
 

 







Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie 

k vytvoreniu Bytového domu s komerčnými priestormi v katastrálnom území obce 

Trenčianske Stankovce, časť Malé Stankovce. Bytový dom s komerčnými priestormi 

sa delí na dva architektonicky prepojené celky. Bytový dom je navrhnutý z jedným 

podzemným podlažím a tromi nadzemnými podlažiami. Komerčné priestory 

projektu sú navrhnuté ako fitness centrum s jedným podzemným podlažím. 

Pôdorysný tvar súboru objektu pripomína písmeno V. konštrukčný systém je 

pozdĺžny, stenový. Vodorovné konštrukcie sú prevažne zo systému POROTHERM, 

ostatné vodorovné a zvislé konštrukcie sú zo ŽB, v komerčnej časti projektu sú 

navrhnuté vodorovné konštrukcie z predpätých stropných panelov SPIROLL. Nad 

Bytovým domom je navrhnutá jednoplášťová plochá strecha a nad komerčnými 

priestormi je navrhnutá jednoplášťová extenzívna vegetačná strecha. Výkresová 

časť práce je spracovaná počítačovým programom AutoCAD. 

Bytový dom, komerčné priestory, plochá strecha, extenzívna vegetačná strecha, 

konštrukčný systém, POROTHERM, SPIROLL, AutoCAD 

The subject of this thesis is to work out the project documentation for a residential 

building with commercial spaces in cadastral area of Trenčianske Stankovce, part 

Malé Stankovce. Residential building with commercial spaces is divided into two 

architecturally connected units. Residential building consists of one underground 

and three floors. Commercial spaces are designed as a fitness center with the 

underground floor. The floor plan of  this complex is designed in the shape of a letter 

V. Construction system is longitudinal, wall made. Vertical supporting structures of 

the house are mainly made by the system POROTHERM. Other vertical and 

horizontal structures are made of reinforced concrete. In the commercial part of the 

project there are horizontal structures designed from prestressed ceiling panels 

SPIROLL. The roof of the residential building is designed as  a single-shell flat roof. 

The roof above the commercial spaces is made as single-shell flat extensive 

vegetative roof.  The drawing part is made with the AutoCAD software. 

Residential building, commercial space, flat roof, extensive vegetation roof, wall 

made construction system, POROTHERM, SPIROLL, AutoCAD 
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1  ÚVOD 

 
 Zadaním mojej Diplomovej práce je návrh Bytového domu s komerčnými 

priestormi v obci Trenčianske Stankovce, časť Malé Stankovce. Túto lokalitu som si 

vybral, pretože z nej pochádzam a do budúcnosti by som sa chcel nechať inšpirovať 

návrhom reálnej stavby v tejto lokalite.  

  

Táto diplomová práca rieši vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu 

bytového domu a fitness centra v obci Trenčianske Stankovce, časť obce Malé 

Stankovce, parcelné číslo 330/1, 330/2, 331/1, 332/1 . Pozemok sa nachádza v intraviláne 

obce a je vymedzený ako zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti. Objekt má 

vhodné architektonické riešenie, ktoré svojim vzhľadom nebude mať negatívny dopad na 

okolitú zástavbu. 

 

 Objekt bytového domu je navrhovaný ako štvorpodlažný. Konštrukčný systém je 

kombinovaný, stenový a je vytvorený zo systému POROTHERM, suterénne konštrukcie 

sú zo železobetónu. Strešná konštrukcia je plochá, pôdorysne v tvare obdĺžnika. 

Povrchové úpravy celého objektu sú navrhnuté v prírodných odtieňoch. Objekt fitness 

centra je jednopodlažný. Konštrukčný systém je pozdĺžny, stenový, tvorený kombináciou 

železobetónových stien a tehlového systému POROTHERM. Strešná konštrukcia je 

plochá v tvare obdĺžniku riešená ako zelená. Objekty sa v suterénnej časti o seba opierajú. 

Spolu tvoria pôdorysne tvar písmena V 

 

Bytový dom je navrhovaný s 9 bytovými jednotkami, v komerčnej časti je 

navrhnuté fitness centrum. Zastavaná plocha činí 623,35 m2 a plocha pozemku je 6010,27 

m2. Byty sú moderne riešené pre bývanie, relax ale aj prácu. Jeho vhodným dispozičným 

riešením a orientáciou k svetovým stranám umožňuje správne osvetlenie obytných 

priestorov a posedenie na balkóne ktoré nie je rušené od miestnej komunikácie.  

  



 

 

2 VLASTNÝ TEXT PRÁCE  



 

 

 

 



12 

 

OBSAH 
A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ..................................................................................... 13 

A.2 ZOZNAM VSTUPNÝCH PODKLADOV .............................................................. 13 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ ................................................................................................... 14 

A.4 ÚDAJE O STAVBE ................................................................................................ 17 

A.5 ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ 

ZARIADENIA ................................................................................................................ 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBE  
 

a) Názov stavby:   Bytový dům s komerčními prostorami 
 b) Miesto stavby:   Malé Stankovce 

     Trenčianske Stankovce 913 11 

     k. ú. Trenčianske Stankovce 

     parcela č. 330/1, 330/2, 331/1, 332/1, 329/9,      

 329/15, 442,5 

c) Predmet p. d.:  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 

 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
 

 a) Fyzická osoba:   Ing. Lucia Pevná 

     Rozvadze 435 

     Trenčianske Stankovce 913 11 

 

A.1.3 ÚDAJE O SPRACOVATEĽOVI PROJEKTOVEJ 

DOKUMENTÁCIE 
 

 Hlavný projektant:    Bc. Tomáš Pevný  

     Rozvadze 501 

     Trenčianske Stankovce 913 11 

Projektová dokumentácia je spracovaná študentom 

Vysokého učení technického v Brně, odbor 

Pozemní stavby ako diplomová práca (ďalej len 

DP). 

 

A.2 ZOZNAM VSTUPNÝCH PODKLADOV 
  

– Stavba nebola nikdy povolená, ide o teoretické riešenie dokumentácie 

vytvorenia stavby pre účely DP 

– Projektová dokumentácia stavby, bola spracovaná na základe vypracovanej 

štúdie stavby ktorej autor je Bc. Tomáš Pevný 

– V rámci prípravy projektu bol zmapovaný stavebný pozemok miestnou 

prehliadkou a bola spracovaná architektonická štúdia podľa priania 

stavebníka, pripomienok autora DP a vedúceho DP 

– Približné zloženie podložia bolo zistené z geologickej mapy Slovenskej 

republiky  
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– Hladina podzemnej vody bola približne zistená odvodením od hladiny vody 

kopanej studne na susednom pozemku 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 

a) ROZSAH RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
 

Dokumentácia pre realizáciu slúži pre výstavbu bytového domu a fitness 

centra v Trenčianskych Stankovciach, časti obce Malé Stankovce na parcele č. 

330/1, 330/2, 331/1, 332/1, 329/9. Objekt je situovaný do novo vznikajúcej časti 

v intraviláne obce určenej ako zmiešané územie bývania a občianskej 

vybavenosti. Okolité objekty slúžia na bývanie aj spoločenské aktivity. Bytový 

dom (ďalej len BD) je samostatne stojaci, štvorpodlažný a podpivničený. 

Konštrukčný systém je kombinovaný, stenový a je vytvorený zo systému 

POROTHERM, suterénne konštrukcie sú zo železobetónu. Strešná konštrukcia je 

plochá, pôdorysne v tvare obdĺžnika. Objekt fitness centra je jednopodlažný. 

Konštrukčný systém je pozdĺžny, stenový, tvorený kombináciou 

železobetónových stien a tehlového systému POROTHERM. Strešná konštrukcia 

je plochá v tvare obdĺžniku riešená ako zelená. Výška objektu bytového domu je 

v najvyššom mieste 10,0 m, fitness centra 4,8 m. Súčasťou riešenia je aj novo 

budovaná miestna komunikácia s križovatkou a parkovacie plochy. 

 

Celková zastavaná plocha:     623,35 m2  

Celková úžitná plocha bytového domu:  1095,53 m2 

Celková úžitná plocha fitness centra:  269,43 m2 

Celková zastavaná plocha parkovacím stáním: 326,78 m2 

Celková plocha vonkajších spevnených plôch: 1424,81 

Celková plocha pozemku:    6010,27 m2 

Percento zastavania:      39,51 % 

Obostavaný priestor:     6127,48 m3 

 

b) ÚDAJE O OCHRANE ÚZEMIA PODLA INÝCH PRÁVNYCH 

PREDPISOV 
 

Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Objekt sa nenachádza 

v žiadnom chránenom území. Územie nevyžaduje iné právne predpisy. 

 

c) ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMEROCH 
 

Stavebný pozemok je svahovitý s celkovým prevýšením cca 5,1 m. 

Pozemok je svahovaný smerom k severozápadnej (ďalej len JZ) strane k pozemku 

číslo 329/15.  
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Dažďové vody zo striech budú zvedené do retenčných nádrží odkiaľ budú 

znovu používané na zalievanie a následne prepadom odídu do verejnej dažďovej 

kanalizácie.. Na pozemku nie je narušené prirodzené vsakovanie zrážkovej vody.  

Novo vybudované prípojky splaškového potrubia budú pripojené cez 

revízne šachy do objektov v mieste technických miestností.  

 

d) ÚDAJE O SÚLADE S ÚZEMNE PLÁNOVACOU 

DOKUMENTÁCIOU 
 

Projekt je spracovaný na základe územne–plánovacej obce Trenčianske 

Stankovce. Pozemok je vymedzený ako zmiešané územie bývania a občianskej 

vybavenosti.   

 

e) ÚDAJE O SÚLADE S ÚZEMNÝM ROZHODNUTÍM:  
 

V rámci DP sa nevyžadujú údaje o súlade s územným rozhodnutím 

a povolením stavby.  

 

f) ÚDAJE O DODRŹANÍ OBECNÝCH POŽIADAVKOV NA 

VYUŽITIE ÚZEMIA 
 

Návrh je v súlade z územným plánom obce, kde je riešené územie určené 

ako zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti a tam aj zapadá.  

Stavba je umiestnená na pozemku s ohľadom na odstupy od jestvujúcich 

hraníc pozemkov a prípadných susedných objektov. Odstupové vzdialenosti sú 

dodržané podľa vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

 

g) ÚDAJE O SPLNENÍ POŽIADAVKOV DOTKNUTÝCH  

ORGÁNOV 
 

Ochrana životného prostredia – práce spojené s výstavnou a jej neskorším 

využitím nebudú v rozpore s ochranou životného prostredia. Všetok odpad 

a skládky zariadenia staveniska budú zlikvidované obecnou smetiarskou firmou, 

takže nedôjde k žiadnemu znečisteniu životného prostredia.  

 

Ochrana ovzdušia – stavba behom výstavby ani vplyvom jej používania 

nebude ohrozovať ovzdušie.  

 

 Vodohospodárska správa – stavenisko sa nachádza prilbližne 100 m od 

miestnych vodných tokov, konkr. Selecký potok a Malo-Stankovský potok. 

Stavba neohrozuje z hladiska znečistenia miestne vodné toky.  
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Ochrana poľnohospodárskeho fondu – pozemky sú v katastri 

nehnuteľnosti vedené ako ostatná plocha zelene a trvalo trávnatý porast 

 

Ochrana lesov – na dotknutých pozemkoch sa nenachádzajú lesy.  

 

h) ZOZNAM VÝNIMIEK A ÚLAVOVÝCH RIEŠENÍ 
 

Novostavba nepodlieha žiadnym výnimkám ani úľavovým riešeniam. 

 

i) ZOZNAM SÚVISIACICH A PODMIENUJÚCICH INVESTÍC 
 

Ako podmienujúcu investíciu žiada stavebný úrad vybudovanie časti 

miestnej komunikácie, ktorá v budúcnosti poslúži na ďalšiu expanziu v území. 

Súčasťou budú aj spevnené plochy pre peších a umelé osvetlenie.  

 

j) ZOZNAM POZEMKOV A STAVIEB DOTKNUTÝCH 

REALIZÁCIOU STAVBY 
 

č. parcely:  vlastník 

 

druh pozemku 

454/1, 329/6, 

329/15 

Trenčiansky samosprávny kraj, 

K dolnej stanici 7282/20A,          Trenčín 

911 01 

 

miestna 

komunikácia  

442/4 Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej 

republike, Kapitulská 11, P.O.Box 113, 

814 99 Bratislava 

Kostol 

329/14 Machunka Miloš,                      

Trenčianske Stankovce 612, 913 11 

Záhrada 

330/4, 331/2 Mojžiš Dušan, Trenčianske Stankovce 

613, 913 11 

Záhrada 

332/2 Berko Martin, Trenčianske Stankovce 

614, 913 11 

Záhrada 
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A.4 ÚDAJE O STAVBE 
 

a) NOVÁ STAVBA ALEBO ZMENA DOKONČENEJ STAVBY 
 

Novostavba 

 

b) ÚČEL POUŽÍVANIA STAVBY 
 

Bytový dom, určený na trvalé bývanie v 9 bytových jednotkách. 

Projektovaný počet osôb je 25.  

Fitness centrum je stavba občianske vybavenosti, určená k službám 

verejnosti 

 

c) TRVALÁ ALEBO DOČASNÁ STAVBA  
 

Trvalá stavba. 

 

d) ÚDAJE O OCHRANE STAVBY PODLA INÝCH PRÁVNYCH 

PREDPISOCH (KULTÚRNA PAMIATA A POD.)  
 

Stavba nie je pamiatkovo chránená 

 

e) ÚDAJE O DODRŽANÍ TECHNICKÝCH POŽIADAVIEK NA 

STAVBY A OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽIADAVIEK 

ZABEZPEČUJÚCICH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVANIE STAVBY 
 

Projektová dokumentácia musí byť v súlade s platnou legislatívou, najme 

zákonom č. 183/2006 Sb., Stavebný zákon a s vyhláškou č. 268/2009 Sb. 

O technických požadavcích na stavby v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných požiadavkách na využívanie územia v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požiadavkách 

zabezpečujúce bezbariérové používanie stavieb. Bytové jednotky nie su 

navrhnuté ako bezbariérové 

 

f) ÚDAJE O SPLNENÍ POŽIADAVKOV DOKNUTÝCH 

ORGÁNOV A POŽIADAVKOV VYPLÝVAJÚCICH S INÝCH 

PRÁVNYCH PREDPISOV 
 

Všetky požiadavky dotknutých orgánov boli dodržané. 
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g) ZOZNAM VÝNIMIEK A ÚLAVOVÝCH RIEŠENÍ 
 

Novostavba nevyžaduje žiadne výnimky ani úlavové riešenia. 

 

h) NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY 
 

– celková zastavaná plocha:    623,35 m2 

– celková úžitná plocha bytového domu:  1092,44 m2 

– celková úžitná plocha fitness centra:  269,43 m2 

– obostavaný priestor:     6127,475 m3 

– počet bytov:     9 

– Úžitné plochy bytov 

Byt 1      59,17 m2 

Byt 2, 5, 8      46,32 m2 

Byt 3, 6, 9      74,82 m2 

Byt 4, 7      95,59 m2 

– výška atiky bytového domu nad UT  9,98 m 

– výška atiky fitness centra nad UT  4,8 m 

– predpokladaný počet obyvateľov:  25 osôb 

– predpokaldaný počet osôb vo fitness centre: 35 osôb 

 

i) ZÁKLADNÁ BILANCIA STAVBY 
 

– Spotreba vody: budova bude napojená na verejné vodovodné potrubie pitnej 

vody. Ročná spotreba vody na obyvaťela: 35 m3/rok/obyv. Fitness centrum na 

jednoho návštevníka: 20 m3/rok. Ročná spotreba vody:  QR = 1575 m3/rok 

 

– Dažďové vody: odvodňované plochy plochých striech a terás: 623,35 m2, 

spevnené plochy: 1751,59 m2.  

 

– Splaškové vody: denná produkcia splaškových odpadných vôd/obyv 

bytového domu: 100 l/den/obyv. Denná produkcia splaškových odpadných 

vôd: 2500 l/den 

 

– Preukaz energetickej náročnosti budovy: pre novostavbu bude zhotovený 

preukaz energetickej náročnosti viď Príloha zložka č. 6 VÝPOČTY 

STAVEBNEJ FYZIKY – ENERGETICKÝ ŠTÍTOK OBÁLKY BUDOVY. 

Trieda energetickej náročnosti bytového objektu je B – Úsporná, objekt 

Fitness centra nebol v rámci rozsahu DP hodnotený. 

 

– Komunálny odpad: na pozemku je zberné miesto pre odpad, ktorý bude 

následne odvážaný a likvidovaný obecnou pracovnou silou. Počas výstavby 
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bude odpad triedený a zlikvidovaný podľa druhu, tj. Odovzdaný k recyklácií 

alebo na skládku. Prípadné nebezpečné odpady musí likvidovať osoba 

oprávnená k likvidácií.  

 

j) ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY VÝSTAVBY 
 

Táto dokumentácia nerieši.  

 

k) ORIENTAČNÉ NÁKLADY STAVBY 
 

– Objem obostavaného priestoru:  6127,475 m3 

– Čiastka za m3:     5090 kč 

– Orientačné náklady:    311 890 000 kč s DPH 

 

A.5 ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY 

A TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ 

ZARIADENIA 
 

 SO 01 – Bytový dom 

 SO 02 – Fitness centrum 

 SO 03 – Oplotenie pozemku 

 SO 04 – Novo vybudovaná komunikácia s parkovacími stániami 

 SO 05 – Príjazdová komunikácia a parkovisko 

SO 06 – Prípojka silového vedenia nízkeho napätia 

 SO 07 – Prípojka pitnej vody 

 SO 08 – Prípojka plynového potrubia 

 SO 09 – Prípojka splaškovej vody 

 SO 10 – Prípojka zdelovacieho vedenia 

 SO 11 – Prípojka dažďovej kanalizácie 

 SO 12 – Terénne úpravy 

 SO 13 – Verejné osvetlenie 

 SO 14 – Spevnené plochy 
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B.1 POPIS ÚZEMIA STAVBY 
 

a) CHARAKTERISTIKA STAVEBNÉHO POZEMKU 
 

Pozemok na parcele č.: 330/1, 330/2, 331/1, 332/1, 329/9 v katastrálnom 

území Trenčianske Stankovce sa  nachádza v časti obce Malé Stankovce v 

inravilán obce. V územne–plánovacej dokumentácií obce je vedený ako zmiešané 

územie bývania a občianskej vybavenosti a sú vo vlastníctve investora. V okolí 

pozemku momentálne neprebieha žiadna výstavba. Na pozemku sa nenachádza 

žiadna zeleň. V minulosti boli pozemky využívané ako záhrady a poľná cesta. 

Parcely dávaju spolu rozlohu: 6010,27 m2. Prevýšenie pozemku činí cca 5,2 m. 

Hladina podzemnej vody nie je v hĺbke ktorá by ohrozila výstavbu a fungovanie 

budovy. Zo severnej strany pozemku vedie miestna komunikácia (ďalej len MK).   

Súvisiace parcely:  

 

č. parcely:  vlastník 

 

druh pozemku 

454/1, 329/6, 

329/15 

Trenčiansky samosprávny kraj, 

K dolnej stanici 7282/20A,          Trenčín 

911 01 

 

miestna 

komunikácia  

442/4 Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej 

republike, Kapitulská 11, P.O.Box 113, 

814 99 Bratislava 

Kostol 

329/14 Machunka Miloš,                      

Trenčianske Stankovce 612, 913 11 

Záhrada 

330/4, 331/2 Mojžiš Dušan, Trenčianske Stankovce 

613, 913 11 

Záhrada 

332/2 Berko Martin, Trenčianske Stankovce 

614, 913 11 

Záhrada 

   

b) VÝPIS A ZÁVERY VYKONANÝCH PRIEZKUMOV 

A ROZBOROV 
 

– Na pozemku neboli vykonané žiadne prieskumy. Ide o projekt týkajúci sa 

diplomovej práce (ďalej len DP) 

– Projektová dokumentácia stavby, bola spracovaná na základe vypracovanej 

štúdie stavby ktorej Autor je Tomáš Pevný 

– V rámci prípravy projektu bol zmapovaný stavebný pozemok miestnou 

prehliadkou a bola spracovaná architektonická štúdia podľa priania 

stavebníka, pripomienok autora DP a vedúcim DP 
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– Približné zloženie podložia bolo zistené z geologickej mapy Slovenskej 

republiky  

– Hladina podzemnej vody bola približne zistená odvodením od hladiny vody 

vŕtanej studne na susednom pozemku. HPV je v úrovni -12,3 m. Vodu je 

možné použiť na závlahy avšak nie je vhodná na pitné účely.  

– Na základe mapy radónového rizika sa pozemok nachádza v lokalite s nízkou 

koncentráciou radónu.  

 

c) JESTVUJÚCE OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÉ PÁSMA 
 

Územie nespadá do žiadneho ochranného a bezpečnostného pásma 

 

d) POLOHA VZHĽADOM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMIU, 

PODDOLOVANÉMU ÚZEMIU 
 

Obec má vypracovaný povodňový plán. Územie sa nenachádza 

v záplavovom území.   

Pozemok sa nenachádza v poddolovanom území. 

 

e) VPLYV STAVBY NA OKOLITÉ STAVBY A POZEMKY, 

OCHRANA OKOLIA, VPLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ 

POMERY V ÚZEMÍ 
 

– Negatívne vplyvy na okolité pozemky a stavby v priebehu výstavby je treba 

minimalizovať vhodnou organizáciou práce a minimalizáciou prevádzky 

hlučných stavebných strojov. 

– Stavebné práce budú vykonávané= v dennej dobe od 7:00 do 20:00 hodín, 

hluk nepresiahne prípustnú hodnotu akustického tlaku A zo stavebnej činnosti 

LAeq,s = 65 dB vo vzdialenosti 2,00m od fasády obytných budov. 

– Stavba nevykazuje žiadny nežiadúci dopad na životné prostredie. Pri realizácii 

stavby nedôjde k znečisťovaniu povrchových a podzemných vôd. 

– Zvýšená prašnosť bude obmedzovaná dodržiavaním všetkých platných 

predpisov a noriem s dôrazom na riadne čistenie stavebných mechanizmov 

pred výjazdom  na verejnú (miestnu) komunikáciu. Pri preprave sypkých hmôt 

musia byť použité vhodné dopravné prostriedky. 

– Komunikácie vedúce na stavenisko je nutné udržovať v čistote podľa cestného 

zákona. 

– Realizácia stavby nemôže spôsobiť zaplavenie susedných pozemkov 

zrážkovou vodou. 

– Dažďové vody dopadajúce na nespevnenú plochu budú vsakované do zeme. 

Dažďové vody dopadajúce na spevnené plochy budú odvádzané za pomoci 

spádovej úpravy do terénu alebo do dažďovej kanalizácie. Dažďové vody 



23 

 

dopadajúce na plochy plochých striech, budú odvedené do retenčnej nádrže 

a dostupné pre opätovné použitie. Prebytočná voda bude odvedená do miesnej 

dažďovej kanalizácie 

 

f) POŽIADAVKY NA ASANÁCIE, DEMOLÍCIE, VÝRUB 

DREVÍN 
 

Na stavebnom pozemku nebudú nutné žiadne asanácie a demolácie. 

Nebude nutné ani žiadny výrub drevín. Na pozemku sa nachádza iba vysoká tráva. 

 

g) POŽIADAVKY NA MAXIMÁLNE ZÁBERY 

POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU ALEBO 

POZEMKOV URČENÝCH K PLENIU FUNKCIE LESA 
 

Zábery lesa pozemkov určených k plneniu funkcie lesa alebo 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu nie sú stavbou vyvolané. 

Dôjde k zabraniu ornej pôdy, ktorá spadá pod ochranu 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Predmetné pozemky budú vyňaté 

z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.  

 

h) ÚZEMNO TECHNICKÉ PODMIENY (NAJMÄ MOŽNOSŤ 

NAPOJENIA NA EXISTUJÚCU TECHNICKÚ A DOPRAVNU 

INFRAŠTRUKTÚRU) 
 

Súčasťou projektu je novo-vybudovanie miestnej komunikácie 

z križovatkou a parkovacie plochy. MK bude napojená na existujúcu MK zo 

severnej strany s povolenou rýchlosťou 40 km/hod. Parkovacie miesta pre objekt 

Fitness centra je severne od objektu, parkovanie pre bytový dom je zo 

severovýchodnej strany. Súčasťou bytového domu je podzemná garáž ktorá je 

napojená na novo-vybudovanú MK. 

 

Technická infraštruktúra bude napojená na existujúcu infraštruktúru 

v blízkosti pozemku. Ide o:  

– Prípojku nízkeho napätia. 

– Prípojku vodovodu. 

– Prípojka splaškovej kanalizácie. 

– Telekomunikačnú prípojku 

– Prípojku plynovodu 
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i) VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY  STAVBY, PODMIEŇUJÚCE, 

VYVOLANÉ, SÚVISIACE INVESTÍCIE 
 

Pri používaní stavby po jej dokončení bude nutná údržba, ktorú vyvolajú 

súvisiace investície. Stavba bude navrhnutá tak, aby vzniknuté náklady boli čo 

najnižšie. Bude nutná kvalitná realizácia stavby. Iné podmieňujúce, vyvolané 

a súvisiace investície nie sú známe.  

 

  Predpokladaná doba výstavby: 15 mesiacov 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 ÚČEL POUŽÍVANIA STAVBY, ZÁKLADNÉ KAPACITY 

FUNKČNÝCH JEDNOTIEK 
 

 Objekt je členený na dva samostatne funkčné celky. Bytový dom a Fitness 

centrum. Bytový dom bude mať 9 bytových jednotiek, príšlušné domové vybavenie 

a podzemnú hromadnú garáž. Fitness centrum má kapacitu 35 osôb, funkčne je rozdelené 

na šatnovú, činkovú a fitness zónu. 

 

– celková úžitná plocha bytového domu:  1092,44 m2 

– celková úžitná plocha fitness centra:  269,43 m2 

– počet bytov:     9 

– Úžitné plochy bytov 

Byt 1      59,17 m2 

Byt 2, 5, 8      46,32 m2 

Byt 3, 6, 9      74,82 m2 

Byt 4, 7      95,59 m2 

– predpokladaný počet obyvateľov:  25 osôb 

– predpokaldaný počet osôb vo fitness centre: 35 osôb 

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ 

RIEŠENIE 
 

a) Urbanistické:  

Kompozícia priestorového riešenia rešpektuje umiestnenie stavby do 

terénu. Stavba sa nachádza v časti určenej na výstavbu obytných budov 

a občianskej vybavenosti. Okolitú zástavbu tvorí Rímskokatolícky kostol, obecný 

spoločenský dom, dva staršie bytové domy. Stavba bude svojim vzhľadom 

dopĺňať okolité samostatne stojace stavby. 
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b) Architektonické:  

Architektonické riešenie vychádza z účelu používania stavby, jeho 

umiestneniu a začleneniu do okolia. 

Jedná sa o dva objekty architektonicky prepojené. Bytová dom SO01 

a Fitness centrum SO02. Tvar objektov je závislý na funkčnom prevedení 

interiérov. Výška objektu SO01 je 9,98m a objektu SO02 5,2m.  

 

Bytový dom je navrhnutý s jedným vchodom, s jedným podzemným 

podlažím a troma nadzemnými podlažiami. Na podzemnom podlaží sa nachádza 

9 parkovacích miest, 9 skladových boxov, kotolňa, výťah a schodisko ktoré vedú 

na vyššie nadzemné podlažia. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza 

kočikáreň, miestnosť s výlevkou a 3 bytové jednotky.  1 trojizbová bytová 

jednotka a 2 dvojizbové bytové jednotky. Na druhom a treťom nadzemnom 

podlaží sa nachádzajú vždy 2 trojizbové bytové jednotky a 1 dvojizbová bytová 

jednotka. 

Prístup do bytových jednotiek je zo spoločných priestorov, schodiska 

a výťahu. Vykurovanie bytových jednotiek a zásobovanie teplou úžitkovou vodou 

je centrálne a vedie zo spoločnej technickej miestnosti. Vzhľadom na 

samostatnosť a nezávislosť budúcich vlastníkov bytových jednotiek, každý byt 

má samostatné meranie tepla, elektrickej energie, plynu a vody. 

Ide o stavbu prevažne murovanú s keramických tvárnic POROTHERM, 

steny v 1PP a stropy vo všetkých poschodiach sú navrhnuté ako ŽB . Jednotlivé 

podlažia majú tvar zložený z obdĺžnikov. Balkónové konštrukcie sú opatrené ISO 

– nosníkmi. Objekt je zastrešený jednoplášťovou plochou strechou s PVC fóliou 

v sklone 3%. Okná v obvodových konštrukciách sú navrhnuté plastové 

INTERNORM STUDIO KF 405 čiernej farby z exteriéru a bielej farby z interiéru 

a vchodové dvere do objektu sú navrhnuté ako hliníkové značky SCHUCO ASD 

75 SI. Klampiarske prvky a vonkajšie parapety sú z riešené z pozinkovaného 

plechu čiernej farby, vnútorné parapety sú navrhnuté ako plastové parapetné 

dosky, bielej farby. Všetky vonkajšie zábradlia sú vyrobené zo zvarovaných 

joklov, čiernej farby, výplň zábradlí je z číreho bezpečnostného skla. Fasáda 

pozostáva s troch použitých materiálov. Na väčšine plochy je použitá biela 

fasádna omietka so zrnitým vzorom. Pre zvýraznenie objektu sú použité na fasáde 

fasádne dosky EQUITONE TECTIVA v tmavo šedej a pieskovej farby. Fasádne 

dosky sú použité prevažne pri okenných a dverových otvoroch.  

 

Fitness centrum je navrhnuté s jedným vchodom a s jedným nadzemnými 

podlažím. V priestoroch fitness centra sa nachádza zádverie, recepcia, šatne, 

umyvárne a toalety pre mužov, ženy a aj zamestnancov. Taktiež sa v priestoroch 

fitnes centra nachádza technická miestnosť a ďalej už len hlavné priestory fitness 

centra ako činková miestnosť a miestnosť pre skupinové aktivity. 
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Ide o stavbu, ktorá je kombináciou ŽB, keramických tvárnic 

POROTHERM a stropné konštrukcie sú navrhnuté z predpätých stropných 

panelov SPIROLL. Budova je taktiež obdĺžnikového tvaru.  

Objekt je zastrešený jednoplášťovou plochou strechou s extenzívnou 

zelenou strechou v min. sklone 3%. Veľkoformátové okná v obvodových 

konštrukciách sú navrhnuté plastové SCHUCO FWS 60 a ostatné okná na objekte 

sú navrhnuté plastové INTERNORM STUDIO KF 405 a vchodové dvere do 

objektu sú navrhnuté ako hliníkové značky SCHUCO ASD 75 SI. Všetky okná 

a dvere sú v čiernej farbe z exteriéru a bielej farby z interiéru. Klampiarske prvky 

a vonkajšie parapety sú z riešené z pozinkovaného plechu čiernej farby, vnútorné 

parapety sú navrhnuté ako plastové parapetné dosky, bielej farby. Fasáda 

pozostáva zo štiroch použitých materiálov. Na väčšine plochy sú použité na fasáde 

fasádne dosky EQUITONE TECTIVA v tmavo šedej a béžovej farby. Na vstupe 

je použitá biela fasádna omietka so zrnitým vzorom a na celú južnú plochu fasády 

je použitá šedá fasádna omietka so zrnitým vzorom. 

 

Okolo celého realizovaného projektu je navrhnutý odkvapový chodník 

z betónovej dlažby a vymývaného kameniva.  

 

B.2.3 CELKOVÉ PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE, TECHNOLÓGIA 

VÝROBY 
 

 Vjazd na pozemok je z priľahlej MK novovybudovanou komunikáciou od 

severnej strany. Novo vybudovaná komunikácia prebieha zo severu na východ po severo-

východnej strane pozemku. Z nej sa odbáča na príjazdovú cestu ku garážam bytového 

domu a parkovisku s koľmým radením určenému fitness centru. Parkovisko je 

umiestnené severne od fitness centra a je na ňom 21 bežných parkovacích miest a jedno 

pre osoby z obmedzením pohybu a orientácie. Pred bytovým domom na navrhovanej MK 

sú tri parkovacie miesta z pozdĺžnym radením a jedno parkovacie miesto pre osoby 

z obmedzením pohybu a orientácie.  

 Hlavný vstup do bytového domu je z severo-východnej strany. Vjazd do garáže 

bytového domu je zo severo-západu z príjazdovej cesty. V garáži bytového domu je 9 

parkovacích miest. Z garáže sa vstupuje do zádveria medzi schodiskovým priestorom 

a skladovými priestormi s 5 skladovými boxami. Zo schodiskového priestoru sa ďalej 

vstupuje do skladových priestorov s 4 skladovými boxami a technickou miestnosťou. 

V schodiskovom priestore sa nachádza výťah pre 5 osôb bez strojovne o nosnosti 450 kg 

ktorý neslúži na evakuačné potreby. Schodisko je železobetónové trojramenné, oddelené 

podestami. Pred hlavným vstupom do objektu sa nachádza závetrie, zo zádveria sa 

vstupuje do schodiskového priestoru a miestnosti na odloženie kočíkov a bicyklov. 

V schodiskovom priestore sa nachádza miestnosť s výlevkou pre potreby pravidelnej 

údržby a vchody do troch obytných buniek. Na 2NP a 3NP je vždy trojica obytných 
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buniek. Z 3NP je výlez na jednoplášťovú plochú strechu. Všetky miestnosti sú navrhnuté 

s ohľadom na umiestnenie k svetovým stranám. 

 Pred vstupom do fitness je závetrie. Zádverie je tvorené presklenými priečkami 

a dvermi. Z závetria vstupujeme do recepcie Fitnes centra, spojovacia chodba spája 

Fitness zóny a šatne pre pánov a dámy. V každej šatni je 15 skriniek pre hostí. Pánske 

šatne majú ďalej umývareň, toalety s pisoármi, WC a sprchy. Dámske majú umývareň , 

WC a sprchy. Zamestnanci majú vlastnú šatnu pre 5 osôb s vlastnou sprchou a WC. 

Hlavná Fitness zóna sa delí na silovú a v zadnej časti na aeróbnu časť.  

 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ POUŽÍVANIE STAVBY 
 

Z hľadiska zabezpečenia používania stavby bolo pri vypracovaní projektovej 

dokumentácie postupované v súlade s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požiadavkách zabezpečujúce bezbariérové používanie stavieb. Stavba spĺňa 

obecné technické požiadavky zabezpečujúce bezbariérové používanie stavby. Bytové 

jednotky nie sú navrhnuté ako bezbariérové  

 

B.2.5 BEZPEČNOSŤ PRI POUŽÍVANIÍ STAVBY 
 

 Oba objekty sú navrhnutý bezpečne pre následné používanie stavby. Otázka 

požiarnej bezpečnosti objektu je riešená v časti zložka č. 5 D.1.3 POŽIARNE 

BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE. Stabilita a bezpečnosť objektu je zaistená vhodným 

návrhom konštrukcií a v súlade s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O obecných požadavcích na 

stavby. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri prevádzke sa vychádza z platných 

noriem a bezpečnostných predpisov, ktoré budú v dobe používania objektu dodržiavané. 

Jedná sa hlavne o zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonú, v platom znení (zmena 301/2009 Sb.). 

 

B.2.6 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
 

a) Stavebné riešenie:  

 

Objekt bytového domu je podsklepený o jednom podzemon a troma 

nadzemnými podlažiami. Príjazd k objektu a parkovisko je navrhnutý na 

severovýchodnej strane, vjazd do podzemnej garáže je zo severozápadnej strany.  

Fitness centrum je jednopodlažný objekt. Príjazd k objektu a parkovisko 

je navrhnutý na severozápadnej strane.  

 

b) Konštrukčné a materiálové riešenie:  

 

Bytový dom – Základová konštrukcia je tvorená ŽB doskou položenou na 

pilotách z betónu. Zvislý nosný systém suterénu je navrhnutý železobetónový 
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z monolitického betónu. Celá Suterénová časť je navrhovaná ako „biela vaňa“ tj. 

Konštrukcia so zvýšenou odolnosťou proti priesaku. Nosné murivo nadzemnej 

časti je z keramických tvaroviek Porotherm 30 Profi, prípadne vnútorné murivo 

z akustických tvaroviek Porotherm 25 AKU SYM. Stropné konštrukcie sú 

navrhnuté monolitické železobetónové. Balkóny a prestrašenia sú 

železobetónové, vynesené pomocou Iso nosníkov. Výťahová šachta je 

železobetónová monolitická sendwichová. Zastrešenie objektu je realizované 

plochou jednoplášťovou strechou z tepelnej izolácie Isover EPS Grey 100 

a spádovou vrstvou z tepelnej izolácie Isover EPS 100. Objekt je z vonkajšej 

strany izolovaný tepelnou izoláciou. Suterén je v časti zateplený extrudovaným 

polystyrénom Baumit XPS-R. V 1-3Np je Fasáda tvorená minerálnou izoláciou 

Knauf Smartwall N C1 s omietkou Baumit Nanopor Top a v časti je použitý rošt 

pre prevetrávanú fasádu z tepelnou izoláciou z minerálnej vlny Knauf 435B 

s pohľadovými doskami z vlákno cementu.  

Fitness centrum – Základová konštrukcia je tvorená pásmi a pätkami 

z prostého betónu. Zvislý nosný systém je navrhnutý v kombinácii 

Železobetónových stien a stenových stĺpov s prievlakmi, doplnené o keramické 

tvárnice Porotherm 30 Profi a Porotherm 25 Profi. Dilatačná stena od objektu 

Bytového domu je dilatovaná expandovaným polystyrénom hr. 100 mm. Stropná 

konštrukcia je z predpätých stropných panelov Spiroll 265.  Prestrašenie je 

železobetónové, vynesené pomocou Iso nosníkov. Atiky sú murované 

z Porotherm 30 Profi. Strecha je jednoplášťová, navrhnutá ako extenzívna zelená. 

Izolačná vrstva je tvorená vrstvou Isover EPS 150 S a spádová vrstva je z liateho 

ekostyrenbetónu. Objekt je z väčšinovej časti opláštený prevetrávanou fasádou 

z minerálnou tepelnou izoláciou Knauf 435 B a pohľadovými doskami 

z vláknocementu.   

 

c) Mechanická odolnosť a stabilita: 

 

Je zaistená použitými materiálmi, potvrdenými certifikátmi od výrobcu. 

Ostatné nosné prvky budú posúdené statickým výpočtom od statika. 

Zaťaženie pôsobiace na objekt v priebehu jeho používanie nebude mať za 

následok zrútenie stavby alebo jej časti ani väčšie pretvorenie konštrukcií.  

 

B.2.7 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH 

A TECHNOLOGICKÝCH RIEŠENÍ 
 

a) Technické riešenie: 

 

Bytový dom - zdrojom tepla pre vykurovanie bude elektrina. Vo všetkých 

podlahách v obytných bunkách budú umiestnené elektrické vykurovacie káble so 

samostatnou reguláciou pre každú obytnú miestnosť. Zemný plyn bude do objektu 
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privedený prípojkou z existujúceho plynovodu STL. Silové vedenie nízkeho 

napätia bude do objektu privedené prípojkou na distribučnú sieť.  

Fitness centrum – zdrojom tepla bude teplovzdušné vykurovanie so 

spätnou rekuperáciou energie tepla. Silové vedenie nízkeho napätia bude do 

objektu privedené prípojkou na distribučnú sieť. 

 

b) Súhrn technických a technologických zariadení:  

 

– Odvodnenie a odpadné vody: 

Odpadná voda bude zvedená zo všetkých zariaďovacích predmetov 

pomocou pripojovacieho potrubia umiestneného v inštalačných šachtách do 

zvodného potrubia, ktoré bude napojené na odvod do verejnej splaškovej 

kanalizácie. U objektu bude osadená retenčná nádrž do ktorej bude zvedená 

všetka dažďová voda dopadajúca na strechy objektu. Nadbytočná voda 

púšťaná prepadom do verejnej dažďovej kanalizácie.  

 

– Zásobovanie vodou:  

Objektu bude napojený na verejný vodovod pitnej vody. Ohrev bude 

riešený plynovým kotlom. 

 

– Elektrická energia: 

Rozvodné skrine sa nachádzajú v schodiskovom priestore na každom 

podlaží , vždy pre priľahlé byty alebo spoločné priestory objektu.  V objekte 

fitness centra sa rozvodná skriňa nachádza v technickej miestnosti. 

  

– Bleskozvod: 

Objekty budú vybavené bleskozvodom 

 

B.2.8 POŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE 
 

 Riešené samostatne v prílohe zložka č. 5 – D.1.3 POŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ 

RIEŠENIE 

 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODÁRENIA S ENERGIAMI 
 

a) Kritéria tepelne technického hodnotenia:  

Objektu je navrhnutý tak, aby splňoval doporučené hodnoty súčiniteľa 

prestupu tepla. Riešené v samostatnej prílohe zložka č. 6 – VÝPOČTY 

STAVEBNEJ FYZIKY – ZÁKLADNÉ POSÚDENIE OBJEKTU Z HLADISKA 

STAVEBNEJ FYZIKY 
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b) Energetická náročnosť budov: 

Bude spracovaný štítok energetickej náročnosti budovy. Riešené 

v samostatnej prílohe zložka č. 6 – VÝPOČTY STAVEBNEJ FYZIKY – 

ENERGETICKÝ ŠTÍTOK OBÁLKY BUDOVY 

 

 

c) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energií:  

Alternatívne zdroje nie sú navrhované. 

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA STAVBY, POŽIADAVKY 

NA PRACOVNÉ A KOMUNÁLNE PROSTREDIE 
 

 Vetranie v objekte bytového domu je uvažované ako prirodzené (netesnosťami 

okien, otváravé krídla okien) s intenzitou výmeny vzduchu min. n = 0,5. Odvetranie 

kúpeľní, toaliet je riešené ventilátormi s časovým vypínačom a detektorom vlhkosti ktoré 

sú odvedené nad strechu objektu.  

 Vetranie v objekte Fitness centra je uvažované ako nútené VZT technickou 

jednotkou. V tréningovej časti je požadovaná výmena vzduchu min. n = 4,0 a v šatňovej 

min. n = 10,0 

 

 Vykurovanie objektu je riešené sálavým podlahovým vykurovaním, pomocou 

elektrických káblov. Vykurovanie vo fitness centre je za pomoci VZT so spätným 

získavaním tepla . 

 

 Osvetlenie všetkých miestností je riešené umelo a prirodzene. Rozmery okien sú 

dodržané v doporučených plochách (min. 1/8 až 1/10 k ploche podlahy oslňovanej 

miestnosti). Pri návrhu boli dodržané platné normy ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov, 

ČSN 36 00 20 Sdružené osvětlení a ČSN EN 102464-1 Svetlo a osvětlení.  

 

 Zásobovanie vodou je riešené napojením na verejný vodovodný rad. Vodovodná 

prípojka je zakončená vodomernou sústavou. Prípojka bude vytvorená z HDPE 100 DN 

32. Splaškové vody sú zvedené kanalizačnými prípojkami do existujúcej kanalizačnej 

siete. Napojenie bude riešené potrubím PVC KG DN 150. Na kanalizačnej prípojke bude 

osadená plastová revízna šachta o prieme 600 mm. Dažďová voda je odvedená do 

retenčných nádrží, odtiaľ bude cez prepad zvedená do miestnej dažďovej kanalizácie.  

 

 Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Vzhľadom k typu využitia 

objektu sa neuvažuje s vytváraním zvláštnych protihlukových a iných opatrení. Pri bežnej 

prevádzke objektu sa nepredpokladá zvýšené zaťaženie životného prostredia.  
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B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATÍVNYMI ÚČINKAMI 

VONKAJŠIEHO PROSTREDIA 
 

a) Ochrana pred prenikaním radónu z podložia:  

Na základe mapy radónového rizika bol stanovený radónový index nízky. 

Ako protiradónová ochrana bola v objekte fitness centra použitá hydroizolácia 

Fatrafol 803. V objekte bytového domu bude použitý SBS modifikovaný pás 

Glastek 40 special mineral.  

 

b) Ochrana pred Bludnými prúdmi:  

Nepredpokladá sa za významné namáhanie blúdnymi prúdmi.  

 

c) Ochrana pred technickou seizmicitou:  

Oblasť sa nenachádza v oblasti s výskytom zvýšenej technickej 

seizmicity, preto sa pri vypracovaní dokumentácie neuvažovalo so seizmitickou 

ochranou.  

 

d) Ochrana pred hlukom:  

Vzhľadom k umiestneniu a orientáciu stavby sa nepredpokladá negatívny 

vliv hluku vonkajšieho prostredia 

 

e) Protipovodňové opatrenia:  

Objekt sa nenachádza v záplavovej oblasti.  

 

B.3 PRIPOJENIE NA TECHNICKÚ 

INFRAŠTRUKTÚRU 
 

a) NAPOJENIE MIESTA NA TECHNICKÚ INFRAŠTRUKÚRU 
 

– Kanalizácia SO-09: 

Splaškové vody budú odvedené novo navrhnutými kanalizačnými 

prípojkami do existujúcej kanalizácie. Predbežne uvažujeme potrubie DN 150 až 

DN 250. Skutočné dimenzie stanoví dodávateľ 

Dažďová voda bude zvedená strešnými zvodmi vo vnútri objektu, ďalej 

uložená v retenčných nádržiach odkiaľ prepadom tečú do dažďovej kanalizácie  

 

– Vodovod SO-07:  

Zásobovanie oboch objektou pitnou vodou bude zaistené novo 

navrhnutými vodovodnými prípojkami z existujúceho vodovodného radu. 

Predbežne uvažujeme s potrubím HDPE DN80. Na trase prípojky bude napojená 

vodomerná šachta samostatná pre každý objekt.   
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– Elektro NN SO-06: 

Napojenie na el. energiu bude vytvorené novou prípojkou nízkeho napätia, 

ktorá bude vytvorená napojením na existujúce podzemné vedenie. Prípojka bude 

vedená k rozvodným skriniam na pozemku a potom ďalej do objektov.  

 

– Plynovod SO-08: 

Napojenie bude vytvorené novou prípojkou plynovodu, ktorá bude 

napojená na existujúce plynovodné vedenie. 

 

b) PRIPOJOVACIE ROZMERY, VÝKONNÉ KAPACIY 

A DĹŽKY:  
– Splašková kanalizácia: 45 m 

– Vodovodné potrubie: 55 m 

– Plynovodné potrubie: 44 m  

– Silové potrubie: 101,5 m 

– Zdelovacie potrubie: 64 m 

– Dažďová kanalizácia: 110 m 

– Verejné osvetlenie: 114 m 

– Drenážová kanalizácia: 135,2 m 

 

B.4 DOPRAVNÉ RIEŠENIE 
 

a) POPIS DOPRAVNÉHO RIEŠENIA 
 

Súčastou výstavby objektov je aj novonavrhnutá miestna komunikácie po 

severovýchodnej strane objektu S tejto komunikácie sa bude pripájať príjazdová 

cesta ku garáži bytového domu a parkovisko pre fitnes centrum. Miestna 

komunikácia sa napája na existujúcu MK v severnej časti, p.č. 451/1. Parkovisko 

pre fitness centrum zahŕňa  21 bežných parkovacích miest s kolmým radením 

a jedno parkovacie miesto pre osoby s obmedzením pohybu a orientácie. 

 

b) NAPOJENIE ÚZEMIA NA EXISTUJÚCU DOPRAVNÚ 

INFRAŠTRUKTÚRU 
 

Vo vzdialenosti 100m je komunikácia pred objektom napojená na miestnu 

komunikáciu II. Triedy vedúcu skrz celú obec 

 

c) DOPRAVA V KĽUĎE 
 

Pred objektom bytového domu budú vybudované 3 pozdĺžne bežné 

parkovacie státia a 1 státie pre osoby s obmedzením pohybu a orientácie. 
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Pred objektom fitness centra budú vybudované 21 kolmých parkovacích 

státí a 1 státie pre osoby s obmedzením pohybu a orientácie.  

 

d) PEŠIE A CYKLISTICKÉ CHODNÍKY  
 

Pred objektami budú vybudované nové chodníky pre peších o šírke 1,5 m, 

vedúca pozdĺž novej MK, bytového domu a odbočka ku fitness centru. Pešia 

komunikácia bude tvorená betónovou zámkovou dlažbou.  

 

B.5 RIEŠENIE VEGETÁCIE A SÚVISIACICH 

TERÉNNYCH ÚPRAV 
 

a) TERÉNNE ÚPRAVY:  
 

Na pozemku budú prebiehať, v rámci výstavby objemné terénne úpravy 

súvisiace s realizáciou jednotlivých prác podla návrhu záhradného architekta. 

Plochy určené pre založenie zelene budú vyčistené od stavebného odpadu. 

Terénne úpravy budú rešpektovať svažitý charakter pozemku.  

 

b) POUŽITÉ VEGETAČNÉ PRVKY:  
 

Voľba vegetácie a vegetačných prvkov bude ponechaná na záhradného 

architekta.  

 

c) BIOTECHNICKÉ OPATRENIA:  
 

Projekt nerieši.  

B.6 POPIS VPLYVOV STAVBY NA ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE A JEHO OCHRANA 
 

a) VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – OVZDUŠIE, HLUK, 

ODPAD A PÔDY:  
 

Prevádzka stavby neobsahuje žiadnu výrobu, tým nebudú vznikať žiadne 

splodiny, ktoré by znečisťovali ovzdušie. Hluk bude vznikať bežným používaním 

objektu. Splaškové vody budú zvedené do verejnej splaškovej kanalizácie. Na 

pozemku je vyhradený priestor pre zber komunálneho odpadu ktorý bude 

vyvážaný obecnými pracovnými silami.  

 

Zatriedenie vzniknutých odpadov podľa vyhlášky 381/2001 Sb. 

Katalóg odpadov: 
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 Predpokladá sa nasledujúca produkcia a množstvo odpadov:  


– 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující org.rozpouštědla nebojiné neb. 

látky, 

– 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 0111,  

– 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly, 

– 15 01 02 Plastové obaly, 

– 17 01 01 Beton, 

– 17 02 01 Dřevo, 

– 17 02 03 Plasty, 

– 17 03 02 Asfaltové směsi, 

– 17 04 05 Železo, ocel, 

– 17 04 11 Kabely, 

– 17 05 04 Zemina a kamení (z výkopu staveb. jámy), 

– 17 05 04 Zemina a kamení (z ostatních výkopu ), 

– 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 1706 03, 

– 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry, 

– 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady, 

 

Tieto jednorazové odpady vzniknú stavebnou činnosťou v dobe výstavby. Ako 

také budú odvezené na schválené skládky a za platbu predané prevádzkovateľovi 

k skladovaniu a zlikvidovaniu v zmysle zákona č. 185/2001 Sb. v znení zákona 

č. 188/2004 Sb., v platnom znení a súvisiacich predpisoch.  

 

b) VPLYV NA PRÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DREVÍN, 

OCHRANA PAMÄTNÝCH STROMOV, OCHRANA RASTLÍN 

A ŽIVOČÍCHOV):  
 

Pozemok sa nenachádza v chránenom prostredí, taktiež sa tam 

nenachádzajú pamätné stromy, rastliny a chránené živočíchy.  

 

c) VPLYV NA SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ NATURA 

2000:  
 

Pozemok sa nenachádza v chránenom území Natura 2000. 
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d) NÁVRH ZOHĽADNENIA PODMIENOK ZO ZÁVERU 

ZISŤOVACIEHO KONANIA ALEBO STANOVISKA EIA:  
 

Riešený stavebný zámer nepodlieha procesu posudzovaniu vlivu na 

životné prostredie na základe zákona č. 100/2001 Sb., o posudzovaní 

vplivu na životné prostredie a o zmene niektorých súvisiacich zákonov. 

 

e) NAVRHOVANÉ OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÉ PÁSMA, 

ROZSAH OBMEDZENIA A PODMIENKY OCHRANY 

PODLA INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV:  
 

Nie sú navrhované žiadne ochranné pásma. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATEĽSTVA 
 

 Stavba nebude po dokončení predstavovať nebezpečenstvo pre obyvateľstvo. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY  
 

a) POTREBA A SPOTREBA ROZHODUJÚCICH MÉDIÍ 

A HMÔT, ICH ZAISTENIE:  
 

Stavenisko bude napojené na vedenie nízkeho napätia, vodovodný rad 

pitnej vody a jednotnú kanalizácia v rámci novo zriadených prípojok 

 

b) ODVODNENIE STAVENISKA: 
 

Odvodnenie staveniska nie je riešené. V rámci stavby sa nepredpokladá 

ohrozenie hromadením vody. V prípade vačších prívalových dažďov a zaplavenia 

napr. výkopovej jamy sa nahromadená voda prečerpá do novo zbudovanej 

prípojky dažďovej kanalizácie vedúcej do verejnej dažďovej kanalizácie 

 

c) NAPOJENIE STAVENISKA NA EXISTUJÚCU DOPRAVNÚ 

A TECHNICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU: 
 

Dopravne sú parcely 330/1, 330/2, 331/1, 332/1, 329/9, napojené na MK 

na parcele č. 454/1. Všetky vozidlá budú riadne očistené, než vojdú na MK.  

 

– Kanalizácia, voda: 

Stavebník si pred začatím stavebných prác podá žiadosť na 

prevádzkovateľa vodovodnej a kanalizačnej siete o zriadenie staveniskovej 
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prípojky vody a kanalizácie. Správca na základe požiadavku určí presné miesto 

a spôsob napojenia. Vodovodná prípojka bude privedená do vodomernej šachty, 

odber bude meraný. Odpadné vody zo stavebných procesov budú odborne 

likvidované generálnym dodávateľom. Sociálne priestory pre potreby stavby 

zaistia sociálne bunky, ktoré budú súčasťou centrálneho bunkoviska 

umiestneného severnej časti pozemku.   

 

– El. energia 

Generálny dodávateľ stavby si pred započatím stavebných prác podá 

žiadosť na prevádzkovateľa NN, ktorý určí podľa požadovaného príkonu 

staveniska presné miesto napojenia staveniskovej prípojky NN. Prípojka bude 

privedená do hlavného rozvádzača na stavenisku. Z nej povedú rozvody do 

podružných rozvádzačov  a odtiaľ povedú ďalej rozvody NN k jednotlivým 

miestam spotreby elektrickej energie na stavenisku. Odber bude meraný.  

 

d) VPLYV REALIZÁCIE STAVBY NA OKOLITÉ STAVBY 

A POZEMKY: 
 

Vplyv na okolité stavby bude minimálny. Pôjde o krátkodobé obmedzenia 

premávky na komunikácii z dôvodu presunu materiálov a zriadenia nových 

prípojok inžinierskych sietí. Okolité stavby budú vyrušované hlukom zo stavby 

v pracovnej dobe.  

 

e) OCHRANA OKOLIA STAVENISKA A POŽIADAVKY NA 

SÚVISIACE ASANÁCIE, DEMOLÁCIE A VÝRUB DREVÍN: 
 

Stavenisko bude oplotené mobilným oplotením výšky 2 m. Stavebné práce 

budú prebiehať v denných hodinách. Použité mechanizmy musia mať výrobcom 

v súlade s platnými predpismi garantované hladiny akustického tlaku.  

Nejestvujú žiadne požiadavky na asanácie, žiadne objekty k demolácií ani 

dreviny na výrub.  

  Pri realizácií bude postupované v súlade s nasledujúcimi dokumentmi:  

Nariadenie vlády č. 272/2011 Sb., o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami 

hluku a vibrácií, Nariadenie vlády č. 9/2002 Sb., ktorým sa stanovujú technické 

požiadavky na výrobky z hľadiská emisií hluku. 

 

f) MAXIMÁLNE ZÁBORY PRE STAVENISKO (DOČASNÉ, 

TRVALÉ):  
 

Nebudú potrebné iné zábery pozemkov pre dočasné alebo trvalé stavby. 

Zariadenie staveniska bude na parcelách č. 330/1, 330/2, 331/1, 332/1, 329/9,      

329/15, 442,5 ktoré sú vo vlastníctve stavebníka.  
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g) MAXIMÁLNE PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÁ ODPADU 

A EMISÍ PRI VÝSTAVBE, ICH LIKVIDÁCIA: 
 

Stavba nemá s ohľadom na svoj nevýrobný charakter negatívny vplyv na 

životné prostredie. Behom výstavbu budú vznikať odpady, ktoré je možné zaradiť 

podľa katalógu odpadov Vyhl. 381/2001 Sb. Odpady vzniknuté pri výstavbe budú 

uložené na regulovanú skládku, alebo ďalej spracované. Spôsob likvidácie 

odpadov vzniknutých pri stavbe bude dokladovaný pre prípad budúcej kontroly.  

Užívaním objektu nevzniknú žiadne odpady okrem bežných 

komunálnych, ktoré sa budú likvidovať klasickým spôsobom. 

 

h) BILANCIA ZEMNÝCH PRÁC, POŽIADAVKY NA PRÍSUN 

ALEBO DEPÓNIE ZEMÍN 
 

Depónia ornice a vyťaženej zeminy bude umiestnená v JZ časti parcely. 

Neskôr bude použitá na zásypy a terénne úpravy. Zemina z výkopu bude celá 

použitá na zásypy a zrovnávacie úpravy pozemku.  

 

i) OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRI VÝSTAVBE 
 

Pri vykonávaní prípravných prác, budú rešpektované všetky hygienické 

predpisy (hlavne hlučnosť a prašnosť). Pri odjazde techniky zo stavby musí 

dodávateľ dbať na jej očistenie pred vjazdom na verejnú komunikáciu. Pri stavbe 

bude materiál triedený podľa zaradenia do kategórie pre odpady a podľa tohto 

triedenia bude ukladaný na príslušné skládky a časť odpadu, ktorý nebude 

nebezpečný, bude využitým a bude uložený podľa potreby. Odpad bude 

likvidovaný podľa zákona 158/2001 Sb. V poslednom znení a výhlašok MŽP č. 

374/2008 Sb.  

 

– Hluk 

Najvyššie prípustné hladiny hluku podľa zákona č. 258/2000 Sb. 

o ochrane verejného zdravia a jeho ďalšie následné vykonávacie predpisy napr. 

nariadenie vlády č. 148/2006 Sb. (ochrana proti hluku): Predpisy a nariadenia 

stanovujú , že organizácia a občania sú povinný vykonať potrebné opatrenia ku 

zníženiu hluku a dbať o to, aby pracovníci i ostatný občania boli len v najmenšej 

možnej miere vystavený hluku, najmä musí dbať, aby neboli prekračované 

najvyššie prípustné hladiny hluku stanovené týmito predpismi.  

Zhotoviteľ je ďalej povinný dodržiavať nariadenie vlády 361/2007, 

ktorým sa stanovia podmienky ochrany zdravia zamestnancov pri práci v znení 

neskorších predpisov.  
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Zhotoviteľ je povinný vyžadovať od výrobcu stavebných strojov údaje 

o výške hluku, ktorý stroje vydávajú a vykonať opatrenia na ochranu proti 

škodlivému pôsobeniu hluku. 

 

–  Vibrácie 

Maximálne prístupné hodnoty vibrácií stanovuje Nariadenie vlády 

148/2006 Sb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií, 

ktorá tiež stanovuje povinnosti stavebných organizácií.  

 

– Prašnosť  

V priebehu vykonávania zemných prác, je zhotoviteľ povinný vykonať 

opatrenia ku zníženiu prašnosti, u verejných komunikácií je nutné ich pravidelné 

čistenie v prípade, že po nich budú jazdiť stavebné stroje. Túto povinnosť 

s pravidla určuje zhotoviteľovi stavebný úrad. 

 

– Ochrana povrchových a podzemných vôd 

V priebehu výstavby nesmie dochádzať k nadmernému znečisteniu 

povrchových vôd a ohrozovaniu kvality podzemných vôd. Zhotoviteľ musí 

dodržiavať tieto zákony a predpisy:  

 

 Zákon č. 254/2001, o vodách (vodný zákon) v znení neskorších 

predpisov,  

 Vyhláška č. 428/2001, ktorá vykonáva zákon č. 274/2001 Sb., 

o vodovodoch a kanalizáciách pre verejnú potrebu a o zmene 

niektorých zákonov (zákon o vodovodoch a kanalizáciách),  

 Nařízení vlády č. 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostiach povolenia 

k vypúšťaniu odpadných vôd do vôd povrchových a do kanalizácie 

a o citlivých oblastiach 

 

j) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI 

PRÁCI NA STAVENISKU, POSÚDENIE POTREBY 

KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA 

PRI PRÁCI PODLA INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV 
 

Na stavenisku bude dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať všeobecne 

platné technické a technologické požiadavky a príslušné normy pre príslušný 

charakter činnosti. Pri vykonávaní všetkých stavebných a montážnych prác, musia 

byť dodržované platné predpisy a technologické postupy. Jedná sa predovšetkým 

o vyhlášku 363/2005 Sb., č. 207/1991 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb., vyhláška 

č. 192/2005 Sb., ČSN 73 3050 a ďalšie platné predpisy.  
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Pracovníci pred vstupom na pracovisko musia byť dokázateľne preškolený 

z predpisov BOZP a PO. Dodávateľ stavebných prác musí v rámci dodávateľskej 

dokumentácie vytvoriť podmienky k zaisteniu bezpečnosti práce. 

Na stavenisku je nutné dodržiavať zásady požiarnej ochrany, ktoré 

vylučujú možnosť vzniku požiaru a tým aj škôd na zdraví  osôb a zariadenia 

staveniska. Pri stavbe je nutné dodržiavať požiarne bezpečnostné predpisy.  

  Časť predpisov ktoré bude nutné na stavbe dodržiavať:  

 

– Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracovište 

a pracovní prostředí,  

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

bezpečnost a ochranu zdraví pri práci na staveništích, 

– Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  

– Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdravia při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

– Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. – o ochraně zdraví pred nepříznivými účinky 

hluku a vibrací,  

– Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

pri práci 

– Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců pri práci ve znění nařízení vlády č. 532/2001 Sb. a nařízení vlády 

č. 441/2004 Sb.  

 

k) ÚPRAVY PRE BEZBARIEROVÉ POUŽÍVANIE STAVBOU 

DOTKNUTÝCH STAVIEB 
 

Realizáciou stavby nebudú dotknuté stavby určené pre bezbariérové 

užívanie. Požiadavky na úpravu staveniska a okolia pre bezbariérové používanie 

stavby nevznikajú. Stavebný pozemok je nezastavaný, nevyskytujú sa na ňom 

žiadne bezbariérovo užívané stavby.  

 

l) ZÁSADY PRE DOPRAVNE INŽINIERSKE OPATRENIA 
 

Stavba nebude zasahovať do komunikácie. Na komunikácii bude osadená 

jednoduchá dočasná značka oznamujúca „vjazd a výjazd vozidiel zo stavby“. Iné 

dopravne inžinierske zásahy nebudú nutné. 
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m) STANOVENIE ŠPECIÁLNYCH PODMIENOK PRE 

REALIZÁCIU STAVBY (REALIZÁCIA STAVBY ZA 

POUŽÍVANIA, OPATRENIA PROTI ÚČINKOM 

VONKAJŠIEHO PROSTREDIA PRI VÝSTAVBE) 
 

Špeciálne podmienky nie su vyžadované. Jedná sa o novostavbu na 

nezastavanom pozemku nevystavenú iným, ako bežným účinkom vonkajšieho 

prostredia.  

 

n) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHUDUJÚCE JEDNOTLIVÉ 

TERMÍNY 
 

Postup výstavby bude spracovaný dodávateľom diela, ktorý prerokuje 

a následne odsúhlasí zo zástupcami alebo priamo s investorom.  

– Predpokladaný začiatok výstavby:    30.5.2017 

– Predpokladané dokončenie výstavby:    30.9.2018 
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D.1 DOKUMENTÁCIA STAVEBNÉHO ALEBO 

INŽINIERSKEHO OBJEKTU 
 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE 

 

D.1.1.1 ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 

 

 Architektonické riešenie vychádza z účelu používania stavby, jeho 

umiestneniu a začleneniu do okolia. 

Jedná sa o dva objekty architektonicky prepojené. Bytová dom SO01 

a Fitness centrum SO02. Tvar objektov je závislý na funkčnom prevedení 

interiérov. Výška objektu SO01 je 9,98m a objektu SO02 5,2m.  

 

Bytový dom je navrhnutý s jedným vchodom, s jedným podzemným 

podlažím a troma nadzemnými podlažiami. Na podzemnom podlaží sa nachádza 

9 parkovacích miest, 9 skladových boxov, kotolňa, výťah a schodisko ktoré vedú 

na vyššie nadzemné podlažia. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza 

kočikáreň, miestnosť s výlevkou a 3 bytové jednotky.  1 trojizbová bytová 

jednotka a 2 dvojizbové bytové jednotky. Na druhom a treťom nadzemnom 

podlaží sa nachádzajú vždy 2 trojizbové bytové jednotky a 1 dvojizbová bytová 

jednotka. 

Prístup do bytových jednotiek je zo spoločných priestorov, schodiska 

a výťahu. Vykurovanie bytových jednotiek a zásobovanie teplou úžitkovou vodou 

je centrálne a vedie zo spoločnej technickej miestnosti. Vzhľadom na 

samostatnosť a nezávislosť budúcich vlastníkov bytových jednotiek, každý byt 

má samostatné meranie tepla, elektrickej energie, plynu a vody. 

Ide o stavbu prevažne murovanú s keramických tvárnic POROTHERM, 

steny v 1PP a stropy vo všetkých poschodiach sú navrhnuté ako ŽB . Jednotlivé 

podlažia majú tvar zložený z obdĺžnikov. Balkónové konštrukcie sú opatrené ISO 

– nosníkmi. Objekt je zastrešený jednoplášťovou plochou strechou s PVC fóliou 

v sklone 3%. Okná v obvodových konštrukciách sú navrhnuté plastové 

INTERNORM STUDIO KF 405 čiernej farby z exteriéru a bielej farby z interiéru 

a vchodové dvere do objektu sú navrhnuté ako hliníkové značky SCHUCO ASD 

75 SI. Klampiarske prvky a vonkajšie parapety sú z riešené z pozinkovaného 

plechu čiernej farby, vnútorné parapety sú navrhnuté ako plastové parapetné 

dosky, bielej farby. Všetky vonkajšie zábradlia sú vyrobené zo zvarovaných 

joklov, čiernej farby, výplň zábradlí je z číreho bezpečnostného skla. Fasáda 

pozostáva s troch použitých materiálov. Na väčšine plochy je použitá biela 

fasádna omietka so zrnitým vzorom. Pre zvýraznenie objektu sú použité na fasáde 

fasádne dosky EQUITONE TECTIVA v tmavo šedej a pieskovej farby. Fasádne 

dosky sú použité prevažne pri okenných a dverových otvoroch.  
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Fitness centrum je navrhnuté s jedným vchodom a s jedným nadzemnými 

podlažím. V priestoroch fitness centra sa nachádza zádverie, recepcia, šatne, 

umyvárne a toalety pre mužov, ženy a aj zamestnancov. Taktiež sa v priestoroch 

fitnes centra nachádza technická miestnosť a ďalej už len hlavné priestory fitness 

centra ako činková miestnosť a miestnosť pre skupinové aktivity. 

Ide o stavbu, ktorá je kombináciou ŽB, keramických tvárnic 

POROTHERM a stropné konštrukcie sú navrhnuté z predpätých stropných 

panelov SPIROLL. Budova je taktiež obdĺžnikového tvaru.  

Objekt je zastrešený jednoplášťovou plochou strechou s extenzívnou 

zelenou strechou v min. sklone 3%. Veľkoformátové okná v obvodových 

konštrukciách sú navrhnuté plastové SCHUCO FWS 60 a ostatné okná na objekte 

sú navrhnuté plastové INTERNORM STUDIO KF 405 a vchodové dvere do 

objektu sú navrhnuté ako hliníkové značky SCHUCO ASD 75 SI. Všetky okná 

a dvere sú v čiernej farbe z exteriéru a bielej farby z interiéru. Klampiarske prvky 

a vonkajšie parapety sú z riešené z pozinkovaného plechu čiernej farby, vnútorné 

parapety sú navrhnuté ako plastové parapetné dosky, bielej farby. Fasáda 

pozostáva zo štiroch použitých materiálov. Na väčšine plochy sú použité na fasáde 

fasádne dosky EQUITONE TECTIVA v tmavo šedej a béžovej farby. Na vstupe 

je použitá biela fasádna omietka so zrnitým vzorom a na celú južnú plochu fasády 

je použitá šedá fasádna omietka so zrnitým vzorom. 

 

Okolo celého realizovaného projektu je navrhnutý odkvapový chodník 

z betónovej dlažby a vymývaného kameniva.  

 

D.1.1.2 VÝTVARNÉ RIEŠENIE 

 

 Bytový dom – Na väčšine plochy fasády bude samočistiaca minerálna fasádna 

omietka Baumit NanoporTop v bielej farbe so zrnitou štruktúrou. Medzi vybranými 

osteniami sú použité fasádne dosky EQUITONE Tectiva v tmavo šedej a pieskovej farbe. 

Sokel je v šedej farbe so zrnitou štruktúrou. Výplne otvorov sú orientované prevažne na 

juhozápadnú stranu a budú použité čierne plastové rámy.  

Fitness centrum – Na fasáde budú z troch strán použité fasádne dosky 

EQUITONE Tectiva v tmavo šedej a pieskovej farbe. Z južnej strany bude použitá 

fasádna omietka Baumit NanoporTop v šedej farbe so zrnitou štruktúrou. Výplne otvorov 

búdu mať čiernu farbu rámov  

 

D.1.1.3 MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE 

 

 Bytový dom - Základové konštrukcie sú riešené z železobetónu triedy C 30/37, 

Základová doska hr. 300 až 500 mm. Suterénne steny z železobetónu C30/37 a C25/30. 

Stropné dosky železobetónové, trieda betónu C25/30 hr. 160 a 180 m. Obvodové nosné 
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murivo bude z tvaroviek POROTHER 30 Profi. Vnútorné nosné murivo bude z tvaroviek 

POROTHERM 25 Profi a POROTHERM 25 AKU SYM. Vnútorné deliace priečky je 

z tvaroviek POROTHERM 11,5 Profi. 

 Fitness centrum – Základové konštrukcie budú riešené z prostého betónu triedy C 

20/25, Obvodové steny sú zo železobetónu triedy C 25/30,keramických tvaroviek 

POROTHERM 30 Profi a 25 Profi. Vnútorné deliace steny sú z tvaroviek POROTHERM 

11,5 Profi 

  

D.1.1.4 DISPOZIČNÉ RIEŠENIE 

 

 Bytový dom – v suteréne sa nachádza hromadná garáž pre 9 vozidiel, do ktorej je 

vjazd z obslužnej komunikácie. Garáže sú dvermi prístupné zo zádveria ktoré z ktorého 

je prístupná časť skladových boxov a schodiskový priestor. Zo schodiskového priestoru 

v suteréne je prístupná druhá časť skladových boxov a technická miestnosť. Suterén 

a ostatné nadzemné podlažia sú prístupné z vnútorného železobetónového schodiska 

a výťahu. Hlavný vchod do bytového domu je orientovaný na severovýchod. Za vchodom 

sa nachádza zádverie s poštovými schránkam. Na zádverie nadväzuje kočikáreň 

a schodiskový priestor. Zo schodiskového priestoru je prístup do miestnosti z výlevkou 

a jednotlivých bytov ako aj ďalšie poschodia. Prirodzené osvetlenie oknami bolo 

v miestnostiach dodržané, byty sú dostatočne preslnené. Posúdenie z hľadiska osvetlenia 

je súčasť zložky č. 6 – VÝPOČTY STAVEBNEJ FYZIKY – ZÁKLADNÉ POSÚDENIE 

OBJEKTU Z HLADISKA STAVEBNEJ FYZIKY 

 Fitness centrum – Hlavný vchod je orientovaný na severovýchod. Za vchodom je 

zádverie na ktoré nadväzuje recepcia. Z recepcie vedie spojovacia chodba k šatniam, 

technickej miestnosti a do člnkovej zóny. Pánske šatne pozostávajú z prezliekarne, 

umyvárne, toalety so samostatným WC a sprchovej časti. Dámske šatne pozostávajú 

z prezliekarne, umyvárne, WC a spŕch. Šatne pre personál pozostávajú z prezliekarne, 

sprchy, WC a umyvárne. Ďalej nadväzuje hlavná fitness zóna – činková zóna na ktorú 

nadväzuje skupinová zóna.  

   

D.1.1.5 PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE 

 

Súčasťou výstavby objektov je aj novo-navrhnutá miestna komunikácie po 

severovýchodnej strane objektu. S tejto komunikácie sa bude pripájať príjazdová cesta ku 

garáži bytového domu a parkovisko pre fitnes centrum. Miestna komunikácia sa napája 

na existujúcu MK v severnej časti, p.č. 451/1. Parkovisko pre fitness centrum zahŕňa  21 

bežných parkovacích miest s kolmým radením a jedno parkovacie miesto pre osoby 

s obmedzením pohybu a orientácie. Parkovanie pred bytovým domom zahŕňa 3 bežné 

parkovacie miesta a jedno pre osoby s obmedzením pohybu a orientácie. Súbežne 

s komunikáciou pôjde prístupový chodník, ktorý sa rozvetvuje ku fitness centru. Na 

chodník sa pripája aj bytový dom. Chodníky budú z betónovej zámkovej dlažby, spád 

majú smerom do zelene. Odlvapový chodník je z väčšiny tvorený vymývaným 
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kamenivom. Pri vstupe do garáže je plocha z betónovej dlažby určená na uskladnenie 

komunálneho odpadu.  

 

D.1.1.6 BEZBARIÉROVÉ POUŽÍVANIE STAVBY 

 

Projektová dokumentácia musí byť v súlade s platnou legislatívou, najme 

zákonom č. 183/2006 Sb., Stavebný zákon a s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických 

požadavcích na stavby v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

o obecných požiadavkách na využívanie územia v znení neskorších predpisov, vyhlášky 

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požiadavkách zabezpečujúce bezbariérové 

používanie stavieb. Bytové jednotky nie sú navrhnuté ako bezbariérové 

 

D.1.1.7 KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 

  

Bytový dom – Základová konštrukcia je tvorená ŽB doskou položenou na pilotách 

z betónu C30/37. Zvislý nosný systém suterénu je navrhnutý železobetónový 

z monolitického betónu. Obvodové steny sú z betónu C30/37, vnútorné C25/30. Celá 

Suterénová časť je navrhovaná ako „biela vaňa“ tj. Konštrukcia so zvýšenou odolnosťou 

proti priesaku. Nosné murivo nadzemnej časti je z brúsených keramických tvaroviek 

Porotherm 30 Profi, prípadne vnútorné murivo z akustických tvaroviek Porotherm 25 

AKU SYM. Priečky z tvaroviek Porotherm 11,5.  Stropné konštrukcie sú navrhnuté 

monolitické železobetónové z betónu C25/30, presný návrh musí spraviť statik. Balkóny 

a prestrašenia sú železobetónové, vynesené pomocou Iso nosníkov. Výťahová šachta je 

železobetónová monolitická sendwichová. Zastrešenie objektu je realizované plochou 

jednoplášťovou strechou z tepelnej izolácie Isover EPS Grey 100 a spádovou vrstvou 

z tepelnej izolácie Isover EPS 100. Hydroizolácia z mPVC fólie fatrafol 810/V. Objekt je 

z vonkajšej strany izolovaný tepelnou izoláciou. Suterén je v časti zateplený 

extrudovaným polystyrénom Baumit XPS-R. V 1-3Np je Fasáda tvorená minerálnou 

izoláciou Knauf Smartwall N C1 s omietkou Baumit Nanopor Top a v časti je použitý 

rošt pre prevetrávanú fasádu z tepelnou izoláciou z minerálnej vlny Knauf 435B 

s pohľadovými doskami z vlákno cementu.  

Fitness centrum – Základová konštrukcia je tvorená pásmi a pätkami z prostého 

betónu C20/25. Zvislý nosný systém je navrhnutý v kombinácii Železobetónových stien 

a stenových stĺpov s prievlakmi. Betón C20/25. Doplnené o keramické tvárnice 

Porotherm 30 Profi a Porotherm 25 Profi. Vnutorné deliace priečky sú Porotherm 11,5. 

Dilatačná stena od objektu Bytového domu je dilatovaná expandovaným polystyrénom 

hr. 100 mm. Stropná konštrukcia je z predpätých stropných panelov Spiroll 265.  

Prestrašenie je železobetónové, vynesené pomocou Iso nosníkov. Atiky sú murované 

z Porotherm 30 Profi. Strecha je jednoplášťová, navrhnutá ako extenzívna zelená. 

Izolačná vrstva je tvorená vrstvou Isover EPS 150 S a spádová vrstva je z liateho 

ekostyrenbetónu. Hydroizoľačná vrstva je z mPVC fólie Fatrafol 818/V. Objekt je 
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z väčšinovej časti opláštený prevetrávanou fasádou z minerálnou tepelnou izoláciou 

Knauf 435 B a pohľadovými doskami z vláknocementu.   

  

D.1.1.8 STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE 

  

 Pozemok je napojený na miestnu komunikáciu. V rámci výstavby dôjde 

k napojení na stávajúce spevnené plochy. Budú vybudované prípojky el. energie, 

kanalizácie, vodovodu, komunikačného vedenia a nízkotlakového plynového vedenia. Na 

pozemku je nekryté státie pre dve vozidlá. Trasy podzemných sietí nebudú mať 

nepriaznivé účinky na hydrogeologické pomery. Pre ochranu sietí bude dodržané 

najmenšie vodorovné vzdialenosti pri súbehu sietí a najmenšie dovolené krytie 

podzemných sietí. 

 

D.1.1.9 TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY  

 

 Bytový dom je riešený klasickými jednoduchými konštrukčnými zásadami. 

 

D.1.1.10 STAVEBNÁ FYZIKA – POPIS RIEŠENIA, VÝPIS NORIEM 

a) Tepelná technika 

Vid samostatná príloha – Zložka č. 6 VÝPOČTY STAVEBNEJ FYZIKY 

 

b) Osvetlenie  

Denné osvetlenie je zaistené navrhnutými presklenými plochami výplní 

otvorov. Okenné otvory tvoria min. 10 % podlahovej plochy a je možné 

predpokladať dodržanie požiadavku normy ČSN 73 0580. Vo vnútorných 

priestoroch s trvalým pobytom ľudí je v súlade s ich funkciou využité denné 

osvetlenie vo veľkej miere. Hodnoty činiteľa dennej svetelnosti budú splňovať 

normové hodnoty závislé na predpokladanej zrakovej činnosti.  

  

Umelé osvetlenie bude zaistené jednotlivými svietidlami podľa výberu stavebníka 

a projektu elektroinštalácie. 

 

c) Oslnenie 

Objekt splňuje hygienické požiadavky na oslnenie. Vhodným návrhom 

rozmerov a polohy okien, bolo zaistené dostatočné preslnenie objektu. Sú 

vytvorené podmienky zdravej zrakovej pohody a dobrého videnia pozorovaných 

predmetov, je zabránené vzniku predčasnej a nadmernej únavy a je predídené 

možnosti úrazu podmieneného horšeným videním. Podmienky zrakovej pohody 

pri jasnej, polojasnej a zatiahnutej oblohy sú zachované. Prevažujúci smer budovy 

nie je zatienený. Užívatelia vnútorných priestorov sú chránený proti oslneniu. 

Povrchy vnútorných priestorov a ich zariadenie sú nelesklé, aby nedochádzalo 

k oslneniu odrazom svetla.  
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d) Akustika/hluk, vibrácie 

Na základe posúdenia a následného vyhodnotenia navrhnutých 

konštrukcií obvodového plášťa a vnútorných konštrukcií objektu podľa ČSN 73 

0532 je možné konštatovať, že všetky posudzované konštrukcie vyhoveli 

z hľadiska zvukovej izolácie, tj. sú splnené požiadavky na hodnoty ekvivalentnej 

hladiny akustického tlaku a vzduchovú nepriezvučnosť. V navrhovanom objekte 

nebude inštalovaný podstatný zdroj vibrácií a hluku, ktorý by mohol zhoršiť 

súčasné hlukové pomery v okolí. Konštrukcie sú navrhnuté tak, aby spĺňali 

požiadavky na vzduchovú nepriezvučnosť a kročajový útlm.  

 

D.1.2 STAVEBNO KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
 

a) Zemné práce 

Práce budú vykonávané odbornou stavebnou firmou na zemné práce podľa 

projektovej dokumentácie. Na stavebnej ploche vykoná strhnutie ornice 

o mocnosti 200 mm, ktorá bude uskladnená na depónii v JZ časti parcely. Ornica 

bude opätovne použitá pri dokončení terénnych úprav.  

Bytový dom - Objekt bytového domu je podpivničený. Vykoná sa 

vyhĺbenie stavebnej jamy pre základovú dosku. Jama bude vyhĺbená do 

nezámrznej hĺbky -3,9 m a v mieste výťahovej šachty až na -4,625 m od 

upraveného terénu (ďalej len UT). UT je v hĺbke  -0,150 m a – 3,25 m. Výkopové 

práce pre spevnené plochy budú dokončené pred dokončením terénnych úprav. 

Všetka vyťažená zemina bude uskladnená na pozemku a opätovne použitá na 

zásypy a zahradkárske úpravy. Pred betonážou bude dočistený základová špára. 

Zásypy zeminou budú zhutnené po hr. 200 mm na 0,2MPa.  

Fitness centrum – Vykoná sa vyhĺbenie stavebných rýh do hĺbky -4,2 m 

a pätiek do hĺbky – 4,6 m. Tak isto sa vyhĺbi stavebná jama pre betónovú dosku 

na úroveň -3,45 m od UT. UT je v hĺbke -0,15m a -0,32 m. Pred betonážou bude 

dočistený základová špára. Zásypy zeminou budú zhutnené po hr. 200 mm na 

0,2MPa.  

 

b) Základové konštrukcie 

Bytový dom – Najskôr sa vyvŕtajú otvory pre pilóty, následne sa osadia 

armo-koše a zabetónujú. Vykoná osadenie prestupov pre inžinierske siete. 

Vybetónuje sa podkladaný betón hr 100 mm. Do stavebnej jamy  sa vloží 

uzemňovací pás z FeZn hr. 10 mm. Základová doska bude z betónu C 30/37 hr. 

300 – 500 mm, vystuženie navrhne statik. Výpočet základových konštrukcií a ich 

posúdenie musí vykonať autorizovaný statik. 

 Fitness centrum – Najskôr sa osadia prestupy inžinierskych sietí. Do 

základových pásov sa vloží uzemňovací pás z FeZn hr. 10 mm. Základové pásy 

budú hrúbky, 500mm a 700 mm. Základové pätky majú šírku 1400 mm. 
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Základové pásy a pätka budú z betónu C20/25, Následne sa vybetónuje 

podkladaný betón hr 100mm a podlahová doska hr 150 mm.  

 

c) Zvislé konštrukcie 

Bytový dom – Zvislé konštrukcie v suteréne sú železobetónové 

monolitické, hrúbky 250 a 300 mm. Betón C30/37 a C25/30. Betón liaty po 

vrstvách a dôkladne previbrovaný. Zvislé konštrukcie v nadzemných podlažiach 

sú tvorené keramickým systémom Porotherm. Obvodové konštrukcie sú 

Porotherm 30 profi. Vnútorné nosné murivo je z Porotherm 25 AKU SYM 

a Porotherm 25 Profi, Vnútorné deliace priečky sú z Porotherm 11,5. Zdené na 

maltu na tenké špáry. Výťahová šachta je železobetónová monolitická vytvorená 

ako sendwich. Hr. Vnútornej steny je 150 a 200 mm, nasleduje dilatácia z EPS hr. 

20 mm a obalová vrstva je hr. 150 mm.  

Fitness centrum – Zvislé konštrukcie sú železobetónové monolitické, 

hrúbky a 300 mm. Betón C20/25. Betón liaty po vrstvách a dôkladne 

previbrovaný. Ďalej ako obvodové murivo je použitý Porotherm 30 Profi. 

Vnútorné nosné murivo je z Porotherm 25 Profi a Porotherm 11,5. Všetko na 

maltu pre tenké špáry.  

 

d) Vodorovné konštrukcie 

 

Bytový dom – Stropné konštrukcie sú železobetónové monolitické 

ukladané v jednom aj oboch smeroch do stropného debnenia. Betón C25/30, 

C30/37. Nosné prievlaky budú železobetónové betón C25/30 a C30/37. Preklady 

otvorov budú z montovaných keramických prekladov Porotherm 23,8.  

Fitness centrum – Stropné konštrukcie tvorené predpätými stropnými 

panelmi Spiroll hr. 265 mm. Lokálne dobetonávky budú z betónu C25/30. 

Prestupy v stropnej konštrukcii budú riešené vyvŕtaním otvoru v stropnom panely. 

Na kaldenie je vypracovaný kladačský plán.  

Balkóny a prestrešenia budú hr. 160 mm, vynesené pomocou Iso nosníkov. 

Betón C20/25. 

 

– Plochá strecha nepochôdzna 

Skladba strešnej konštrukcie je kontaktne uložená na nosnej 

konštrukcii stropu. Sklon strechy je tvorený z tepelnej izolácie, minimálny 

spád je 3%. Horná úprava strešného plášťa je tvorená PVC-P fólia 

FATRAFOL 810/V ktovená do stropnej konštrukcie. Najvyššia hrana strešnej 

roviny je +9,4 m. Najvyššia hrana atiky je vo výške +9,98 m. Podrobná 

skladba strechy vid D.1.1.15 VÝPIS SKLADIEB – BYTOVÝ DOM. 
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– Zelená strecha 

Skladba strešnej konštrukcie je kontaktne uložená na nosnej 

konštrukcii stropu. Sklon strechy je tvorený z liateho ekostyrenbetónu, 

minimálny spád je 3%. Zelená strecha je navrhnutá ako extenzívna, 

s minimálnymi požiadavkami na údržbu. Ako hydroizolácia je navrhnutá 

PVC-P fólia FATRAFOL 818/V-UV určená na zabudovanie v zelených 

strechách. Najvyššia hrana strešnej roviny je +1,28 m. Najvyššia hrana atiky 

je +1,59 m. Podrobná skladba strechy viď D.1.1.20 VÝPIS SKLADIEB – 

FITNESS CENTRUM. 

 

e) Hydroizolácie 

Bytový dom – Hlavnú hydroizoľačnú ochranu plní železobetónová 

konštrukcia z vodostavebného betónu „biela vaňa“, doplnená o špecialne tesniace 

plechy osadené v pracovných špárach. Ako doplnková hydroizolácia je navrhnutý 

SBS modifikovaný pás Glastek 40 Special mineral v jednej vrstve. Plochá strecha 

je izolovaná pomocu fólie Fatrafol 810/V a ako parotesná vrstva slúži oxidovaný 

asfaltový pás Poleyelast extra S. Fólia je mechanicky kotvená do podkladu 

pomocou hmoždiniek, rohy sú chránené poplastovaným plechom, ku ktorému je 

fólia pritavená horkovzdušnou pištoľou. Podrobná skladba strechy viď D.1.1.14 

VÝPIS SKLADIEB – BYTOVÝ DOM. 

 

Fitness centrum – Spodná stavba je izolovaná pomocou PVC-P fólie 

FATRAFOL 803. Ploché strechy sú izolované pomocou fólie FATRAFOL 

818/V-UV vhodou do zelených striech. Fólia je mechanicky kotvená do podkladu 

pomocou hmoždiniek, rohy sú chránené poplastovaným plechom, ku ktorému je 

fólia pritavená horkovzdušnou pištoľou. Poistná hydroizolácia je tvorená SBS 

modifikovaným pásom Dek Polyelast Extra S. Podrobná skladba strechy viď 

D.1.1.20 VÝPIS SKLADIEB – FITNESS CENTRUM. 

 

f) Tepelná izolácia 

Bytový dom – Objekt bude z časti zateplený kontaktným systém ETICS  

a z časti bude zateplenie súčasťou prevetrávanej fasády. Na vonkajších stenách 

bude použitý kontantný systém z minerálnej vaty KNAUF Insulation 

SMARTWALL S C1 hr 200 a160 mm, λ = 0,035 W/m·K. V prevetrávanej časti 

bude použitý systém z minerálnej vaty KNAUF Insulation T 435 B 

z nakašírovanou textíliou hr. 160 mm, λ = 0,034 W/m·K. Jednoplášťová strecha 

je zateplená expandovaným polystyrénom ISOVER EPS 100 S v premennej 

výške od 10 do 270 mm, λ = 0,037 W/m·K. A ISOVER EPS GREY 100 hr. 200 

mm, λ = 0,031 W/m·K.  Ako podhľadová izolácia v garážovej časti budú použité 

lamely s povrchovou úpravou KNAUF Insulation CLT C1, hr 100 a 120 mm, λ = 

0,040 W/m·K. V suterénnej časti bude KNAUF MPN hr. 50, 100 a 150 mm, λ = 

0,038 W/m·K. O zaizolovanie obvodových suterénnych stien sa postará BAUMIT 
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XPS-R, hr 50 a 100 mm, λ = 0,038 W/m·K. Na vnútorných stenách bude použitý 

systém z minerálnej vlny KNAUF Insulation FKD S Thermal, λ = 0,035 W/m·K. 

V podlahách budú ako akustická izolácia použité dosky z minerálnej vlny 

KNAUF Insulation PTS hr. 50 mm.  

Fitness centrum - Objekt bude z časti zateplený kontaktným systém ETICS  

a z časti bude zateplenie súčasťou prevetrávanej fasády. Na vonkajších stenách 

bude použitý kontantný systém z minerálnej vaty KNAUF Insulation 

SMARTWALL S C1 hr 200  mm, λ = 0,035 W/m·K. V prevetrávanej časti bude 

použitý systém z minerálnej vaty KNAUF Insulation T 435 B z nakašírovanou 

textíliou hr. 160 mm, λ = 0,034 W/m·K. V dilatačnej stene sú použité izolačné 

dosky ISOVER EPS 100 S v hrúbke 100 mm, λ = 0,037 W/m·K. Na stene 

dotýkajúcej sa zeminy je použitá izolácia z extrudovaného polystyrénu BAUMIT 

XPS-R, hr. 100 a 150 mm, λ = 0,038 W/m·K.  Spádová vrstva strechy je z liateho 

Ekostyrénbetónu hr 50 až 250 mm, λ < 0,1 W/m·K, hlavná izolačná vrstva strechy 

je z izolačných dosiek ISOVER EPS 200 S hr. 220 mm, λ = 0,034 W/m·K. 

V podlahe je použitý expandovaný polystyrén ISOVER EPS 150 S hr 100 mm, λ 

= 0,035 W/m·K 

  

g) Schodisko 

V objekte bytového domu je navrhnuté schodisko železobetónové 

monolitické schodisko s keramickou povrchovou úpravou. Schodisko je lomené, 

trojramenné. Zábradlie je z nerezovej ocele s ocelovým madlom vo výške 1000 

mm. Schodnica je dole kotvená do základovej dosky a hore do stropných dosiek. 

Schodisko je akusticky oddelené od nosných konštrukcií. V mieste nástupného 

a výstupného stupňa budú použité šmyková lišta SCHOCK TRONSOLE T. Ďalej 

je uložené do obvodových konštrukcií pomocou akustických boxov SCHOCK 

TRONSOLE Z. Schodisko je oddelené po celom obvode od priľahlých 

konštrukcií pomocou špárovej dosky SCHOCK TRONSOLE  B. Výpočet viď 

zložka č. 7 VÝPOČTY A TECHNICKÉ LISTY – NÁVRH SCHODISKA 

 V objekte fitness centra sa nenachádza žiadne schodisko 

 

h) Omietky 

Vonkajšia omietka bude so sytému BAUMIT. Pohľadová vrstva bude 

z minerálnej omietky BAUMIT Nanopor TOP v hrúbke 3mm na podkladnej 

vyrovnávacej vystuženej stierke BAUMIT STAR CONTACT hr. 4mm. Na 

podkladnú vrstvu musí byť použitý penetračný náter BAUMIT UNIPRIMER.  

 Vnútorné omietky pozostávajú z: BAUMIT MPI 25 ĽAHKÁ v hrúbke 15 

mm a 10 mm 
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i) Podlahy 

Bytový dom – V suterénnej časti je hrúbka podláh na zemine 200 mm. 

V Nadzemných podlažiach je hrúbka podláh 120 mm. Konštrukcie skladieb viď 

D.1.1.14 VÝPIS SKLADIEB – BYTOVÝ DOM 

Fitness centrum – Hrúbka podláh na zemine je 200 mm. Konštrukcie 

skladieb viď D.1.1.20 VÝPIS SKLADIEB – FITNESS CENTRUM 

 

j) Podhľad 

Bytový dom – V hromadnej garáži je použitý tepelnoizolačný podhľad 

z lamiel s povrchovou úpravou KNAUF Insulation CLT C1. V suteréne a v 1NP 

sú použité sadrokartónové podhľady z dosiek KNAUF pripevnené na nosnom 

rošte z CW profilov. Profily sú kotvené do stropnej dosky. Podhľadmi sú kryté 

rozvody potrubí a tepeľná izolácia.  

Fitness centrum – V šatnovej časti sú použité sadrokartónové podhľady 

z dosiek KNAUF pripevnené na nosnom rošte z CW profilov. Profily sú kotvené 

do stropných panelov. Podhľadmi sú kryté rozvody vzduchotechniky a tepelná 

izolácia. 

 

k) Obklady 

Vonkajšie obklady sú tvorené fasádnym obkladom EQUITONE Tectiva. 

Ide o farbené vláknocementové dosky. Kotvenie je na nosný hliníkový rošt. 

Obkladom je obložená časť bytového domu ako aj väčšina fitness centra. 

Umiestnenie obkladov viď príslušné výkresy projektovej dokumentácie. 

Vnútorné obklady v hygienických miestnostiach a kuchyni sú keramické, 

lepené k podkladu lepiacimi tmelmi. Výška a umiestnenie obkladu v príslušných 

výkresoch projektovej dokumentácie. Výrobca, typ a odtieň bude závisieť na 

investorovi.  

 

l) Terasa 

Terasové plochy v objekte SO01 sú navrhnuté z WPC dosiek kladených 

na nosný rošt podopretý betónovými stienkami. 

 

m) Výplň otvoru 

Bytový dom – V objekte sú navrhnuté plastové okná INTERNORM 

STUDIO KF 405 s izoľačným trojsklom v šesťkomorovom ráme. Uf = 0,97 

W/m2·K, Ug = 0,6 W/m2·K a u okien orientovaných na sever 0,5 W/m2·K. 

Farebné prevedenie do exteriéeru bude čierne ,od interiéru biela farba. Vstupné 

dvere budú hliníkové značky SCHUCO ASD 75 SI, Uf = 1,6 W/m2·K, Ug = 1,27 

W/m2. Garážové vráta značky LOMAX EXCELENT, bez prelisov, vo farbe 

antracit. Vnútorné výplne otvorov budú presnejšie špecifikované investorom. 

Výkaz viď. D1.1.15 VÝPIS VÝROBKOV – BYTOVÝ DOM 
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Fitness centrum – V objekte sú navrhnuté plastové okná INTERNORM 

STUDIO KF 405 s izoľačným trojsklom v šesťkomorovom ráme. Uf = 0,97 

W/m2·K, Ug = 0,5 W/m2·K, ďalej fasádne okná značky SCHUCO FWS 60, 

v čiernej farbe. Vstupné dvere budú hliníkové značky SCHUCO ASD 75 SI. 

Vnútorné výplne otvorov budú presnejšie špecifikované investorom. Výkaz viď. 

D1.1.21 VÝPIS VÝROBKOV – FITNESS CENTRUM 

 

n) Klampiarske, zámočnícke, stolárske výrobky 

Vchodové dvere budú bezpečnostné od firmy Sherlock. Dvere v interiéri 

budú od firmy Sapeli. Klampiarske výrobky budú z FeZn plechu hr 0,8 a 0,5 mm 

v čiernej farbe. Zámočnícke výrobky budú oceľové natreté čiernou farbou.  

Viď D.1.1.15 a D1.1.21 VÝPIS VÝROBKOV 

 

o) Vetranie  

Bytový dom - V objekte je navrhnuté vetranie pomocou okien ktoré sú 

vybavené funkciou mikro ventilácie. Odvetranie toalety, kúpeľní a digestora je 

riešené ventilátorom a ventilačným potrubím vyvedeným na strechu objektu. 

Hromadná garáž je podtlakovo vetraná aby sa zamedzilo zvyšenej koncentrácii 

výfukových plynov. Prívod vzduchu je zabezpečený cez otvor vo fasáde, odvod 

cez šachty na strechu objektu. Vetracia jednotka je vybavená snímačom ktorý 

deteguje zvýšené množstvo koncentrácie výfukových plynov. Vetranie 

skladových boxov je riešené rovnotlakovo z výmenou celého objemu vzduchu 2x 

za deň.  

Fitness centrum – V objekte je uvažované rovnotlaké vetranie pomocou 

jednotky VZT. Prívod a odvod vzduchu bude zo strechy objektu.  

 

p) Zdravotne technické inštalácie 

 

Vnútorný vodovod: Voda je privedená do objektov pomocou 

vodovodného potrubia z verejného vodovodu. Voda je dovedená do technických 

miestností kde je v zásobníkoch ohrievaná pomocou plynového kotla. Teplá 

a studená voda bude vedená inštalačnými šachtami, ďalej pod podlahou 

a omietkou v plastovom potrubí. Zariadovacie predmety budú štandardné, 

vybavené pákovými batériami 

 

Vnútorná kanalizácia: Pripojovacím potrubím budú všetky zriaďovacie 

predmety pripojené k odpadnému potrubiu, ktoré je vedené v inštalačných 

šachtách, v podhľade príp v zemine. Odpadné potrubie je pripojené k zvodnému 

potrubiu odkiaľ je vedené do splaškovej kanalizácie. Dažďové vody budú zvedené 

do retenčnej nádrže odkiaľ budú vsakované na ploche pozemku, prípadne cez 

prepad odvedené do dažďovej kanalizácie.  
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Elektroinštalácie: Svetlá a zásuvková inštalácia je navrhnutá káblami pod 

omietkou. Výška zásuviek 500mm, v kúpeľni, kuchyni a šatniach 1200 mm nad 

úrovňou podlahy. Uzemnenie a hromozvody sú tvorené zemniacou sústavou. 

 

Plynoinštalácia: Plynová prípojka je vybudovaná od vonkajšieho 

stredotlakého vedenia do stĺpiku. Od stĺpiku kde je osadený hlavný uzáver plynu, 

regulátor tlaku a plynomer, bude nadväzovať prípojkou na vnútorný rozvod plynu 

v objekte.  

 

Vykurovanie: Vykurovanie objektu bytového domu je zaistené 

elektrickými topnými káblami v podlahe. Každý byt má samostatne regulovateľné 

podlahové vykurovanie. Vo fitness centre bude ohrev vzduchu zaisťovať VZT 

jednotka so spätným získavaním tepla.  

 

3 ZÁVER 
 

Novostavby oboch objektov boli navrhnutá tak, aby požiadavky na ich prevádzku, 

údržbu, energetickú náročnosť a hospodárnosť boli čo najmenšie. Dispozičné riešenie je 

usporiadané do zoskupených celkov k pohodlnému používaniu celých objektov 

a priľahlého okolitého pozemku. Orientácia k svetovým stranám je riešená tak, aby 

miestnosti boli v dennú dobu správne osvetlené a oslnené, aby nedochádzalo k rušeniu 

okolitými stavbami a miestnymi komunikáciami.  

  

 Projektová dokumentácia bola navrhnutá so všetkými platnými vyhláškami, 

normami a zákonmi. Pre návrh boli použité technické podklady od výrobcu.  

 

 Celá diplomová práca bola vypracovaná v rozsahu zadania. Cieľom bolo 

vypracovať projektovú dokumentáciu pre vybudovanie stavby štvorpodlažného bytového 

domu s garážami a  komerčnými priestormi. Behom vypracovania práce boli nutné 

zmeny od prvotných plánov. Nejednalo sa o zásadné konštrukčné či dispozičné zmeny.  

 

 Práca pre mňa bola prínosná, vďaka svojmu veľkému rozsahu. Donútila ma 

zamyslieť sa nad novými konštrukčnými princípmi a navrhnúť funkčné riešenie.  
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4 ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV 
 

PRÁVNÍ PŘEDPISY – SBÍRKA ZÁKONŮ ČR 
 

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

− Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

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

zákon) 

− Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

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

− Zákon č. 133/1998 Sb., O technických podmínkách požární ochrany staveb 

− Vyhláška č. 246/2001 Sb., Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární 

         bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o prevenci) 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

– Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

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

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

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

 

NORMY 
 

− ČSN 73 4301 Obytné budovy 

− ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

− ČSN 73 4403 Ochranná zábradlí 

− ČSN 73 0580 – 1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky 

− ČSN 73 0580 – 2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných 

budov 

− ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

− ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny 

− ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

− ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

− ČSN 73 0540 – 1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 

− ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 

− ČSN 73 0540 – 3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

− ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

− ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

− ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami 

− ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek 

− ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

− ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
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− ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb 

– ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 

– ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 

– ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresú stavební částí 

 

KNIHY 
 

− REMEŠ, Josef, Ivana UTÍKALOVÁ, Petr KACÁLEK, Lubor KALOUSEK a 

Tomáš PETŘÍČEK. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a 

zákonů. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 191 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-3818-5. 

− HYKŠ, Pavol a Mária GIECIOVÁ. Schodiště, rampy, žebříky. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2008, 160 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-2688-5. 

− CHALOUPKA, Karel a Zbyněk SVOBODA. Ploché střechy: praktický průvodce. 

1. vyd. Praha: Grada, 2009, 259 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-2916-9. 

− KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Vyd. 1. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2007, 157 s. ISBN 978-80-7204-530-3. 

 

WEBOVÉ STRÁNKY 
 

http://www.porotherm.cz/ 

http://www.knauf.cz/ 

http://www.knaufinsulation.cz 

http://www.dektrade.cz/ 

http://www.baumit.cz/ 

http://www.isover.cz/ 

http://www.topwet.cz/ 

http://www.presbeton.cz/ 

http://www.rako.cz/ 

http://www.mirelon.com/ 

http://www.internorm.cz/ 

http://www.schieco.com 

http://www.svetlikyartus.cz/ 

http://www.sapeli.cz/cs/ 

http://www.sherlock.cz/ 

http://www.fatrafol.cz/ 

http://www.schoeck.com/ 

http://www.v-systems.sk/ 

http://www.optigreen.cz/ 

http://www.parketland.cz/ 

http://www.den-braven.cz/ 

http://www.weber.cz/ 

http://www.equitone.cz/ 

http://www.sika.cz/ 
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5 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

A SYMBOLOV 
 

1 NP    Prvé nadzemné podlažie 

2 NP   Druhé nadzemné podlažie 

3 NP   Tretie nadzemné podlažie 

1PP   Prvé podzemné podlažie 

A [m2]   Plocha 

b [m]    Šírka 

B. p. v.   Balt po vyrovnaní 

BOZP    Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

C   Druh betónu 

č. p.    Číslo popisné 

ČSN    Česká štátna norma 

d1 [m]    Odstupová vzdialenosť sálaním 

dl. [m]   Dĺžka 

DN    menovitý priemer 

DPS    Dokumentácia pre vykonávanie stavieb 

E    Exteriér 

EL. Š.    Elektromerná šachta 

EPS    Expandovaný polystyrén 

F [kN]    Zaťaženie 

fRsi    Teplotný faktor 

fRsi,N    Požadovaný teplotný faktor 

h [m]    Výška 

hr. [m]   Hrúbka 

HUP    Hlavný uzáver plynu 

HUV   Hlavný uzáver vody 

I    Interiér 

JV   Juhovýchod 

JZ   Juhozápad 

k. u.    Katastrálne územie 

M    Mierka 

m n. m.   Metrov nad morom 

Max   Maximálny 

Min   Minimálny 

MVC   Malta vápenno-cementová 

Ø [mm]   Priemer 

p. č.    Parcelné číslo 

PB    Prostý betón 

PD    Projektová dokumentácia 
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PT    Pôvodný terén 

PÚ   Požiarny úsek 

Pv [kg/m2]   Požiarne zaťaženie 

PVC   Polyvinylchlorid 

Q [l/s]    Prietok 

R [(m2·K)/W]    Tepelný odpor konštrukcie 

R. Š.    Revízna šachta 

RD    Rodinný dom 

Rdt [kPa]   Výpočtová hodnota únosnosti zeminy 

Rse [(m
2·K)/W] Tepelný odpor konštrukcie pri prestupu tepla na vonkajšej strane 

Rsi [(m
2·K)/W] Tepelný odpor konštrukcie pri prestupu tepla na vnútornej strane 

Rw [dB]   Vzduchová nepriezvučnosť 

Rw,N [dB]   Požadovaná vzduchová nepriezvučnosť 

SDK   Sadrokartón 

S-JTSK   Štátna jednotná trigonometrická katastrálna sieť 

SPB    Stupeň požiarnej bezpečnosti 

SV   Severovýchod 

SZ   Severozápad 

Tab   Tabuľka 

TUV    Teplá úžitková voda 

U [W/(m2·K)]  Súčiniteľ prestupu tepla 

Uem [W/(m2·K)] Priemerný súčiniteľ prestupu tepla 

Uem,N,20 [W/(m2·K)] Priemerný súčiniteľ prestupu tepla požadovaná hodnota 

Uf [W/(m2·K)] Súčiniteľ prestupu tepla rámom okna 

Ug [W/(m2·K)] Súčiniteľ prestupu tepla sklom okna 

ul.    Ulica 

UN,20 [W/(m2·K)] Súčiniteľ prestupu tepla požadovaná hodnota 

Urec,20 [W/(m2·K)] Súčiniteľ prestupu tepla odporúčaná hodnota 

UT    Upravený terén 

Uw [W/(m2·K)] Súčiniteľ prestupu tepla okna 

v [m/s]   Rýchlosť 

V [m3]   Objem 

VC    Vápenno-cementová 

XPS    Extrudovaný polystyrén 

ŽB    Železobetón 

θai    Parameter vnútorného vzduchu 

θe [°C]    Teplota exteriéru 

θi [°C]   Teplota interiéru  

θsi,N [°C]   Najnižšia povrchová teplota 

λ [W/(m·K)]    Súčiniteľ tepelnej vodivosti 

φi    Relatívna vlhkosť vzduchu 
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6 ZOZNAM PRÍLOH 
 

ZLOŽKA č. 1 – A. PRÍPRAVNÉ A ŠTÚDIJNÉ PRÁCE 
 

A.01 SITUÁCIA       M 1:250 

A.02 ŠTÚDIA PÔDORYSU 1PP     M 1:100 

A.03 ŠTÚDIA PÔDORYSU 1NP     M 1:100 

A.04 ŠTÚDIA PÔDORYSU 2NP, 3NP    M 1:100 

A.05 ŠTÚDIA PÔDORYSU 1PP     M 1:100 

A.06 ŠTÚDIA REZU A-A’      M 1:100 

A.07 ŠTÚDIA REZU B-B’      M 1:100 

A.08 ŠTÚDIA POHĽADOV SZ A SV    M 1:100 

A.09 ŠTÚDIA POHĽADOV JZ A JV    M 1:100 

A.10 ŠTÚDIA POHĽADOV SZ A JZ    M 1:100 

 

GEOTECHNICKÝ POSUDOK 

SEMINÁRNA PRÁCA – BIELE VANE 

 

ZLOŽKA č. 2 – C. SITUAČNÉ VÝKRESY 
 

C.01 SITUAČNÝ VÝKRES ŠIRŠÍCH VSŤAHOV   M 1:25 000 

C.02 CELKOVÝ SITUAČNÝ VÝKRES     M 1:200 

C.03 KOORDINAČNÁ SITUÁCIA STAVBY   M 1:200 

 

ZLOŽKA č. 3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÉ RIEŠENIE 
 

SO01 – BYTOVÝ DOM 

 

D.1.1.01 PÔDORYS 1PP      M 1:50 

D.1.1.02 PÔDORYS 1NP      M 1:50 

D.1.1.03 PÔDORYS 2NP      M 1:50 

D.1.1.04 PÔDORYS 3NP      M 1:50 

D.1.1.05 REZ A-A’, B-B’      M 1:50 

D.1.1.06 POHĽAD SEVERO-VÝCHODNÝ A SEVERO-ZÁPADNÝ  

         M 1:50 

D.1.1.07 POHĽAD JUHO-ZÁPADNÝ A JUHO-VÝCHODNÝ 

         M 1:50 

D.1.1.08 PÔDORYS PLOCHEJ STRECHY NEPOCHÔDZNEJ  M 1:50 

D.1.1.09 DETAIL A – SOKL A NADPRAŽIE VÝPLNE OTVORU  

         M 1:5 

D.1.1.10 DETAIL B – SOKEL     M 1:5 

D.1.1.11 DETAIL C – ATIKA      M 1:5 
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D.1.1.12 DETAIL D – STREŠNÝ VTOK    M 1:5 

D.1.1.13 DETAIL E – VÝLEZ NA STRECHU   M 1:5 

D.1.1.14 VÝPIS SKLADIEB  

D.1.1.15 VÝPIS PRVKOV – TRUHLÁRSKE, ZÁMOČNÍCKE 

 

SO02 – FITNESS CENTRUM 

 

D.1.1.16 PÔDORYS 1PP      M 1:50 

D.1.1.17 REZ A-A’, B-B’      M 1:50 

D.1.1.18 POHĽADY       M 1:50 

D.1.1.19 PÔDORYS PLOCHEJ STRECHY VEGETAČNEJ  M 1:50 

D.1.1.20 VÝPIS SKLADIEB  

 

ZLOŽKA č. 4 – D.1.2 STAVEBNO KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
 

SO01 – BYTOVÝ DOM  

 

D.1.2.01 PÔDORYS ZÁKLADOV     M 1:50 

D.1.2.02 VÝKRES TVARU MONOLITICKÉHO STROPU NAD 1PP   

         M 1:50 

D.1.2.03 VÝKRES TVARU MONOLITICKÉHO STROPU NAD 1NP   

         M 1:50 

D.1.2.04 VÝKRES TVARU MONOLITICKÉHO STROPU NAD 2NP   

         M 1:50 

D.1.2.05 VÝKRES TVARU MONOLITICKÉHO STROPU NAD 3NP   

         M 1:50 

 

SO02 – FITNESS CENTRUM 

 

D.1.2.06 PÔDORYS ZÁKLADOV     M 1:50 

D.1.2.07 VÝKRES ZOSTAVY STROPNÝCH DIELCOV NAD 1NP   

         M 1:50 

 

ZLOŽKA č. 5 – D.1.3 POŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE 
 

TECHNICKÁ SPRÁVA POŽIARNEJ OCHRANY 

D.1.3.01 SITUÁCIA POŽIARNEJ OCHRANY   M 1:200 

D.1.3.02 PÔDORYS 1PP      M 1:100 

D.1.3.03 PÔDORYS 1NP      M 1:100 

D.1.3.04 PÔDORYS 2NP      M 1:100 

D.1.3.05 PÔDORYS 3NP      M 1:100 



58 

 

 

ZLOŽKA č. 6 – STAVEBNÁ FYZIKA 
 

ZPRÁVA ZÁKLADNÉHO POSÚDENIA OBJEKTU Z HLADISKA STAVBNEJ 

FYZIKY 

PRÍLOHY ZÁKLADN=EHO POSÚDENIA OBJEKTU Z HLADISKA STAVEBNEJ 

FYZIKY 

 

ZLOŽKA č. 7 – VÝPOČTY A TECHNICKÉ LISTY 
 

NÁVRH SCHODISKA 

NÁVRH ZÁKLADOV 

 

TECHNICKÉ LISTY VÝROBCOV 

 

ZLOŽKA č. 8 – ŠPECIALIZÁCIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE 
 

NÁVRH SPOJITÉHO PRIEVLAKU P1 
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7 PRÍLOHY 
 

Viď samostatné prílohy bakalárskej práce. 

 

ZLOŽKA č. 1 – A. PRÍPRAVNÉ A ŠTÚDIJNÉ PRÁCE 

ZLOŽKA č. 2 – C. SITUAČNÉ VÝKRESY 

ZLOŽKA č. 3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÉ RIEŠENIE 

ZLOŽKA č. 4 – D.1.2 STAVEBNO KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 

ZLOŽKA č. 5 – D.1.3 POŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE 

ZLOŽKA č. 6 – STAVEBNÁ FYZIKA 

ZLOŽKA č. 7 – VÝPOČTY A TECHNICKÉ LISTY VÝROBCOV 

ZLOŽKA č. 8 – ŠPECIALIZÁCIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE 
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