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ANOTÁCIA BAKALÁRSKEJ PRÁCE 

MIKO Maroš : Pekáreň s kaviarňou : Bakalárska práca. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta stavebná, Katedra Architektúry 226, 2015.  

Vedúci práce: Ing. arch. Tomáš Bindr 

 

Predmetom bakalárskej práce „Pekáreň s kaviarňou v Radkove“ je spracovanie 

projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby polyfunkčného domu situovanom v centrálnej 

časti obce Radkov. Nachádza sa pri hlavnej komunikácii v oblasti rodinných domov 

a Obecného úradu. Koncept objektu je založený na analýze obytných objektov obce z vývoju 

výstavby a využívania produktov obce. Pri návrhu sa kládol dôraz na proporcie a materiály 

z analýzy. Výsledný objekt je konceptovaný do 2 podlaží, ktoré zahrňujú ako verejné 

priestory, tak zónu výroby a zónu bývania. Návrh obsahuje výrobu pekárne, skladovacie 

priestory, priestory predajne a kaviarne a dve bytové jednotky v 2. Nadzemnom poschodí. 

Cieľom projektu je skvalitniť architektonickú a urbanistickú úroveň obce a prispieť 

k oživeniu v danej lokalite. Podkladom pre vypracovanie tejto dokumentácie bola 

urbanistické štúdia (ATT III.), architektonická štúdia (ATT IV.) a dokumentácia pre stavebné 

povolenie (ATT Va.). 

 

Kľúčové slová: pekáreň, kaviareň, proporcie, výroba, bytové. 
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Annotation of bachelor thesis  

MIKO Maros: Bakery with café: Bachelor thesis. Ostrava VSB - Technical University of 

Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture 226, 2015th Supervisor: 

Ing. arch. Thomas Bindr  

 

The bachelor thesis "bakery with café in the Radkov" focuses on the preparation of 

project documentation for construction of multipurpose building. The building is situated in 

the central part of the village Radkov. The bakery is located in the main road near detached 

houses and municipal office. The concept of the building is based on the analysis of 

residential buildings of the village and use of products of municipality. Design emphasizes on 

proportions and analysis of materials. The resulting object is designed by two floors including 

both public spaces, the registration zone and the zone of housing. The proposal includes the 

production of bakery, storage space, retail space and a cafe and two flats on the 2nd floor. The 

project aims to improve the level of architectural and urban communities and contribute to the 

revival in the locality. The basis for the preparation of this documentation was urban studies 

(ATT III.), Architectural study (ATT IV.) and documentation for building permit (ATT Va.).  

 

Keywords: bakery, cafe, proportions, production, housing. 
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Zoznam použitého značenia: 

 

ATT                - ateliérová tvorba 

a pod.              - a podobne 

BOZP              - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Bpv  - baltský výškový systém po vyrovnaní 

č.  - číslo 

fr.  - frakcia 

HI.  - hydroizolácia 

hr.  - hrúbka 

KN    - kataster nehnuteľností 

ks    - kusy 

m. n. m. - metrom pod morom 

mm  - milimeter 

m  - meter 

m
2
  - meter štvorcový 

m
3
  - meter kubický 

NP  - nadzemné podlažie 

ozn.  - označenie 

p. č.  - parcelné číslo 

PD  - projektová dokumentácia 

S-JTSK - súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

TI                - tepelná izolácia 

Zb.  - zbierky  

ŽB  - železobetón 

§  - paragraf 
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1. Úvod  
Návrh pekárne s kaviarňou v Radkove vzišiel z architektonickej štúdie vypracovanej 

v rámci Ateliérovej tvorby IV. 

Výsledný návrh sa snaží svojím vzhľadom a proporciami zapadnúť do zastavaného 

okolia a do zástavby obce. Základom práce bolo urbanistické riešenie obce radkov a jeho 

okolia so zámerom zvýšiť prosperitu obce. 

Na základe analýzy lokality bol vypracovaný konečný návrh dvojpodlažného objektu 

zahrňuje v 1. Nadzemnom podlaží výrobu pekárne so skladovacími priestormi, predajňou 

a sociálnym zázemím a priestory pre bývanie v 2. Nadzemnom podlaží. 
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2. Textová časť PD pre realizáciu stavby (podľa vyhl. 62/2013 Zb.) 

A SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

A1. Identifikačné údaje 

A1.1 Údaje o stavbe  

Názov stavby:    Pekáreň s kaviarňou v Radkove 

Miesto stavby:   Radkov 

       Katastrálne územie: Radkov u Vítkova 738018 

            Parcelné číslo pozemku: 113/1, 131/2, 218, 104/1 

        Okres: Opava 

     Kraj: Moravskoslezský 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Stavebník:    Maroš Miko (MIK0160, VB4AST01) 

Adresa sídla:    určiná 20 

     015 01 Rajec, Slovensko 

 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie  

 

Vypracovala:    Maroš Miko (MIK0160, VB4AST01),  

                           určiná 20  

                            015 01 Rajec, Slovensko 

 

Vedúci bakalárskej práce:   Ing. arch. Tomáš Bindr 

Konzultant bakalárskej práce:  Ing. Filip Čmiel 

 

A.2 Zoznam vstupných podkladov 

 

Urbanistické štúdie: 

Predmet :                                Ateliérová tvorba III 

Vedúci práce :                         Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Ján Kovář,  

                                                       Ing. arch. Igor Krčmář 
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Architektonické štúdie: 

Predmet:     Ateliérová tvorba IV 

Vedúci práce:    Ing. arch. Tomáš Bindr 

 

Dokumentácie pre stavebné povolenie 

Predmet:    Ateliérová tvorba Va 

Vedúci práce:    Ing. Filip Čmiel 

 

 

 

A.3      Údaje o území 

 

a) rozsah riešeného územia; zastavané / nezastavané územie: 

Jedná sa o územie parciel pri hlavnej ulici obce Radkov, V súčasnej dobe sa na 

parcelách nenachádza žiadny stavebný objekt. Jedná sa o nezastavané územie. Stavba 

sa týka parciel č. 113/2, 104/1, 218, 352/4 o celkovej výmere 385 m². 

 

b) doterajšie využitie a zastavanosť územia: 

Stavebné parcely sú v súčasnej dobe využívané ako skladovacie a parkovacie 

plochy. 

 

c) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov: 

Dané územie nie je nijako zvláštne chránené a nenachádza sa v oblasti pamiatkovej 

rezervácie ani pamiatkovej zóny, zvláštne chránenom území a ani záplavovom území. 

 

d) údaje o odtokových pomeroch: 

  Z hľadiska hydrológie spadá riešené územie do povodia rieky Moravice. Zrážkové 

vody budú vedené do stávajúcej kanalizácie.  

 

e) údaje v súlade s územne plánovacou dokumentáciou, s cieľmi a úlohami územného 

plánovania:  

Celá lokalita je v súlade s ÚPD. Nachádza sa v zastavanom území. Daný pozemok 

s p.č.: 113/2, 104/1, 218, 113/1 je vedený v katastre nehnuteľností ako zastavaná 

plocha a nádvorie o celkovej výmere 385 m². 
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f) údaje o dodržaní obecných požiadavkách na využitie územia:  

Projektová dokumentácia je riešená v súlade so stavebným zákonom č 183/2006 

Zb. v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 501/2006 Zb. o obecných 

požiadavkách na využívanie územia. 

 

g) údaje o splnení požiadavkou dotknutých orgánov:  

Všetky požiadavky dotknutých orgánov boli splnené. Viz. Dokladová časť 

dokumentácie. 

Podľa zákona č. 114/1992 Sb. Verejné záujmy nie sú predmetným zámerom dotknuté. 

Podľa zákona č. 201/2012 Sb. Verejné záujmy nie sú predmetným zámerom dotknuté. 

Podľa zákona č. 289/1995 Sb. Verejné záujmy nie sú predmetným zámerom dotknuté. 

Podľa zákona č. 254/2001 Sb. Verejné záujmy nie sú predmetným zámerom dotknuté. 

Podľa zákona č. 13/1997 Sb. Verejné záujmy nie sú predmetným zámerom dotknuté. 

Podľa zákona č. 334/1992 Sb. Nie je treba žiadať o odňatie pôdy zo ZPE . 

 

h) Zoznam výnimiek a úľavových riešení:  

 

Neboli stanovené žiadne výnimky a úľavové riešenia.  

 

i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií:  

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých realizáciou stavby:  

  

Stavebné pozemky    

Parcela číslo Vlastník Adresa 

113/2 Ohnhäuserová Dagmar Radkov 134, 747 84 Radkov 

218 Ohnhäuserová Dagmar Radkov 134, 747 84 Radkov 

104/1 Česká republika  

113/1 Česká republika  
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A.4 Údaje o stavbe 

 

a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby: 

 

Ide o novostavbu. 

 

b) Účel užívania stavby: 

 

Jedná sa o prevádzku pekárne s predajňou a kaviarňou, v 2. NP sú navrhnuté dve 

bytové jednotky. 

 

c) Trvalá alebo dočasná stavba: 

 

Projektová dokumentácia rieši stavbu ako trvalý objekt.  

 

d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov: 

 

Objekt nie je v ochrane podľa iných právnych predpisov. 

 

e) Údaje o dodržaní technických požiadavkou na stavby a obecných technických 

požiadavkou zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb:  

 

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby je spracovaná v súlade 

s nasledujúcimi  zákonmi a predpismi:  

Zákon č. 183/2006 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon), 

Vyhláška č. 502/2006 Zb., o obecných technických požiadavkách na výstavbu, 

Vyhláška č. 268/2009 Zb., o technických požiadavkách na stavby, 

Nariadenie vlády č. 361/2007 Zb., o ochrane zdravia pri práci. 

Vyhláška č. 398/2009 Zb., o obecných technických požiadavkách zabezpečujúcich 

bezbariérové používanie stavieb. 
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f) Údaje o splnení požiadavkou dotknutých orgánov a požiadavkou vyplývajúcich 

z iných právnych predpisov:  

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

g) Zoznam výnimiek a úľavových riešení:  

 

Neboli stanovené žiadne výnimky a úľavové riešenia.  

 

h) Navrhované kapacity stavby 

 

Rodinný dom je navrhnutý pre štvorčlennú rodinu.  

Plocha pozemku: 385 m² 

Zastavaná plocha: 200 m²    

Úžitková plocha: 345,28 m² 

Obostavaný priestor: 1375,25 m³ 

i) Základné bilancie stavby: 

 

Všetky prípojky – voda, elektrina, kanalizácia, plyn budú nanovo zriadené. 

Likvidácia vôd bude prebiehať podľa predpísaného spôsobu. Vykurovanie domu bude 

riešené pomocou rekuperácie vzduchu z pece a dokurovanie bude riešené pomocou 

plynového kotla. 

 

j) Základný predpoklad výstavby: 

 

Predpokladané zahájenie výstavby objektu je plánovaný na 12. júna 

2015.Stavebné práce budú prebiehať v jedenej etape. Dokončenie a predanie 

stavebného diela je 16.10.2016.   

 

k) Orientačné náklady stavby: 

 

Približné náklady projektu boli stanovené na 7 786 665,5 kč. V cene nie je 

zahrnutý pozemok. 
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A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 

 

 SO 01 – Objekt 

 SO 02 – Spevnené plochy 

 SO 03 – Prípojka plynovodu 

 SO 04 – Prípojka kanalizácie 

 SO 05 – Prípojka vodovodu 

 SO 06 – Prípojka elektriny 

 SO 07 – Terénne úpravy 

 

B SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA  
B.1 Popis územia stavby 

 

a) Charakteristika stavebného pozemku: 

 

Pozemky s parcelnými číslami 113/2, 104/1 a 113/1 sú vedené ako skladovacia 

a voľná plocha. Parcela č. 218 je vedená ako zbúranisko. Stavba je navrhnutá vo 

svahovitom teréne zo západným skonom.  Pozemok sa nachádza v zastavanom území. 

Výmera pozemku je 385 m². 

 

b) Výsledok a závery prevedených prieskumov a rozborov:  

 

Na stavenisku sa prevedú potrebné sondy k orientačnému zisteniu zloženia 

zeminy a následne výpočtu únosnosti tejto zeminy. Z informácií geofondu 

o prevedených vrtoch v okolí plánovanej stavby bolo zistené, že únosná zemina sa 

nachádza v malej hĺbke pod povrchom. Hladina podzemnej vody nebola zistená, 

nachádza sa vo veľkej hĺbke. V mieste je nízky stupeň nebezpečenstva výskytu 

radonu. 

 

c) Existujúce ochranné a bezpečnostné pásma: 

 

V mieste stavby a jej bezprostrednom okolí sa nevyskytujú žiadne ochranné 

a bezpečnostné pásma.  
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d) Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, a pod dolovanému územiu a pod: 

Lokalita sa nenachádza v záplavovom ani v pod dolovanom území, nemusia sa 

teda riešiť zvláštne ochranné opatrenia.  

 

e) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 

pomery v území: 

 

Plánovaná stavba nemá negatívny vplyv na okolité pozemky, ani na ostatné 

objekty v susedstve. Odtokové pomery v oblasti nebudú stavbou ovplyvnené.  

 

f) Požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín:   

 

Pred výstavbou nutné previesť asanácie búraniska na parcele č. 218, výrub drevín 

v južnej časti pozemku.  

 

g) Požiadavky na maximálne zaberanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 

pozemkov určených k plneniu funkcie lesa: 

 

Zaberanie poľnohospodárskej pôdy nie sú predmetom bakalárskej práce. 

 

h) Územné technické podmienky  

 

Parcela je dopravne napojená na miestnu hlavnú komunikáciu, ktorá lemuje 

stavebný pozemok zo severu. A vedľajšiu komunikáciu, ktorá prechádza východnou 

časťou pozemku. Technická infraštruktúra (plyn, kanalizácia) je vedená v hlavnej 

komunikácií, cesta III triedy 44337. El. energia je vedená popri hlavnej komunikácií 

na stĺpoch el. napätia. Vodovod je vedený z vedľajšej komunikácie vo východnej časti 

pozemku. Ide o inžinierske siete kanalizácie DN300, vodovodného poriadku  DN100 

a elektrickej energie VN 22 kV vedené po vzduchom na stĺpoch. Z týchto sietí budú 

prevedené podzemné prípojky k rodinnému domu. Všetky zdroje energií majú 

dostatočnú kapacitu pre napojenie navrhovaného objektu. 
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i) Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície 

 

Predpokladané zahájenie výstavby objektu je plánovaný na 12. júna 

2015.Stavebné práce budú prebiehať v jedenej etape. Dokončenie a predanie 

stavebného diela je 16.11.2016. 

 

B.2 Celkový popis stavby  

 

B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek  

 

 Navrhovaná stavba pekárne s kaviarňou bude slúžiť k výrobe a predaju pekárenských 

produktov ako aj k oddychu a odpočinku v kaviarni. Druhé nadzemné podlažie bude 

obsahovať priestor kaviarne a dve bytové jednotky. Investor je stavebníkom, vlastníkom 

pozemku a budúcim užívateľom pozemku.  

 Dispozícia objektu pekárne vychádza z analýzy obytných objektov v obci Radkov ako  

dvojpodlažná budova obdĺžnikového tvaru so sedlovou strechou. Vstup do predajne 

s kaviarňou je riešený v severo – západnej ,vstup do prevádzkovej a výrobnej časti pekárne je 

v juho – západnej časti objektu oba vstupy sú situované k hlavnej ceste prechádzajúcej pred 

objektom. Na priestor predajne nadväzujú galéria kaviarne v 2. NP, ktorá je vertikálne 

prepojená oceľovým schodiskom, alej hygienické zázemie pre zákazníkov a zázemie so 

šatňou pre zamestnancov. Z šatne nadväzuje výrobná časť pekárne s náväznosťou na kysiareň, 

sklad potravín, sklad debien, sklad hotových výrobkov a technické zabezpečenie výroby. 

 Vstup je do bytových jednotiek druhého podlažia je umiestnený z východnej časti 

objektu naviazaný na parkovisko. Zádverie je vytvorené ustúpením konštrukcie do vnútra 

objektu, v ktorom sa nachádzajú vstupné dvere do bytov. Byty sú svojou dispozíciou 

a podlahovou plochou rovnaké zrkadlovo otočené. Bytová jednotka obsahuje zádverie, špajzu 

a chodbu s náveznosťou na obývaciu izbu s kuchyňou s prístupom na terasu, kúpeľňou 

a spálňou.  

Zastavaná plocha 200 m², celková úžitková plocha 345,25 m² a obostavaný priestor 

1375 m³, pri ploche parcely 385 m
2
 je parcela zastavaná z 51,95 %. Spevnené plochy tvoria 

345,25 m
2
 a zeleň ostatných 75,0 m2

. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

 

a) Urbanizmus 

 

Z urbanistického hľadiska návrh reaguje na stávajúcu zástavbu v okolí . Ide 

o oblasť zastavanú väčšími rodinnými domami, umiestnenie sa odvíja od analýzy 

obytných objektov – vzhľadom pootočenia k ceste, vzhľadom v umiestnení na 

pozemku a vzhľadom k okolitej zástavbe. Výsledky analýzy sú obsiahnuté v prílohe 

dokumentácie objektu. Objekt zapadá do okolitého prostredia a taktiež prostredia obce 

svojím materiálovým ako aj proporčným riešením. V okolí objektu sa nachádzajú 

zväčša dvojpodlažné objekty, ku ktorým objekt pekárne nadväzuje.  

 

b) Architektonické riešenie  

 

Prvotný architektonický zámer bol spracovaný ako urbanistická štúdia prostredia 

a okolia obce Radkov v Ateliérovej tvorbe III. následne spracovaný ako 

architektonická štúdia v Ateliérovej tvorbe IV., vychádzal zo poznatkov a nedostatkov 

zistených urbanistickou štúdiou. V stavebnom programe boli špecifikované jednotlivé 

požiadavky investora pre priestory prevádzky pekárne, kaviarne a bytových jednotiek. 

Ide o dvojpodlažný objekt zastrešený sedlovou strechou bez presahu striech. Vstup do 

predajne je riešený v severo – západnej ,vstup do prevádzkovej a výrobnej časti 

pekárne je v juho – západnej časti objektu oba vstupy sú situované k hlavnej ceste 

prechádzajúcej popred objektom. Vstup je do bytových jednotiek druhého podlažia je 

umiestnený z východnej časti objektu naviazaný na parkovisko. 

Pôdorys 1.NP je rozdelený za tri základné celky v prvom celku sa nachádza 

predajňa výrobkov s kaviarňou, v priestore predajne sa nachádza oceľové schodisko, 

ktoré spája otvorenú galériu jedálne s predajňou. alej hygienické zariadenia pre 

zákazníkov a zázemie zamestnancov ako je wc, sprcha a šatňa. Spojovací priestor sa 

nachádza medzi šatňou, predajňou a druhým celkom pôdorysu výrobným priestorom. 

Výrobný priestor obsahuje stroje, mixéry a pec umiestnené vychádzajúc z technológie 

výroby. Posledný tretí celok slúžiaci ako skladovacie, technické a administratívne 

zázemia výroby prepojuje priestory dovozu potravín a ich uskladnenie s výrobou. Na 

výrobu nadväzuje kysiareň, sklad a umyváreň debien, sklad hotových výrobkov 

prepojený s odvozom z pekárne.   
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Vonkajšia forma objektu vychádza z analýzy obytných objektov v Radkove, 

zachytáva charakter objektov obce v spojení s modernými prvkami dnešnej doby. 

Objekt je umiestnený na hranici stavebnej osi pozdĺž hlavnej cesty, severnú a južnú 

časť tvoria priečelia objektu. Materiálovo riešenie pozostáva z bielej omietky 

priečelí, bridlicovej krytine umiestnenej na sedlovej streche, južnej a západnej fasáde. 

Z prednej strany objektu vystupujú z objemu pekárne dve nad vstupové markízy 

vytvorené pomocou oceľovej konzoly. V druhom nadzemnom podlaží sú vytvorené 

ustupujúce konštrukcie pre priestor zádveria a terasy bytových jednotiek.   

 

 

B.2.3 Celkové prevádzkové riešenia, technológie výroby 

 

Objekt obsahuje prevádzku pekárne s výrobou, skladovacími priestormi 

a administratívou umiestnenú v 1. NP. Prevádzka je rozdelená na tri základne časti, 

časť skladovaciu, časť výrobnú a časť zázemia zamestnancov a predajne. Technológia 

výroby vychádza z potrieb a požiadaviek potravinárskej výroby. Viz. príloha výkres 

technológie výroby. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby  

   

Podľa vyhlášky 398/2009 Zb. je pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu či 

orientácie v priestoroch predajne konštrukčné a dispozičné riešenie prispôsobené 

bezbariérovému prístupu. V hygienických priestoroch vytvorené WC s bezbariérovým 

prístupom s možnosťou prístupu opatrovateľa. 

 

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby  

 

Stavba nevyžaduje žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia pri jej využívaní. Pri 

návrhu boli dodržané predpisy uvedené vo vyhláške č. 268/2009 Zb., o technických 

požiadavkách  na stavby § 15. Materiály použité na stavbu sú certifikované a pri 

stavbe budú použité predpísané postupy a technológie udávané výrobcom materiálu. 

Celý objekt je chránený prepäťovým ističom. Na objekte je tiež inštalovaný 

hromozvod proti prípadnému zásahu bleskom. Návrh zachytávacej sústavy nie je 

predmetom bakalárskej práce. 
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B.2.6 Základná charakteristika objektov 

 

a) Stavebné riešenie 

 

Ide o murovanú stavbu z tehál Porotherm. V východná obvodový stena domu je 

riešená z betónových DT tvárnic vymurovaných do výšky 2,0 m z dôvodu svahu 

vzrastajúceho k juho – východnému rohu objektu. Dom je založený na základových 

pásoch z prostého betónu uložených v nezámrznej hĺbke. Stropná konštrukcia je 

tvorená systémom keramických stropov Porotherm Miako, ktoré sú tvorené stropnými 

nosníkmi a vložkami. Obvodový plášť je vytvorený ako kontaktný zatepľovací systém 

v časti priečelí, na bočných fasádach riešený ako odvetrávaný systém. Vrchný povrch 

tvorený formátovanou bridlicou prechádzajúcou z zo strechy na fasádu. Celý objekt je 

zastrešený sedlovou strechou, konštrukcia strechy je tvorená hambálkovým stropom 

podopreným oceľovou väznicou uloženou na nosných múroch Porotherm. Strecha je 

odvodnená vnútornými daž ovými zvodmi a zvodovým potrubím umiestneným 

v skladne obvodového plášťa.  

 

b) Konštrukčné a materiálové riešenie 

 

Objekt je navrhnutý ako murovaná stavba z tehál Porotherm PROFI 37,5 

použitých na obvodový plášť a Porotherm PROFI 25 na vnútorné nosné murivo. Strop 

riešený pomocou keramického systému Porotherm Miako tvoreným nosníkmi 

a vložkami. Stavba je založená na základových pásoch z prostého betónu. Obvodový 

plášť je v časti priečelí opatrený kontaktným zatepľovacím systémom s povrchovou 

úpravou bielej omietky Baumit. V časti bočných fasád a stredy sa nachádza 

odvetrávaný obvodový plášť s povrchovou úpravou formátovanej bridlice. Vnútorné 

steny sú omietnuté vápenno cementovou omietkou a na niektorých miestach obložené 

keramickým obkladom. 
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c) Mechanická odolnosť a stabilita 

 

Všetky konštrukcie objektu sú navrhnuté podľa platných noriem a predpisov. 

Všetky použité konštrukcie a materiály spĺňajú tieto požiadavky a zaručujú predpísanú 

životnosť v priebehu fáze realizačnej aj prevádzkovej. Sú dimenzované tak, aby 

nedochádzalo k nadmerným priehybom a deformáciám.  

 

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení  

 

a) Technické riešenie 

 

Vykurovanie objektu je riešené pomocou teplovodného podlahového 

vykurovania. A taktiež využívaním vytvoreného tepla strojovým zariadením pekárne 

pomocou rekuperácie. Podrobnejšie riešenie vo výkresovej systému riešené 

v projektovej dokumentácií.  

 

b) Výsledok technických a technologických zariadení 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie  

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami. 

 

a) Kritéria tepelne technického hodnotenia 

 

Objekt bol navrhnutý s vysokými požiadavkami na zateplenie, vzduchovú 

nepriezvučnosť a ochranu proti únikom tepla podľa ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana 

budov. 
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b) Energetická náročnosť stavby 

Nebol spracovaný žiaden energetický posudok ani preukázanie energetickej 

náročnosti budovy. Tieto posudky nie sú obsahom projektovej dokumentácie. 

 

c) Posúdenie využívania alternatívnych zdrojov energií 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 

prostredie 

 

a) Zásady riešenia parametrov stavby (vetranie, vykurovanie, zásobovanie vodou, 

odpadov a pod.) a alej zásady riešenia vplyvu stavby na okolie (vibrácie, hluk, 

prašnosť a pod.) 

 

Objekt splňuje všetky hygienické požiadavky podľa ČSN 73 4108 Hygienické 

zariadenia a šatne.  

 

 

B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia  

 

a) Ochrana  pred prenikaním radonu z podložia  

 

V lokalite nebolo zistené, zvýšené prenikanie radonu z podlažia. Ako 

protiradonová ochrana postačia bežné živičné hydroizolácie s ochranou proti 

prenikaniu radonu. 

 

b) Ochrana pred bludnými prúdmi 

 

V mieste neboli zistené negatívne vplyvy bludných prúdov. 

 

c) Ochrana pred technickou seizmicitou 

 

Lokalita nie je postihnutá technickou seizmicitou.  
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d) Ochrana pred hlukom 

 

Miesto stavby sa nenachádza v lokalite obmedzenej hlukom.  

 

e) Protipovodňové opatrenia 

 

Miesto stavby sa nenachádza v záplavovom území.  

 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 

 

a) Napájacie miesta technickej infraštruktúry 

 

Verejný rozvod plynovou a kanalizácia sú vedené v hlavnej pozemnej 

komunikácií, verejný rozvod el. energie je vedený na stĺpoch.  Verejný vodovod 

napojený z vedľajšej komunikácie prechádzajúcej východnou časťou objektu. Objekt 

bude napojený podzemnými prípojkami. Stavba je napojená na kanalizačný poriadok, 

vodovod, plynovod a rozvoj elektrickej energie.  

 

b) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 

 

Pre pripojenie objektu na vyššie uvedené siete technickej infraštruktúry je nutné 

zhotoviť prípojky podľa príslušných noriem. Návrh jednotlivých prípojok nie je 

predmetom bakalárske práce.  

 

B.4 Dopravné riešenie 

 

a) Popis dopravného riešenia 

 

K objektu bude z hlavnej komunikácie v vytvorený chodník a vstup do predajne 

a príjazdová cesta na náklad a výklad tovaru či debničiek. Z východnej časti budú 

vytvorené parkovacie miesta pre obyvateľov bytov prípadne zamestnancov pekárne. 

Príjazdové cesty vytvorené z betónovej dlažby uloženej v pieskovom lôžku. 
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b) Napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru  

 

Napojenie na dopravnú infraštruktúru je zaistené miestnou hlavnou komunikáciou 

cesta III/44337 prechádzajúcou popred objekt a vedľajšou komunikáciou obce 

vedenou východnou časťou objektu. 

 

c) Doprava v pokoji 

 

Státie pre autá sa nachádza na východnej časti pozemku. Počet parkovacích miest 

4. 

 

d) Pešie a cyklistické cesty 

 

V okolí objektu sa nenachádzajú. 

 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav  

 

a) Terénne úpravy 

Stavba rodinného domu sa nachádza na svahovitom pozemku. Návrh spolupracuje 

so dosiahnutým svahom terénu a preto nie je nutné prevádzať rozsiahlejšie stavebné 

úpravy. Pre prevedením výkopu bude odstránená ornica v hr. 200 – 250 mm a uložená 

na pozemku stavby k použitiu na dokončenie jemných povrchových a záhradných 

úprav. 

 

b) Použité vegetační prvky 

 

Dreviny nachádzajúce sa v súčasnej dobe na pozemku sú malého rozsahu a divého 

pôvodu, z toho dôvodu sa neuvažuje ich zachovanie. Po vybudovaní objektu je 

naplánovaná výstavba niekoľkých okrasných líp, magnólie a drobných kríkov. 

 

c) Biotechnické opatrenia 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 
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B.6 Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana 

 

a) Vplyv stavby na životné prostredie: 

 

Pri návrhu stavby bol kladený dôraz na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych 

vplyvov na životné prostredie. V tomto dôsledku boli navrhnuté konštrukcie s nízkymi 

hodnotami súčiniteľu prestupu tepla, ktorý obmedzuje zbytočné úniky tepla do 

exteriéru. 

 

b) Vplyv stavby na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pamiatkových stromov, 

ochrana rastlín a živočíchov a pod.), zachovania ekologických funkcií a väzieb 

v krajine: 

 

Stavba sa nenachádza v blízkosti lesa ani iných prírodných prvkov.   

 

c) Vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000: 

 

Stavba sa nenachádza v tomto chránenom území. 

 

d) Návrh na zohľadnenie podmienok zo záveru zisťovacieho riadenia alebo stanoviska 

EIA: 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

e) Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky ochrany 

podľa iných právnych predpisov: 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

B.7 Ochrana obyvateľstva 

 

Stavba splňuje požiadavky ochrany obyvateľstva. 
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B.8 Zásady organizácie výstavby 

 

Pri prevádzaní stavby a montážnych práci sa bude dodržiavať ustanovenie č. 362/2005 

Zb., o bližších požiadavkách a montážnych na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na 

pracoviskách s nebezpečenstvom pádu č. 591/2006 Zb., o bližších minimálnych požiadavkách 

na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavenisku. Zvýšenú pozornosť je treba venovať 

prácam vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Všetci zúčastnení pracovníci musia byť s predpismi 

zoznámení pred zahájením práci a sú povinní používať pri práci predpísané osobné ochranné 

pomôcky podľa vyššie uvedených predpisov. Na stavenisko bude zamedzený prístup 

nepovolaným osobám. 

 

a) Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

b) Odvodnenie staveniska 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

c) Napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

d) Vplyv prevedenia stavby na okolité stavby a pozemky  

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

e) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, rúbanie 

drevín 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

f) Maximálne zaberanie pre stavenisko (dočasné/trvalé) 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 
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g) Maximálne produkované množstvá a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich 

likvidácia 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

h) Bilancia zemných práci, požiadavky na prísun alebo depot zemín 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

i) Ochrana životného prostredia pri výstavbe 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych predpisov 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

k) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

l) Zásady pre dopravné inžinierske opatrenia 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

m) Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby (realizácia stavby za 

prevádzky, opatrenie proti účinkom  vonkajšieho prostredia pri výstavbe a pod.) 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

n) Postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny  

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 
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C Situační výkresy 

 

C.1 Situačný výkres širších vzťahov – situácia širších vzťahov             1:1000 

 

Je obsiahnutý v prílohe: 1. Architektonicko-stavebná časť  

 

C.2 Celkový situačný výkres – architektonická situácia                          1:250 

 

Je obsiahnutý v prílohe: 1. Architektonicko-stavebná časť  

 

C.3 Koordinačný situačný výkres – koordinačná situácia                       1:250 

 

Je obsiahnutý v prílohe: 1. Architektonicko-stavebná časť  

 

C.4 Architektonická situácia – vytyčovacia situácia                               1:250 

 

Je obsiahnutá v prílohe: 1. Architektonicko-stavebná časť  
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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 

 

a) Technická správa 

 

Účel objektu 

 

Navrhovaná stavba slúži ako výroba a zázemie pekárne, kaviareň a dve bytové 

jednotky. 

 

Kapacitné jednotky 

 

Objekt je navrhovaný s výrobnou prevádzkou do piatich zamestnancov. Jedna 

bytová jednotka je navrhnutá ako jednoizbový byt pre dve osoby. Zastavaná plocha 

200,00 m², celková úžitková plocha je 345,28 m² a obostavaný priestor je 1375,25 m³. 

Pri ploche pozemku 385 m² je parcela zastavaná z 51,95 %. 

 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozičné riešenie 

 

 

Prvotný architektonický zámer bol spracovaný ako urbanistická štúdia prostredia 

a okolia obce Radkov v Ateliérovej tvorbe III. následne spracovaný ako 

architektonická štúdia v Ateliérovej tvorbe IV., vychádzal zo poznatkov a nedostatkov 

zistených urbanistickou štúdiou. V stavebnom programe boli špecifikované jednotlivé 

požiadavky investora pre priestory prevádzky pekárne, kaviarne a bytových jednotiek. 

Ide o dvojpodlažný objekt zastrešený sedlovou strechou bez presahu striech. Vstup do 

predajne je riešený v severo – západnej ,vstup do prevádzkovej a výrobnej časti 

pekárne je v juho – západnej časti objektu oba vstupy sú situované k hlavnej ceste 

prechádzajúcej popred objektom. Vstup je do bytových jednotiek druhého podlažia je 

umiestnený z východnej časti objektu naviazaný na parkovisko. 
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Pôdorys 1.NP je rozdelený za tri základné celky v prvom celku sa nachádza 

predajňa výrobkov s kaviarňou, v priestore predajne sa nachádza oceľové schodisko, 

ktoré spája otvorenú galériu jedálne s predajňou. alej hygienické zariadenia pre 

zákazníkov a zázemie zamestnancov ako je wc, sprcha a šatňa. Spojovací priestor sa 

nachádza medzi šatňou, predajňou a druhým celkom pôdorysu výrobným priestorom. 

Výrobný priestor obsahuje stroje, mixéry a pec umiestnené vychádzajúc z technológie 

výroby. Posledný tretí celok slúžiaci ako skladovacie, technické a administratívne 

zázemia výroby prepojuje priestory dovozu potravín a ich uskladnenie s výrobou. Na 

výrobu nadväzuje kysiareň, sklad a umyváreň debien, sklad hotových výrobkov 

prepojený s odvozom z pekárne.   

Vonkajšia forma objektu vychádza z analýzy obytných objektov v Radkove, 

zachytáva charakter objektov obce v spojení s modernými prvkami dnešnej doby. 

Objekt je umiestnený na hranici stavebnej osi pozdĺž hlavnej cesty, severnú a južnú 

časť tvoria priečelia objektu. Materiálovo riešenie pozostáva z bielej omietky 

priečelí, bridlicovej krytine umiestnenej na sedlovej streche, južnej a západnej fasáde. 

Z prednej strany objektu vystupujú z objemu pekárne dve nad vstupové markízy 

vytvorené pomocou oceľovej konzoly. V druhom nadzemnom podlaží sú vytvorené 

ustupujúce konštrukcie pre priestor zádveria a terasy bytových jednotiek.   

 

Bezbariérové užívanie stavby 

 

Podľa vyhlášky 398/2009 Zb. je pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu či 

orientácie v priestoroch predajne konštrukčné a dispozičné riešenie prispôsobené 

bezbariérovému prístupu. V hygienických priestoroch vytvorené WC s bezbariérovým 

prístupom s možnosťou prístupu opatrovateľa. 

 

Celkové prevádzkové riešenia, technológie výroby 

 

Objekt obsahuje prevádzku pekárne s výrobou, skladovacími priestormi 

a administratívou umiestnenú v 1. NP. Prevádzka je rozdelená na tri základne časti, 

časť skladovaciu, časť výrobnú a časť zázemia zamestnancov a predajne. Technológia 

výroby vychádza z potrieb a požiadaviek potravinárskej výroby. Viz. príloha výkres 

technológie výroby. 
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Konštrukčné a stavebne technické riešenie a technické vlastnosti stavby 

 

Ide o murovanú stavbu z tehál Porotherm. Murovanú stavbu primárne dopĺňajú 

stĺpy z plnej pálenej tehly. Dom je založený na základových pásoch z prostého betónu 

v nezámrznej hĺbke. Stropná konštrukcia je tvorená systémom keramických stropov 

Porotherm Miako, ktoré sú tvorené stropnými nosníkmi a vložkami. Úroveň terénu 

narastá smerom k východnej časti objektu z toho dôvodu je východná obvodová stena 

riešená z betónových DT tvárnic s výstužou. Zastrešenie objektu sedlovou strechou 

bez presahu, materiál strechy prebieha na zvislé bočné fasády objektu. Odvodnenie 

strechy je riešené skrytými daž ovými zvodmi prebiehajúcimi v skladbe fasády.  

 

Bezpečnosť pri užívaní stavby 

 

Stavba nevyžaduje žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia pri jej využívaní. Pri 

návrhu boli dodržané predpisy uvedené vo vyhláške č. 268/2009 Zb., o technických 

požiadavkách  na stavby § 15. Materiály použité na stavbu sú certifikované a pri 

stavbe budú použité predpísané postupy a technológie udávané výrobcom materiálu. 

Celý objekt je chránený prepäťovým ističom. Na objekte je tiež inštalovaný 

hromozvod proti prípadnému zásahu bleskom. Návrh zachytávacej sústavy nie je 

predmetom bakalárskej práce. 

  

Tepelná technika 

 

Objekt bol navrhnutý s vysokými požiadavkami na zateplenie, vzduchovú 

nepriezvučnosť a ochranu proti unikaniu tepla podľa ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana 

budov. Jednotlivé skladby konštrukcií boli navrhované na hodnoty súčiniteľu prestupu 

tepla. Nebol spracovaný žiadny energetický posudok ani preukázanie energetickej 

náročnosti budovy. Tieto posudky nie sú obsahom projektovej dokumentácie. 
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Osvetlenie, akustika, vibrácie : 

 

Obytné miestnosti sú oslnené priamo presklenými okennými otvormi. Jednotlivé 

miestnosti sú priaznivo osvetlené k svetovým stranám. Predajňa je orientovaná na 

severo – zádadnú časť objektu presvetlená veľkými okennými otvormi. Hygienická 

časť je presvetlená okennými otvormi z východnej strany objektu. Výroba je 

presvetlená okenným otvorom z hlavnej ulice. Dispozícia bytu je presvetlená okenným 

otvormi z východnej a veľkými posuvnozdvižnými dverami. Neosvetlené miestnosti 

sú vybavené fotobunkou vetranie vyriešené pomocou rekuperácia a inštalácie. 

Počas výstavby určite dôjde k negatívnemu ovplyvneniu životného prostredia 

v okolí stavebnej činnosti – hluk, vibrácie. Stavba bude zaisťovať, aby hluk a vibrácie 

pôsobiace na užívateľov boli na úrovni, ktorá neohrozuje zdravie a je vyhovujúca pre 

dané prostredie a pracovisko. V navrhovanom objekte nebude nainštalovaný žiadny 

zdroj vibrácií a hluku.  

 

 

Požiarne bezpečnostné riešenie 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

b) Výkresová časť 

 

C.1  Situácia širších vzťahov    1:1000 

C.2  Architektonická situácia    1:250 

C.3  Koordinačná situácia     1:250 

C.4  Vytyčovacia  situácia     1:250 

D.1.1 - 1 Pôdorys  základov     1:50 

D.1.1 - 2 Pôdorys 1.NP      1:50 

D.1.1 - 3 Pôdorys 2.NP      1:50 

D.1.1 - 4 Pozdĺžny rez      1:50 

D.1.1 - 5 Priečny rez      1:50 

D.1.1 - 6 Konštrukcia stropu 1. NP    1:50 

D.1.1 - 7 Konštrukcia krovu     1:50 
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D.1.1 - 8 Pôdorys strechy     1:50 

D.1.1 - 9 Pohľady – Severný, južný    1:50 

D.1.1 - 10 Pohľady –Východný, západný   1:50 

D.1.1 - 11 Výpočet schodiska      1:50 

D.1.1 - 12 Výpis prvkov 

D.1.1 - 23 Vizualizácie 

 

c) Dokumenty podrobností 

   

Skladby konštrukcií , vi  výpis skladieb konštrukcií. Detaily konštrukcií 

a atypických výrobkov, vi  špecializácia architektúra – detail krbu, interiéru. 

 

 

D.1.2 Stavebné konštrukčné riešenia 

 

a) Technická správa 

 

Príprava územia a zemné práce 

 

Pre prevedením výkopu bude odstránené krovie materiál z búraniska a odstránená 

ornica v hr. 200 – 250 mm a uložená na pozemku stavby k použitiu na dokončenie 

jemných povrchových a záhradných úprav. Výkopy budú prevedené podľa výkresovej 

časti projektovej dokumentácie. Základovú špáru prehliadne pred betonážou statik 

a overí únosnosť zeminy. Výkopy budú spravené pomocou strojov a dočistené ručne na 

jednotlivé rozmery a hĺbky dané v projektovej dokumentácií základových konštrukcií. 

Výkop je nutné chrániť pred zaplavením od daž ovej vody stekajúcej po teréne. 

V prípade vyšších zrážok bude voda odčerpávaná z pripravenej šachty na dne výkopu. 

Výkopový materiál bude následne použitý k zásypom a ak inžiniersky geológ 

v priebehu výkopu zistí, že zemina nie je vhodná pre zásypy, bude použitý náhradný 

materiál, ktorý zaistí dodávateľ. Nevhodný či prebytočný výkopok bude v tomto prípade 

použitý pre terénne úpravy okolo objektu.  
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Nosný systém stavby 

 

Základy  

Základy objektu sú navrhnuté vo viditeľnom rozsahu z výkresovej časti 

projektovej dokumentácie. Použitý betón, prostý bez výstuže na základové konštrukcie 

je špecifikovaný v konštrukčnej časti projektovej dokumentácie. Predpokladaná  trieda 

betónu je C 25/30. Základy sú tvorené základovými pásmi rozšírenými z pri východnom 

základe o 150mm ostatné obvodové murivo z vnútornej strany o 150mm z vonkajšej 

o 125mm, vnútorné nosné múry rozšírené o 100 mm. Založenie prvého stupňa taktiež 

rozšírené o 100 mm.  Základová doska vytvorená z prostého betónu s vloženou kari 

sieťou s okami 100 x 100, priemer 6mm, oceľ 425(V). Doska vybetónovaná na 

štrkopieskovom zhutnenom násype. Prestupy základovými konštrukciami budú u 

presnené špecializovanými časťami projektu (zdravoinštalácia).  

 

Zvislé nosné konštrukcie  

Obvodové i vnútorné zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté z muriva Porotherm 

obvodové 37,5 Porotherm PROFI o pevnosti v tlaku  15,0 N/mm
2 

s rozmermi 247 x 365 

x 249mm. Východný múr, ktorý je vo svahu vytvorený do 2,0 m z betónových DT 

tvárnic s rozmermi 500 x 400 x 230 s vedenou výstužou v ložnej špáre Ø 8mm a zvislá 

výstuž Ø 10 mm vedený po každom metre, zalievané betónom triedy C 15/20. Vnútorné 

nosné múry vytvorené z tvaroviek Pototherm PROFI 375 x 250 x 249 o pevnosti 12,0 

N/mm
2 

 

Preklady  

Nad niektorými vnútornými a okennými otvormi tvoria preklady valcované I 

nosník 240mm. Nad dverovými otvormi sú použité preklady Porotherm  KPP 12. 

Vodorovné nosné konštrukcie  

Vodorovné nosné konštrukcie budú prevedené ako keramický strop Porotherm, 

ktorý tvoria nosníky Porotherm a vložky Miako. Betóny a výstuže použité pre 

vodorovné nosné konštrukcie sú špecifikované v konštrukčnej časti projektovej 

dokumentácií.  

Schodisko 
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Schodisko je v priestore predajne vytvorené ako oceľova konštrukcia uložená na 

betónovej podeste a stropnej konštrukcii v hornej časti. Detailné riešenie schodiska 

vedené v prílohe  A.1 Architektonický detail. Schodisko je široké 1000 mm s 18 

stupňami, rozmery jednotlivých stupňov 171,16 x 280 mm. Druhé schodisko spájajúce 

parkovisko s 2. NP je vytvorené pomocou konzoly vychádzajúcej z ŽB venca pomocou 

ISO nosníkov. Stupne vytvorené  na konzolu z prostého betónu, rozmery stupňov 165,0 

x 300 mm.  

 

Nosné konštrukcie strešných plášťov 

 

 Konštrukcia strechy je vytvorená pomocou dreveného hambálkového krovu so 

oceľovou väznicou. Krokvy 120 x 180 mm, pomúrnica 200 x 180 mm, hambálok 80 x 

160 mm. Pomúrnica je ukotvená do ŽB venca pomocou zabetónovaných svorníkov. 

Spoje drevených konštrukcií vytvorené pomocou oceľových svorníkov alebo oceľových 

uholníkov. Podrobnejší popis prvkov krovu vi  výkres krovu vo výkresovej časti. 

 

Priečky 

 

Vnútorné priečky sú navrhnuté z muriva Porotherm 140 mm o pevnosti v tlaku  8 

N/mm
2
 s rozmermi 500 x 140 x 250 mm a muriva Porotherm 80 mm o pevnosti v tlaku 

tlaku  8 N/mm
2
 s rozmermi 500 x 80 x 250 mm. 

 

 

 

Výplne otvorov 

 

Výplne vonkajších a okenných otvorov sú prevedené z hliníkových profilov 

s prerušeným tepelným mostom. Pre zasklenie je použité izolačné bezpečnostné sklo. 

Všetky vnútorné otváravé dvere sú v obložkovej zárubni. Iba dvere, ktoré sú súčasťou 

presklených stien, sú vytvorené z hliníkových profilov. Posuvné dvere na stenu sú 

v ráme z masívneho smrekového dreva. Zasúvacie dvere ich celé puzdro je 

z kvalitného pozinkovaného plechu. Podrobný popis všetkých výplní spolu 

s technickými parametrami budú priložené vo výkresovej časti vi  výpis prvkov -

špecifikácia. 
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Komíny 

 

Stavby neobsahuje komínové telesá. 

 

 

 

 

Skladby strešných plášťov 
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Podlahy 
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Hydroizolácie, parozábrany, geotextílie 

 

V kontakte s podkladovou betónovou doskou je umiestnená hydroizolácia  

z Asfaltových pásov s hliníkovou vložkou Foalbit Al S 40 hr. 4 mm s prekrytím 

minimálne 150 mm. V 2. NP v priestore zádveria a terasy sa nachádza hydroizolačná 

fólia Fatrafol 810. V podlahách je ako separačná vrstva použitá PE fólia hr. 0,1 mm. 

V konštrukcií strechy a obvodového plášťa sú navrhnuté separačná vrstva a poistná 

hydroizolácia Glastek 30 Sticker, paropriepustná fólia DEKTEN 135 a z vnútornej 

stany strechy parozábrana Glastek 30 Sticker plus.   

  

Tepelná izolácia, akustická izolácia 

Všetky zvislé obvodové konštrukcie sú zateplené tepelnou izoláciou, v časti 

priečelia je riešený kontaktný zatepľovací systém z fasádnych izolačných dosiek 

Isover z minerálnej vlny hr. 140 mm, ktorý je do výšky 7 metrov plošne lepený 

a následne kotvený do obvodového plášťa. V časti bočných fasád sa nachádza dvojitý 

drevený rošt vyplnený minerálnou vlnou Isover, prvý vrstva hr.100 v zvislom rošte 

druhá vrstva 40 mm vo vodorovnom moste. Tepelne sú izolované aj základy 

materiálom STYRODUR 3035 CS hr. 140 mm, vytiahnutý 300 mm nad terén.  

Podlahy v 1.NP sú zateplené tepelnou izoláciou ISOVER EPS 120 S hr. 120 mm, 

a EPS 100 S hr. 100mm. V 2.NP kročajovou a zvukovou izoláciou Isover EPS 

RigiFloor 4000 hr. 40 mm. Skladba strechy obsahuje tepelnú minerálnu vlnu Isover 

vkladanú medzi krokvy hr. 180 mm, a tepelnú minerálnu vlnu Isover vkladanú medzi 

drvený rošt kolmý na krokvy hr. 60 mm. 

 

Omietky 

 

Na vonkajšej fasáde v častiach priečelia s nachádza biela štuková omietka Baumit 

open. Na vnútorné omietky je použitá vápenno cementová omietka Baumit MPI25, 

farba biela. 
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Obklady 

 

Na vonkajšie obklady je použitý materiál Formatovanej bridlice 350/250 mm, 

prichytávaný oceľovými klincami do celoplošného záklopu. Skladba a kotvenie sú 

špecifikované vo výkresovej dokumentácie. Vnútorné obklady – obklady stien 

v hygienických zariadeniach, šatni, výrobných a skladovacích priestoroch sú 

prevedené z keramického obkladu, druh výška a špecifikácia sa nachádzajú vo 

výkresovej dokumentácii. 

 

Klampiarske výrobky  

 

Všetky klampiarske výrobky sú detailne popísané v samostatnom výkrese. Výpis 

klampiarskych výrobkov, ktorý je súčasťou prílohy: 1. Architektonicko-stavebná časť.  

 

 

Zámočnícke výrobky 

 

Všetky klampiarske výrobky sú detailne popísané v samostatnom výkrese. Výpis 

klampiarskych výrobkov, ktorý je súčasťou prílohy: 1. Architektonicko-stavebná časť. 

 

Maľby a nátery  

 

Pre vonkajšie neboli prevedené žiadne maľby a nátery. Vnútorné maľby sú 

prevedené z omietky Baumit MPI 25 dotieň bielej farby.  

 

Vonkajšie úpravy 

 

Na pozemku bude vytvorená spevnená plocha terasy z betónovej dlažby hr. 80 

mm uložená do pieskového lôžka do spádu 2%, okapový chodník bude vytvorených 

z betónových žľabových tvárnic zakrytých okrasným kamenivom. Vo východnej časti 

spevnená plocha pre státie aut vytvorená z betónovej dlažby hr. 80 mm uložená do 

betónového lôžka. Ohraničenie uprav vytvorené z betónových obrubníkov hr. 50 mm 

uložených do betónového lôžka. 

  



42 

 

b) Podrobný statický výpočet 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

c) Výkresová časť 

   

Vi . D.1.1. b) Výkresová časť. 

 

 

D.1.2 Stavebné konštrukčné riešenia 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenia 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

D.1.4 Technika prostredia stavieb 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

D.2 Dokumentácia technických a technologických zariadení 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce.  

E Dokladová časť 

 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektov spracované podľa iných právnych 

predpisov  

 

Nie je predmetom bakalárskej práce.  

 

E.2 Projekt spracovaný banským úradom 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce.  
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3. Záver 

 

 Náplňou tejto bakalárskej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie 

pre realizáciu stavby objektu pekárne s kaviarňou. Podkladom pre spracovanie tejto 

práce boli urbanistický rozbor v Ateliérovej tvorbe III a následne architektonická 

štúdia vypracovaná v predmete Ateliérová tvorba I. a dokumentácia pre stavebné 

povolenie v predmete  Ateliérová tvorba Va. Cieľom návrhu bolo začleniť sa svojim 

vzhľadom a proporciami do zastavaného okolia a obce ako celku ako aj spojenie 

s novými a modernými riešeniami jednotlivých konštrukcií.  

  

V tejto práci som využila všetky dosiaľ získané vedomosti a skúsenosti 

z celého štúdia. Konzultácie bakalárskej práce s vedúcim práce a ostanými 

špecialistami v odbore mi priniesli mnoho alších  nových skúseností a poznatkov, 

ktoré budem môcť využívať alej v praxi.   
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4. Poďakovanie  

  

V prvom rade akujem svojej rodine a priateľom ktorí ma v štúdiu podporovali 

a napomáhali v pracovaní na tejto bakalárskej práci. 

alej akujem  môjmu vedúcemu bakalárskej práce Ing. arch. Tomášovi Bindrovi 

za jeho podporu, pomoc a ochotu pri konzultáciách a návrhu bakalárskej práce, od 
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