikácie A (veľmi úsporná).  

D.1.1.a.6 Spôsob založenia objektu s ohľadom na výsledky geologického 
prieskumu 

Objekt bude založený na základových pásoch z prostého betónu triedy C 16/20, 
podkladová doska bude z rovnakého materiálu hrúbky 150 mm a je do nej vložená kari 
sieť po celej ploche. Hĺbka základovej škáry je zvolená do nezamŕzajúcej hĺbky (800 
mm). 

Na pozemku neboli uskutočnené žiadne prieskumy ani vrty, vychádzalo sa zo starších 
podkladov a údajov. V oblasti nebola poznamenaná seizmická činnosť, hladiny 
podzemnej vody zasahuje do hĺbky 9 m, nebude teda zasahovať do základovej škáry. 

D.1.1.a.7 Vplyv objektu a jeho užívania na životné prostredie a riešenie 
prípadných negatívnych účinkov 

Vlastná stavba a následná prevádzka v nej nebude vykazovať negatívne vplyvy na 
životné prostredie. 

Odpady počas výstavby budú likvidované podľa platných noriem a predpisov. Počas 
prevádzky bude využitých kontajnerov na triedený a zmiešaný odpad, pred domom 
bude umiestnený odpadkový kontajner, ktorý bude týždenne odvážaný miestnou 
upratovacou službou. Odpadné vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie, ktorá ústí 
do čistiarne odpadových vôd.  

Po ukončení stavebných prác je naplánovaná výsadba zelene, výsadba trvalých porastov 
bude situovaná mimo ochranné pásma podzemných vedení inžinierskych sietí.  

D.1.1.a.8 Dopravné riešenie  

Pozdĺž severnej a južnej hranice parcely vedie komunikácia. K objektu vedie príjazdová 
komunikácia. Parkovanie je možné na parkovisku na pozemku. Chodník pre chodcov 
bude popri príjazdovej komunikácií. Cyklistické chodníky nie sú navrhnuté.  
 
Bude vybudovaný nový zjazd z prislúchajúcej komunikácie z bezprašnej povrchovej 
úpravy za zámkovej dlažby. 
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D.1.1.a.9 Ochrana objektu pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia, 
protiradónové opatrenia 
 
Objekt je odolný voči bežným a zvýšeným nárokom na ochranu pred škodlivými 
vplyvmi vonkajšieho prostredia.  
 
Ochrana pred prenikaním  radónu z podložia je zaistená radónovou hydroizoláciou 
(nízke radónové riziko), všetky prestupy izolácií budú plynotesne utesnené. Ochrana 
pred bludnými prúdmi je zaistená stavebným  riešením elektroinštalácie. Ochranu pred 
technickou seizmicitou nie je potrebné riešiť, v budove nebude taká prevádzka, ktorá by 
vyvodzovala také účinky. Ochrana pred hlukom je zaistená obvodovými konštrukciami 
z hmotných stavív. Protipovodňovú ochranu nie je treba riešiť, stavba nie je 
v záplavovom území. Nenachádzajú sa tu ani agresívne vody. 
 
D.1.1.a.10 Dodržanie všeobecných požiadavkov na výstavbu 
 
Bude sa postupovať podľa vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby. Ďalej sú rešpektované požiadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívaní území a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
 
D.1.1.a.11 Výpis použitých noriem 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 
Vyhláška č. 502/2006 Sb.,  o obecných technických požadavcích na výstavbu  
 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi  
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o dalších požadavcích na způsob organizace práce 
a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 
zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.  
 

 
 
 
V Brne dňa 4. 01. 2016     Vypracoval: Bc. Martina Kozáková 
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D.1.2 Stavebne konštrukčné riešenie  

a) Technická správa 

D.1.2.a.1 Popis navrhnutého konštrukčného systému stavby 

Novostavba polyfunkčného domu je založená na základových pásoch z prostého betónu             
C 16/20. Na budovanie zvislých nosných konštrukcií bude použitý systém 
POROTHERM, obvodové steny budú z brúsených tehál Porotherm 44 T Profi Dryfix 
vyplnených hydrofobizovanou minerálnou vatou na polyuretánové lepidlo pre 
murovanie, vnútorné nosné steny budú z Porothermu 25 AKU SYM, vnútorné priečky 
budú z Porothermu 14 P+D, Porotherm 11,5 P+D a Porotherm 11,5 AKU na murovaciu 
maltu. Objektom bude vedený železobetónový veniec, ktorý bude plniť funkciu 
prekladov a na ňom budú položené stropné panely SPIROLL, hrúbky 200 mm. 
Konštrukcia strechy je plochá jednoplášťová, je navrhnuté vnútorné odvodnenie 
strešnými vtokmi, odpadá tak montáž žľabov a zvodov. Schodiská sú navrhnuté ako 
dvojramenné priamočiare, budú uskutočnené ako monolitické debnené do celoplošného 
debnenia, budú mať povrchovú úpravu z keramickej dlažby.  

D.1.2.a.2 Navrhnuté materiály a hlavné konštrukčné prvky 

D.1.2.a.2.1 Práce hlavnej stavebnej výroby 
 
a) zemné práce 
Pred zahájením stavebných prác bude sňatá ornica v celej vrstve do hĺbky približne 25 
cm, uskladnená na kraji pozemku a použitá následne na konečné terénne úpravy. 
Výkopové práce budú obsahovať strojne hĺbené výkopy pre základové pásy a vedenie 
inžinierskych sietí. Objekt sa vytyčuje lavičkami, zreteľne sa označí výškový bod, od 
ktorého sa určia všetky príslušné výšky. Následne sa zaháji výkop rýh pre základové 
pásy pod vonkajšími obvodovými stenami, pod schodiskom a komínom. Vyťažená 
zemina bude ponechaná pre zásypy a hrubé terénne úpravy. Uskutoční sa ručné 
začistenia základovej škáry. Vykopú sa ryhy pre prípojky inžinierskych sietí podľa 
projektu. 
 
b) základové konštrukcie 
Objekt bude založený na pôvodnej únosnej zemine s únosnosťou 0,3 MPa. Základy sa 
uskutočnia z betónu triedy C 16/20. Pre presnú kvalifikáciu podložia bude uskutočnená 
kontrola základovej škáry geológom. V žiadnom prípade nesmie hĺbka založenia pod 
vonkajšími obvodovými stenami klesnúť pod 800 mm, čo je nezamŕzajúca hĺbka. 
Betonáž základových konštrukcií nesmie byť uskutočnená na podmáčanú základovú 
škáru. Založenie sa uskutočni základovými pásmi, doplnenými o základovú dosku. 
Základové pásy pod obvodovou stenou sú široké 650 mm a do hĺbky 800 mm na 
výškovú úroveň –1,050 m. Základ pod železobetónovým schodiskom je široký 500 mm 
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a hlboký 500 mm na úroveň –0,750 m. Základ pod komínom je 580 mm široký a 500 
mm hlboký. Základ pod stĺpom je rozšírený na 700 x 700 mm do hĺbky 800 mm. 
Podkladový betón je vystužený kari sieťou o priemere prútu 6 mm a veľkosťou ôk 100 
x 100 mm. Je nutné vynechať prestupy pre inžinierske siete, všetky prestupy treba 
utesniť trvalo pružným tmelom a dodržať stanovené pokyny výrobcov.  
Základy je potreba uskutočniť v súlade s výkresovou časťou PD. 
 
c) zvislé konštrukcie 
Na budovanie zvislých nosných konštrukcií bude použitý systém POROTHERM, 
obvodové steny budú z brúsených tehál Porotherm 44 T Profi Dryfix vyplnených 
hydrofobizovanou minerálnou vatou na polyuretánové lepidlo pre murovanie, vnútorné 
nosné steny budú z Porothermu 25 AKU SYM, vnútorné priečky budú z Porothermu 14 
P+D, Porotherm 11,5 P+D a Porotherm 11,5 AKU na murovaciu maltu. Pre založenie 
stien sa použije požadované množstvo zakladacej malty Porotherm Profi AM, umožní 
korekciu prvej rady tehál. Pri styku s nosným murivom je potrebné priečky previazať do 
muriva podľa technologického predpisu výrobcu. V projektovanom objekte bude 
umiestnený komín. Nerezový trojvrstvový komín SCHIEDEL ICS50 disponuje 
prieduchom s priemerom 200 mm a je v interiéri obmurovaný komínovou tvárnicou 380 
x 380 mm.  
 
d) vodorovné konštrukcie 
Stropnú konštrukciu tvoria predpäté stropné panely SPIROLL, hrúbky 200 mm. Stropné 
panely sú uložené na železobetónovom venci, ktorý je z exteriérovej strany zateplený 
pomocou tepelnej izolácie ISOVER EPS GreyWall, hrúbky 100 mm. Objektom bude 
vedený železobetónový veniec, plniaci funkciu prekladov. Veniec bude uskutočnený 
v dvoch etapách, prvá vrstva, ktorá tvorí nadpražie a nesie stropné panely, má výšku 
250 mm. Druhá vrstva bude v úrovni stropného panelu. Materiál železobetónového 
venca je betón C 20/25 a oceľ B500B. Stropná konštrukcia bude pri uskutočňovaní 
rešpektovať výkresovú časť PD. 
 
e) strešná konštrukcia 
Nosnou časťou navrhnutej jednoplášťovej plochej strechy sú stropné panely. Plochá 
strecha je odvodňovaná pomocou štyrmi strešnými vtokmi TOPWET DN 100 na 
streche objektu a štyrmi poistnými prepadmi umiestnenými v atike. Vnútorné 
odvodnenie ma devízu v tom, že nepotrebuje na objekt umiestniť žľaby a zvody. Plochá 
strecha je v spáde 3 %, ktorý zaručujú spádové klíny. Strešná konštrukcia má izolačné 
funkcie, pričom hydroizolačnú zabezpečuje hydroizolácia z dvoch asfaltových pásov 
a tepelnoizolačnú zabezpečí minerálna vata. Odvodnenie plochej strechy je uskutočnené 
podľa výkresovej dokumentácie. 
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f) schodisko 
Schodiská sú dvojramenné priamočiare, budú uskutočnené ako monolitické debnené do 
celoplošného debnenia, budú mať povrchovú úpravu z keramickej dlažby. Počet 
stupňov je 20, výška schodiskového stupňa je 165 mm, šírka je 300 mm. Druhé 
schodisko má 18 stupňov, výška stupňa je 163,9 mm, šírka je 300 mm. Materiál 
schodiska je betón triedy C 20/25 a oceľ triedy B500B. Schodisko je ukotvené do 
základu, do obvodového múru a na železobetónový prievlak. Schodisko bude kvôli 
bezpečnosti obsahovať zábradlie do výšky 1000 mm, a popri stenách bude prebiehať len 
madlo. 
 
D.1.2.a.2.2 Práce pridruženej stavebnej výroby 
 
a) izolácia proti vode a radónu 
Ako izolácia proti zemskej vlhkosti s funkciou protiradónovej ochrany je použitá 
hydroizolácia asfaltovými pásmi ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL a GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL. V miestnosti kúpeľne a WC bude v podlahovej konštrukcií na 
anhydritový poter uskutočnená hydroizolačná stierka CEMIX HS2K. Na lodžiách bude 
taktiež uskutočnená hydroizolácia asfaltovými pásmi ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR 
a GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
 
b) tepelná izolácia 
Tepelnoizolačnú funkciu podlahy na teréne zaistí tepelná izolácia ISOVER EPS 100, 
uložená vo dvoch vrstvách nad sebou v celkovej hrúbke 200 mm. Tepelná izolácia 
v plochej streche je doska z minerálnych vlákien ISOVER T, hrúbky 200 mm 
a ISOVER S, hrúbky 100 mm. V oblasti železobetónového venca je umiestnená izolácia 
ISOVER EPS GreyWall, hrúbky 100 mm. Inštalačné potrubia musia byť pružne 
uložené, aby bol zamedzený hluk šíriaci sa konštrukciami. Odpadné potrubie bude 
v kritických miestach obalené zvukovou izoláciu. Taktiež sa predpokladá pružné 
uloženie zariaďovacích predmetov v kúpeľniach a WC, predovšetkým uloženie vane. 
 
c) výplne otvorov 
Okná, vstupné a balkónové dvere sú navrhnuté plastové, bielej farby, 8-komorový profil 
a izolačným trojskom.  
 
d) truhlárske výrobky 
Interiérové dvere majú drevené krídlo, budú dubové. 
 
e) klampiarske výrobky 
Exteriérové parapety sú navrhnuté ako hliníkové, bielej farby. Oplechovanie atiky bude 
uskutočnené medeným plechom. 
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f) zámočnícke výrobky 
Interiérové a exteriérové zábradlie bude z leštenej nerezovej oceli. 
 
g) podlahy 
Konštrukcie podláh sú navrhnuté ako ťažké plávajúce podlahy, nášľapné vrstvy podláh 
sú keramická dlažba a laminátová dlažba. Anhydridové vrstvy budú oddelené od 
obvodových konštrukcií vkladaným okrajovým dilatačným pásikom. Prechody medzi 
jednotlivými druhmi konečných nášľapných vrstiev budú uskutočnené pomocou 
prechodových podlahových líšt. 
 
h) obklady a dlažby 
Keramické obklady do stanovenej výšky budú v kúpeľni a WC, taktiež bude 
uskutočnený obkladový pás za kuchynskou linkou.  
 
i) obklad stupníc a podstupníc  
Schodisko bude obložené keramickou dlažbou, postupuje sa zhora dolu a najskôr sa 
obkladajú podstupnice. Potreba je kontrolovať kolmosť k podkladu aj ku stene. Pre 
obkladanie schodov je nutné použiť flexibilné lepidlá určené pre strednovrstvé lepenie, 
nejde teda použiť tenkovrstvé lepidlá. Do škáry v mieste dosadnutia podstupnice 
a schodovky je vhodné použiť pružný tmel. 
 
j) maľby, nátery a omietky 
Vnútorné omietky budú vápenno cementové, hrúbky 15 mm, na ktoré sa natrie náter 
PRIMALEX ľubovoľnej farby. Vonkajšie omietky systému Potorherm (Porotherm To, 
hrúbky 15 mm), na ktoré bude nanesená  silikónová ryhovaná omietka Cemix NRC, 
hrúbky 3 mm  vybranej farby. 
 
k) podhľady 
Na stropné panely bude nanesená vápenno cementová omietka s hrúbkou 15 mm, 
a následne sa uskutoční náter Primalex bielej farby. 
 
l) spevnené plochy 
Okolo objektu je navrhnutý chodník z betónovej zámkovej dlažby, hrúbky 50 mm 
a široký 1500 mm. Príjazdová prístupová komunikácia je riešená úpravou z betónovej 
zámkové dlažby a bude výškovo nadväzovať na príslušný komunikačný systém.  
 
D.1.2.a.3 Hodnoty užitných, klimatických a ďalších zaťažení uvažovaných pri 
návrhu nosnej konštrukcie 

Pri návrhu nosného systému sa použilo užitné zaťaženie 1,5 kN/m², čo je bežné 
zaťaženie od pohybu osôb a zariaďovacích predmetov. Zaťaženie snehom sa uvažovalo 
0,7 kN/m².  
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D.1.2.a.4 Návrh zvláštnych, neobvyklých konštrukcií alebo technologických 
postupov 

U navrhovaného objektu budú uplatnené tradičné konštrukcie a technologické postupy. 

D.1.2.a.5 Technologické podmienky postupu prác, ktoré by mohli ovplyvniť 
stabilitu vlastnej konštrukcie, prípadne susedné stavby 

Zvláštny pozor je potreba dať na nasledujúce úkony: osadenie prvej vrstvy tvárnic, 
uskutočnenie železobetónového venca, postup pri realizácií stropnej konštrukcie. Budú 
dodržané správne technologické postupy s podmienkami, ktoré vyžadujú. Susedné 
stavby neohrozí, keďže sa jedná o samostatne stojaci objekt. 

D.1.2.a.6 Zásady pre uskutočnenie búracích a podchycovaných prác 
a spevňovacích konštrukcií či prestupov 

Je predpoklad, že nedôjde k tomuto typu prác. 

D.1.2.a.7 Požiadavky na kontrolu zakrývaných konštrukcií 

Neboli stanovené. 

D.1.2.a.8 Zoznam použitých podkladov, noriem, technických predpisov, odbornej 
literatúry 
 
montážne predpisy jednotlivých produktov, technické listy 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi  
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 7 
 

D.1.2.a.9 Špecifické požiadavky na rozsah a obsah dokumentácie pre uskutočnenie 
stavby, prípadne dokumentácia zaisťovaná jej zhotoviteľom 
 
Dokumentácia pre uskutočnenie stavby je daná platnou legislatívou (Vyhláška č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb). Špecifické požiadavky neboli stanovené. 
 

 
 
V Brne dňa 4. 1. 2016     Vypracoval: Bc. Martina Kozáková 
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D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie 

a) Technická správa  
 
D.1.3.a.1 Podklady pre spracovanie  

 

˗ Výkresy stavebnej časti PD 
˗ Technické listy výrobcu – Porotherm 
˗ Zákon č. 133/1998 Sb., o požární ochraně 
˗ Vyhl. MVČR 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
˗ Vyhl. MVČR 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru 
˗ Vyhl. MMRČR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
˗ Vyhl. MMRČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
˗ ČSN 73 0810 : 04/2009 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
˗ ČSN 73 0802 : 05/2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
˗ ČSN 73 0833 : 09/2010 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a 

ubytování 
˗ ČSN 73 0873 : 04/2009 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární 

vodou 
˗ ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 
˗ ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
 

D.1.3.a.2 Situačné, dispozičné a konštrukčné riešenie objektu 
 

D.1.3.a.2.1 Všeobecné údaje o stavbe 
Technická spáva pojednáva o novostavbe polyfunkčného domu s cukrárňou, predajňou 
potravín a šiestimi bytovými jednotkami v zastavanom území obce, ktorého hlavnou 
funkciou bude poskytovanie služieb v rámci obce, ako aj bývanie v bytoch 
o dispozičnom riešení 4+kk a 2+kk. Dom je koncipovaný ako jedna polyfunkčná 
jednotka na vlastnom pozemku, budú vybudované prípojky inžinierskych sietí, 
prístupová komunikácia a spevnené plochy okolo objektu. 

Zastavaná plocha ………………………………...482,9 m2 
Obostavaný priestor ……………………………...Cca 4877,3 m3      

Užitná plocha……………………………………..1165,5 m2                

Počet funkčných jednotiek…………………………6 bytových jednotiek, 2 prevádzky 
Počet obyvateľov……………………………….....20 osôb 
Plocha pozemku ……………………………….....12270 m2 
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D.1.3.a.2.2 Popis dispozičného riešenia 
Jedná sa o nepodpivničený objekt s plochou strechou s nepravidelne členeným 
pôdorysom. Objekt disponuje troma podlažiami, pričom prvé nadzemné podlažie je 
určené pre komerčné účely, taktiež je tu technické zázemie objektu, pivničné kóje 
a kočikáreň pre obyvateľov objektu. Druhé a tretie nadzemné podlažie je riešené ako 
priestory pre bývanie v rámci bytových jednotiek. 
 
D.1.3.a.2.3 Popis konštrukčného riešenia 
Novostavba polyfunkčného domu je založená na základových pásoch z prostého betónu             
C 16/20. Na budovanie zvislých nosných konštrukcií bude použitý systém 
POROTHERM, obvodové steny budú z brúsených tehál Porotherm 44 T Profi Dryfix 
vyplnených hydrofobizovanou minerálnou vatou na polyuretánové lepidlo pre 
murovanie, vnútorné priečky budú z Porothermu 25 AKU SYM, Porothermu 14 P+D ,   
Porotherm 11,5 P+D a Porotherm 11,5 AKU na murovaciu maltu. Objektom bude 
vedený železobetónový veniec, ktorý bude plniť funkciu prekladov a na ňom budú 
položené stropné panely SPIROLL, hrúbky 200 mm. Konštrukcia strechy je plochá 
jednoplášťová, je navhrnuté vnútorné odvodnenie strešnými vtokmi, odpadá tak montáž 
žľabov a zvodov. Schodiská sú navrhnuté ako dvojramenné priamočiare.  
 
Zvislé konštrukcie – keramické murivo Porotherm → DP1 
Vodorovné konštrukcie – stropné panely Spiroll → DP1 
→ KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM CELÉHO OBJEKTU – NEHORĽAVÝ DP1 
  
D.1.3.a.3 Posúdenie požiarnej bezpečnosti   
 
D.1.3.a.3.1 Požiarne technické charakteristiky 
Navrhnutý objekt je posudzovaný v súlade s vyhláškou 23/2008Sb., podľa ČSN 730802 
a ďalších platných noriem.  

˗ Konštrukčný systém – nehorľavý DP1 (podľa odstavca 7.2.12. b ČSN 730802) 
˗ Požiarna výška objektu – h = 6,25 m  
˗ Budova OB2 

 
D.1.3.a.3.2 Rozdelenie objektu na požiarne úseky  
Polyfunkčný dom je v zmysle ČSN 730802 rozdelený do nasledujúcich 13 požiarnych 
úsekov. 

Tab.1: Požiarne úseky 

POŽIARNY ÚSEK ÚČEL 

N1.01 CUKRÁREŇ 

N1.02 
TECHNICKÉ 
PRIESTORY 

N1.03 PREDAJŇA POTRAVÍN 
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Š-N.04/N3 INŠTALAČNÁ ŠACHTA 

Š-N.05/N3 INŠTALAČNÁ ŠACHTA 

Š-N.06/N3 INŠTALAČNÁ ŠACHTA 

N1.07/N3 NÚC 

N2.08 BYT Č.1 

N2.09 BYTČ. 2 

N2.10 BYTČ. 3 

N3.11 BYTČ. 4 

N3.12 BYTČ. 5 

N3.13 BYTČ. 6 

 
D.1.3.a.3.3 Stanovenie požiarneho rizika, stupňa požiarnej bezpečnosti a posúdenie 
veľkosti požiarnych úsekov 
Pre stanovenie požiarneho rizika, stupňa požiarnej bezpečnosti a posúdenie veľkosti 
určených požiarnych úsekov bola využitá ČSN 730802. Výpočty sú uvedené v prílohe. 
 
Tab.2: Stupeň požiarnej bezpečnosti 

 
POŽIARNY 
ÚSEK ÚČEL PLOCHA Pn Ps a b c Pv SPB 

N1.01 CUKRÁREŇ 160,43 27,52 4,16 1,06 1,00 1 33,5 III. 

N1.02 
TECHNICKÉ 
PRIESTORY 48,5 22,32 2,54 0,99 1,7 1 41,9 III. 

N1.03 PREDAJŇA POTRAVÍN 132,1 61,58 4,37 0,90 0,85 1 50,3 III. 

Š-N.04/N3 INŠTALAČNÁ ŠACHTA 0,2 - - - - - - II. 

Š-N.05/N3 INŠTALAČNÁ ŠACHTA 0,2 - - - - - - II. 

Š-N.06/N3 INŠTALAČNÁ ŠACHTA 0,2 - - - - - - II. 

N1.07/N3 NÚC 98 5 5 0,85 0,59 1 5,0 I. 

N2.08 BYT Č.1 131,1 - - - - - 45 III. 

N2.09 BYTČ. 2 79,6 - - - - - 45 III. 

N2.10 BYTČ. 3 131,1 - - - - - 45 III. 

N3.11 BYTČ. 4 131,1 - - - - - 45 III. 

N3.12 BYTČ. 5 79,6 - - - - - 45 III. 

N3.13 BYTČ. 6 131,1 - - - - - 45 III. 

 
Medzné rozmery požiarnych úsekov s obytnými bunkami sa nestanovujú, na základe 
ČSN 73 0833. Jedná sa o požiarne úseky N2.08, N2.09, N2.10, N3.11, N3.12, N3.13. 
Medzné rozmery boli určené podľa čl. 7.3.2 tab. 9 ČSN 73 0802, pričom požiarne úseky 
vyhoveli požiadavkám. 
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Tab.3: Posúdenie veľkosti požiarneho úseku 

 
POŽIARNY 
ÚSEK 

ÚČEL PLOCHA a lMAX šMAX l š POSUDOK 

N1.01 CUKRÁREŇ 160,43 1,06 55,00 36,00 19,45 10,00 vyhovuje 

N1.02 
TECHNICKÉ 
PRIESTORY 48,50 0,99 62,50 40,00 10,00 8,38 vyhovuje 

N1.03 PREDAJŇA POTRAVÍN 132,1 0,90 70,00 44,00 15,75 10,00 vyhovuje 
  
D.1.3.a.3.4 Požiadavky na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií  
V súlade s odst.1 §5 vyhl.č. 23/2008 sb. sú požiadavky na požiarnu odolnosť 
stavebných konštrukcií stanovené podľa  tab.12, ČSN 730802. 
 
Tab.4: Požiarna odolnosť konštrukcií 

 
1NP 
 

Konštrukcia 
Stupeň požiarnej 
odolnosti 

Požiarna odolnosť 
Posúdenie 

Požadovaná Skutočná 

Požiarne 
steny 

III. SPB - PÚ 
EI 45 

PTH 14 P+D, REI 120 DP1 VYHOVUJE 

Požiarne 
stropy 

I. SPB - NÚC RE 30  
Stropný panel 200 mm, REI 45 DP1 VYHOVUJE 

III. SPB - PÚ REI 45 

Požiarne 
uzávery 

III. SPB - PÚ 
EW 30 DP3 - C podľa požiadavok 

VYHOVUJE 

Obvodové 
steny nosné 

I. SPB - NÚC REW 15  
PTH 44 T Profi, REI 90 DP1 VYHOVUJE 

III. SPB - PÚ REW 45 

Inštal. 
šachty 

III.SPB - 
požiarne deliaca 
kce - strop 

REI 30  Stropný panel 200 mm, REI 45 DP1 
VYHOVUJE 

III.SPB - 
požiarne deliaca 
kce - stena 

EI 30  PTH 11,5 AKU EI 180 DP1 
VYHOVUJE 

III.SPB – 
požiarne uzávery 
otvorov 

EW 15 DP1 podľa požiadavok 
VYHOVUJE 

       

2NP 
 

Konštrukcia 
Stupeň požiarnej 
odolnosti 

Požiarna odolnosť 
Posúdenie 

Požadovaná Skutočná 

Požiarne 
steny 

III. SPB - PÚ 
REI 45 

PTH 25 AKU SYM, REI 180 DP1 VYHOVUJE 

Požiarne 
stropy 

I. SPB - NÚC RE 30 
Stropný panel 200 mm, REI 45 DP1 VYHOVUJE 

III. SPB - PÚ REI 45 

Požiarne III. SPB - PÚ EW 30 DP3  podľa požiadavok VYHOVUJE 
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uzávery 

Obvodové 
steny nosné 

I. SPB - NÚC REW 15  
PTH 44 T Profi, REI 90 DP1 VYHOVUJE 

III. SPB - PÚ REW 45 

Inštal. 
šachty 

III.SPB - 
požiarne deliaca 
kce - strop 

REI 30  Stropný panel 200 mm, REI 45 DP1 
VYHOVUJE 

III.SPB - 
požiarne deliaca 
kce - stena 

EI 30  PTH 11,5 AKU EI 180 DP1 
VYHOVUJE 

III.SPB – 
požiarne uzávery 
otvorov 

EW 15 DP1 podľa požiadavok 
VYHOVUJE 

 

3NP 
 

Konštrukcia 
Stupeň požiarnej 
odolnosti 

Požiarna odolnosť 
Posúdenie 

Požadovaná Skutočná 

Požiarne 
steny 

III. SPB - PÚ 
REI 30  

PTH 25 AKU SYM, REI 180 DP1 VYHOVUJE 

Nosné kcie 
striech 

I. SPB - NÚC RE 15  
Stropný panel 200 mm, REI 45 DP1 VYHOVUJE 

III. SPB - PÚ RE 30  

Požiarne 
uzávery 

III. SPB - PÚ 
EW 15 DP3  podľa požiadavok 

VYHOVUJE 

Obvodové 
steny nosné 

I. SPB - NÚC REW 15  
PTH 44 T Profi, REI 90 DP1 VYHOVUJE 

III. SPB - PÚ REW 30 

Inštal. 
šachty 

III.SPB - 
požiarne deliaca 
kce - strop 

REI 30  Stropný panel 200 mm, REI 45 DP1 
VYHOVUJE 

III.SPB - 
požiarne deliaca 
kce - stena 

EI 30  PTH 11,5 AKU EI 180 DP1 
VYHOVUJE 

III.SPB – 
požiarne uzávery 
otvorov 

EW 15 DP1 podľa požiadavok 
VYHOVUJE 

 
Požiarne pásy nie sú podľa ČSN 730833 požadované. Požiarne pásy nie sú podľa ČSN 
730802 požadované, objekt má požiarnu výšku nižšiu než 12 m. 
 
D.1.3.a.3.5 Únikové cesty 
Objekt disponuje nechránenou únikovou cestou v spoločných priestoroch schodiska, 
počet unikajúcich osôb je 30 osôb, užitie jednej únikovej cesty je možné až pre 120 
ľudí, podľa tab. 17 ČSN 730802. Medzná dĺžka únikovej cesty je 30 m podľa tab. 18 
ČSN 730802, pričom dĺžka NÚC je 24 m, požiadavka je splnená. Počet evakuovaných 
osôb môže byť 55 po schodoch dole, podľa tab. 19 ČSN 730802. Minimálne šírky 
únikovej cesty v objekte vyhovujú, pretože postačuje jeden únikový pruh (550 mm). 
u=(E/K)*s = (30/55)*1 = 0,5 úp 
NÚC bude mať elektrické osvetlenie, pričom sú tam aj osvetľovacie otvory. Núdzové 
osvetlenie je na 15 minút.  
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NÚC z priestoru cukrárne, kde uniká 55 ľudí, medzná dĺžka únikovej cesty je 20 m, 
dĺžka je 13,6 m, postačí 1,5 únikového pruhu, čo zodpovedá dverám 800mm, požiarny 
úsek vyhovuje požiadavkám. u=(E/K)*s = (55/55)*1,5 = 1,5....1,5 úp=0,825 m 
NÚC z priestoru potravín, kde uniká 43 ľudí, medzná dĺžka je 30 m, dĺžka je 14,5 mm, 
postačí 1 únikový pruh. u=(E/K)*s = (43/70)*1,5 = 0,9....1 úp= 0,55 m 
u…………….najmenší počet únikových pruhov 
E…………… je počet evakuovaných osôb v posudzovanom mieste  
K…………… je počet osôb v jednom únikovom pruhu NÚC  
s……………. je súčiniteľ vyjadrujúci podmienky evakuácie 
Únik z priestorov cukrárne a potravín je možné do voľného priestranstva, dvere sú 
otvárané v smere úniku.  
NÚC vyhovujú požiadavkám. 
Podľa ČSN 73 0833+Z1 (5.3.3.1) sa dĺžky NÚC v obytných bunkách nemusia 
posudozovať a to v prípade, že podlahová plocha je menšia ako 250m2, čo tento objekt 
splňuje. 
 
D.1.3.a.3.6 Odstupové vzdialenosti  
Odstupové vzdialenosti sú určené podľa prílohy F ČSN 730802. Objekt nie je pokrytý 
horľavým plášťom, nestanovuje sa teda odstupová vzdialenosť vymedzená dopadom 
horiacich častí. Plochá strecha nie je považovaná za požiarne otvorenú plochu, neurčuje 
sa teda odstupová vzdialenosť. Objekt je posudzovaný na parameter sálaním požiarne 
otvorenými plochami, ktoré sú v tomto prípade výplne otvorov. Odstupové vzdialenosti 
sa určia pre každú fasádu zvlášť. Požiarne nebezpečný priestor nezasahuje na susedný 
súkromný pozemok ani objekt. Požiarne nebezpečný priestor nezasahuje na žiaden 
objekt. 

 

Tab.5: Odstupové vzdialenosti 

FASÁDA 
POŽIARNY 
ÚSEK 

Spo[m2] Sp[m2] ln[m] hU[m] Po[%] Pv[kg/m2] d[m] 

JUH N1.01 8,25 16,5 6 2,75 50 33,5 2,9 

      3,2 2,75 100   3,26 

N1.02 8,25 19,0 6,9 2,75 43,5 41,9 2,8 

N1.03 8,25 16,5 6 2,75 50 50,3 3,8 

      3,2 2,75 100   3,88 

BYT 1 7,2 14,4 6 2,4 50 45 3,6 

BYT 2 7,2 16,6 6,9 2,4 43 45 3,1 

VÝCHOD N1.01     2,7 2,75 100 33,5 3,19 

      1 2,75 100   2,07 

BYT     2 2,4 100 45 2,76 

ZÁPAD N1.03     2,7 2,75 100 50,3 3,71 

        1 2,75 100   2,36 

  BYT     2 2,4 100 45 2,76 
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  NUC     2 2,75 100 5 1,85 

SEVER N1.01     1,1 2,75 100 33,5 2,08 

      1,5 1,5 100   1,71 

  1,5 3 3 1 50   2,7 

N1.03     1,1 2,75 100 50,3 2,48 

      1,5 1,5 100   1,94 

  1,5 3 3 1 50   3 

BYT     1,5 1,5 100 45 1,86 

      1,5 1,25 100   1,68 

      0,75 0,75 100   1,05 

NUC     2 2,75 100 5 1,85 

 
pv – výpočtové požiarne zaťaženie [kg/m2]  

ln – dĺžka [m] 

hu– výška [m] 

Po – percento požiarne otvorených plôch [%] 

d1 – odstupová vzdialenosť [m] 

  
Stanovené podľa tabuľky F2 ČSN 730802, ak percento požiarne otvorených plôch je 
menšie ako 40%. 
 
D.1.3.a.3.7 Stavebne technické zariadenia  
Vetranie: 
Vetranie  miestností v požiarnych úsekoch je riešené prirodzene, teda oknami.  
Vykurovanie: 
Objekt bude vykurovaný plynovým kotlom, ktorý bude umiestnený v technickej 
miestnosti v 1NP. V objekte je nerezový komín Schiedel v interiéri obmurovaný 
komínovou tvárnicou.  
Spalinová cesta: 
Spalinové cesty musia zodpovedať požiadavkom nariadenia vlády č. 91/2010 a ČSN 
734301 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. 
Podľa odst.8.1 ČSN 734301 musí inštalovaná spalinová cesta dosiahnuť požiarnej  
odolnosti EI. Kontrola plynového kotla a čistenie spalinových ciest, výber kondenzátu 
a prevádzková revízia podľa prílohy E ČSN 734201 pre celoročnú prevádzku spotrebiča 
na plynné palivo musí prebiehať raz ročne. 
Tepelná sústava: 
Tepelná sústava a tepelné zariadenie musí byť umiestnené v bezpečnej vzdialenosti od 
výrobkov triedy reakcie na oheň B – F podľa ČSN 061008 Požární bezpečnost 
tepelných zařízení. Pre inštaláciu tepelných spotrebičov platí ČSN 061008. 
Prestupy inštalácií: 
Prestupy rozvodov a inštalácie požiarne deliacich konštrukcií musia byť utesnené 
v závislosti na článku 8.6 a 11.1 ČSN 730802 podľa požiadaviek čl.6.2 ČSN 730810. 
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Prestupy rozvodov a inštalácií (napr. vodovodov, kanalizácií, plynovodov), technických 
a technologických zariadení, elektrických rozvodov (káblov, vodičov) apod., majú byť 
navrhnuté tak, aby čo najmenej prestupovali požiarne deliacimi konštrukciami. 
Konštrukcie s prestupmi musia byť dotiahnuté až k vonkajším povrchom prestupujúcich 
zariadení v rovnakej skladbe a s rovnakou požiarnou odolnosťou ako má požiarne 
deliaca konštrukcia.  
Elektrické zariadenie a elektroinštalácie: 
Podľa §9 vyhl.23/2008 musí byť elektrické zariadenie slúžiace k ochrane osôb 
a majetku navrhnuté tak, aby bola pri požiare zaistená dodávka elektrickej energie za 
podmienok stanovených českými technickými normami(ČSN 730802, ČSN 730810). 
Bleskozvod: 
Objekt bude opatrený bleskozvodom podľa ČSN EN 62305 – 1 – 4. 
 
D.1.3.a.3.8 Zariadenie pre protipožiarny zásah  
 
D.1.3.a.3.8.1 Prenosné hasiace prístroje  

nr = 0,15 (S . a . c3)
1/2 ≥ 1,0  

Povinnost  umísťovat PHP vyplývá také z prováděcí vyhlášky k zákonu o požární 
ochraně. 
 
Tab.6: Návrh PHP 

 

P.Ú. S  (m2) a nr nHJ 
návrh 
PHP 

N1.01 160,43 1,06 2,0 11,7 2x 21A 

N1.02 48,5 0,99 1,0 6,2 2x 13A 

N1.03 132,1 1,01 1,7 10,4 2x 21A 

 

V stavbách bytových domov musia byť inštalované PHP v množstve a v druhoch: 
-  jeden PHP práškový s hasicou schopnosťou 21A, určený pre hlavný domový 
rozvádzač elektrickej energie 

- PHP práškový s hasiacou schopnosťou 21A na každých začatých 200 m2 pôdorysnej 
plochy všetkých podlaží domu, pričom sa do tejto plochy nezapočítavajú plochy bytov. 
Navrhnutý 1 PHP 21A do druhého a tretieho nadzemného podlažia. 
 
Všetky PHP budú umiestnené na úchyte na stene vo výške 1,2 m nad podlahou. 
U inštalovaných hasiacich prístrojov bude uskutočnená ich prevádzkyschopnosť, 
minimálne raz za rok. 

D.1.3.a.3.8.2 Požiarna voda 
Vonkajšie odberné miesta: 
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Podzemný hydrant je osadený  na odbočke z miestneho  vodovodného rádu  minimálne 
DN 100 mm, nepresiahne povolené maximum vzdialenosti od objektu 150 m. 
Vzájomná vzdialenosť medzi hydrantmi nesmie presiahnuť 300 m. Vzdialenosť od 
objektu je približne 60 m. 
Odber vody z hydrantu pri doporučenej rýchlosti v=0,8m/s musí byť minimálne Q= 9,5 
l/s. 
Odber pri  doporučenej rýchlosti v=1,5 m/s  musí byť  minimálne Q= 18 l/s.  Statický 
pretlak u hydrantu musí byť min. 0,2 MPa. 
Vnútorné odberné miesta:  
Umiestnenie odberných miest je v zakreslené v pôdoryse 2.NP a 3.NP. Navrhnutý je 
hydrant s tvarovo stálou hadicou dĺžky 30 m, DN 19. 

 
D.1.3.a.3.8.3 Príjazdové a prístupové komunikácie  
Podľa odst.12.2 ČSN 730802 musí k objektu viesť prístupová komunikácia šírky 3 m 
aspoň do vzdialenosti 20 m od vchodu do objektu.  
K objektu vedie prístupová komunikácia šírky 6,0 m a spĺňa požiadavku vzdialenosti od 
objektu, čo predstavuje približne 8,0 m. Nie je potreba zriaďovať nástupnú plochu, 
jedná sa o objekt požiarnej výšky do 12m.  
 
D.1.3.a.3.9 Požiarne bezpečnostné zariadenie 
Objekt je vybavený zariadením autonómnej detekcie a signalizácie požiaru v každej 
obytnej bunke. Zariadenie autonómnej detekcie a signalizácie je navrhnuté do každej 
bytovej jednotky.  
 
D.1.3.a.4 Bezpečnostné značky a tabuľky 
 
Každý PHP bude označený podľa ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a podľa nariadenia 
vlády NV 11/2002sb. výstražnými bezpečnostnými značkami a tabuľkami. 
Označenie únikových ciest musí byť v podobe vyznačenia smeru úniku tam, kde nie je 
východ na voľné priestranstvo voľne viditeľný.   
 
D.1.3.a.5 Záver 
 
Správa rieši novostavbu polyfunkčného domu. Polyfunkčný dom je v zmysle ČSN 
730802 rozdelený do nasledujúcich 13 požiarnych úsekov. 
 
Tab.8: Požiarne úseky so stupňom požiarnej bezpečnosti 

POŽIARNY ÚSEK ÚČEL PLOCHA SPB 

N1.01 CUKRÁREŇ 160,43 III. 

N1.02 TECHNICKÉ PRIESTORY 48,5 III. 

N1.03 PREDAJŇA POTRAVÍN 132,1 III. 
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Š-N.04/N3 INŠTALAČNÁ ŠACHTA 0,2 II. 

Š-N.05/N3 INŠTALAČNÁ ŠACHTA 0,2 II. 

Š-N.06/N3 INŠTALAČNÁ ŠACHTA 0,2 II. 

N1.07/N3 NÚC 98 I. 

N2.08 BYT Č.1 131,1 III. 

N2.09 BYTČ. 2 79,6 III. 

N2.10 BYTČ. 3 131,1 III. 

N3.11 BYTČ. 4 131,1 III. 

N3.12 BYTČ. 5 79,6 III. 

N3.13 BYTČ. 6 131,1 III. 

 
Navrhnuté stavebné konštrukcie vyhovujú požiadavkám ČSN 730802 a ČSN 730833 
pre daný SPB. Únikové cesty vyhovujú normovým požiadavkám ČSN 730802. 
Požiarne nebezpečný priestor neohrozuje susedné objekty a nezasahuje na susedné 
pozemky.  
V súlade s prílohou 4 vyhl. 23/2008 Sb. budú v objekte umiestnené PHP.  
 

Tab.9: Návrh PHP 

P.Ú. 
návrh 
PHP 

N1.01 2x 21A 

N1.02 2x 13A 

N1.03 2x 21A 

-  jeden PHP práškový s hasiacou  schopnosťou   21A,   určený   pre   hlavný  domovný 
rozvádzač elektrickej energie.  
-  jeden PHP práškový s hasiacou schopnosťou 21A,  určený  do  spoločných priestorov 
2.NP a 3.NP. 
 
Polyfunkčný dom je vybavený zariadením autonómnej detekcie a signalizácie požiaru. 
Zariadenie autonómnej detekcie a signalizácie je navrhnuté do každej obytnej jednotky.  
Kontrola a čistenie spalinových ciest, výber kondenzátu a prevádzková revízia podľa 
prílohy E ČSN 734201 pre celoročnú prevádzku spotrebiča na plynné palivo musí 
prebiehať raz ročne. 
 
Posudzovaný polyfunkčný dom vyhovuje pri dodržaní uvedených skutočností 
všetkým požiadavkám požiarnej bezpečnosti stavieb. 
 
 
 
 
 
V Brne dňa 11. 11. 2015    Vypracoval: Bc. Martina Kozáková 
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3 Záver 

 
Výstupom diplomovej práce je projektová dokumentácia novostavby polyfunkčného 
domu, avšak stavba nie je určená pre reálnu výstavbu, jedná sa o vysokoškolskú prácu. 
Diplomová práca je vypracovaná v súlade so zadaním. Postup bol určený platnými 
zákonmi, normami a vyhláškami. Hlavným podkladom bol stavebný zákon (zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu), vyhláška č.499/2006 Sb. 
o dokumentaci staveb, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
 
Výsledná dokumentácia nedisponuje zásadnými rozdielmi v porovnaní s konečnou 
podobou projektovej dokumentácie v súlade s vyhláškou o dokumentácií stavieb. 
 
Diplomová práca udala architektonicko-stavebné, stavebne konštrukčné a požiarne 
bezpečnostné riešenie stavebného objektu. Oproti prvotnému návrhu sa v zásade nelíši. 
Cieľom práce bolo naprojektovať objekt podľa zadania, dodržiavať platnú legislatívu. 
Výsledkom práce je elaborát, riešiaci nepodpivničený objekt s troma nadzemnými  
podlažiami. Objekt disponuje celkom šiestimi bytmi, cukrárňou a predajňou potravín. 
Primárnou funkciou objektu je bývanie a poskytovanie služieb. Na výstavbu sú použité 
tradičné materiály a technologické postupy im prislúchajúce.  
 
Súčasťou projektu je aj seminárna práca zaoberajúca sa oceňovaním jednotiek, teda 
bytov, konkrétne metódami oceňovania a s tým súvisiaca odborná terminológia, taktiež 
aj história oceňovania a faktory vplývajúce na cenu bytu. 
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