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Súhrn 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vypracovať realizačný projekt bytového domu 

s polyfunkciou. 

Bodový bytový dom je s centrálnym schodiskom. Objekt má 6 nadzemných podlaží 

a jedno podzemné podlažie. Na 1. podzemnom podlaží sa nachádzajú priestory pre 

parkovanie vozidiel, pivničné kobky a miestnosť kotolne. Na 1. nadzemnom podlaží sa 

nachádzajú polyfunkčné priestory na prenájom pre 2 prevádzky a vstup do bytového domu.  

Na 2. až 5. nadzemnom podlaží sa nachádzajú bytové jednotky. Na každom z týchto 

podlaží sa nachádzajú 2 štvorizbové byty a jeden dvojizbový byt. Zastrešenie budovy tvorí 

pochôdzna strecha, kde sa nachádza spoločná terasa určená pre potreby majiteľov bytov. 

Nosný systém je tvorený monolitickým ŽB skeletom, kombinovaným 

s monolitickým stužujúcim jadrom zo ŽB stien. Doplnený je výplňovým keramickým 

murivom hr. 400mm.  Horizontálny systém je tvorený ŽB bezprievlakovými stropnými 

doskami. Budova je založená na základovej doske. 

 

Abstract 

 The task of my bachelor thesis was to develop an implementation project of 

apartment house with polyfunction.  

 The apartment building is a point type of house with a central staircase. The object 

has 6 storeys above ground and one basement storey. There are parking lot, basement cells 

and boiler room on the first basement storey. On the first floor, there are polyfunctional 

spaces for rent for two services and entrance to apartment house. There are housing units 

located on second to fifth floor. There are 2 three-room and 1 two-room flats each of these 

floors. Roof of the building is formed by walkable roof, where is located common terrace 

that serves to needs of residents of the apartments. 

 The load-bearing system consists of monolithic column system combined with 

reinforcement core made of rinforced concrete walls. Horizontal  bearing system is made 

of reinforced concrete beam-free slabs. The buliding is founded on a mat-slab foundations. 
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1 Sprievodná technická správa 

1.1 Identifikačné údaje stavby 

Názov stavby: Polyfunkčný bytový dom 

Miesto stavby: Hodonínska cesta, Bratislava - Záhorská Bystrica  

Okres: Bratislava  

Kraj: Bratislavský 

Číslo parcely: 3188/4 

Katastrálne územie: Bratislava - Záhorská Bystrica 

Projektant:  Lukáš Bosák 

Hlavný konzultant:  Ing. Adela Palková, PhD.  

Stupeň projektovej dokumentácie:  Realizačný projekt  

Druh stavby:  Novostavba  

Dátum a miesto vyhotovenia:  05.05.2012 , Bratislava 

Dodávateľ stavby: Výberové konanie 

 

1.2 Základné charakteristické údaje objektu 

Zastavaná plocha objektu: 950 m
2 

Úžitková plocha objektu: 2873 m
2
 

Obostavaný priestor objektu: 7968 m
3
 

Konštrukčná výška: 

  - podzemné podlažie 3,075 m 

  - nadzemné podlažia 3,000 m 

Počet podlaží: 6 

- podzemné podlažia: 1  

- nadzemné podlažia:  5 

Počet bytových jednotiek: 12 

- dvojizbových: 4 

- štvorizbových: 8 

Počet parkovacích miest: 24  

- pred objektom: 8 

- v suteréne: 16 
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1.3 Východiskové podklady 

Realizačný projekt bytového domu bol vypracovaný na základe podkladov 

z projektov pre územné rozhodnutie a  pre stavebné povolenie, vyhotovených v minulých 

semestroch, na základe platných STN a na základe katalógových listov použitých 

výrobkov a materiálov. 

1.4 Popis a účel objektu 

Hlavnou charakteristikou objektu je 12 bytov slúžiacich ako ubytovanie pre 

začínajúce rodiny a rodiny s deťmi. Účelom objektu je poskytnúť bývanie s celkovým 

domovým vybavením. Okrem jednotlivých bytov sú k dispozícii prenajímateľné priestory 

na prízemí, parkovacie státia v suteréne a pivničné kobky. 

1.5 Členenie stavby na stavebné objekty 

- SO 01 Bytový dom (suterén, polyfunkcia (1.NP), typické podlažie (2.-5.NP)) 

- SO 02 Kanalizačná prípojka 

- SO 03 Vodovodná prípojka 

- SO 04 Plynovodná STL prípojka 

- SO 05 Elektrická NN prípojka 

- SO 06 Spevnené plochy 

- SO 07 Príjazdná asfaltová komunikácia a vonkajšie parkovacie státia 

- SO 08 Sadové úpravy 

1.6 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Jednotlivé bytové byty nachádzajúce sa v objekte bytového domu sú určené na 

odpredaj do osobného vlastníctva na základe kúpnej zmluvy s vlastníkom objektu. 

Súčasťou týchto bytov sú parkovacie miesta a pivničné kobky umiestnené v suteréne 

objektu. Polyfunkčné priestory na prízemí sú určené na prenájom. 

1.7 Celková doba výstavby 

Predpokladaná doba výstavby, termíny začatia a ukončenia výstavby bytového 

domu budú presne určené po vypracovaní harmonogramu výstavby.  
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2 Súhrnná technická správa 

2.1 Charakter územia výstavby 

2.1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 

Stavenisko sa nachádza na parcele č. 3188/4 v okrajovej časti mesta Bratislava, na 

hranici mestských častí Záhorská Bystrica a Lamač. Parcela je určená na výstavbu 

komplexu viacerých bytových domov. Celkový počet bytových domov bude 6. Parcelu 

ohraničuje zo severnej a východnej strany hranica lesa. Na západnej hranici pozemku sa 

nachádza cestná komunikácia – Hodonínska cesta. Parcela sa nachádza na rovinatom 

teréne. Nadmorská výška parcely je 164 m.n.m. (BPV).  

Prístup na parcelu je zabezpečený z Hodonínskej cesty. Na túto cestu sa napojí 

miestna komunikácia, ktorá vedie cez celý pozemok a na ňu sa napájajú jednotlivé 

stavebné objekty. V blízkosti staveniska sa nachádzajú potrebné inžinierske siete, ktoré sa 

napoja z už spomínanej Hodonínskej cesty. Výstavba bytového domu nenaruší žiadne 

ochranné pásmo.  

 

2.1.2 Údaje o prieskumoch 

2.1.2.1 Inžinierskogeologický prieskum územia 

Na parcele bol vykonaný inžinierskogeologický prieskum. Boli vykonané hĺbkové 

sondy, z ktorých vychádzali nasledujúce skutočnosti: V mieste budúcej základovej 

konštrukcie bytového domu sa nachádzajú jednoduché základové pomery z vrstiev štrkov a 

jemných pieskov. Hydrogeologické pomery sú odrazom geologickej stavby. Hladina 

podzemnej vody sa nachádza v hĺbke približne 7m pod úrovňou terénu, čo je približne 3m 

pod úrovňou základovej škáry objektu.. Pri navrhovaní spodnej stavby sa neuvažoval 

vplyv podzemnej vody. Pozemok sa nachádza mimo povodňovej oblasti, preto sú hrozby 

záplav zanedbateľné. 

2.1.2.2 Dendrologický prieskum 

Vzrastlá zeleň na pozemku bude podrobená dendrologickému prieskumu.  

V súvislosti so spracovaním projektovej dokumentácie bude vykonaná inventarizácia a 

spoločenské ohodnotenie drevín, ktoré sa nachádzajú na pozemku. Inventarizácia drevín 

pre potreby žiadosti o povolenie výrubu drevín  bude vychádzať z platného zákona NR SR 

č.287/1994 O ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého sa zakazuje poškodzovať a ničiť 

dreviny / § 32,ods.1 /, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
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č.93/1999 Z.z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom 

ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchoch a drevín v znení vyhlášky MŽP 

SR č.183/2001 Z.z. Dominantné okrasné solitérne dreviny nachádzajúce sa v území 

zostávajú zachované a tvoria kostru sadových úprav. 

2.1.3 Vplyv objektu na životné prostredie. Odpady 

Stavba svojim účelom, ako aj navrhnutým stavebno-technickým riešením nenarúša 

životné prostredie, naopak vytvorí novú kvalitu v danom území. Po zrealizovaní 

stavebného diela bude využitá a urbanizovaná časť nevyužitej plochy a touto stavebnou 

činnosťou bude zvýšená celková úroveň životného prostredia v danej lokalite. 

Na danom území sa nenachádzajú žiadne chránené lokality ani kultúrne pamiatky. 

Ak pri hĺbení stavebnej jamy dôjde k objaveniu archeologických, je potrebné realizovať 

archeologický prieskum daného územia podľa zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane 

pamiatkového fondu. Potrebný je výrub niekoľkých kríkov. Po realizácii bytového domu 

sa jeho okolie upraví výsadbou zelene podľa výkresu sadových úprav. 

Počas užívania stavby, bude stavba produkovať odpad totožný ako domový odpad 

obcí kód 20 03 01, likvidovaný na  mestskej skládke domového odpadu. Kontajnery na 

odpad budú umiestnené v južnej časti pozemku na spevnenej ploche. Nakladanie 

s odpadmi upresňuje zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení vyhlášky MŽP č. 

283/2001 a vyhlášky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov. 

2.1.4 Chránené územia 

Bytový dom nezasahuje do pôdneho a lesného fondu, poľnohospodárskeho fondu, 

ochranného územia a  územia na ťažbu surovín. 

2.1.5 Príprava územia pred výstavbou 

Na riešenej parcele sa nachádzajú nízke porasty tráv a kríkov. Pred výstavbou sa 

odstránia kroviny. Ornicu je potrebné odstrániť do hĺbky 250mm. Ornica potrebná  na 

sadové úpravy sa uloží na skládku umiestnenú na stavenisku a po dokončení výstavby sa 

využije na sadové úpravy v okolí objektu. 

Ďalej sa vybuduje dočasná komunikácia, ktorá sa bude napájať na Hodonínsku 

cestu. Táto komunikácia bude zabezpečovať prístup mechanizmov na stavbu. Pri 

navrhovaní treba uvažovať s polomermi otáčania nákladných automobilov. Na stavenisko 

je potrebné umiestniť prenosné kontajnery,  hygienické zariadenia pre robotníkov a 
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vrátnicu. Taktiež treba vytvoriť vhodný podklad pre vežový žeriav a spevnené plochy pre 

skládky materiálu.  

Stavenisko bude pred výstavbou bytového domu odovzdané stavebníkom 

a prevzaté zhotoviteľom v celom rozsahu. Pri odovzdaní staveniska zabezpečí stavebník 

vytýčenie hranice staveniska, výškových a polohopisných bodov a všetkých podzemných 

inžinierskych sietí ktoré sa nachádzajú na stavenisku.  Určia sa miesta pre dočasný odber 

elektrickej energie a vody pre stavebné účely a dočasné miesto napojenia odpadových vôd. 

Po prevzatí staveniska sa vybuduje oplotenie vrátane vstupov na stavenisko. Pre potreby 

strojov a zariadenia staveniska sa vybudujú rozvody elektrickej energie a vody.  

 

2.2 Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby 

2.2.1 Urbanistické riešenie stavby 

Stavenisko sa nachádza na parcele č. 3188/4 v okrajovej časti mesta Bratislava, na 

hranici mestských častí Záhorská Bystrica a Lamač. Parcela sa nachádza na rovinatom 

teréne. Nadmorská výška parcely je 164 m.n.m. (BPV). Stavba patrí do katastrálneho 

územia mesta Bratislava, miestnej časti Záhorská Bystrica. Riešené územie je rovinaté a 

nachádza sa v nadmorskej výške 126m.m.m.. Vzhľadom k umiestneniu na pozemku sa 

objekt bude nachádzať v jeho severnej časti. Toto umiestnenie bolo zvolené kvôli 

umiestneniu viacerých bytových domov na pozemku. Objekt sa napája na komunikáciu, 

ktorá prechádza cez celú parcelu a umožňuje napojenie aj ďalších objektov bytových 

domov. Priestor medzi bytovým domom a spomínanou komunikáciou je oddelený 

oddychovou zónou s lavičkami a detským ihriskom. Túto zónu je potrebné oddeliť od 

komunikácie vysadením zelene, ktorá zabezpečí utlmenie hluku z premávky na 

komunikácii. Do podzemných garáží je prístup z príjazdovej cesty zo západnej časti 

objektu. Taktiež je z tejto cesty riešené prípadné zásobovanie polyfunkcie a odvoz 

komunálneho odpadu.. Tieto činnosti nezasahujú do kľudovej zóny obyvateľov. Pri objekte 

sa nachádza 8 parkovacích miest, z čoho jedno je určené pre TZP. V prípade zvýšenej 

potreby parkovacích miest je možné tento počet zvýšiť vytvorením ďalších miest. Vstupy 

do polyfunkcie, ako aj do bytového domu sú riešené zo západnej strany. Pred vstupmi do 

polyfunkcie sa nachádza terasa, ktorá môže byť využívaná nájomcami týchto prevádzok. 

Na severnej strane bytového domu sú taktiež riešené terasy, z ktorých je výhľad na 

susediaci les. Na tieto terasy je prístup zo zadných vstupov do polyfunkcie. Tieto plochy, 
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ako aj chodníky v okolí objektu sú vytvorené zo zámkovej dlažby ukladanej do štrkového 

lôžka. Ostatné plochy budú riešené ako trávnanté plochy s drobnou zeleňou. 

2.2.2 Architektonické riešenie objektu 

Bytový dom je riešený ako Bodový dom s centrálnym schodiskom. Prevládajú 

jednoduché geometrické tvary. Bočné strany objektu tvoria rovinné plochy. Južnej strane 

dominuje mierne predsadený schodiskový priestor a vstup do schodiskového priestoru. Na 

tejto fasáde sa nachádzajú zábradlia pri francúzskych oknách, ktoré pohľad oživujú 

a dodávajú budove moderný vzhľad. Všetky zábradlia sa skladajú z kombinácie skla 

a nerezu. Na severnej strane sa nachádzajú predsadené a zapustené loggie. Fasáda takto 

nepôsobí fádne. Polyfunkcia je opticky oddelená od zvyšku budovy tmavším vyhotovením 

vonkajšej maľby, rovnako ako priestor schodiska. Byty sú riešené moderne, jednoduchými 

pravouhlými tvarmi a otvorenými priestormi. Strecha je riešená ako plochá pochôdzna. 

Práve pochôdzna strecha a voľba materiálov pridávajú danému objektu na atraktivite. 

Farebne je dom riešený v dvoch odtieňoch. Prízemie s polyfunkciou a vystúpená časť 

schodiska sú farebne riešené omietkou, ktorá je realizovaná ako imitácia dreva. Zvyšok 

domu má štukovú omietku svetlo-šedej farby, ktorá pôsobí moderne. Všetky výplne 

otvorov majú vonkajšiu plochu upravenú hliníkovým opláštením. Fasáda je takto riešená 

jednoducho a nenarúšajú ju zbytočne prekombinované farebné odtiene. 

Použité materiály a farebnosť: pohľadový betón (rampa do garáže), nerez 

(zábradlia), sklo (výplň zábradlia), hliníkové opláštenie výplní otvorov , omietka 

s imitáciou dreva – hnedá, štuková omietka svetlosivej farby. 

2.2.3 Dispozičné riešenie objektu bytového domu 

Bytový dom sa skladá zo 6 podlaží. Tieto sa delia na 5 nadzemných podlaží a jedno 

podzemné. V suteréne sú umiestnené garážové státia a pivničné kobky pre majiteľov bytov 

a kotolňa. Vstup pre vozidlá do podzemnej garáže je zabezpečený rampou. V podzemnom 

podlaží sa nachádza 16 parkovacích miest. Týmto je zabezpečené parkovanie majiteľov 

bytov, keďže bytov je 12. Zvyšné parkovacie miesta je možné odkúpiť majiteľmi bytov. 

Presvetlenie suterénu je zabezpečené oknami s prefabrikovanými anglickými dvorcami. 

Z garážového priestoru sa dá prejsť do pivničných priestorov, alebo na spoločné centrálne 

schodisko. Pivničné kobky sú prístupné cez spoločnú chodbou. Z tejto chodby je prístup aj 

do kotolne, ktorá je umiestnená na jej konci. Garážový priestor má podstatne väčšie 

pôdorysné rozmery ako zvyšok podlaží objektu. Tieto rozdiely sú riešené terasami, cez 
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ktoré sa dá dostať do polyfunkcie umiestnenej na prízemí. Vstupy do polyfunkcie sú 

riešené zo severnej strany. Ďaľšie vstupy sú prístupné zo zadnej terasy bytového domu. 

Polyfunkcia je riešená ako priestor na prenájom. Každá polyfunkcia obsahuje jeden 

veľkopriestor a hygienické zázemie pre personál, spoločne s dennou miestnosťou 

a skladom. Dané dve prevádzky polyfunkcie sú situované zrkadlovo. Do obytnej časti sa 

dostaneme hlavným vstupom, ktorý je na južnej strane. Za týmto vstupom sa nachádza 

zádverie so schránkami, ktoré je od komunikačného priestoru oddelené presklenou stenou 

s uzamykateľnými dverami. Schodiskovým priestorom sa dá následne dostať do 

jednotlivých bytov, ktoré sú taktiež prístupné výťahom. Na každej medzipodeste je priestor 

schodiska presvetlený sklopným oknom. Schodiskom aj výťahom sa dá ďalej vyjsť na 

strechu, ktorá je pochôdzna. Táto je zabezpečená podobným exteriérovým zábradlím ako 

na loggiách. Je tu vytvorená jedna veľká plocha,  ktorú môžu využívať majitelia bytov na 

rôzne účely. 

2.2.4 Dispozičné riešenie bytov 

V bytovom dome sa nachádzajú dva štvorizbové byty a jeden dvojizbový byt na 

každom z typických podlaží. Tieto byty sú prístupné zo spoločného schodiska. Štvorizbové 

byty sú totožné, ale sú zrkadlovo obrátené. Každý sa nachádza na protiľahlých stranách 

objektu. Po vstupe do bytu vojdeme do chodby. Cez túto chodbu sa dostaneme do nočných 

častí bytu, ako aj do dennej časti. Po pravej strane sa nachádza trojo dverí, prvé vedú do 

detskej iby, podobne aj druhé. Tretie dvere po pravej strane vedú do spálne rodičov. 

V spálni sa nachádza veľké francúzske okno s výhľadom na oddychovú zónu pred 

objektom. Všetky tieto miestnosti sú orientované na južnú stranu. Oproti spálne sa 

nachádza kúpeľňa, ktorá je prirodzene presvetlená, aj odvetraná. Prvé dvere vľavo vo 

vstupnej chodbe patria miestnosti WC, ktorá nie je priamo osvetlená a je odvetraná cez 

šachtu, ktorá je umiestnená v jadre. Cez vstupnú chodu sa dá plynulo prejsť do dennej 

časti, ktorá tvorí jeden veľkopriestor. Tu sa nachádza obývacia izba a vpravo kuchyňa 

s jedálňou. Z kuchyne je prístup cez balkónové dvere na loggiu. Vstupná chodba 

dvojizbového bytu  má viacero funkcií. Tvorí funkciu zádveria, chodby aj šatníka. Touto 

chodbou sa dá dostať do všetkých miestností bytu. Po pravej strane sa nachádzajú dvere do 

WC a do kúpeľne, ktorá je umiestnená bližšie k spálni. Tieto miestnosti nie sú prirodzene 

osvetlené ani vetrané. Vetrané sú cez šachtu, ktorá je umiestnená v jadre. Spálňa je 

umiestnená oproti vchodovým  dverám. Výrazný prvok spálne tohto bytu tvorí predsadený 

priestor, ktorý je uložený na konzolovej doske. Do tohto priestoru sa umiestnil stôl, ktorý 
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týmto nijako nezasahuje do priestoru spálne a neobmedzuje v nej pohyb. Nad týmto stolom 

sa v obvodovej stene nachádza okno, ktoré zabezpečuje dostatočné presvetlenie a vetranie 

miestnosti. Prepojená kuchyňa s obývačkou nie je nijako oddelená od chodby, čiže sa dá 

plynule prejsť otvoreným prechodom do týchto priestorov. Z tejto miestnosti je priamy 

prístup na loggiu. Všetky miestnosti majú jednoduché geometrické členenie priestoru, 

ktoré poskytuje ľahké zariaďovanie a jednoduché zaradenie funkcie miestnosti. 

2.2.5 Stavebno- technické riešenie 

Nosný systém stavby (stĺpy, steny, stropy, stužujúce vence, schodisko a základy) 

pozostáva z monolitickej betónovej konštrukcie z betónu  C 25/30  vystuženého oceľovou 

výstužou 10 505 ( R ) - S500. Nosné prvky zodpovedajú statickému výpočtu. Nosné 

konštrukcie budovy sú navrhnuté v súlade s platnými normami na území Slovenskej 

republiky, konkrétne: 

 STN EN 1990 - Zásady navrhovania konštrukcií, 

 STN EN 1991 - Zaťaženia konštrukcií, 

 STN EN 1992 - Navrhovanie betónových konštrukcií 

Na prepojenie balkónovej dosky a stropnej dosky je použitý systém Isokorb, ktorý plní 

nosnú funkciu a slúži aj ako tepelnoizolačná vrstva, ktorá prerušuje tepelný most na tomto 

prepojení. Všetky skladby striech, podláh a stien boli navrhnuté podľa kritérií na optimálnu 

pohodu bývania. Všetky výplne vonkajších otvorov sú navrhnuté a posúdené tak, aby 

vyhovovali požiadavke na minimálnu povrchovú teplotu.  

2.2.6 Bezbariérové úpravy 

Objekt je riešený bezbariérovým prístupom pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Na terasu pred polyfunkciami a vstupom vedie bezbariérová rampa. Táto môže 

byť využívaná ako osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, tak aj rodinami s malými 

deťmi v kočíkoch. Vstupy do jednotlivých polyfunkcií a hlavný vstup do bytového domu 

sú vyriešené tak, aby nemuseli užívatelia prekonávať veľké prekážky. Do bytov, garáže 

a na pochôdznu strechu sa dá premiestniť výťahom. Taktiež sú tu vytvorené parkovacie 

státia pre invalidov,  v garážach a aj pred objektom.   
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2.2.7 Napojenie bytového domu na inžinierske siete 

Objekt je napojený na inžinierske siete, ktoré sú určené pre celý areál bytových 

domov. Tieto siete sú napojené na jestvujúce inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú na 

Hodonínskej ceste. V rámci objektu je riešená prípojka kanalizácie, prípojka vody, 

prípojka plynu a elektrická prípojka. 

2.2.8 Požiadavky na dopravu a parkovanie 

Riešená parcela dopravne nadväzuje priamo na jestvujúce miestne komunikácie v tejto 

lokalite. A to na Hodonínsku cestu. 

Navrhovaný areál je relatívne uzatvorenou časťou s jednou zokruhovanou 

komunikáciou, ktorá je  napojená na prístupovú komunikáciu. Z tejto obslužnej 

komunikácie je priamo zabezpečovaná dopravná obsluha jednotlivých objektov. Celková 

dopravná intenzita v areáli predpokladá iba občasný príjazd malých a stredných 

nákladných zásobovacích vozidiel (do 9 t), pričom sa nepredpokladá ich intenzívny príjazd 

a pohyb (do 5-7 vozidiel /deň). Najťažší typ nákladnej dopravy zahŕňa odvoz domového 

komunálneho odpadu. Počas výstavby sa predpokladá zvýšený pohyb nákladných vozidiel 

súvisiacich so stavebnou činnosťou. 

Túto dopravu je možné časovo a veľkostne obmedziť podľa vznikajúcich 

podmienok v celom okolí. Riešenie pešej dopravy využíva všetky chodníky na 

bezproblémový pohyb chodcov okolo objektov. K objektu je výborný prístup z verejného 

chodníka vedúceho pozdĺž obslužnej komunikácie. Všetky navrhované vnútorné pešie 

trasy a priestory budú 

 realizované bezbariérovo s farebným a povrchovým odlíšením podľa potrieb slabozrakých 

a nevidiacich. 

V riešenom území nie je v tesnej blízkosti žiadna zastávka linky hromadnej 

dopravy. Obyvatelia budú musieť dochádzať na jestvujúce zastávky MHD, ktoré sú 

umiestnené vo vzdialenosti cca 500 m južne od vstupu do areálu.  
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3 Technická správa 

3.1 Práce hlavnej stavebnej výroby (HSV) 

3.1.1 Zemné práce 

Z inžinierskogeologického prieskumu bolo zistené, že objekt bude založený v 

jednoduchých základových pomeroch z vrstiev štrkov a jemných pieskov. 

Hydrogeologické pomery sú odrazom geologickej stavby. Hladina podzemnej vody sa 

nachádza v hĺbke približne 7 m pod úrovňou terénu, čo je približne 3 m pod úrovňou 

základovej čiary objektu. Preto sa pri navrhovaní spodnej stavby neuvažoval vplyv 

podzemnej vody. 

Zemné práce sa začnú odobratím ornice v hrúbke 250 mm. Časť ornice sa uloží na 

skládku zeminy kvôli ďalšiemu využitiu. Skládka na to určená sa nachádza priamo na 

stavenisku. Zvyšok ornice sa odvezie na skládku mimo mesta. Odložená ornica sa po 

ukončení prác rozprestrie a použije na sadové úpravy. Ďalej sa musí pripraviť stavenisko. 

Musí sa vytýčiť samotný objekt bytového domu a taktiež všetky prípojky vedené k tomuto 

objektu. Po vykonaní všetkých týchto prípravných prác sa môžu začať samotné výkopové 

práce.  Začnú sa strojovým výkopom stavebnej jamy. Stavebná jama bude svahovaná, 

nezapažená. Sklon svahu po obvode jamy bude spádovaný v pomere 1:0,6. Časť 

z vykopanej zeminy sa ponechá na stavbe na zásypy a časť sa odvezie na skládku zeminy, 

tzv. depóniu. Základová jama pod výťahovou šachtou sa vykope rýpadlom a následne sa 

dočistí ručne. Tvar a presné rozmery výkopov sú uvedené vo výkresovej dokumentácii vo 

výkrese výkopov. Po betonáži základovej dosky a nosného systému 1.PP sa osadia 

anglické dvorce, okná a vyhotoví sa odizolovanie spodnej stavby. Následne sa po obvode 

objektu vyhotoví drenážny systém, ktorý sa zasype štrkom po hornú úroveň základovej 

škáry a zhutní. Jama okolo objektu sa zasype zeminou zo skládky na stavenisku. Táto 

nasypaná zemina sa zhutní po vrstvách na 0,2 MPa. Vykopaný priestor pod rampou sa 

zasype až po jej vyhotovení. Výkopové práce pre prípojky objektu budú vykonané 

rýpadlom do požadovanej hĺbky. Po ich vyhotovení budú zasypané a zhutnené na pôvodnú 

pevnosť zeminy.  

3.1.2 Založenie objektu, základové konštrukcie 

Vyhotovenie základovej konštrukcie sa realizuje následne po vyhotovení výkopov. 

Dno stavebnej jamy sa vysype štrkovým lôžkom hr. 100 mm. Na lôžko sa ako ďalšia 

vrstva vybetónuje podkladový betón hr. 100 mm, ktorý má funkciu ochrany horizontálnej 



20 
 

hydroizolácie spodnej stavby. Po uložení hydroizolácie sa vybetónuje ďalšia vrstva 

ochranného betónu v hrúbke 50mm, ktorá slúži ako ochrana výstuže v základovej doske. 

Uloženie výstuže do základových dosiek sa vyhotoví podľa výkresu výstuže, pričom musia 

byť dodržané všetky zásady dané normou. Výstuž je z ocele 10 505 (R) - S 500. Základová 

doska sa vybetónuje z betónu C25/30. Hrúbka dosky bude podľa výkresu základov 600 

mm. Následne je možné vyhotovovať zvislé nosné konštrukcie (steny, stĺpy), ktorých 

výstuž sa spojí s výstužou prečnievajúcou z dosky, čím sa zabezpečí monolitickosť 

nosných konštrukcií. 

3.1.3 Zvislé konštrukcie 

Navrhnutý nosný systém objektu je železobetónový monolitický skelet z betónu 

C25/30 vystuženého oceľovou výstužou z ocele 10 505 (R) - S 500. Navrhnuté nosné stĺpy 

sú  konštantného prierezu 400 x 400 mm po celej výške objektu. Mení sa len stupeň 

vystuženia v závislosti umiestnenia stĺpa v objekte a zaťaženia na stĺp. Najväčšia modulová 

vzdialenosť stĺpov je 7,2m. Objekt má 1 podzemné a 5 nadzemných podlaží. Konštrukčná 

výška podlaží je 3,0m. V suteréne je nosný systém doplnený o ŽB nosné steny, ktorých 

hrúbka je 200 mm. Tieto prenášajú vzniknuté tlaky zo zeminy do základovej dosky. Pri 

debnení a betónovaní stien treba zabezpečiť vyhotovenie prestupov v stene, podľa výkresu 

tvaru 1.PP. Stabilizačnú funkciu v objekte zabezpečuje stužujúce jadro. Jadro je tvorené 

ŽB stenami hr. 200 mm. Táto hrúbka je konštantná po celej výške objektu. Obvodový 

plášť budovy je riešený výplňovým keramickým murivom POROTHERM Profi 40, hr. 

400 mm. Tepelný odpor samotného keramického muriva je 3,05 m
2
.K/W. Ložné škáry 

keramického muriva sú realizované pomocou celoplošného tenkovrstvového lepidla. 

3.1.4 Vodorovné  konštrukcie 

3.1.4.1 Vodorovné nosné konštrukcie 

Stropné dosky  sú vyhotovené ako bezprievlakové monolitické železobetónové 

dosky nosné v dvoch smeroch hr. 240 mm. Dosky pod vonkajšími terasami na prízemí sú 

posunuté nižšie o 450 mm z dôvodu vyrovnania rozdielov skladieb podláh. Hrúbka dosiek 

je nemenná. Súčasťou stropných dosiek je aj ŽB stužujúci obvodový veniec. Jeho rozmery 

sú 400x500 mm. Na prepojenie balkónovej dosky a stropnej dosky je použitý systém 

Isokorb typ KF50-CV35-V8-h200 a typ KF40-CV35-h200, ktorý plní nosnú funkciu 

a slúži aj ako tepelnoizolačná vrstva, ktorá prerušuje tepelný most na tomto prepojení. 

Konzolové dosky balkónov sú hrubé 200 mm. Materiál vodorovných nosných konštrukcií 
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je identický zo skeletom. Betón C25/30 vystužený oceľovou výstužou z ocele 10 505 (R) - 

S 500. Prestupy v doske treba realizovať podľa výkresu tvaru.  

3.1.4.2 Izolácie a odvodnenie plochej strechy 

Zastrešenie objektu je navrhnuté ako pochôdzna plochá strecha. Nepochôdzna 

strecha sa nachádza nad schodiskovým priestorom a nad vstupným priestorom do objektu. 

V každom z prípadov sa jedná o jednoplášťovú plochú strechu. Nosnú časť strechy tvorí 

bezprievlaková ŽB stropná doska hr. 240 mm. Na nej je spádová vrstva z polystyrénbetónu 

(1%), parozábrana, tepelnoizolačná vrstva z dosiek Dachoterm SL (λ = 0,038 W/(m.K)) 

a hydroizolačná vrstva. Hydroizolačnú funkciu strechy tvorí fóliová hydroizolácia Fatrafol 

810. Funkciu poistnej hydroizolácie tvorí parozábrana z modifikovaného asfaltu ALU-

VILLATHERM s mikroventilačným therm systémom. Tento hydroizolačný systém 

bezpečne odvádza dažďovú vodu zo strechy do dvoch strešných vpustí značky TopWet. 

Obe vpuste majú priemer DN 70 mm. Pri vyhotovení hydroizolácie plochej strechy treba 

zabezpečiť odbornú realizáciu a kontrolu vyhotovenia. Všetky prípadné poruchy treba 

odstrániť. Tesnosť vyhotovenia sa preverí skúškami tesnosti podľa príslušnej technickej 

normy. Na pochôdznej streche tvorí zaťaženie hydroizolácie rošt s exteriérovými doskami 

Woodlook. Na nepochôdznej streche nad schodiskom je to vrstva štrku hr. 100 mm a nad 

vstupným priestorom je izolácia kotvená mechanicky. Skladby striech sú vypísané 

v prílohe a taktiež vo výkresoch rezov a detailov.   

3.1.5 Schodisko 

V objekte sa nachádza jedno centrálne schodisko. V typických podlažiach je 

navrhnuté ako dvojramenné, s medzipodestami. Počet stupňov v jednom ramene je 10 

spolu s jalovým stupňom. Výška schodu je 167 mm a šírka 300 mm. V 1.PP a v 1.NP sa 

nachádza schodisko jednoramenné s ramenom na výšku celého podlažia. Počet stupňov 

v tomto schodisku je 19 stupňov, spolu s jalovým stupňom. Rozmery schodov v tomto 

schodisku sú rovnaké ako v typickom podlaží. Schodisko je kotvené do ŽB schodiskovej 

steny. Konštrukcia schodiska je dosková monolitická z betónu C25/30 vystuženého 

oceľovou výstužou z ocele 10 505 (R) - S 500. Šírka jedného ramena 1200 mm. 

Konštrukčná výška schodiska je 3000 mm a je rovnaká po celej výške objektu. 
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3.1.6 Výťah 

Vertikálnu komunikáciu v objekte zabezpečuje okrem schodiska aj výťah. Navrhuje 

sa výťah Otis Gen 2 Comfort  pre 8 osôb, s nosnosťou 650kg, bez strojovne. Vstup 

a výstup z výťahu je riešený ako prechodný. Je to z dôvodu dispozičného riešenia objektu. 

Výťah sa pohybuje rýchlosťou 1 m/s. Výťahová šachta bude umiestená v zrkadle 

schodiska. Hrúbka stien šachty bude 200 mm. Steny budú z betónu C25/30 vystuženého 

oceľovou výstužou z ocele 10 505 (R) - S 500. Vnútorný rozmer šachty bude 2400 mm x 

2400 mm. Dno výťahovej šachty je 1650 mm pod podlahou v suteréne. 

3.1.7 Komínové teleso 

   Odvod spalín a prívod spaľovacieho vzduchu je v objekte zabezpečený jedným 

komínovým telesom Schiedel Kerastar s priemerom ø 240 mm. Na komínové teleso sú 

napojené dva plynové kondenzačné kotle, ktoré sa nachádzajú v kotolni na 1.PP. 

Napojenie kotlov je riešené spoločným koaxiálnym dymovodom ø 160 mm na komínové 

teleso.  

3.2 Práce pomocnej stavebnej výroby (PSV) 

3.2.1 Tepelné izolácie 

Aby fragmenty konštrukcií vyhovovali na posúdenie z hľadiska súčiniteľu 

prechodu tepla a kondenzácie vodnej pary a aby boli dosiahnuté prípustné teploty 

v kritických detailoch konštrukcie, je potrebné objekt zatepliť. Konštrukcia obvodových 

stien je zateplená tepelnou izoláciou z minerálnej vlny NOBASIL-FKD (λ = 0,043 

W/(m.K)) hrúbky 150mm. V soklovej oblasti je použitá tepelná izolácia Styrodur  hrúbky 

100mm. V spodnej stavbe sú ako primurovka použité dosky Foamglas Wall Board hrúbky 

50mm. Tieto dosky plnia zároveň aj ochrannú funkciu hydroizolácie. Na prepojenie 

balkónovej dosky a stropnej dosky je použitý systém Isokorb typ KF50-CV35-V8-h200 

a typ KF40-CV35-h200, ktorý plní nosnú funkciu a slúži aj ako tepelnoizolačná vrstva, 

ktorá prerušuje tepelný most na tomto prepojení. Ten je realizovaný v hrúbke 80mm. 

Tepelnoizolačnú vrstvu plochej strechy tvoria dve vrstvy dosiek z minerálnej vlny 

Dachoterm SL (λ = 0,038 W/(m.K)). Obe vrstvy sú realizované v hrúbke 100mm. Takisto 

sú riešené i terasy pred objektom. Nepochôdzna strecha nad vstupom je zaizolovaná 

doskami z minerálnej vlny Dachoterm SL (λ = 0,038 W/(m.K)) a podkladnými doskami 

DACHOTERM SL (λ = 0,038 W/(m.K)). Obe vrstvy sú realizované v hrúbke 100mm. 
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Atika na objekte je zaizolovaná zo všetkých strán. Všetky vrstvy, ako vonkajšia, tak 

i vnútorná strana sú realizované z tepelnej izolácie NOBASIL-FKD (λ = 0,043 W/(m.K)) 

z vonkajšej strany hr. 150mm, z vnútornej 100mm. 

Pri aplikácii zatepľovacieho systému na konkrétnom objekte je potrebné : 

- dodržať projekt, resp. návrh zateplenia objektu 

- dodržať technické podmienky a technologický postup vrátane pracovných postupov 

stanovených technickými listami . 

- používať výhradne materiály a výrobky dodávané certifikovanou firmou a tým 

zaručiť, že materiály a výrobky spĺňajú vlastnosti uvedené v certifikátoch 

zatepľovacích systémov 

- používať materiály a výrobky, ktoré majú na obale označenie výrobcu, materiálu, 

čísla výrobnej šarže, návod na použitie a prípadne ďalšie údaje. 

Vo vnútornom priestore objektu sú použité izolačné dosky Heraklith hrúbky 50mm, ktoré 

sú mechanicky kotvené na schodiskovú steny, ktorá je týmto tepelne, aj akusticky oddelená 

od bytových priestorov objektu. 

3.2.2 Hydroizolácie objektu 

Hydroizoláciu spodnej stavby tvorí asfaltový pás Elastobit PV 40 v dvoch vrstvách. 

Táto hydroizolácia sa vyvedie na zvislé steny, následne až nad úroveň terénu. Ako ochrana 

hydroizolácie budú použité dosky Foamglas Wall Board hrúbky 50mm. Napojenie častí 

hydroizolácie sa musí realizovať podľa platných technických postupov daného výrobku.  

3.2.3 Vnútorné deliace priečky 

Vnútorné deliace priečky sú riešené systémom Rigips. V bytovom dome sa 

nachádza viacero druhov. Priečky ktoré oddeľujú byty a polyfunkcie sú navrhnuté ako 

sadrovláknité bezpečnostné priečky Rigips hrúbky 200 mm. V týchto priečkach je ako 

bezpečnostný prvok vložený oceľový plech hrúbky 1 mm z oboch strán pod vrstvu 

opláštenia. Priečky v bytových priestoroch a polyfunkcii, v ktorých sa vedú rozvody 

zdravotechniky, sú navrhnuté hrúbky 150 mm. Ostatné deliace priečky sú navrhnuté 

hrúbky 100 mm. Takisto aj šachtové priečky, ktoré touto hrúbkou spĺňajú protipožiarne 

opatrenia. Bezpečnosť je zabezpečená nainštalovaným plechom hrúbky 1mm z oboch strán 

pod opláštenie. Oddelenie pivničných kobiek je riešené priečkami hr. 50mm montovaných 

z jaklových profilov, opláštených OSB doskou. Priečky sú vyhotovené do výšky dverí. 

Zvyšný priestor nad priečkami je vyplnený pletivom.  
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3.2.4 Výplne otvorov 

3.2.4.1 Výplne vonkajších otvorov 

Ako výplň vonkajších otvorov sú použité plastové 5 komorové profily okien a dverí 

Schüco Corona SI 82 Top Alu, s vonkajším hliníkovým opláštením, v ktorých je osadené 

izolačné dvojsklo. Medzera izolačného dvojskla je vyplnená argónom. Ug= 1,1 W/m
2
.K, 

Uf= 1,1 W/m
2
.K. Vonkajšia povrchová úprava okien a dverí je hliníkové opláštenie. 

Vnútorná povrchová úprava je biela. Súčasťou okien sú vonkajšie hliníkové parapety 

a vnútorné plastové parapety. Garážové vráta sú riešené ako sekciové vráta SPEDOS VM 

8, s vetracími lamelami. Bližšie detaily viď v prílohe výpisov okien a dverí. Pred výrobou 

okien a dverí treba zamerať presný stavebný otvor. Pri osádzaní okien a dverí treba 

dodržať všetky postupy platné podľa normy STN 73 3134. 

3.2.4.2 Výplne vnútorných otvorov 

Ako výplne vnútorných otvorov v bytoch sú použité drevené rámové dvere 

s opláštením z HDF dosky. Zárubne sú obložkové s poldrážkou. Ako vstupné dvere do 

bytov sú navrhnuté bezpečnostné protipožiarne dvere. Tieto sú osadené v oceľovej zárubni. 

V polyfunkcii sú dvere v priečkach osadené v obložkovej zárubni a sú z rovnakého 

materiálu ako dvere v bytoch. Dvere do skladov v polyfunkcii sú riešené ako plastové 

dvere Schüco Corona 70.  

3.2.5 Podlahy 

Podlaha v garáži je navrhnutá ako epoxidová podlaha. Vyspádovaná je 1%-ným 

spádom pomocou betónovej mazaniny. Takisto je táto podlaha navrhnutá aj v kotolni 

a pivničných kobkách. Tu je však bezspádová. V polyfunkcii je ako podlaha navrhnutá 

keramická dlažba vyššej pevnosti hrúbky 10mm. Podklad tejto podlahy tvorí betónová 

mazanina. Izolačnú funkciu v tejto podlahe tvoria dosky ISOVER TANGO 50mm. Od 

mazaniny sú tieto dosky oddelené PE fóliou. V bytoch sú navrhnuté dva druhy podláh. 

Priestory kuchyne, WC a kúpeľne obsahujú keramickú dlažbu lepenú do tmelu. Ostatné 

vrstvy sú podobné ako v polyfunkcii. Ostatné priestory v bytoch sú riešené laminátovou 

podlahou. Tu tvoria podkladnú vrstvu podlahové dosky Rigidur hrúbky 25 mm. Izolačnú 

funkciu tvoria takisto dosky ISOVER TANGO hrúbky 60 mm. Podlahu na loggiách tvoria 

terasové dosky Woodlook, ktoré su upevnené na hliníkovom rošte. Hydroizolačnú vrstvu 

tvorí fólia Fatrafol 810. Terasa nad garážou je vyriešená ako pochôzna strecha. Dlažba je 

ukladaná do zhutneného štrkového lôžka. Pod ňou je drenážna vrstva SCHLÜTER 
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TROBA, ďalej hydroizolačná vrstva Fatrafol 810, tepelnoizolačné DACHOTERM SL 

a spádová vrstva z polystyrénbetónu. Bližšie skladby vrstiev sú vypísané v prílohe skladieb 

podláh. 

3.2.6 Vnútorné povrchové úpravy stien a stropov 

Povrchové úpravy stien a stropov budú realizované podľa výkresovej 

dokumentácie. Z výpisov skladieb je zrejmé, že sa jedná o vápennocementovú  vnútornú 

omietku. Tieto plochy sa odporúča prestierkovať a vystužiť sieťkou, keďže sa v stavbe 

vyskytuje použitie rôznych konštrukcií. Týmto sa zamedzí možnému vzniku nežiadúcich 

trhlín. V hygienických priestoroch  je navrhnutý keramický obklad. 

3.2.7 Podhľad 

Sadrokartónový podhľad sa vyskytuje v suteréne v priestore garáže. Tento podhľad 

je znížený a budú v ňom vedené inštalácie zdravotechniky. Skladať sa bude z dosiek 

Rigiton hrúbky 25mm. Zavesenie podhľadu je vytvorené roštom z CD a UD profilov, ktoré 

budú prichytené oceľovými lankami o ŽB strop. Výšková kóta podhľadu je -0,700 mm. 

Podhľad obsahuje tepelnú izoláciu hrúbky 90mm. 

3.2.8 Vonkajšie povrchové úpravy 

Vonkajšie povrchové úpravy tvorí kombinácia dvoch druhov omietok. Jedná sa 

o tenkovrstvovú VC omietku BAUMIT NanoporTop šedej farby a minerálnu 

tenkovrstvovú omietku Ceresit Visge s imitáciou dreva. Omietky pozostávajú z týchto 

vrstiev: Lepiaca stierka s výstužnou sklotextilnou mriežkou, penetračný náter, 

tenkovrstvová omietka / omietka s imitáciou dreva. Podklad pod omietkou musí odpovedať 

platným technickým normám – musí byť čistý, nezamrznutý, bez opadávajúcich častí. 

3.3 Ostatné práce 

3.3.1 Klampiarske práce 

Klampiarske výrobky sú použité na odvodnenie loggií. Jedná sa o systémové 

riešenie firmy SCHLÜTER. Žľab pozostáva z prvkov SCHLÜTER-BARA-RKLT 

a SCHLÜTER BARIN. Tieto sú doplnené bočnými prvkami na zabránenie pretekaniu 

vody SCHLÜTER-BARA-RT. Systém je napojený na odkvapové zvodové potrubie 

priemeru ø 80 mm. 
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Oplechovanie atiky je riešené titánzinkovým plechom hrúbky 1,2 mm. Do atiky je plech 

ukotvený oceľovou príponkou. 

3.3.2 Zámočnícke práce 

Madlá na schodiskách sú vyhotovené z nerezovej ocele. Priemer madla je ø 50 

mm.Madlá sú ukotvené do steny schodiska držiakmi madla. 

Vnútorné zábradlia sú takisto z nerezovej ocele. Tvorí ich rám zo stojok a madla a drôtová 

výplň. 

Vonkajšie zábradlia sa skladajú z nerezových stojok. Stojky sú kotvené do ŽB 

dosky loggie spredu štyrmi chemickými kotvami. Výplň zábradlia tvorí tvrdené sklo 

hrúbky 12 mm, ktoré je je na rám prichytené držiakmi. 

Bližšie rozmery viď vo výpise zámočníckych výrobkov. 

3.3.3 Dokončovacie práce 

Vnútorné maľby budú vyhotovené v bielej farbe. Neskôr si budú môcť majitelia 

farbu povrchov prispôsobiť podľa svojho vkusu. Všetky vstupy do obytnej časti objektu 

budú riešené čipovými kartami. Priestory polyfunkcie sa zabezpečia štandardným 

bezpečnostným systémom pozostávajúcim z pohybových senzorov a výstražného 

zariadenia. 

3.4 Technické zariadenie budov  

3.4.1 Kanalizácia 

3.4.1.1 Vnútorná kanalizácia 

Odvod odpadových vôd je z objektu odvádzaný spoločnou kanalizáciou. Táto je 

napojená na verejnú kanalizáciu DN 300 vedenou pod vozovkou. Pripojená je 

kanalizačnou prípojkou DN 200. Na tejto trase bude osadená hlavná revízna šachta Rehau 

s priemerom DN 1000. Potrubie kanalizácie bude uložené do ryhy v hĺbke 1,5 m. Uložené 

bude na štrkovom lôžku hrúbky 200mm a obsypané pieskom 300 mm nad  potrubím. 

Následne sa zasype zhutnenou zeminou. 

Splašková kanalizácia bude zaústená do stúpačiek tvarovkou s odbočkou na 

každom podlaží. Potrubie bude vyhotovené z PVC. Použitý systém ma integrovanú 

protihlukovú izoláciu. Na každom podlaží bude v stupačkách osadená čistiaca tvarovka. 

Systém bude odvetraný nad strechu objektu, kde bude ukončený ventilačnou hlavicou. 
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Po kompletnej montáži kanalizácie sa vykoná skúška tesnosti podľa platných 

technických noriem. Všetky prierazy a prestupy je potrebné vyhotoviť podľa predpisu 

daného výrobcom. 

3.4.1.2 Dažďová kanalizácia 

Dažďová voda zo striech a spevnených plôch terás, ako i dažďová voda z loggií 

bude odvedená do drenážneho systému umiestneného okolo objektu. 

Dažďová voda z parkoviska bude najskôr odvedená do odlučovača ľahkých kvapalín SOL-

2/4M a ďalej bude bude odvedená vsakovacím potrubím DN100 do štrkového lôžka. Dĺžka 

vsakovacie potrubia bude cca 10m. Vsakovacie potrubie treba opatriť geotextíliou. Terasa 

nad garážou je odvodnená líniovým odvodnením, ktoré je napojené na potrubie 

odvodňovacieho systému plochej strechy. 

Všetky prierazy a prestupy je potrebné vyhotoviť podľa predpisu daného výrobcom. 

3.4.2 Vodovod 

3.4.2.1 Studená voda 

Objekt bude napojený na verejný vodovod DN 100 vodovodnou prípojkou DN 80. 

Súčasťou napojenia objektu na verejný vodovod je aj vodomerná šachta, kde sa osadí 

vodomerná zostava s vodomerom, spätným ventilom, uzáverom a vypúšťacím kohútom. 

Hlavný uzáver vody sa bude nachádzať v mieste vstupu do objektu. Vodovodný rozvod 

bude vyhotovený z PE tlakových rúr DN 25. Potrubie je vedené v stúpačkách, v ktorých sa 

nachádzajú jednotlivé vodomery pre dané byty. Požiarne hydranty sa nachádzajú 

v stúpačkách v schodiskovom priestore. Tieto majú vlastné potrubie vedené z vodomernej 

šachty. Podľa normy sa urobí tlaková skúška s pretlakom 1,0 MPa a následný preplach 

potrubia a jeho dezinfekcia.  

Všetky prierazy a prestupy je potrebné vyhotoviť podľa predpisu daného 

výrobcom. 

3.4.2.2 Teplá voda 

Teplo pre vykurovanie a ohrev teplej vody budú zabezpečovať dva kondenzačné 

plynové kotle LOGANO PLUS GB 312, každý s menovitým tepelným výkonom 90kW. 

Jeden z kotlov slúži aj na prípravu teplej vody. Tento kotol je napojený na stojatý 

zásobníkový ohrievač typu LOGALUX SU 400. 
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Vodovodný rozvod bude vyhotovený z PE tlakových rúr DN 25 zaizolovaých tepelnou 

izoláciou. Potrubie je vedené v stúpačkách, v ktorých sa nachádzajú jednotlivé vodomery 

pre dané byty. 

3.4.3 Zariaďovacie predmety sanitárnej techniky 

V polyfunkcii budú osadené nasledujúce zariaďovacie predmety zdravotechniky: 

výlevka, sprchový kút , WC a umývadlo. 

V bytoch budú umiestnené v miestnostiach WC: umývadlo, WC so systémom geberit, 

v miestnostiach kúpeľne: umývadlo, WC so systémom geberit, bidet, vaňa 

v miestnostiach kúpeľne: umývadlo, WC so systémom geberit, bidet, vaňa 

v miestnostiach kuchyne: drez 

Taktiež budú na vodovod a kanalizáciu napojené spotrebiče ako sú umývačky riadu 

a práčky. 

3.4.4 Vykurovanie a príprava teplej vody 

Teplo pre vykurovanie a ohrev teplej vody budú zabezpečovať dva kondenzačné 

plynové kotle LOGANO PLUS GB 312, každý s menovitým tepelným výkonom 90kW. 

Technické parametre: 

-  menovitý tepelný výkon  31 – 90 kW  

- max. prevádzková teplota vyk. vody 85 °C 

- max. prevádzkový tlak 400 kPa 

-  účinnosť 95,4 % 

-  rozmery VxŠxH 1400 x 994 x 717 mm 

Kotolňa sa nachádza v 1.PP. Rozvod ležatých potrubí vykurovania je riešený závesom na 

strope. Stúpacie potrubia sa nachádzajú v komunikačnom priestore a sú prekryté 

predstenou zo sadrokartónu. Vykurovacia sústava je riešená ako teplovodná dvojrúrková, 

s núteným obehom. Teplotný spád sústavy je 75/65°C. 

Voda na vykurovanie bude z kotlov vedená do dvoch samostatných okruhov vykurovacej 

sústavy. Rozvody sú vyhotovené z oceľových závitových rúrok, ktoré sú vedené voľne pod 

stropom, alebo pred stenou v kotolni. V bytoch sú vedené v podlahe a sú spádované 

k vypúšťacím kohútom v sklone 2 ‰. 

Samotné vykurovanie v jednotlivých miestnostiach je riešený prostredníctvom 

doskových vykurovacích telies KORAD a rúrkových vykurovacích telies KORALUX. 



29 
 

Jeden z kotlov slúži aj na prípravu teplej vody. Tento kotol je napojený na stojatý 

zásobníkový ohrievač typu LOGALUX SU 400. 

Technické parametre: 

-  objem  400 litrov  

- max. prevádzkový tlak 1000 kPa 

-  rozmery V/D 1430 / ø 850 mm 

3.4.5 Plynovod 

Na parcelu bytového domu bude privedený plyn STL prípojkou DN 32. Prípojka 

Bude napojená na Verejný STL plynovod DN 80, ktorý vedie pod komunikáciou pred 

objektom. Na hranici pozemku sa osadí plynomerná skriňa, ktorá bude obsahovať: hlavný 

uzáver plynu, regulátor tlaku plynu, plynomer, tlakomer, guľový uzáver. 

Plyn bude slúžiť len na prevádzku a činnosť kotlov. Potrubie bude zhotovené 

z oceľových závitových rúr, opatrených bralénovou izoláciou. Kotolňa musí byť 

nepretržite vetraná. 

Všetky prierazy a prestupy je potrebné vyhotoviť podľa predpisu daného 

výrobcom. 

3.4.6 Elektroinštalácia 

Elektroinštalácia objektu bude napojená na verejnú sieť cez elektromerovú 

a rozvodnú skriňu. Táto bude umiestnená na hranici pozemku v oplotení. 

3.4.7 Bleskozvod 

Ochrana pred bleskom sa skladá z vonkajšej a vnútornej časti. Vonkajšiu časť tvorí 

zachytávacie zariadenie – bleskozvod, vnútornú časť tvorí systém prepäťovej ochrany. 

Vonkajšia časť chráni objekt pred priamym zásahom blesku, ktorý môže poškodiť dom a 

spôsobiť požiar. Vnútorná časť chráni elektrické spotrebiče pred prepätiami, napríklad 

zásah blesku do vonkajšieho NN vedenia. 

3.4.7.1 Vonkajšia ochrana 

Proti atmosférickým poruchám bude objekt chránený bleskozvodným zariadením. 

Na streche sa vytvorí zberná sústava, ktorá sa doplní zbernými tyčami - oddialené zberače. 

Zberné vedenie sa zvodmi spojí so základovým zemničom. Každý zvod sa opatrí 

skúšobnou svorkou osadenou vo výške 2 m nad terénom. Vedenie od skúšobnej svorky do 
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zeme bude chránené ochranným uholníkom. Maximálny zemný odpor jedného zvodu 

nesmie prekročiť 15 Ohm. 

3.4.7.2 Vnútorná ochrana 

V každom rozvádzači bude osadený zvodič prepätia typu „B+C“ pre sieť TN-S. 

Zásuvky, ktoré napájajú audiovizuálnu a výpočtovú techniku, budú chránené zvodičmi 

prepätia typu „D“. 

3.5 Požiarna ochrana 

Projekt je spracovaný na základe vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., podľa technickej 

normy STN 92 0201 a nadväzujúcich noriem požiarnej bezpečnosti stavieb. 

Požiarna výška budovy: 

Nadzemná časť budovy je požiarnej výšky hpv = +12,000 m (5.NP). 

Podzemná časť budovy je požiarnej výšky hpv = - 3,000 m.           

Nadzemný hydrant DN 100 s 2xB75 je osadený v blízkosti budovy pri verejnej 

komunikácii. V bytových domoch sa navrhuje vnútorný zavodnený požiarny vodovod s 

hadicovými zariadeniami - hadicový navijak DN 25 s dĺžkou hadice 20m s min. prietok 

59,0 l/min v súlade s STN 92 0400 a podľa STN EN 671-1. Hasiace prístroje budú 

označené piktogramom a návodom na použitie podľa NV č. 387/2006 Z.z. a STN 92 0202. 

Navrhnuté hasiace prístroje sú práškové ABC 6 kg a penové AB 6 kg. 

3.5.1 Požiarne úseky 

Budova je delená na požiarne úseky nasledovne: 

1.PP 

Š-P01.01/N5-I CHUC A SPB I Vyhl. č. 94/2004 Z. z. 

P 01.02 Pivnice SPB III STN 92 0201 

P 01.03 Kotolňa SPB III STN 92 0201 

P 01.04 Garaž SPB III STN 92 0201 

1.NP 

Š-P01.01/N5-I CHUC A SPB I Vyhl. č. 94/2004 Z. z. 

N 1.01 Prenajímateľný priestor SPB III STN 92 0201 

N 1.02 Prenajímateľný priestor SPB III STN 92 0201 
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2.NP-5.NP 

Š-P01.01/N5-I CHUC A SPB I Vyhl. č. 94/2004 Z. z. 

N 2.01 Byt SPB II STN 92 0201 

N 2.02 Byt SPB II STN 92 0201 

N 2.03 Byt SPB II STN 92 0201 

Bytový dom je delený na požiarne úseky podľa vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z. a 

podľa STN 92 0201-1. Zatriedenie požiarnych úsekov vzhľadom na typologické riešenie 

budovy je navrhnuté podľa normy STN 92 0201 na II. a III. stupeň požiarnej bezpečnosti. 

3.5.2 Požiarne pásy 

V objekte sa nachádzajú dva typy požiarnych pásov. Požadovaná šírka pásov 

bytovej časti je podľa normy 0,9m a pre polyfunkciu je to šírka 1,2m podľa § 44 vyhlášky 

č.94/2004 Z.z.. 

3.5.3 Stavebné konštrukcie 

Bytový dom je ako konštrukčný celok navrhnutý nehorľavý. Má použité 

konštrukčné prvky typu D1 na všetky požiarno-deliace konštrukcie a nosné konštrukcie. 

Všetky konštrukcie v objekte musia spĺňať požiadavku na minimálnu odolnosť voči 

požiaru, ktorú určuje v norma STN EN 1992-1-2. Nosné konštrukcie posudzujeme na 

stabilitu, celistvosť a opadávanie, obvodové konštrukcie na celistvosť a izoláciu, ak sa 

jedná o nosné konštrukcie tak aj stabilitu. Vnútorné nenosné konštrukcie pusudzujeme na 

celistvosť a izoláciu. 

3.5.4 Únikové cesty 

V objekte sa nachádzajú chránené a nechránené únikové cesty. Únik zo suterénu je 

nechránenou únikovou cestou, ktorá prechádza do chránenej únikovej cesty. Únik z bytov 

na každom podlaží je do chránenej únikovej cesty. Dĺžka nechránených ciest je navrhnutá 

podľa normy. Chránené únikové cesty obsahujú všetky opatrenia, akými sú: vetranie, 

značenie smeru úniku, osadené hasiace prístroje, núdzové osvetlenie. Počet únikových 

pruhov a ich šírka a maximálna vzdialenosť sú navrhnuté v súlade s normou STN 92 0201.   
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3.5.5 Odstupové vzdialenosti 

Okolie riešeného objektu nenarúšajú žiadne susedné budovy, ktoré by mohli 

ohroziť bezpečnosť stavby. Ani samotný riešený objekt žiadnym spôsobom neohrozuje 

okolie a nespôsobuje riziko šírenia požiaru. 

3.5.6 Príjazdy a prístupové cesty 

K objektu bude vybudovaná nová príjazdová komunikácia, ktorá bude slúžiť pre 

príjazd hasičskej techniky. Spĺňa požiadavky na príjazdovú komunikáciu v zmysle §82 

vyhl. č. 94/2004 Z. z. V súlade s § 82 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. 

3.6 Vplyv výstavby na životné prostredie. Odpady 

Jedná sa o bežnú stavebnú činnosť uskutočňovanú bežnými technológiami, ktoré 

neovplyvnia životné prostredie v blízkom okolí. Pracovníci dodávateľských organizácií 

budú šetriť jestvujúce zelené plochy, zariadenia, komunikácie apod. na stavbe i v jej okolí. 

Pri výjazde z areálu staveniska budú pracovníci zhotoviteľa dbať na očistu nákladných 

automobilov a stavebných strojov, to znamená že urobia ich mechanickú očistu, alebo 

očistu vodným prúdom a budú udržovať čistotu na dotknutých mestských komunikáciách. 

Zhoršenie kvality životného prostredia bude len dočasné, počas realizácie stavby 

vplyvom  zvýšenej prašnosti a hlučnosti od stavebných strojov, čo však po realizácii 

pominie.  

Podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a Vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Z.z., ktorou sa 

mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR 284/2001 Z.z., sa odpady členia na nebezpečné a ostatné 

odpady. Stavba bude produkovať odpad počas realizácie stavby a v budúcnosti po uvedení 

do činnosti - po obývaní.  Počas realizácie stavby vznikne odpad – stavebná suť kód 17 01 

07 a iný stavebný odpad neškodlivý, ktorý sa sčasti použije priamo na stavbe pri terénnych 

úpravách , zvyšok sa bude likvidovať na skládke stavebnej sute.  

Kód              názov odpadu               kat.                zneškodnenie, zhodnotenie 

15 01 01     obaly z papiera a lepenky        O                  spaľovanie  

15 01 02     obaly z plastov                         O                    spaľovanie 

17 02 01    drevo odpadové stavebné        O                   spaľovanie       
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17 04 05     železo a oceľ                            O                   recyklácia 

20 03 01     zmesový komunálny odpad      O                    spaľovňa 

Zneškodnenie,  alebo zhodnotenie odpadov , ktoré vznikajú počas realizácie stavby, 

bude vykonané vyššie uvedenými spôsobmi a bude zabezpečené zmluvným odberom 

oprávnenými organizáciami. Evidencia o druhoch a množstve odpadov, ktoré vznikajú pri 

realizácii stavby, ako aj doklady o ich zneškodnení budú predložené pri kolaudácii stavby 

a ustanovené údaje z evidencie budú ohlásené príslušnému orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva.   

3.7 Ochrana zdravia. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických 

zariadení 

Ochrana pracovníkov a pracovného prostredia sa dosahuje sústavou legislatívnych, 

technických, zdravotných, organizačných a hygienických opatrení , zameraných na 

vytváranie pracovných podmienok , zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu pracovníkov 

a pracovného prostredia a dodržiavanie všeobecných organizačno-bezpečnostných 

predpisov. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne vyškolení a preskúšaní z predpisov 

BOZP a z predpisov na ovládanie zariadení a musia byť zdravotne spôsobilí na dané práce. 

Ohrozenie zdravia pracovníkov na stavenisku je dané charakterom stavby, zdrojom 

ohrozenia sú výkopové práce, práce vo výškach, zváracie práce, stavebné stroje , 

mechanizmy.  Pri práci a pohybe na stavenisku sa musia používať predpísané ochranné 

pracovné pomôcky. Pred začatím prác musia byť na stavenisku vytýčené všetky možné 

podzemné vedenia existujúcich inžinierskych sietí a iných prekážok. Stavenisko musí byť 

oplotené proti vniknutiu nepovolaných osôb a pri vstupe musia byť na viditeľnom mieste 

umiestnené výstražné tabuľky, brána pre vjazd na stavenisko musí byť uzamykateľná 

a musí byť zabezpečené stráženie staveniska a kontrola vstupu na stavenisko. 

Počas prípravy staveniska a následne počas výstavby pri všetkých prácach a pri obsluhe 

strojov je treba dodržiavať platné legislatívne predpisy. 

Dôležité vyhlášky a nariadenia vlády z hľadiska bezpečnosti a hygieny : 

-Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z., ustanovuje základné podmienky na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, v znení zákona č. 95/2000 Z.z. a zákona č. 158/2001 Z.z. 

a úplné znenie zákona č. 367/2001 Z.z. 
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- Vyhláška SÚBP/Slovenského úradu bezpečnosti práce/ č. 374/1990 Zb. Ustanovuje 

požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri príprave a vykonaní 

stavebných a montážnych prác na stavenisku 

- NV SR / Nariadenie vlády  SR/ č. 510/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

-NV SR č. 504/2002 Z.z. O podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných 

prostriedkov 

-Všetky súvisiace STN napr. STN 73 8101 – Lešenia, STN 73 3050 – Zemné práce, STN 

05 2100- Zváranie plameňom, STN 33 2000-5-52 – Kladenie káblov 

3.8 Zariadenie civilnej ochrany 

V objekte nie sú riešené žiadne miestnosti civilnej ochrany. 
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5 Zoznam príloh 

1. Výpis skladieb 

- skladby striech 

- skladby podláh 

- skladby stien 

2. Výpis prvkov 

- výpis okien a dverí 

- výpis dverí 

- výpis klampiarskych výrobkov 

- výpis zámočníckych výrobkov 

- výpis stavebných úprav zdravotechniky a vykurovania 

 

http://www.fatrafol.cz/
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3. Tepelnotechnické posúdenie  

- posúdenie obalových konštrukcií z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla a kondenzácie 

vodnej pary 

- posúdenie otvorových konštrukcií z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla 

- posúdenie kritických detailov na minimálnu povrchovú teplotu 

- posúdenie z hľadiska potreby tepla na vykurovanie 
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