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Abstrakt
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom novostavby administratívnej budovy
v katastrálnom území mesta Považská Bystrica, časť Centrum. Objekt je súčasťou bloku
budov. Stavba má päť nadzemných podlaží. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza
oddychová časť a komerčná časť so 6 obchodnými jednotkami. V druhom a treťom
nadzemnom podlaží sú navrhnuté otvorené kancelárske priestory. Vo štvrtom
nadzemnom podlaží sa nachádzajú prednáškové sály. V poslednom podlaží je
umiestnená strojovňa vzduchotechniky. Objekt je navrhnutý ako železobetónový
monolitický skelet. Budova je zastrešená jednoplášťovými plochými strechami.
Klíčová slova
novostavba, monolitický železobetónový skelet, administratívna budova, mobilné
priečky, kancelárske priestory, veľkopriestorové kancelárie, jednoplášťová plochá
strecha

Abstract
This diploma thesis deals with design of newly - built office building in the cadastral
area Považská Bystrica, part Centrum. The building is situated in a block of buildings.
The building has five above-ground floors. The ground floor is divided into relaxation
zone and a commercial area with six shopping units. The second and the third floor are
designed as an open space office. There are lecture halls on the fourth floor. The
mechanical room of ventilation is situated on the fifth floor. The building is designed as
a cast-in-place reinforced concrete frame. The building is roofed with warm flat roof.
Keywords
new building, cast-in-place reinforced concrete frame, office building, transformable
partitions, office space, open space, warm flat roof
…
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1.Úvod
Vo svojej diplomovej práci som sa zaoberala spracovaním projektovej
dokumentácie administratívnej budovy na stupni prevádzania stavby. Jedná sa
o novostavbu umiestnenú na skutočnom pozemku v mestskej časti Centrum, mesta
Považská Bystrica. Mojim cieľom bolo vytvoriť projekt v súlade s Územným plánom
mesta a požiadavkami vyplývajúcimi z platnej legislatívy.
Navrhovaný objekt bude slúžiť prevažne ako administratívna budova, ktorá je
súčasťou bloku budov, využívaných prevažne na komerčné účely. Budova je
päťpodlažná, bez suterénu. V 1NP sa nachádzajú obchody a časť tvorí oddychová zóna
pre zamestnancov areálu. 2NP a 3NP sú určené ako administratívne priestory, v 4NP sa
nachádzajú prednáškové miestnosti a v poslednom nadzemnom podlaží je umiestnená
strojovňa vzduchotechniky.
Ako konštrukčný systém bol zvolený železobetónový monolitický skelet,
obvodové a zvislé konštrukcie sú murované z muriva typu Therm. Stropy sú tvorené
bezhríbovými lokálne podporenými doskami, stĺpy sú štvorcového pôdorysu, v rôznych
osových vzdialenostiach. Zastrešenie tvorí jednoplášťová plochá strecha.
Súčasťou projektovej dokumentácie je požiarne bezpečnostné riešenie stavby,
posúdenie objektu z hľadiska stavebnej fyziky a dve špecializácie.
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A. Sprievodná správa
A.1 Identifikačné údaje
A.1.1Údaje o stavbe
a) názov stavby,
Novostavba administratívnej budovy
b) miesto stavby (adresa, popisné čísla, katastrálne územie, parcelné čísla pozemkov).
Obec:

Považská Bystrica [512842]

Ulica:

Centrum

Kat. územie:

Považská Bystrica [848832]

Parcelné čísla:

930/1, 1051/1

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
- meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu
DIAMON s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie
- meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu
Bc. Martina Martečíková, Horná Mariková - Modlatín 271, 018 03

A.2 Zoznam vstupných podkladov
- štúdie administratívnej budovy
- investičný zámer
- katastrálna mapa a výpis z katastra nehnuteľností
- radónový prieskum lokality
- vyjadrenie k existencii sietí
- platné vyhlášky a ČSN
- ortofotomapa riešeného územia
- inžiniersko geologická a hydrogeologická mapa

10

A.3 Údaje o území
a) rozsah riešeného územia,
Plánovaná administratívna budova sa nachádza v katastrálnom území mesta
Považská Bystrica, na pozemkoch s parcelnými číslami 930/1 a 1051/1. Na parcele č.
930/1 v súčasnosti stojí administratívna budova určená na demoláciu. Ostatné plochy
slúžia ako spevnená plocha pešej zóny a nádvoria pred objektom. Pozemok je bez
vážnych porúch.
b) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov (pamiatková rezervácia,
pamiatková zóna, zvláštne chránené územie, záplavové územie apod.),
Pozemok sa nenachádza v chránenom území, zároveň leží mimo záplavové
územie rieky Váh.
c) údaje o odtokových pomeroch,
Dažďová voda bude z plochej strechy odvádzaná pomocou vpustí do jednotnej
kanalizácie. Na nezastavanej časti pozemku budú dažďové vody prirodzene vsakované.
Stavebný pozemok je rovinatý, vo vzdialenosti 300 m od objektu tečie rieka
Domanižanka.

d) údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, ak nebolo vydané územné
rozhodnutie alebo územné opatrenie, poprípade nebol vydaný územný súhlas,
Dokumentácia je spracovaná v súlade s územne plánovacou dokumentáciou,
lokalita je vedená ako UO – územie verejného vybavenia.
Podľa návrhu územného plánu je lokalita vedená ako UO 02 B – územie
mestského bloku slúžiace na umiestnenie plôch komerčného občianskeho vybavenia.

e)

údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou územné

rozhodnutie nahradzujúcou alebo územným súhlasom, poprípade s regulačným plánom
v rozsahu, v ktorom nahrádza územné rozhodnutie, s povolením stavby a v prípade
stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby údaje o ich súlade s územne
plánovacou dokumentáciou,
Dokumentácia je spracovaná v súlade s územným rozhodnutím. Prípadné
námietky dotknutých orgánov budú zapracované do projektovej dokumentácie stavby.
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Budova je v súlade s vyhláškou 268/2009 Sb. – o technických požiadavkách na stavby
a zákonom č. 183/2006 Sb. – stavebný zákon a súvisiace predpisy.

f) údaje o všeobecných požiadavkách na využitie územia,
Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, stavebná parcela 930/1 je
vedená ako zastavaná plocha s nádvoriami. Návrh je v súlade s územným plánom.
g) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov,
Budú dodržané ochranné pásma dotknutých orgánov.
h) zoznam výnimiek a úľavových riešení,
Žiadne výnimky ani úľavové riešenia v období riešenia stavby neboli známe.
i) zoznam podmieňujúcich a súvisiacich investícií,
Pri stavbe objektu bude čiastočne predláždená časť chodníka pešej zóny
priliehajúcej k objektu.
j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých prevádzaním stavby (podľa katastra
nehnuteľností).
Parcelné číslo:

930/2

Druh pozemku:

Zastavané plochy a nádvoria

Spôsob využitia:

Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova

Výmera:

326 m2

Vlastnícke právo:

Ing. Peter Turányi,
Mládežnícka 330/22, Považská Bystrica, PSČ 017 01, SR

Parcelné číslo:

930/4

Druh pozemku:

Zastavané plochy a nádvoria

Spôsob využitia:

Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba

Výmera:

687 m2

Vlastnícke právo:

Mesto Považská Bystrica
Centrum 2/3, Považská Bystrica, PSČ 017 13, SR

Parcelné číslo:

930/6

Druh pozemku:

Zastavané plochy a nádvoria
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Spôsob využitia:

Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená
súpisným číslom

Výmera:

188 m2

Vlastnícke právo:

Róbert Remiš,
Lánska 940/49 – 3, Považská Bystrica, PSČ 017 01, SR

Parcelné číslo:

930/13

Druh pozemku:

Zastavané plochy a nádvoria

Spôsob využitia:

Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená
súpisným číslom

Výmera:

141 m2

Vlastnícke právo:

Jozef Remiš,
Stred 69/64 – 1, Považská Bystrica, PSČ 017 01, SR

Parcelné číslo:

930/14

Druh pozemku:

Zastavané plochy a nádvoria

Spôsob využitia:

Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná,
miestna a účelová komunikácia

Výmera:

141 m2

Vlastnícke právo:

Róbert Remiš,
Lánska 940/49 – 3, Považská Bystrica, PSČ 017 01, SR

Parcelné číslo:

930/17

Druh pozemku:

Zastavané plochy a nádvoria

Spôsob využitia:

Pozemok, na ktorom je dvor

Výmera:

170 m2

Vlastnícke právo:

Ing. Ján Rončák,
Partizánska 1091/11, Považská Bystrica, PSČ 017 01, SR

Parcelné číslo:

930/18

Druh pozemku:

Zastavané plochy a nádvoria

Spôsob využitia:

Pozemok, na ktorom je dvor

Výmera:

90 m2
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Vlastnícke právo:

Ing. Peter Turányi,
Mládežnícka 330/22, Považská Bystrica, PSČ 017 01, SR

Parcelné číslo:

930/27

Druh pozemku:

Zastavané plochy a nádvoria

Spôsob využitia:

Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená
súpisným číslom

Výmera:

213 m2

Vlastnícke právo:

František Matušík,
Rozkvet 2011/27-4, Považská Bystrica, PSČ 017 01, SR

Parcelné číslo:

1051/3

Druh pozemku:

Zastavané plochy a nádvoria

Spôsob využitia:

Pozemok, na ktorom je umiestnená nebytová budova označená
súpisným číslom

Výmera:

1804 m2

Vlastnícke právo:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
Špitálska 8, Bratislava, PSČ 812 67, SR

Parcelné číslo:

1051/5

Druh pozemku:

Zastavané plochy a nádvoria

Spôsob využitia:

Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná,
miestna a účelová komunikácia, nekryté parkovisko a ich súčasti

Výmera:

2809 m2

Vlastnícke právo:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
Špitálska 8, Bratislava, PSČ 812 67, SR
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A.4 Údaje o stavbe
a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby,
Nová stavba administratívnej budovy s komerčnými priestormi.
b) účel užívania stavby,
Navrhnutý objekt slúži prevažne ako administratívna budova. K týmto účelom
sú vyhradené druhé a tretie nadzemné podlažie. Prvé nadzemné podlažie je rozdelené na
posilňovňu určenú pre zamestnancov objektu a komerčnú časť s obchodmi. Vo štvrtom
nadzemnom podlaží sa nachádzajú prednáškové miestnosti a v poslednom nadzemnom
podlaží strojovňa vzduchotechniky.
c) trvalá alebo dočasná stavba,
Trvalá stavba.
d) údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kultúrna pamiatka apod.),
Objekt nie je kultúrnou pamiatkou, bez požiadaviek na ochranu stavby.
e) údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a všeobecných technických
požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb,
Stavba je navrhnutá v súlade s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických
požiadavkách na stavby. Bezbariérové užívanie nie je požiadavkou investora.
f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich z iných
právnych predpisov,
Budú dodržané ochranné pásma dotknutých orgánov.
g) zoznam výnimiek a úľavových riešení,
Žiadne výnimky ani úľavové riešenia v dobe spracovávania projektovej
dokumentácie neboli známe.
h) navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obstavaný priestor, úžitková plocha,
počet funkčných jednotiek a ich veľkosti, počet užívateľov/pracovníkov apod.),
zastavaná plocha:
obstavaný priestor:

810,77 m²
14 165,00 m³

úžitková plocha:
počet podlaží:

2928,61 m²
5
15

počet funkčných jednotiek:

počet užívateľov:

čistá kancelárska plocha:

968,57 m2

obchody:

6 (spolu 164,06 m2)

navrhnutý počet zamestnancov 91

i) základná bilancia stavby (potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie s dažďovou
vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií, trieda energetickej
náročnosti budov apod.),
Stavba administratívnej budovy je riešená ako železobetónová skleletová
konštrukcia s 5 nadzemnými podlažiami, tvorená stĺpmi 400x400 mm a stropnými
doskami. Obvodové výplňové murivo tvorí keramické murivo typu Therm hr. 240 mm
a strojovňa vzduchotechniky je z muriva hrúbky 400mm. Založenie spodnej stavby je
prevedené pomocou základových pätiek a pásov. Stropy tvoria železobetónové dosky
hr. 250mm, dimenzované ako lokálne podoprené bezhríbové dosky. Opláštenie budovy
nadzemných podlaží je prevedené pomocou prevetrávanej fasády, s vloženou
minerálnou izoláciou, posledné podlažie pomocou systému ETICS.
Odvod dažďovej vody z plochých striech je riešený pomocou vnútorných
odpadových potrubí, ktoré sú napojené na jednotnú kanalizáciu, ktorá odvádza vodu do
čističky odpadových vôd.
Z hľadiska odpadového hospodárstva je nutné dodržovať zákon č. 185/2001 Sb.
o odpadoch a predpisoch s nimi súvisiacich.
Zatriedenie odpadov uvedených vo vyhláške MŽP 383/2001 Sb.:
15 00 00

odpadové obaly

15 01 01

papier / lepenka

15 01 02

plastové obaly

15 01 04

kovové obaly

17 00 00

stavebný a demolačný odpad

17 01 07

zmes alebo frakcie betónu, tehiel, keramiky

17 02 01

drevo

17 02 03

plasty

17 04 05

železo alebo oceľ

17 06 02

ostatný izolačný materiál

Behom vlastného prevozu dôjde k vzniku nasledujúceho odpadu:
20 00 00

odpad komunálny

20 01 01

papier
16

20 01 02

sklo

20 01 03

drobné plastové predmety

20 01 05

drobné kovové predmety

Vzniknutý odpad nemá zvláštne požiadavky na likvidáciu, odvoz kontajnerom na
skládku.
j) základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácii stavby, členenie na etapy),
Zahájenie stavby je plánované v prvom štvrťroku 2016. Presný termín zahájenia
prác určí investor. Dokončenie stavby

najneskôr 2 roky po vydaní stavebného

povolenia. Stavba bude delená na etapy: zemné práce, základy, hrubá spodná stavba,
hrubá vrchná stavba, práce vnútorné a dokončovacie. Po dokončení výstavby budú
vykonané úpravy okolia objektu.

k) orientačné náklady stavby.
Cenový ukazovateľ:

6420 Kč/m3

Obstavaný priestor:

14165 m3

Predpokladaná cena:

90 939 900 Kč
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(bez inžinierskych sietí a DPH)

A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia
S01 – Administratívna budova
S02 – Chodník
S03 – Plocha pre kontajnery na komunálny odpad
S04 – Prípojka nízkeho napätia
S05 – Vodovodná prípojka
S06 – Prípojka horúcovodu
S07 – Kanalizačná prípojka
S08 – Prípojka oznamovacieho vedenia

V Brne dňa 8.1.2016
…………………………………………………
podpis autora
Bc. Martina Martečíková
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B. Súhrnná technická správa
B.1 Popis územia stavby
a) charakteristika stavebného pozemku,
Objekt je situovaný do bloku budov v mestskej časti Centrum, mesta Považská
Bystrica. V tesnej blízkosti objektu sa nachádza pešia zóna spolu s parkoviskom. Podľa
územného plánu je funkčný typ lokality UO 02 B – územie mestského bloku slúžiace na
umiestnenie plôch komerčného občianskeho vybavenia. Plánovaná stavba je umiestnená
na pozemkoch s parcelnými číslami 930/1 a 1051/1. Na parcele číslo 930/1 sa
v súčasnosti nachádza objekt určený na demoláciu, druhá parcela slúži ako nádvorie
a časť pešej zóny pred objektom.
Terén stavebného pozemku je rovinatý, nachádza sa v nadmorskej výške
približne 300 m. n. m..
b) výčet a závery vykonaných prieskumov a rozborov (geologický prieskum,
hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum apod.),
V mieste stavby boli vykonané nasledujúce prieskumy:
-

Stanovenie radónového indexu pozemku:

hodnota radónového indexu v danej

lokalite je nízka, čo podľa ČSN 73 06 01 vyžaduje opatrenie konštrukcie celistvou
hydroizoláciou.
-

Hydrogeologický prieskum: na základe prieskumu bolo zistené, že hladina
podzemnej vody nebude mať žiadny vplyv na zakladanie a výstavbu objektu. Na
základe sady kontrolných vrtov bol stanovený geologický profil základovej pôdy a
únosnosť zeminy –štrkovitá hlina, Rdt = 300 kPa.

-

Stavebne historický prieskum nie je na dotknutých pozemkoch potreba zhotovovať.

c) stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma,
Pozemok sa nenachádza v chránenom ani bezpečnostnom pásme.
d) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu apod.,
Miesto stavby nie je poddolované, nepredpokladajú sa žiadne zosuvy pôdy.
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e) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové
pomery územia,
Objekt nebude mať zásadný vplyv na životné prostredie, okolité pozemky alebo
stavby. Negatívne vplyvy, ktoré sú spojené s výstavbou, budú eliminované
dodržiavaním režimu pracovnej doby a pracovného pokoja. Prípadná prašnosť bude
odstraňovaná kropením, hlučné procesy budú obmedzované na nevyhnutnú dobu.
Vzhľadom na rozsah a charakter stavby budú tieto negatívne vplyvy minimálne.
Odpady budú zhromažďované na miestach k tomu určeným, následne odvezené
na likvidáciu. Triedený odpad bude odnášaný do zberných kontajnerov. Nakladanie
s odpadmi, ktoré vzniknú pri prevádzaní stavby, sa budú riadiť podľa platných zákonov
a vyhlášok.
Počas doby výstavby bude nutné pri prevádzaní stavebných prác a prevoze
zariadenia na stavenisku vhodným spôsobom stavbu zabezpečiť, aby nedošlo
k znečisteniu podzemných vôd. Jedná sa hlavne o vhodný spôsob odvádzania
dažďových vôd zo stavebnej jamy, prevozných, výrobných a skladovacích plôch
staveniska.
f) požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín,
Na parcele 930/1 sa nachádza objekt vedený ako administratívna budova, ktorý
je určený k demolácii. Druhá parcela slúži ako nádvorie a časť pešej zóny pred
objektom.
Na stavebnom pozemku sa nenachádzajú žiadne dreviny určené na vyrúbanie.
g)

požiadavky na maximálne zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo

pozemkov určených k plneniu funkcie lesa (dočasné/trvalé),
Žiadne požiadavky. Objekt sa nachádza v zastavanom území obce.
h) územne technické podmienky (hlavne možnosť napojenia na stávajúcu dopravnú
a technickú infraštruktúru),
K objektu vedie spevnená prístupová cesta, ktorá nadväzuje na hlavnú
komunikáciu s asfaltovým povrchom.
Stavba bude napojená na podzemné vedenie NN, ktoré vedie cez pešiu zónu
k trafomernej stanici TS769, v technickej miestnosti bude inštalovaný elektrický
rozvádzač.
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Dažďová aj splašková kanalizácia bude pripojená na jednotnú kanalizáciu
vedenú časťou pešej zóny pred objektom.
Objekt bude napojený na rozvod horúcej vody, ktorá bude slúžiť na vykurovanie
aj ako teplá úžitková voda.
Prípojky:

S04 – Prípojka nízkeho napätia
S05 – Vodovodná prípojka
S06 – Prípojka horúcovodu
S07 – Kanalizačná prípojka
S08 – Prípojka zdeľovacieho vedenia

Presné dimenzie jednotlivých pripojovacích potrubí podľa špecializácii, presný priebeh
verejných sietí nutné overiť u jednotlivých správcov.

i) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície.
Zahájenie stavby je plánované v prvom štvrťroku 2016. Presný termín zahájenia
prác určí investor. Dokončenie stavby

najneskôr 2 roky po vydaní stavebného

povolenia. Stavba bude delená na etapy: zemné práce, základy, hrubá spodná stavba,
hrubá vrchná stavba, práce vnútorné a dokončovacie.
Po dokončení výstavby budú vykonané úpravy okolia objektu, dôjde
k čiastočnému predláždeniu časti pešej zóny, ktorá je súčasťou stavebného pozemku.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek
Navrhnutý objekt slúži prevažne ako administratívna budova. K týmto účelom
sú vyhradené druhé a tretie nadzemné podlažie. Prvé nadzemné podlažie je rozdelené na
posilňovňu určenú pre zamestnancov objektu a komerčnú časť s obchodmi. Vo štvrtom
nadzemnom podlaží sa nachádzajú prednáškové miestnosti a v poslednom nadzemnom
podlaží strojovňa vzduchotechniky.

Základné kapacity funkčných jednotiek:
zastavaná plocha:
obstavaný priestor:
úžitková plocha:

810,77 m²
14 165,00 m³
2928,61 m²
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počet podlaží:

5

počet funkčných jednotiek:

čistá kancelárska plocha:

968,57 m2

obchody:

6 (spolu 164,06 m2)

počet užívateľov:

navrhnutý počet zamestnancov 91

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie
a) urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia,
Lokalita stavby je podľa Územného plánu mesta Považská Bystrica, vedené ako
UO – územie verejného vybavenia, funkčne je objekt v súlade s územným plánom pre
danú lokalitu.
Podľa územného plánu je funkčný typ lokality UO 02 B – územie mestského
bloku slúžiace na umiestnenie plôch komerčného občianskeho vybavenia, čo daný
objekt spĺňa.
Stavba sa nachádza v bloku budov a so svojou výškou +21,020 m príliš
neprevyšuje okolitú zástavbu. V danej lokalite nie sú nijaké požiadavky, ktoré by sa
týkali vzhľadu samotnej budovy.

a)

architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné

riešenie.
Administratívna budova je navrhnutá ako 5 podlažná budova, v poslednom
nadzemnom podlaží sa nachádza strojovňa vzduchotechniky. Pôdorys objektu je riešený
do tvaru písmena L.
Objekt je opláštený predsadenou fasádou s prevetrávanou vzduchovou vrstvou.
Obklad je rozdelený na dve časti, biela časť je tvorená fasádnymi obkladovými doskami
Cembrit, odtieň luna, druhá časť tvorí pásy medzi okennými otvormi, použitie
fasádnych dosiek TimberMax, odtieň meranti (hnedá). Posledné nadzemné podlažie je
zateplené systémom ETICS, s tenkovrstvou silikónovou omietkou bielej farby
(RAL9010). Zastrešenie objektu je pomocou plochých jednoplášťových striech. Na
prednej fasáde z pešej zóny sú umiestnené presklené vstupy do objektu a jednotlivých
obchodov. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného materiálu s ochrannou vrstvou. Pri
vstupe do administratívnej časti objektu je umiestnená tabuľa určená pre názvy firiem
sídliacich v objekte. Na západnej strane objektu je umiestnené oceľové požiarne
schodisko. Terasa, ktorá sa nachádza vo 4. nadzemnom podlaží je zabezpečená
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preskleným zábradlím výšky 1100 mm. Ochranu proti prehrievaniu na V a Z strane
zaisťujú vonkajšie žalúzie.
Výška navrhovaného objektu je +20,020 m nad úrovňou podlahy. Svojim
tvarom a farebným prevedením zapadá do okolitej zástavby.

B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológie výroby
Navrhnutý objekt slúži prevažne ako administratívna budova. K týmto účelom
sú vyhradené druhé a tretie nadzemné podlažie. Prvé nadzemné podlažie je rozdelené na
posilňovňu určenú pre zamestnancov objektu a komerčnú časť s obchodmi. Vo štvrtom
nadzemnom podlaží sa nachádzajú prednáškové miestnosti a v poslednom nadzemnom
podlaží strojovňa vzduchotechniky.

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby
Nie je požiadavkou investora.

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby
Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s požiadavkami predpisov
a príslušných noriem. Všetky použité hmoty a výrobky musia byť certifikované k účelu,
ne ktoré sú využívané. Všetky zábradlia inštalované v objekte spĺňajú minimálne výšky.
V hygienických

miestnostiach

bude

položená

protisklzová

dlažba.

Stavba

administratívnej budovy je navrhnutá tak, aby nemohlo dôjsť k bezpečnostným rizikám
pri jej užívaní.

B.2.6 Základná charakteristika objektov
a) stavebné riešenie
Nosný systém novostavby tvorí železobetónový skelet. Jednotlivé stropy sú
riešené ako lokálne podoprené bezhríbové dosky, podoprené stĺpmi štvorcového
prierezu 400 x 400 mm, stĺpy majú rôzne osové vzdialenosti. Po obvode dosky je
navrhnutý stužujúci trám. Vo vnútri objektu sa nachádza stužujúce železobetónové
jadro, v ktorom je uložené schodisko a výťahy. Obvodové murivo tvoria steny z tehiel
typu Therm. Vnútorné deliace priečky v 1NP sú murované, v ostatných podlažiach sú
navrhnuté prevažne ľahké montované priečky, posuvné alebo prestaviteľné.
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Budova so svojimi 5 nadzemnými podlažiami dosahuje výšku 20,020 m,
s pôdorysným priemetom v tvare písmena L.

b) konštrukčné a materiálové riešenie
Základové konštrukcie:
Stavba bude založená na patkách a pilotách. Pod stĺpmi na hranici so susednou
budovou sú navrhnuté piloty priemeru 0,6 m a dĺžky 5 m, hlavy pilot majú tvar kvádru
s dĺžkou strany 0,8 m a výškou 0,8 m. Piloty sú v horizontálnom smere vystužené,
podľa návrhu statika. Ostatné stĺpy sú založené na patkách s dĺžkou strany 1,2 prípadne
2,5 m a výškou 0,8 m. Pod stenami stužujúceho jadra budú základové pásy šírky 2,2 m.
všetky konštrukcie sú zo železobetónu – C25/30 XC2, B550B. Pod železobetónovými
konštrukciami bude urobená vrstva z podkladového betónu hrúbky 100 mm, C16/20
X0, základové pásy šírky 350 mm, výšky 800 mm. Nad základovými konštrukciami je
navrhnutá vrstva slabo vystuženého betónu C25/30, vystuženého pri hornom aj dolnom
povrchu kari sieťou Ø6 150 x 150 mm, hrúbky 150 mm. Izolácia proti zemnej vlhkosti
a pôsobeniu radónu z podložia zaisťuje súvrstvie dvoch SBS asfaltových pásov typu S,
celoplošne natavených na podkladový betón, vyvedených na zvislých konštrukciách
300 mm nad úroveň priľahlého terénu.

Zvislé nosné konštrukcie:
Zvislé nosné konštrukcie tvoria železobetónové stĺpy štvorcového prierezu 400 x
400 mm spolu so stužujúcim železobetónovým jadrom, s hrúbkou steny 400 mm.
Všetko zo železobetónu C25/30 - XC1, B550B. Osová vzdialenosť stĺpov je 4500 až
6100 mm. výšky stĺpov závisia od jednotlivých podlaží, postupne 4250 mm, 3500 mm,
3500 mm, 4250 mm.
V poslednom 5. nadzemnom podlaží sú nosné steny vymurované z tehiel typu
Therm, hrúbky 400 mm a výšky 3250 mm.

Vodorovné konštrukcie:
Stropné konštrukcie jednotlivých podlaží tvoria lokálne podoprené monolitické
železobetónové dosky hrúbky 250 mm. Strop nad strojovňou vzduchotechniky
v poslednom nadzemnom podlaží je navrhnutý ako po obvode votknutá doska
s hrúbkou 150 mm. použitý betón C25/30 – XC1, oceľ B550B. Po obvode dosiek je
navrhnutý stužujúci trám, výšky 250 mm.
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Schodisko:
Schodisko spájajúce 1NP až 4NP je umiestnené vovnútri stužujúceho jadra.
Sklon schodiskových ramien 1NP – 2NP je 31°, 2NP – 4NP je 27°. Šírka
schodiskového ramena je 1500 mm, šírka medzipodesty 1600 mm, zrkadlo 1600 mm.
schodisková doska má minimálnu hrúbku 140 mm, medzipodesta má hrúbku 200 mm.
schodisko je opatrené nerezovým zábradlím o výške 1000 mm. Zo 4NP vedie oceľový
rebrík do strojovne vzduchotechniky v prípade výpadku prúdu alebo poruchy výťahu.
Ďalšie pomocné schodisko vedie na plochú strechu, opatrené zábradlím o výške 900
mm. Na strechu strojovne vzduchotechniky vedie pomocný oceľový rebrík.

Zvislé nenosné konštrukcie:
Obvodové výplňové murivo tvoria keramické tvarovky Porotherm 24 Profi
murované na maltu pre tenké špáry.
Vnútorné murivo je riešené priečkovkami Porotherm 11,5 Profi, obojstranne
omietnutých. V kancelárskych priestoroch sú navrhnuté prestaviteľné priečky Milt, typ
Miltech 100 a v prednáškovej miestnosti je stena z posuvných modulov Espero, typ
Sonico 100. Steny sú od stropov pružne oddelené páskou minerálnej vlny.

Zastrešenie:
Zastrešenie objektu je prevedené pomocou jednoplášťových plochých striech
s klasickým poradím vrstiev. Podklad je penetrovaný a naň je bodovo nalepený
asfaltový pás typu S s Al vložkou, spoje minimálne 100 mm navzájom prelepené. Spád
strešnej roviny (3%) je zabezpečený pomocou tepelnej izolácie Isover EPS 150S,
lepenej v dvoch vrstvách (minimálna hrúbka 160 mm) pomocou PUR lepidla
(minimálne 8 pruhov). Ako hydroizolačná vrstva v oboch prípadoch je navrhnuté
súvrstvie dvoch modifikovaných SBS asfaltových pásov s presahmi minimálne 100
mm, navzájom pretavených. Odvodnenie je pomocou vnútorných strešných vtokov,
strecha je taktiež zabezpečená bezpečnostnými prepadmi.

Tepelná izolácia:
Tepelná izolácia 1NP až 4NP je riešená minerálnou izoláciou hrúbky 200 mm
ako súčasť prevetrávanej fasády. Strojovňa vzduchotechniky je zateplená systémom
ETICS s izolačnými doskami z EPS 100. Strecha je zateplená pomocou izolácie z EPS
150S so spádovými klinmi z rovnakého materiálu. Podlaha prvého nadzemného
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podlažia je zateplená doskami EPS 150 S, hr. 150 mm. hrúbky všetkých izolácii sú
navrhnuté na doporučené hodnoty podľa ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov.

Výplne otvorov:
Výplne okien a vstupných dverí sú navrhnuté ako hliníkové rámy s izolačným
trojsklom, Uf = 0,85 W/m2.K, Ug= 0,7 W/m2.K, Uw,dop= 1,2 W/m2.K, konkrétne
Heroal W72. Farba rámov okien je šedá (RAL 7040). Dvere vedúce na strechu sú
plastové Uw= 0,97 W/m2.K. vnútorné dvere v murovaných priečkach budú drevené
v oceľových zárubniach. Prestaviteľné priečky majú dverové moduly Miltech 100.
Všetky výplne otvorov sú navrhnuté na doporučené hodnoty podľa ČSN 73 0540 –
Tepelná ochrana budov, kotvenie otvorov v obvodových stenách bude prevedené
v súlade s ČSN 74 6077.

Podlahy:
V 1NP bude použitá podlaha s nášľapnou vrstvou z keramických dlaždíc. V 2NP
a 3NP bude v kancelárskych priestoroch použitá zdvojená podlaha Mero, s povrchovou
úpravou koberec. V hygienických priestoroch bude použitá suchá podlaha so zásypom
na vyrovnanie so zdvojenou podlahou v kanceláriách. V prednáškových miestnostiach
bude podlaha s nášľapnou vrstvou z vlysov. V strojovni vzduchotechniky bude
keramická dlažba, rovnako ako aj na schodisku.

Podhľady:
Vo všetkých podlažiach 1NP – 4NP budú kazetové podhľady LIKOfon 15a so
sadrokartónovými kazetami LIKOfon Pluto 600 x 600 mm. Výška podhľadov závisí na
usporiadaní vzduchotechnických rozvodov, koncové vyústenia a svetlá budú osadené do
podhľadu. Výška podhľadu v 1NP-3NP je 500 mm, v 4NP je 750 mm.

Omietky:
Vonkajšia soklová omietka je z Marmolitovej tenkovrstvej omietky FAST
GRANIT, bielej farby. Strojovňa vzduchotechniky je omietnutá silikónovou
tenkovrstvou omietkou, rovnako v bielej farbe (RAL 9010). Vnútorné omietky sú
dvojvrstvové – jadro – štuk. Podrobné informácie, viď výpis skladieb konštrukcii.
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Klampiarske prvky:
Väčšina klampiarskych prvkov bude vyrobená z pozinkovaného plechu hr. 0,8
mm s náterom vo farbe okennej sivej (RAL 7040). Výpis klampiarskych prvkov, viď
výpis v samostatnej prílohe.

c) mechanická odolnosť a stabilita
Stavba je navrhnutá tak, aby zaťaženie na ňu pôsobiace v priebehu výstavby
a užívania nemalo za následok zrútenie stavby alebo jej časti, väčší stupeň
neprípustného pretvorenia, poškodenie iných častí stavby alebo technických zariadení
alebo inštalovaného vybavenia v dôsledku pretvorenia nosnej konštrukcie, poškodenie
v prípade, kedy je rozsah neúmerný pôvodnej príčine.
Objekt je navrhnutý podľa typových zásad výrobcov materiálov a konštrukčných
systémov. Súčasťou tejto projektovej dokumentácie nie je statický výpočet. Bol
vypočítaný predbežný návrh základových konštrukcii a špecializácia – návrh lokálne
podoprenej stropnej dosky. Rozmery prvkov konštrukcie oceľového schodiska
a železobetónových konštrukcii sú navrhnuté podľa empirických rozmerov.

B.2.7

Základná

charakteristika

technických

a technologických

zariadení
a) technické riešenie,
Projekty technického riešenia stavby tvoria samostatné prílohy tohto projektu.
b) výpis technických a technologických zariadení.
Objekt je vybavený dvoma trakčnými výťahmi Orona 3G 1010 typ IV. jeden
výťah spája 1NP až 4NP, druhý vedie až do strojovne vzduchotechniky. Nosnosť
výťahu je 630 kg – 8 osôb. Kabíny výťahu majú pôdorysné rozmery 1100 x 1400 mm,
svetlú výšku 2100 mm. Rozmery dverí 900 x 2000 mm, rýchlosť 1 m/s.

B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie
Požiarna bezpečnosť objektu je riešená samostatnou požiarnou správou, ktorá je
súčasťou diplomovej práce (viď Zložka D – Požiarna bezpečnosť).

27

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami
a) kritériá tepelne technického posúdenia,
Posúdenie objektu z hľadiska stavebnej fyziky je riešené samostatnou správou,
ktorá je súčasťou diplomovej práce (viď Zložka E – Stavebná fyzika).
b) energetická náročnosť budovy,
Súčasťou práce je energetický štítok budovy, viď samostatná príloha bakalárskej
práce, preukaz energetickej náročnosti budovy nie je súčasťou DP.
c) posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energii.
Nie je predmetom riešenia projektovej dokumentácie.

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné
a komunálne prostredie
Zásady riešenia parametrov stavby (vetranie, vykurovanie, osvetlenie, zásobovanie
vodou, odpady a pod.) a ďalej zásady riešenia vplyvu stavby na okolie (vibrácie, hluk,
prašnosť apod.).
Vetranie – požadovaná výmena vzduchu bude v jednotlivých miestnostiach
zaistená systémom centrálneho núteného vetrania s rekuperáciou.
Prednáškové miestnosti v 4NP sú riešené funkčne každá samostatne a po odstránení
mobilnej priečky medzi nimi je zabezpečená výmena vzduchu v priestore ako celku,
ovládanie funkčnosti je zabezpečené na jednotlivých vetvách prívodných a odvodných
potrubí pomocou spínača.. Za koncové elementy boli vybrané vírivé vyústenia s doskou
typu A, rozvody sú vedené pod stropom jednotlivých podlaží a zvislé v inštalačnej
šachte.
Vykurovanie – objekt je napojený na rozvod centrálneho zásobovania teplom
vedeného pod pešou zónou pred objektom, zabezpečuje teplú úžitkovú vodu aj vodu na
vykurovanie.
Osvetlenie – vo všetkých miestnostiach je zabezpečené osvetlenie denným
svetlom, doplnené svetlom umelým.
Zásobovanie vodou – objekt bude zásobovaný vodou z verejného vedenia.
Vnútorné potrubia budú vedené výhradne v inštalačných predstenách
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a konštrukcii

podlahy v chráničkách obalených tepelnou izoláciou. Technické riešenie rozvodov bude
vykonané odbornou firmou. Po skončení montáže bude prevedená tlaková skúška
systému.
Splašková kanalizácia – splašky budú odvádzané pomocou plastových rúr
z PVC DN 150 mm, so sklonom minimálne 2% smerom od objektu v nezámrznej hĺbke,
do jednotnej kanalizácie napojenej na čističku odpadových vôd. V mieste, kde je
navrhnuté odvetranie kanalizácie, bude stúpajúce potrubie DN 100 mm, ktoré bude
vytiahnuté až nad strešnú rovinu, ukončené vetracou hlavicou. Rozvody pre pripojenie
zariaďovacích predmetov budú vedené výhradne v predstenách.
Dažďová kanalizácia – vody z plochých striech budú odvádzané systémom
vnútorných dažďových odpadných potrubí do jednotnej kanalizácie.
Stavba svojím prevedením a užívaním nebude nijako šíriť hluk ani vibrácie, či
ohrozovať stavby v okolí.

B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho
prostredia
a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia,
Stupeň radónového rizika bol stanovený ako nízky, čo podľa ČSN 73 06 01
vyžaduje opatrenie konštrukcie celistvou hydroizoláciou.
b) ochrana pred blúdnymi prúdmi,
V danej lokalite sa nenachádzajú blúdne prúdy.
c) ochrana pred technickou seizmicitou,
V oblasti sa nenachádzajú objekty spôsobujúce technickú seizmicitu.
d) ochrana pred hlukom
Použité materiály spĺňajú podmienky požiadaviek noriem na nepriezvučnosť
obvodového plášťa konštrukcie. Vnútorné deliace konštrukcie spĺňajú podmienky na
nepriezvučnosť, podlahy budú opatrené dostatočnou vrstvou kročejovej izolácie.
e) protipovodňové opatrenia.
Pozemok sa nenachádza v povodňovej oblasti.
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B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru
a) napájacie miesta technickej infraštruktúry,
Objekt bude napojený na podzemné vedenie inžinierskych sietí, v rámci stavby
budú realizované tieto pripojenia:
S04 – Prípojka nízkeho napätia
S05 – Vodovodná prípojka
S06 – Prípojka horúcovodu
S07 – Kanalizačná prípojka
S08 – Prípojka oznamovacieho vedenia

b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky.
Podrobné údaje a výkonové kapacity prípojok inžinierskych sietí budú uvedené
v projektoch jednotlivých prác. Dimenzie a priebeh verejných sietí je nutné overiť
u jednotlivých správcov sietí.

B.4 Dopravné riešenie
a) popis dopravného riešenia,
K objektu vedie prístupová cesta z ulice Lánska, ktorá nadväzuje na ulicu
Partizánska, z ktorej vedie ďalšia prístupová cesta.
b) napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru,
Napojenie stavby na dopravnú infraštruktúru sa uskutoční z ulice Lánska –
priamy vjazd na parkovisko pred objektom. Vjazd do dvora k zadnému vchodu do
objektu je možný z hlavného ťahu Partizánskou ulicou. Nové spevnené plochy v okolí
objektu budú nadväzovať na pešiu zónu, ktorá vedie do centra.
c) doprava v pokoji,
Daný objekt je situovaný prístupovo z pešej zóny, nachádza sa v bloku budov, pi
čom parkovacie miesta sú riešené priamo pred objektom – prístup z ulice Lánska, alebo
z druhej strany objektu – Partizánska ulica.
d) pešie a cyklistické chodníky.
Okolo objektu prechádza pešia zóna, ktorá bude predláždená v rámci terénnych
úprav okolo objektu. V tesnej blízkosti sa nenachádzajú cyklistické cesty.
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B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav
a) terénne úpravy,
Zemina vyťažená pri zemných prácach sa neodváža, použije sa na zhotovenie
násypu a vyrovnania terénu v okolí objektu. V okolí objektu bude vyrovnaný terén
pomocou nasypanej zeminy. Pešie komunikácie budú prevedené z betónovej dlažby do
štrkového lôžka.
b) použité vegetačné prvky,
Okolo objektu na nezastavaných miestach môže dôjsť na prianie onvestora
k vysadeniu zelene.
c) biotechnické opatrenia.
Nie je predmetom riešenia.

B.6 Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana
a) vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, odpady a pôda,
Stavba svojim prevedením a užívaním nebude mať škodlivý vplyv na životné
prostredie. Negatívne vplyvy, ktoré sú spojené s výstavbou, budú eliminované
dodržiavaním režimu pracovnej doby a pracovného pokoja. Prípadná prašnosť bude
odstraňovaná kropením, hlučné procesy budú obmedzované na nevyhnutnú dobu.
Počas výstavby je nutné pri vykonávaní prác a prevádzky na stavenisku
vhodným spôsobom zabezpečiť, aby nedochádzalo k znečisteniu podzemných vôd.
Jedná sa hlavne o vhodný spôsob odvádzania dažďových vôd zo staveniska,
prevádzkových, výrobných a skladovacích plôch staveniska. Odpadové vody v priebehu
životnosti stavby budú odvádzané do jednotnej kanalizácie napojenej na čističku
odpadových vôd.
Odpadový materiál vzniknutý pri demolácii konštrukcii a pri stavebnej činnosti
bude likvidovaný v súlade so zákonom 185/2001 Sb. O odpadoch a o zmene niektorých
ďalších predpisov. Odpady budú ukladané buď priamo na transportné vozidlá alebo do
kontajnerov umiestnených na ploche staveniska pre následný odvoz.
Odpady vzniknuté pri prevádzke budú zhromažďované v kontajneroch umiestnených na
vyhradenej ploche v areáli stavby, následne odvezené oprávnenou organizáciou.
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Triedený odpad bude odnášaný do zberných kontajnerov. Nakladanie s odpadmi, ktoré
vzniknú pri prevádzaní stavby, sa budú riadiť podľa platných zákonov a vyhlášok.
Prevádzka stavby nebude nijakým spôsobom znečisťovať okolitú pôdu.
Odobraná zemina pri výkopových prácach bude následne použitá na terénne úpravy
v okolí objektu.
b) vplyv stavby na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pamätných stromov,
ochrana rastlín a živočíchov apod.),zachovanie ekologických funkcii a väzieb v krajine,
Objekt nijako neovplyvní okolitú krajinu, na pozemku budú vysadené nové
stromy v prípade záujmu investora, na nezastavaných plochách..
c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000,
Žiadny vplyv.
d) návrh zohľadnenia podmienok zo záveru riadenia alebo stanoviska EIA,
Žiadne návrhy.
e)

navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzenia a podmienky

ochrany podľa iných právnych predpisov.
V danej lokalite sa nenachádzajú žiadne ochranné pásma.

B.7 Ochrana obyvateľstva
Splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva.
Stavebný pozemok sa nachádza mimo záplavového územia. Otázka evakuácie
osôb z objektu je predmetom správy Požiarne bezpečnostného riešenia stavby.
Na pozemku určenom pre stavbu nie sú a nebudú skladované ani používané
žiadne vysoko toxické a nebezpečné látky.
Na území výstavby a v jej okolí nie sú skladované nebezpečné látky, ktorých
vplyv by zasahoval na hodnotenú stavbu.
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B.8 Zásady organizácie výstavby
a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie,
Materiál na stavbu zaistí firma, ktorá bude stavbu realizovať.
b) odvodnenie staveniska,
Základová špára sa nenachádza pod hladinou podzemnej vody, nebude teda
dochádzať k jej priesaku. Odvod dažďovej vody zo stavebnej jamy bude zaistený
pomocou prečerpania do jednotnej kanalizácie.
c) napojenie staveniska na stávajúcu technickú a dopravnú infraštruktúru,
Na stavenisko je navrhnutý jeden spoločný vjazd z ulice Lánska. Doprava
stavebných materiálov, konštrukcii a hmôt bude vykonávaná bežnými nákladnými
automobilmi, ktorých celková hmotnosť a rozmery neprekračujú hodnoty povolené
vyhláškou 341/2002 Sb. o technických podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných
komunikáciách. Pred výjazdom na verejné komunikácie budú vozidlá podľa potreby
očistené, v prípade znečistenia komunikácii výjazdom vozidiel zo stavby bude okamžite
odstránené na náklady stavby. Stavenisko bude pripojené na novú elektrickú prípojku
na hranici pozemku. Ako zdroj vody bude na stavenisku pristavená akumulačná nádrž
na vodu. K pozemku vedie prístupová cesta so spevneným povrchom.
d) vplyv prevádzania stavby na okolité stavby a pozemky,
Stavba bude realizovaná v zastavanom území, budú použité také mechanizmy
a technologické postupy, ktoré nebudú nadmerne zvyšovať hladinu hluku a prašnosť
v okolí. Bude značne obmedzený pohyb osôb v okolí stavby. Pri budovaní prípojok
bude dočasne zabrané verejné priestranstvo na potrebnú dobu.
e)

ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie,

vyrubovanie drevín,
Na parcele 930/1 sa nachádza objekt vedený ako administratívna budova, ktorý
je určený k demolácii. Druhá parcela slúži ako nádvorie a časť pešej zóny pred
objektom.
Na stavebnom pozemku sa nenachádzajú žiadne dreviny určené na vyrúbanie.
Znečisteniu

komunikácii

v okolí

staveniska

odchádzajúcich z areálu stavby.
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sa

zabráni

očistením

vozidiel

f) maximálne zábory pre stavenisko (dočasné/trvalé),
Všetko zariadenie staveniska bude umiestnené na pozemku investora. Zo strany
od pešej zóny bude nepriehľadný plot minimálnej výšky 1,8 m, ktorý bude zasahovať na
verejné priestranstvo čiastočne.
g)

maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich

likvidácia,
Z hľadiska odpadového hospodárstva je nutné dodržovať zákon č. 185/2001 Sb.
o odpadoch a predpisoch s nimi súvisiacich.
Zatriedenie odpadov uvedených vo vyhláške MŽP 383/2001 Sb.:
15 00 00

odpadové obaly

15 01 01

papier / lepenka

15 01 02

plastové obaly

15 01 04

kovové obaly

17 00 00

stavebný a demoličný odpad

17 01 07

zmes alebo frakcie betónu, tehiel, keramiky

17 02 01

drevo

17 02 03

plasty

17 04 05

železo alebo oceľ

17 06 02

ostatný izolačný materiál

Odpad vzniknutý pri prevádzaní stavebne montážnych prác bude skladovaný
v kontajneri a odvezený na riadenú skládku. Nespáliteľné odpady z výrobkov
a dodaných materiálov (PVC, fólie apod.) budú rovnako odvezené na riadenú skládku.
Zhotoviteľ stavebných prác musí nakladať s odpadmi iba spôsobom stanoveným
v platných predpisoch. Odpady sa podľa vyhlášky č. 381/2001 Sb. dajú ďalej
upravovať, využívať alebo zneškodňovať iba v zariadeniach a miestach na to určených
(spaľovne, skládky).
h) bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depóniu zemín,
Odstránené vrstvy zeminy po demolácii objektu a úprave základovej pôdy pre
nový objekt budú uložené na pozemku a zemina bude použitá pri dokončovacích
terénnych úpravách.
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i) ochrana životného prostredia pri výstavbe,
Hlučné mechanizmy na stavbe budú používané iba počas nepotrebne dlhej doby.
Prašnosť bude eliminovaná kropením, sypké materiály prikryté textilnými plachtami. Po
skončení stavby bude obnovená zeleň.
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych predpisov,
Zhotoviteľ je povinný zaistiť v priebehu výstavby bezpečnosť práce pri
prevádzaní stavieb. Všetci pracovníci budú preškolení a zoznámení s predpismi
bezpečnosti

práce,

poučení

o pohybe

na

stavenisku,

doprave

a manipulácii

s materiálom. Ďalej budú zoznámení s hygienickými a požiarnymi predpismi. Pri
stavebných prácach je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a vyhlášku č.
591/2006 Sb. o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci na staveniskách. Stavebný dohľad by mal mimo iné dbať na:
-

používanie ochranných pracovných pomôcok

-

zákaz konzumácie alkoholických nápojov

-

dodržiavanie bezpečnostných predpisov

-

udržiavanie poriadku na stavenisku

-

kontrolu prostriedkov prvej pomoci

-

kontrolu technických zariadení, dopravných prostriedkov, prístrojov a náradí

-

udržovanie elektrických zariadení, ktoré zodpovedá platným predpisom

-

zákaz vstupu nepovolaných osôb na stavenisko

-

kontrolu kvalifikačných údajov

k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb,
Stavby dotknuté výstavbou si nevyžadujú úpravy pre bezbariérové užívanie.
l) zásady pre dopravne inžinierske opatrenia,
Stavba si nevyžaduje žiadne obmedzenia pre dopravu.
m) stanovenie špeciálnych podmienok pre prevádzanie stavby (prevádzanie stavby za
prevozu, opatrenia proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe apod.),
Nie sú stanovené žiadne špeciálne podmienky pre prevádzanie.
n) postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny.
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Zahájenie stavby je plánované v prvom štvrťroku 2016. Presný termín zahájenia
prác určí investor. Dokončenie stavby

najneskôr 2 roky po vydaní stavebného

povolenia. Stavba bude delená na etapy: zemné práce, základy, hrubá spodná stavba,
hrubá vrchná stavba, práce vnútorné a dokončovacie.
Po dokončení výstavby budú vykonané úpravy okolia objektu, dôjde
k čiastočnému predláždeniu časti pešej zóny, ktorá je súčasťou stavebného pozemku.

V Brne dňa 6.1.2016
…………………………………………………
podpis autora
Bc. Martina Martečíková
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D. Dokumentácia objektov a technických
a technologických zariadení
D.1 Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu
D.1.1 Architektonicko – stavebné riešenie
D.1.1.a Technická správa
D.1.1.a.1 Účel objektu
Projektová dokumentácia rieši návrh novostavby administratívnej budovy
v Považskej Bystrici, ktorej súčasťou je 6 obchodných jednotiek.
D.1.1.a.2 Zásady architektonického, funkčného, dispozičného a výtvarného riešenia
a riešenia vegetačných úprav okolia objektu, vrátane prístupu a užívania objektu
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
Architektonické, výtvarné a materiálové riešenie
Administratívna budova je navrhnutá ako 5 podlažná budova, v poslednom
nadzemnom podlaží sa nachádza strojovňa vzduchotechniky. Pôdorys objektu je riešený
do tvaru písmena L.
Objekt je opláštený predsadenou fasádou s prevetrávanou vzduchovou vrstvou.
Obklad je rozdelený na dve časti, biela časť je tvorená fasádnymi obkladovými doskami
Cembrit, odtieň luna, druhá časť tvorí pásy medzi okennými otvormi, použitie
fasádnych dosiek TimberMax, odtieň meranti (hnedá). Posledné nadzemné podlažie je
zateplené systémom ETICS, s tenkovrstvou silikónovou omietkou bielej farby
(RAL9010). Zastrešenie objektu je pomocou plochých jednoplášťových striech. Na
prednej fasáde z pešej zóny sú umiestnené presklené vstupy do objektu a jednotlivých
obchodov. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného materiálu s ochrannou vrstvou. Pri
vstupe do administratívnej časti objektu je umiestnená tabuľa určená pre umiestnenie
názvov firiem sídliacich v objekte. na západnej strane objektu je umiestnené oceľové
požiarne schodisko. Terasa, ktorá je umiestnená vo 4. nadzemnom podlaží je
zabezpečená preskleným zábradlím výšky 1100 mm. Ochranu proti prehrievaniu na
V a Z strane zaisťujú vonkajšie žalúzie.
Výška navrhovaného objektu je +20,020 m nad úrovňou podlahy. Svojim tvarom
a farebným prevedením zapadá do okolitej zástavby.
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Okolie objektu bude predláždené, na nezastavaných plochách budú vysadené stromy.
Riešenie bezbariérového prístupu a užívania objektu nie je požiadavkou stavebníka.

Dispozičné riešenie
1NP – hlavný vstup do objektu je umiestnený na východnej strane objektu,
z ulice Lánska. Hlavným vstupom sa vchádza do administratívnej časti objektu, z pešej
zóny sú samostatne prístupné jednotlivé obchody. Zo západnej časti – z vnútrobloku je
prístupná posilňovňa, ktorá je určená pre zamestnancov podniku, rovnako je touto
cestou zabezpečené zásobovanie obchodov.
2NP a 3NP – sú určené na administratívne účely. Dispozícia je navrhnutá tak,
aby bola umožnená variabilita vnútorného priestoru – prestaviteľné priečky Milt typ
Miltech 100, spolu so zdvojenou podlahou. V budúcnosti je umožnené prestavať
priestory podľa predstáv nového nájomníka.
4NP – umiestnenie dvoch prednáškových miestnosti, ktoré sú navzájom
oddelené mobilnou priečkou Espero typ Sonico 100, ktorá umožňuje z dvoch miestností
vytvoriť jeden veľký na konanie konferencíí, prípadne firemných večierkov. Súčasťou
je aj priestranná terasa na východnej strane. Zároveň sa tu nachádzajú sklady a prístup
do posledného nadzemného podlažia.
5NP – strojovňa vzduchotechniky, ktorá je prístupná výťahom na kód alebo
v prípade výpadku rebríkom zo 4NP.
D.1.1.a.3 Kapacity, úžitkové plochy, obstavané priestory, zastavané plochy, orientácia,
osvetlenie a oslnenie
Zastavaná plocha:
Obstavaný priestor:

810,77 m²
14 165,00 m³

Úžitková plocha:

2928,61 m²

Počet podlaží:

5

Počet funkčných jednotiek:

čistá kancelárska plocha:

968,57 m2

obchody:

6 (spolu 164,06 m2)

Počet užívateľov:

navrhnutý počet zamestnancov 91

Orientácia objektu vzhľadom k svetovým stranám, osvetlenie a oslnenie je riešené
vo výkrese C.2,3 Celková a koordinačná situácia
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D.1.1.a.4 Technické a konštrukčné riešenie objektu, jeho zdôvodnenie vo väzbe na
užívanie objektu a jeho požadovanú životnosť
a) stavebné riešenie
Nosný systém novostavby tvorí železobetónový skelet. Jednotlivé stropy sú
riešené ako lokálne podoprené bezhríbové dosky, podoprené stĺpmi štvorcového
prierezu 400 x 400 mm, stĺpy majú rôzne osové vzdialenosti. Po obvode dosky je
navrhnutý stužujúci trám. Vo vnútri objektu sa nachádza stužujúce železobetónové
jadro, v ktorom je uložené schodisko a výťahy. Obvodové murivo tvoria steny z tehiel
typu Therm. Vnútorné deliace priečky v 1NP sú murované, v ostatných podlažiach sú
navrhnuté prevažne ľahké montované priečky, posuvné alebo prestaviteľné.
Budova so svojimi 5 nadzemnými podlažiami dosahuje výšku 20,020 m, s pôdorysným
priemetom v tvare písmena L.
Pri dodržiavaní pravidelnej bežnej údržby je životnosť stavby stanovená na minimálne
75 rokov.
b) konštrukčné a materiálové riešenie
Základové konštrukcie:
Stavba bude založená na patkách a pilotách. Pod stĺpmi na hranici so susednou
budovou sú navrhnuté piloty priemeru 0,6 m a dĺžky 5 m, hlavy pilot majú tvar kvádru
s dĺžkou strany 0,8 m a výškou 0,8 m. Piloty sú v horizontálnom smere vystužené,
podľa návrhu statika. Ostatné stĺpy sú založené na patkách s dĺžkou strany 1,2 prípadne
2,5 m a výškou 0,8 m. Pod stenami stužujúceho jadra budú základové pásy šírky 2,2 m.
všetky konštrukcie sú zo železobetónu – C25/30 XC2, B550B. pod železobetónovými
konštrukciami bude urobená vrstva z podkladového betónu hrúbky 100 mm, C16/20
X0, základové pásy šírky 350 mm, výšky 800 mm. Nad základovými konštrukciami je
navrhnutá vrstva slabo vystuženého betónu C25/30, vystuženého pri hornom aj dolnom
povrchu kari sieťou Ø6 150 x 150 mm, hrúbky 150 mm. Izolácia proti zemnej vlhkosti
a pôsobeniu radónu z podložia zaisťuje súvrstvie dvoch SBS asfaltových pásov typu S,
celoplošne natavených na podkladový betón, vyvedených na zvislých konštrukciách
300 mm nad úroveň priľahlého terénu.
Zvislé nosné konštrukcie:
Zvislé nosné konštrukcie tvoria železobetónové stĺpy štvorcového prierezu 400 x
400 mm spolu so stužujúcim železobetónovým jadrom, s hrúbkou steny 400 mm.
Všetko zo železobetónu C25/30 - XC1, B550B. Osová vzdialenosť stĺpov je 4500 až
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6100 mm. výšky stĺpov závisia od jednotlivých podlaží, postupne 4250 mm, 3500 mm,
3500 mm, 4250 mm.
V poslednom 5. nadzemnom podlaží sú nosné steny vymurované z tehiel typu
Therm, hrúbky 400 mm a výšky 3250 mm.

Vodorovné konštrukcie:
Stropné konštrukcie jednotlivých podlaží tvoria lokálne podoprené monolitické
železobetónové dosky hrúbky 250 mm. Strop nad strojovňou vzduchotechniky
v poslednom nadzemnom podlaží je navrhnutý ako po obvode votknutá doska
s hrúbkou 150 mm. použitý betón C25/30 – XC1, oceľ B550B. Po obvode dosiek je
navrhnutý stužujúci trám, výšky 250 mm.

Schodisko:
Schodisko spájajúce 1NP až 4NP je umiestnené vovnútri stužujúceho jadra.
Sklon schodiskových ramien 1NP – 2NP je 31°, 2NP – 4NP je 27°. Šírka
schodiskového ramena je 1500 mm, šírka medzipodesty 1600 mm, zrkadlo 1600 mm.
schodisková doska má minimálnu hrúbku 140 mm, medzipodesta má hrúbku 200 mm.
schodisko je opatrené nerezovým zábradlím o výške 1000 mm. Zo 4NP vedie oceľový
rebrík do strojovne vzduchotechniky v prípade výpadku prúdu alebo poruchy výťahu.
Ďalšie pomocné schodisko vedie na plochú strechu, opatrené zábradlím o výške 900
mm. Na strechu strojovne vzduchotechniky vedie pomocný oceľový rebrík.

Zvislé nenosné konštrukcie:
Obvodové výplňové murivo tvoria keramické tvarovky Porotherm 24 Profi
murované na maltu pre tenké špáry.
Vnútorné murivo je riešené priečkovkami Porotherm 11,5 Profi, obojstranne
omietnutých. V kancelárskych priestoroch sú navrhnuté prestaviteľné priečky Milt, typ
Miltech 100 a v prednáškovej miestnosti je stena z posuvných modulov Espero, typ
Sonico 100. Steny sú od stropov pružne oddelené páskou minerálnej vlny.

Zastrešenie:
Zastrešenie objektu je prevedené pomocou jednoplášťových plochých striech
s klasickým poradím vrstiev. Podklad je penetrovaný a naň je bodovo nalepený
asfaltový pás typu S s Al vložkou, spoje minimálne 100 mm navzájom prelepené. Spád
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strešnej roviny (3%) je zabezpečený pomocou tepelnej izolácie Isover EPS 150S,
lepenej v dvoch vrstvách (minimálna hrúbka 160 mm) pomocou PUR lepidla
(minimálne 8 pruhov). Ako hydroizolačná vrstva v oboch prípadoch je navrhnuté
súvrstvie dvoch modifikovaných SBS asfaltových pásov s presahmi minimálne 100
mm, navzájom pretavených. Odvodnenie je pomocou vnútorných strešných vtokov,
strecha je taktiež zabezpečená bezpečnostnými prepadmi.

Tepelná izolácia:
Tepelná izolácia 1NP až 4NP je riešená minerálnou izoláciou hrúbky 200 mm
ako súčasť prevetrávanej fasády. Strojovňa vzduchotechniky je zateplená systémom
ETICS s izolačnými doskami z EPS 100. Strecha je zateplená pomocou izolácie z EPS
150S so spádovými klinmi z rovnakého materiálu. Podlaha prvého nadzemného
podlažia je zateplená doskami EPS 150 S, hr. 150 mm. hrúbky všetkých izolácii sú
navrhnuté na doporučené hodnoty podľa ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov.

Výplne otvorov:
Výplne okien a vstupných dverí sú navrhnuté ako hliníkové rámy s izolačným
trojsklom, Uf = 0,85 W/m2.K, Ug= 0,7 W/m2.K, Uw,dop= 1,2 W/m2.K, konkrétne
Heroal W72. Farba rámov okien je šedá (RAL 7040). Dvere vedúce na strechu sú
plastové Uw= 0,97 W/m2.K. vnútorné dvere v murovaných priečkach budú drevené
v oceľových zárubniach. Prestaviteľné priečky majú dverové moduly Miltech 100.
Všetky výplne otvorov sú navrhnuté na doporučené hodnoty podľa ČSN 73 0540 –
Tepelná ochrana budov, kotvenie otvorov v obvodových stenách bude prevedené
v súlade s ČSN 74 6077.

Podlahy:
V 1NP bude použitá podlaha s nášľapnou vrstvou z keramických dlaždíc. V 2NP
a 3NP bude v kancelárskych priestoroch použitá zdvojená podlaha Mero, s povrchovou
úpravou koberec. V hygienických priestoroch bude použitá suchá podlaha so zásypom
na vyrovnanie so zdvojenou podlahou v kanceláriách. V prednáškových miestnostiach
bude podlaha s nášľapnou vrstvou z vlysov. V strojovni vzduchotechniky bude
keramická dlažba, rovnako ako aj na schodisku.
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Podhľady:
Vo všetkých podlažiach 1NP – 4NP budú kazetové podhľady LIKOfon 15a so
sadrokartónovými kazetami LIKOfon Pluto 600 x 600 mm. Výška podhľadov závisí na
usporiadaní vzduchotechnických rozvodov, koncové vyústenia a svetlá budú osadené do
podhľadu. Výška podhľadu v 1NP-3NP je 500 mm, v 4NP je 750 mm.

Omietky:
Vonkajšia soklová omietka je z Marmolitovej tenkovrstvej omietky FAST
GRANIT, bielej farby. Strojovňa vzduchotechniky je omietnutá silikónovou
tenkovrstvou omietkou, rovnako v bielej farbe (RAL 9010). Vnútorné omietky sú
dvojvrstvové – jadro – štuk. Podrobné informácie, viď výpis skladieb konštrukcii.

Klampiarske prvky:
Väčšina klampiarskych prvkov bude vyrobená z pozinkovaného plechu hr. 0,8
mm s náterom vo farbe okennej sivej (RAL 7040). Výpis klampiarskych prvkov, viď
výpis v samostatnej prílohe.
D.1.1.a.5 Tepelne technické vlastnosti stavebných konštrukcii a výplní otvorov
Tepelne technické vlastností stavebných konštrukcii a výplní otvorov sú
súčasťou samostatnej časti dokumentácie – tepelne technické riešenie objektu.
D.1.1.a.6 Spôsob založenia objektu s ohľadom na výsledky inžiniersko – geologického
a hydrogeologického prieskumu
Založenie objektu je riešené pre jednoduché základové podmienky a nízke
radónové riziko. Spodná voda nijakým spôsobom neovplyvňuje založenie objektu,
hladina podzemnej vody sa nachádza pod úrovňou základovej špáry. V prípade zistenia
odlišnosti základových podmienok alebo nevhodného stavu základových podmienok, je
treba zohľadniť a preveriť v projektovej dokumentácii.
Stavba bude založená na patkách a pilotách. Pod stĺpmi na hranici so susednou
budovou sú navrhnuté piloty priemeru 0,6 m a dĺžky 5 m, hlavy pilot majú tvar kvádru
s dĺžkou strany 0,8 m a výškou 0,8 m. Piloty sú v horizontálnom smere vystužené,
podľa návrhu statika. Ostatné stĺpy sú založené na patkách s dĺžkou strany 1,2 prípadne
2,5 m a výškou 0,8 m. Pod stenami stužujúceho jadra budú základové pásy šírky 2,2 m.
všetky konštrukcie sú zo železobetónu – C25/30 XC2, B550B. pod železobetónovými
konštrukciami bude urobená vrstva z podkladového betónu hrúbky 100 mm, C16/20
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X0, základové pásy šírky 350 mm, výšky 800 mm. Nad základovými konštrukciami je
navrhnutá vrstva slabo vystuženého betónu C25/30, vystuženého pri hornom aj dolnom
povrchu kari sieťou Ø6 150 x 150 mm, hrúbky 150 mm. Izolácia proti zemnej vlhkosti
a pôsobeniu radónu z podložia zaisťuje súvrstvie dvoch SBS asfaltových pásov typu S,
celoplošne natavených na podkladový betón, vyvedených na zvislých konštrukciách
300 mm nad úroveň priľahlého terénu.
Základy nosných konštrukcii boli navrhnuté na základe tabuľkovej hodnoty únosnosti
základovej pôdy Rdt= 0,30 MPa. Predbežný výpočet je súčasťou dokumentácie.
D.1.1.a.7 Vplyv objektu a jeho užívania na životné prostredie a riešenie prípadných
negatívnych účinkov
Všetky materiály navrhované pre výstavbu nepredstavujú riziko z hľadiska
ochrany zdravia osôb a životného prostredia.
Stavba svojim prevedením a užívaním nebude mať škodlivý vplyv na životné
prostredie. Negatívne vplyvy, ktoré sú spojené s výstavbou, budú eliminované
dodržiavaním režimu pracovnej doby a pracovného pokoja. Prípadná prašnosť bude
odstraňovaná kropením, hlučné procesy budú obmedzované na nevyhnutnú dobu.
Vzhľadom na rozsah a charakter stavby budú tieto negatívne vplyvy minimálne.
Odpady budú zhromažďované v kontajneroch umiestnených v blízkosti objektu,
následne odvezené oprávnenou organizáciou. Triedený odpad bude odnášaný do
zberných kontajnerov. Nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú pri prevádzaní stavby, sa
budú riadiť podľa platných zákonov a vyhlášok.
Počas doby výstavby bude nutné pri prevádzaní stavebných prác a prevoze
zariadenia na stavenisku vhodným spôsobom stavbu zabezpečiť, aby nedošlo
k znečisteniu podzemných vôd. Jedná sa hlavne o vhodný spôsob odvádzania
dažďových vôd zo stavebnej jamy, prevozných, výrobných a skladovacích plôch
staveniska.
D.1.1.a.8 Dopravné riešenie
K objektu vedie prístupová cesta z ulice Lánska, ktorá nadväzuje na ulicu
Partizánska, z ktorej vedie ďalšia prístupová cesta.
Napojenie stavby na dopravnú infraštruktúru sa uskutoční taktiež z ulice Lánska –
priamy vjazd na parkovisko pred objektom. Vjazd do dvora k zadnému vchodu do
objektu je možný z hlavného ťahu Partizánskou ulicou. Nové spevnené plochy v okolí
objektu budú nadväzovať na pešiu zónu, ktorá vedie do centra.
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Daný objekt je situovaný prístupovo z pešej zóny, nachádza sa v bloku budov, pi
čom parkovacie miesta sú riešené priamo pred objektom.
D.1.1.a.9 Ochrana objektu pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia,
protiradónové opatrenia
Objekt je chránený pred nízkym radónovým rizikom návrhom hydroizolačnej
vrstvy v základových konštrukciách.
D.1.1.a.10 Dodržanie všeobecných požiadaviek na výstavbu
Pri prevádzaní výstavby sú dodržiavané platné vyhlášky a súvisiace predpisy.

D.1.1.b Výkresová časť
Zoznam príloh projektovej dokumentácie:
D.1.1.b.1 Pôdorys základov
Súčasť stavebne konštrukčného riešenia.
D.1.1.b.2 Pôdorysy jednotlivých podlaží a strechy
D1.1.01

Pôdorys 1.nadzemného podlažia, M1:50

D1.1.02

Pôdorys 2.nadzemného podlažia, M1:50

D1.1.03

Pôdorys 3.nadzemného podlažia, M1:50

D1.1.04

Pôdorys 4.nadzemného podlažia, M1:50

D1.1.05

Pôdorys 5.nadzemného podlažia, M1:50

D1.1.06

Výkres jednoplášťovej plochej strechy, M1:50

D1.1.07

Výkres strechy 5.nadzemného podlažia, M1:50

D.1.1.b.3 Rezy
D1.1.08

Rez A – A´, M1:50

D1.1.09

Rez B – B´, M1:50

D.1.1.b.4 Pohľady
D1.1.10

Pohľad severný, M1:50

D1.1.11

Pohľad južný, M1:50

D1.1.12

Pohľad východný, M1:50

D1.1.13

Pohľad západný, M1:50
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D.1.1.b.5 Výkresy prípojok na verejné rozvodné siete a kanalizáciu
C.2,3

Celková a koordinačná situácia, M1:200

D.1.1.b.6 Výkresy napojenia na verejné komunikácie, riešenie dopravy v pokoji
C. 1

Situácia širších vzťahov, M1:5000

C.2,3

Celková a koordinačná situácia, M1:200

C.4

Katastrálny situačný výkres, M1:2000

D.1.1.b.7 Výkresy úprav na komunikáciách pre osoby s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie
Nie je riešené – nebolo súčasťou zadania investora.
D.1.1.b.8 Doplnkové výkresy
D1.1.14

Detail A – napojenie stĺpu a obvodovej steny, M1:5

D1.1.15

Detail B – napojenie strešného vtoku, M1:5

D1.1.16

Detail C – napojenie bezpečnostného prepadu, M1:5

D1.1.17

Detail D – napojenie zvislej a vodorovnej kcie VZT, M1:5

D1.1.18

Detail E – založenie výťahovej šachty, M1:5

D1.1.19

Detail F – vstup na terasu, M1:5

D.1.2 Stavebne konštrukčné riešenie
D.1.2.a Technická správa
D.1.2.a.1 Popis navrhnutého konštrukčného systému stavby, výsledky prieskumu
stávajúceho stavu nosného systému stavby pri návrhu jej zmeny
Pre stavbu je zvolený skeletový konštrukčný systém nosných stĺpov a stropných
dosiek zo železobetónu. Základové konštrukcie sú základové patky a piloty. Obvodové
výplňové murivo tvoria tvárnice typu Therm. Objekt je opláštený prevetrávanou
predsadenou fasádou.
D.1.2.a.2 Navrhnuté výrobky, materiály a hlavné konštrukčné prvky
Základové konštrukcie:
Stavba bude založená na patkách a pilotách. Pod stĺpmi na hranici so susednou
budovou sú navrhnuté piloty priemeru 0,6 m a dĺžky 5 m, hlavy pilot majú tvar kvádru
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s dĺžkou strany 0,8 m a výškou 0,8 m. Piloty sú v horizontálnom smere vystužené,
podľa návrhu statika. Ostatné stĺpy sú založené na patkách s dĺžkou strany 1,2 prípadne
2,5 m a výškou 0,8 m. Pod stenami stužujúceho jadra budú základové pásy šírky 2,2 m.
všetky konštrukcie sú zo železobetónu – C25/30 XC2, B550B. pod železobetónovými
konštrukciami bude urobená vrstva z podkladového betónu hrúbky 100 mm, C16/20
X0, základové pásy šírky 350 mm, výšky 800 mm. Nad základovými konštrukciami je
navrhnutá vrstva slabo vystuženého betónu C25/30, vystuženého pri hornom aj dolnom
povrchu kari sieťou Ø6 150 x 150 mm, hrúbky 150 mm. Izolácia proti zemnej vlhkosti
a pôsobeniu radónu z podložia zaisťuje súvrstvie dvoch SBS asfaltových pásov typu S,
celoplošne natavených na podkladový betón, vyvedených na zvislých konštrukciách
300 mm nad úroveň priľahlého terénu.
Zvislé nosné konštrukcie:
Zvislé nosné konštrukcie tvoria železobetónové stĺpy štvorcového prierezu 400 x
400 mm spolu so stužujúcim železobetónovým jadrom, s hrúbkou steny 400 mm.
Všetko zo železobetónu C25/30 - XC1, B550B. Osová vzdialenosť stĺpov je 4500 až
6100 mm. výšky stĺpov závisia od jednotlivých podlaží, postupne 4250 mm, 3500 mm,
3500 mm, 4250 mm.
V poslednom 5. nadzemnom podlaží sú nosné steny vymurované z tehiel typu
Therm, hrúbky 400 mm a výšky 3250 mm.
Vodorovné konštrukcie:
Stropné konštrukcie jednotlivých podlaží tvoria lokálne podoprené monolitické
železobetónové dosky hrúbky 250 mm. Strop nad strojovňou vzduchotechniky
v poslednom nadzemnom podlaží je navrhnutý ako po obvode votknutá doska
s hrúbkou 150 mm. použitý betón C25/30 – XC1, oceľ B550B. Po obvode dosiek je
navrhnutý stužujúci trám, výšky 250 mm.
Schodisko:
Schodisko spájajúce 1NP až 4NP je umiestnené vovnútri stužujúceho jadra.
Sklon schodiskových ramien 1NP – 2NP je 31°, 2NP – 4NP je 27°. Šírka
schodiskového ramena je 1500 mm, šírka medzipodesty 1600 mm, zrkadlo 1600 mm.
schodisková doska má minimálnu hrúbku 140 mm, medzipodesta má hrúbku 200 mm.
schodisko je opatrené nerezovým zábradlím o výške 1000 mm. Zo 4NP vedie oceľový
rebrík do strojovne vzduchotechniky v prípade výpadku prúdu alebo poruchy výťahu.
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Ďalšie pomocné schodisko vedie na plochú strechu, opatrené zábradlím o výške 900
mm. Na strechu strojovne vzduchotechniky vedie pomocný oceľový rebrík.
Zvislé nenosné konštrukcie:
Obvodové výplňové murivo tvoria keramické tvarovky Porotherm 24 Profi
murované na maltu pre tenké špáry.
Vnútorné murivo je riešené priečkovkami Porotherm 11,5 Profi, obojstranne
omietnutých. V kancelárskych priestoroch sú navrhnuté prestaviteľné priečky Milt, typ
Miltech 100 a v prednáškovej miestnosti je stena z posuvných modulov Espero, typ
Sonico 100. Steny sú od stropov pružne oddelené páskou minerálnej vlny.
Zastrešenie:
Zastrešenie objektu je prevedené pomocou jednoplášťových plochých striech
s klasickým poradím vrstiev. Podklad je penetrovaný a naň je bodovo nalepený
asfaltový pás typu S s Al vložkou, spoje minimálne 100 mm navzájom prelepené. Spád
strešnej roviny (3%) je zabezpečený pomocou tepelnej izolácie Isover EPS 150S,
lepenej v dvoch vrstvách (minimálna hrúbka 160 mm) pomocou PUR lepidla
(minimálne 8 pruhov). Ako hydroizolačná vrstva v oboch prípadoch je navrhnuté
súvrstvie dvoch modifikovaných SBS asfaltových pásov s presahmi minimálne 100
mm, navzájom pretavených. Odvodnenie je pomocou vnútorných strešných vtokov,
strecha je taktiež zabezpečená bezpečnostnými prepadmi.
Tepelná izolácia:
Tepelná izolácia 1NP až 4NP je riešená minerálnou izoláciou hrúbky 200 mm
ako súčasť prevetrávanej fasády. Strojovňa vzduchotechniky je zateplená systémom
ETICS s izolačnými doskami z EPS 100. Strecha je zateplená pomocou izolácie z EPS
150S so spádovými klinmi z rovnakého materiálu. Podlaha prvého nadzemného
podlažia je zateplená doskami EPS 150 S, hr. 150 mm. hrúbky všetkých izolácii sú
navrhnuté na doporučené hodnoty podľa ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov.
Výplne otvorov:
Výplne okien a vstupných dverí sú navrhnuté ako hliníkové rámy s izolačným
trojsklom, Uf = 0,85 W/m2.K, Ug= 0,7 W/m2.K, Uw,dop= 1,2 W/m2.K, konkrétne
Heroal W72. Farba rámov okien je šedá (RAL 7040). Dvere vedúce na strechu sú
plastové Uw= 0,97 W/m2.K. vnútorné dvere v murovaných priečkach budú drevené
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v oceľových zárubniach. Prestaviteľné priečky majú dverové moduly Miltech 100.
Všetky výplne otvorov sú navrhnuté na doporučené hodnoty podľa ČSN 73 0540 –
Tepelná ochrana budov, kotvenie otvorov v obvodových stenách bude prevedené
v súlade s ČSN 74 6077.
Podlahy:
V 1NP bude použitá podlaha s nášľapnou vrstvou z keramických dlaždíc. V 2NP
a 3NP bude v kancelárskych priestoroch použitá zdvojená podlaha Mero, s povrchovou
úpravou koberec. V hygienických priestoroch bude použitá suchá podlaha so zásypom
na vyrovnanie so zdvojenou podlahou v kanceláriách. V prednáškových miestnostiach
bude podlaha s nášľapnou vrstvou z vlysov. V strojovni vzduchotechniky bude
keramická dlažba, rovnako ako aj na schodisku.
Podhľady:
Vo všetkých podlažiach 1NP – 4NP budú kazetové podhľady LIKOfon 15a so
sadrokartónovými kazetami LIKOfon Pluto 600 x 600 mm. Výška podhľadov závisí na
usporiadaní vzduchotechnických rozvodov, koncové vyústenia a svetlá budú osadené do
podhľadu. Výška podhľadu v 1NP-3NP je 500 mm, v 4NP je 750 mm.
Omietky:
Vonkajšia soklová omietka je z Marmolitovej tenkovrstvej omietky FAST
GRANIT, bielej farby. Strojovňa vzduchotechniky je omietnutá silikónovou
tenkovrstvou omietkou, rovnako v bielej farbe (RAL 9010). Vnútorné omietky sú
dvojvrstvové – jadro – štuk. Podrobné informácie, viď výpis skladieb konštrukcii.
Klampiarske prvky:
Väčšina klampiarskych prvkov bude vyrobená z pozinkovaného plechu hr. 0,8
mm s náterom vo farbe okennej sivej (RAL 7040). Výpis klampiarskych prvkov, viď
výpis v samostatnej prílohe.
D.1.2.a.3 Hodnoty úžitkových, klimatických a ďalších zaťažení uvažovaných pri návrhu
nosnej konštrukcie
Zaťaženie snehom:

II oblasť – 1,00 kN/m²

Zaťaženie vetrom:

II.oblasť - vb= 25 m/s

Úžitkové zaťaženie stropu : 3,0 kN/m² (kancelárie)
5,0 kN/m² (obchody)
48

D.1.2.a.4 Návrh zvláštnych, neobvyklých konštrukcii, konštrukčných detailov,
technologických postupov
V rámci riešenia novostavby nie je riešený žiadny atypický detail alebo stavebný
materiál či technológia.
D.1.2.a.5 Technologické podmienky postupu prác, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu
vlastnej konštrukcie, prípadne susedné stavby
Pre zhotovenie jednotlivých konštrukčných celkov musia byť dodržané pokyny
výrobcu a dodávateľa daného celku (základové konštrukcie, murované konštrukcie,
drevené konštrukcie, izolačné práce, konštrukcie krovu apod.).
Stavba je realizovaná v bloku budov, bude dodržaná základová špára, základy
v styku so susednými budovami budú riešené ako piloty.
D.1.2.a.6 Zásady pre prevádzanie búracích prác, prác na podchytenie a spevňovacích
konštrukcii či postupov
Nebudú vykonávané žiadne búracie práce, ani práce na podchytenie. Nebudú
použité žiadne zvláštne spevňovacie konštrukcie či postupy.
D.1.2.a.7 Požiadavky na kontrolu zakrývaných konštrukcii
Požadované kontroly zakrývaných konštrukcii budú bližšie špecifikované
v kontrolnom skúšobnom pláne.

D.1.2.a.8 Špecifické požiadavky na rozsah a obsah dokumentácie prevádzania stavby,
prípadne dokumentácia zaisťovaná ich zhotoviteľom
Projekt

administratívnej

budovy

vyžaduje

bežný

rozsah

projektovej

dokumentácie pre stavebné riadenie a v tomto rozsahu je aj spracovaný.

D.1.2.b Podrobný statický výpočet
Súčasťou dokumentácie je predbežný výpočet základových konštrukcii.
Dimenzia drevených prvkov bola určená empiricky. Únosnosť materiálov uvažovaná
podľa parametrov výrobcu. V špecializácii na betónové konštrukcie bol prevedený
výpočet lokálne podoprenej dosky.
Pokiaľ v priebehu budú zistené iné okrajové podmienky, než sú uvažované
v projekte, je nutná konzultácia s projektantom.
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D.1.2.c Výkresová časť
Zoznam príloh projektovej dokumentácie:
D.1.2.c.1 Pôdorysy základov
Stavba bude založená na patkách a pilotách. Pod stĺpmi na hranici so susednou
budovou sú navrhnuté piloty priemeru 0,6 m a dĺžky 5 m, hlavy pilot majú tvar kvádru
s dĺžkou strany 0,8 m a výškou 0,8 m. Piloty sú v horizontálnom smere vystužené,
podľa návrhu statika. Ostatné stĺpy sú založené na patkách s dĺžkou strany 1,2 prípadne
2,5 m a výškou 0,8 m. Pod stenami stužujúceho jadra budú základové pásy šírky 2,2 m.
všetky konštrukcie sú zo železobetónu – C25/30 XC2, B550B. pod železobetónovými
konštrukciami bude urobená vrstva z podkladového betónu hrúbky 100 mm, C16/20
X0, základové pásy šírky 350 mm, výšky 800 mm. Nad základovými konštrukciami je
navrhnutá vrstva slabo vystuženého betónu C25/30, vystuženého pri hornom aj dolnom
povrchu kari sieťou Ø6 150 x 150 mm, hrúbky 150 mm. Izolácia proti zemnej vlhkosti
a pôsobeniu radónu z podložia zaisťuje súvrstvie dvoch SBS asfaltových pásov typu S,
celoplošne natavených na podkladový betón, vyvedených na zvislých konštrukciách
300 mm nad úroveň priľahlého terénu.
Základové konštrukcie boli navrhnuté na základe tabuľkovej hodnoty únosnosti
základovej pôdy Rdt= 0,3 MPa. Predbežný výpočet je súčasťou dokumentácie.
Pokiaľ by hydrogeologické podmienky na pozemku ukázali zložité základové
podmienky, je treba preveriť navrhnuté základové konštrukcie.
Výkres základov – viď výkres D1.2.01 Základy.
D.1.2.c.2 Tvar monolitických betónových konštrukcii
D1.2.02 Výkres tvaru stropu nad 1NP, M1:100
D1.2.03 Výkres tvaru stropu nad 2NP, M1:100
D1.2.04 Výkres tvaru stropu nad 3NP, M1:100
D1.2.05 Výkres tvaru stropu nad 4NP, M1:50
D1.2.06 Výkres tvaru stropu nad 5NP, M1:50
D.1.2.c.3 Výkresy zostáv kovových a drevených konštrukcii
Žiadne zostavy kovových ani drevených konštrukcii.
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D.1.2.d Plán kontroly spoľahlivosti konštrukcii
Jedná sa o stavbu určenú pre administratívu a maloobchod, objekt s 5
nadzemnými podlažiami. Z hľadiska spoľahlivosti konštrukcii ide o kontrolu:
-

Základové konštrukcie z hľadiska založenia v nezámrznej hĺbke.

-

Stenové

konštrukcie

suterénu

z hľadiska

správnej

väzby

a použitia

odpovedajúcich spojovacích hmôt.
-

Prevedenie spojov hydroizolácie spodnej stavby.

-

Stenové konštrukcie z hľadiska uloženia stien podľa výkresu zostavy.

-

Stropné konštrukcie z hľadiska ukladania stropných prvkov podľa projektu.

-

Kontroly budú zaistené stavebným dozorom investora, vykonávané pravidelne.

D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie
Viď samostatná príloha DP – Zložka D - Požiarne bezpečnostné riešenie.

D.1.4 Technika prostredia stavieb
Dokumentácia sa spracováva samostatne pre jednotlivé zariadenia.

D.1.4.a Technická správa
a) zdravotne technické inštalácie
Kanalizácia
Splaškové vody budú odvádzané pripájacím potrubím do jednotnej kanalizácie
napojenej na čističku odpadových vôd. Pripojovacie potrubie z PVC DN 150 mm
a spádom min. 2% smerom od objektu. Pripojovacie potrubie bude uložené
v nezámrznej hĺbke. Kanalizačné pripojenie jednotnej kanalizácie PVC KG – DN 200
V mieste, kde je navrhnuté odvetranie kanalizácie, bude stúpajúce potrubie DN 100
mm, ktoré bude vytiahnuté až nad strešnú rovinu, ukončené vetracou hlavicou.
Rozvody pre pripojenie zariaďovacích predmetov budú vedené výlučne v inštalačných
predstenách a inštalačných šachtách.
Dažďová voda je zvedená zo strechy pomocou vtokov prepojenými s jednotnou
kanalizáciou.
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Vodovod
Zdrojom vody pre novo navrhnutú administratívnu budovu je verejný vodovod,
ktorá sa nachádza pod pešou zónou pred objektom. Vodovodná prípojka bude riešená
potrubím HDPE 100 SDR.
Potrubia

budú

vedené

výhradne

v inštalačných

predstenách

a budú

uložené

v chráničkách obalených tepelnou izoláciou. Technické riešenie rozvodov budú
vykonané odbornou firmou. Po skončení montáže sa vykoná tlaková skúška systému.
b) plynové odberné zariadenie
Plynové zariadenia sa v objekte nenachádzajú.

c) vzduchotechnika
Požadovaná výmena vzduchu bude v jednotlivých miestnostiach zaistená
systémom centrálneho núteného vetrania s rekuperáciou.
Prednáškové miestnosti v 4NP sú riešené funkčne každá samostatne a po odstránení
mobilnej priečky medzi nimi je zabezpečená výmena vzduchu v priestore ako celku,
ovládanie funkčnosti je zabezpečené na jednotlivých vetvách. Za koncové elementy boli
vybrané vírivé vyústenia s doskou typu A, rozvody sú vedené pod stropom jednotlivých
podlaží a zvislé v inštalačnej šachte.
d) vykurovanie
Objekt je napojený na rozvod centrálneho zásobovania teplom vedeného pod
pešou zónou pred objektom, zabezpečuje teplú úžitkovú vodu aj vodu na vykurovanie.
.e) chladenie
Nie je požadované.
f) meranie a regulácia
Nie je požadované.
g) silnoprúdová elektrotechnika
Nie je predmetom riešenia.
h) slaboprúdová elektrotechnika
Nie je predmetom riešenia.
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D.1.4.b Výkresová časť
Pripojenie inžinierskych sietí viď. C2,3 – Celková a koordinačná situácia.

D.1.4.c Zoznam strojov a zariadení technickej špecifikácie
Nevyskytujú sa.

D.2 Dokumentácia technických a technologických zariadení
Objekt je vybavený dvoma trakčnými výťahmi Orona 3G 1010 typ IV. jeden
výťah spája 1NP až 4NP, druhý vedie až do strojovne vzduchotechniky. Nosnosť
výťahu je 630 kg – 8 osôb. Kabíny výťahu majú pôdorysné rozmery 1100 x 1400 mm,
svetlú výšku 2100 mm. Rozmery dverí 900 x 2000 mm, rýchlosť 1 m/s.

V Brne dňa 6.1.2016
…………………………………………………
podpis autora
Bc. Martina Martečíková
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3. Záver
V rámci
dokumentácie

diplomovej

práce

som

novostavby administratívnej

zhotovila

stavebnú

časť

projektovej

budovy, podľa platných právnych

požiadaviek, predpisov a vyhlášok. Budova spĺňa všetky akustické, tepelne technické
a požiarne bezpečnostné požiadavky. Zmeny oproti prvotným návrhom sú v menšom
rozsahu, väčšinou vynútené použitím konkrétnych výrobkov a materiálov.
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LV

list vlastníctva

MŽP

Ministerstvo životného prostredia

NN

nízke napätie

NP

nadzemné podlažie

PT

pôvodný terén

RD

rodinný dom

S

suterén

UT

úroveň terénu

bm

meter bežný

Rdt [MPa]

únosnosť základovej pôdy
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Viď samostatné zložky diplomovej práce Zložka B, Zložka C-1, Zložka C-2,
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(Citácia zo smernice dekana č. 19/2011: „V případě potřeby mohou jeden celek svázaný
nerozebíratelnou vazbou tvořit jen náležitosti uvedené v bodech a) – m). Přílohy podle
bodu n), kterými jsou zpravidla podklady, výpočty, výkresy a zdrojové kódy, mohou
tvořit samostatnou nebo samostatné přílohy. Vše je pak vloženo do tvrdých spisových
desek se šňůrkou podle Čl. 3 této směrnice.“)
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is situated in a block of buildings. The building has five aboveground floors. The ground floor is divided into relaxation zone and a
commercial area with six shopping units. The second and the third
floor are designed as an open space office. There are lecture halls on
the fourth floor. The mechanical room of ventilation is situated on
the fifth floor. The building is designed as a cast-in-place reinforced
concrete frame. The building is roofed with warm flat roof.
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