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Anotácia 

REPAŠSKÝ, M.: Studie rozšíření stávajícího lyžařského areálu v Levočské dolině  

2010, Vysoká škola baňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 41 strán 

Bakalárska práce obsahuje komplexný návrh  športovo rekreačného areálu v Levočskej 

doline rozšírený o návrh dopravy, parkovacích plôch a technickej infraštruktúry. 

Bakalárska práce je vypracovaná v rozsahu urbanistickej štúdie, rozdelenej do štyroch  

častí. Prvá časť sa zaoberá komplexným hodnotením investície. Druhá časť pojednáva 

technické a dispozičné riešenia územia v súčasnom a budúcom stave. V tretej časti sa 

nachádza súhrnná technická správa vybraného objektu komplexu. Záver zhrňuje všetky 

dosiahnuté ciele bakalárskej práce. 

REPASSKY, M.: Expansion study of current ski premises in Levocska dolina     

2010, Technical Univerzity of Ostrava, Faculty of civil engineering, 41 pages 

The Bachelor task contains of complete design project of sport leisure facilities in resort 

Levocska dolina, which is extended of transport, parking and technical infrastructure 

proposal study. The Bachelor work is done as a town planning study divided into four 

parts. First part is focused on invest evaluation. Second part describes technical and 

dispositional solutions. In third part there is situated general technical report of apartment 

type A. Conclusion contains all of the achieved aims in bachelor task. 

 

  



Použité skratky 

ČOV - čistiareň odpadových vôd 
ČSN - česká národná norma 
N.P - nadzemné podlažie 
návš. - návštevník 
Zb. - zbierka 
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Úvod 

Bakalárska práca s oficiálnym názvom Studie rozšíření stávajícího lyžařského areálu v 

Levočské dolině, sa bude zaoberať tvorbou dvoch alternatívnych urbanistických návrhov 

vybraného územia. Vybraný variant spracuje detailnejšie a rozšíri o presnejší návrh 

systému komunikácii, parkovacích plôch a inžinierskych sietí. Samostatnú časť bude tvoriť 

návrh konkrétneho objektu komplexu.  

Spracovanie bakalárskej práce vyžaduje vyjadrenie vedomostí nadobudnutých 

štúdiom oboru Městské stavitelství a inženýrství, komplexne spojených s požiadavkami 

záujemcu na spracovanie tejto štúdie spoločnosťou  Ski centre Levoča s.r.o. 

Výsledok bakalárskej práce má poukázať na schopnosti študenta samostatnej 

spracovávať určitý druh zadania a tým deklarovať jeho vedomosti požadované pre 

ukončenie prvého stupňa vysokoškolského vzdelania so zameraním na stavebníctvo. 

Cieľom bakalárskej práce a zároveň urbanistickej štúdie je ponúknuť alternatívy 

možného rozvoja územia s poukázaním na predpokladané výhody a riziká požadovanej 

investície. 
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1. Popis zámeru 

1.1 Hlavný zámer 

Zámer vychádza z potrieb Ski Centre Levoča, spol. s.r.o. vyhovieť požiadavkám 

zákazníkov na poskytovanie komplexných služieb v oblasti cestovného ruchu.  

Zámer počíta s postupným rozšírením areálu v nadväzných krokoch, závislých od 

stavu finančných zdrojov. Jedná sa o vybudovanie infraštruktúry, inžinierskych sietí, 

ubytovacích služieb - objekty rozličných kvalitatívnych štandardov a  rekreačných 

zariadení - športoviská (tenis, bowling, aqua centrum).  

Konečným cieľom zámeru by mal byť funkčný viacúčelový celok poskytujúci 

adekvátne služby počas obdobia celého roka. 

1.2 Určenie lokality 

Zámer investora je budovanie komplexu v lokalite nepriamo spojenej s už existujúcim 

areálom lyžiarskych vlekov. Riešené územie lokality Slnečná úboč sa nachádza na južne 

orientovanom svahu, na severnom okraji obce Levočská Dolina, mimo súčasne 

zastavaného územia.  

1.3 Súčasné funkčné využitie územia 

V západnej časti riešeného územia sú umiestnené zariadenia cestovného ruchu – tri 

penzióny patriace Ski centre Levoča. Ostatná časť územia je rozparcelovaná avšak 

nezastavaná, pokrytá trvalým trávnatým porastom.   

V Územnom pláne zóny Levočská Dolina z roku 2004, bolo riešené územie 

navrhované pre výstavbu rodinných domov. V zmenách a doplnkoch územného plánu zóny 

Levočská dolina z roku 2008, bola uskutočnená zmena funkčného využitia a priestorového 

usporiadania územia zóny na lokalite Slnečná úboč, z „budovy a pozemky rodinných 

domov“ na „budovy a pozemky rekreačného vybavenia“. 
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1.4 Konkurencia 

Oblasť Levočských vrchov sa vyznačuje absenciou zariadení určených na rekreáciu 

v zimnom období. Ski centrum je v súčasnosti jediným fungujúcim lyžiarskym strediskom 

v okruhu 20-25km. Daná okolnosť predurčuje oblasť Levočskej doliny pre umiestnenie 

multifunkčného komplexu, bezprostredne spojeného so súčasným ski areálom. V širšom 

okolí vznikol priestor pre pôsobisko nepriamej konkurencie v podobe súkromných 

apartmánov v rodinných domov, zrenovovaného penziónu v blízkosti Levočského jazera, 

a súkromné víkendové chatky, opäť v oblasti Levočského jazera. Táto v podstate nepriama 

konkurencia nemá zásadný vplyv na plánovanú obsadenosť budúceho rekreačného areálu. 
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1.5 SWOT analýza 

 POZITÍVA NEGATÍVA 
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SILNÉ STRÁNKY 

Prírodné podmienky: 

- geografická poloha  

- dopravná dostupnosť 

- klimatická pomery 

Ekonomické podmienky: 

- absencia konkurencie 

- kvalifikovaný personál 

- financovanie 

- postavenie na trhu 

- flexibilita 

Iné: 

- nový areál 

- veková rozmanitosť zákazníkov 

 

SLABÉ STRÁNKY 

Prírodné podmienky: 

- geografická poloha  

- kvalita dopravnej obsluhy 

- klimatická poloha 

- nedostatok prírodného snehu 

Ekonomické podmienky: 

- vysoká miera nezamestnanosti 

- byrokratické postupy 

- negatívny vývoj v obore 

pôsobnosti 

Iné: 

- priemerná doba pobytu turistov 

EX
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PRÍLEŽITOSTI 

Image: 

- zvyšovanie kvality služieb 

- spokojnosť zákazníkov 

Ekonomika: 

- využitie možnosti financovania 

cez fondy EU. 

- zvyšovanie zamestnanosti 

- rozvoj pridružených foriem k 

cestovnému ruchu 

Vytvorenie efektívnej organizačnej 

štruktúry cestovného ruchu, 

podporujúcu krajskú úroveň s lokálnymi 

a mikro - regionálnymi združeniami 

Rast dopytu 

 

HROZBY 

Ekonomika: 

- prehlbovanie ekonomickej 

„krízy“ 

- neschopnosť platby záväzkov 

- jednostranné zameranie 

- rastúce náklady na obsluhu, 

sociálne zabezpečenie atď. 

- pokles zahraničnej klientely  

- silný kurz € voči okolitým menám 

- nepriaznivá daňová situácia 

Prírodné podmienky: 

- nepriaznivé zmeny klímy 

- zmena charakteru krajiny 

Nedostatočná obsadenosť 
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1.6 Ekonomické zhodnotenie 

Prepočet finančných nákladov - variant A: 

TYP rozmer / 
počet výmera cena za 

jednotku CENA 

komunikácie 
komunikácia MO 6/40 715 m 4290 m2 3126 Kč 13 410 540 Kč 
príjazdové komunikácie 631 m 2840 m2 1220 Kč 3 464 800 Kč 
chodník okolo MO 6/40 698 m 1406 m2 925 Kč 1 300 550 Kč 
chodníky 754 m 1131 m2 775 Kč 876 525 Kč 

SPOLU: 19 052 415 Kč 

statická doprava 
parkoviská 149 miest 1981 m2 1380 Kč 2 733 780 Kč 

cena za 1 parkovacie miesto :  18 348 Kč 
SPOLU: 2 733 780 Kč 

objekty 
apartmán - typ B 14 objektov 14560 m3 5449 Kč 79 337 440 Kč 

cena za 1 apartmán typu B :  5 666 960 Kč 
hotel 1 objekt 5170 m3 6020 Kč 31 123 400 Kč 
hala - bowling 1 objekt 1680 m3 6151 Kč 10 333 680 Kč 
hala - tennis 1 objekt 6307 m3 6151 Kč 38 794 357 Kč 

SPOLU: 80 251 437 Kč 

inžinierske siete 
vodovod DN 100 511 m 2454 Kč 1 253 994 Kč 
kanalizácia DN 300 1003 m 6018 Kč 6 036 054 Kč 
elektrická energia 2x4x50-70 604 m 1207 Kč 729 028 Kč 

SPOLU: 8 019 076 Kč 

projektová činnosť   3 %     3 301 701 Kč 
inžinierská činnosť   2 %     2 201 134 Kč 
zariadenie staveniska   5 %     5 502 835 Kč 
rezerva   10 %     11 005 671 Kč 

SPOLU: 22 011 342 Kč 

CELKOVÁ CENA cca: 130 mil. Kč 
Celková cena nezapočítava náklady na nadobudnutie pozemkov. 
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Prepočet finančných nákladov - variant B: 

TYP rozmer / 
počet výmera cena za 

jednotku CENA 

komunikácie 
komunikácia MO 6/40 740 m 4440 m2 3126 Kč 13 879 440 Kč 
príjazdové komunikácie 583 m 2624 m2 1220 Kč 3 201 280 Kč 
chodník okolo MO 6/40 718 m 1436 m2 925 Kč 1 328 300 Kč 
chodníky 932 m 1398 m2 775 Kč 1 083 450 Kč 

SPOLU: 19 492 470 Kč 

statická doprava 
parkoviská 94 miest 1250 m2 1380 Kč 1 725 000 Kč 

cena za 1 parkovacie miesto :  17 784 Kč 
SPOLU: 1 725 000 Kč 

objekty 
apartmán - typ A 2 objekty 5400 m3 5449 Kč 29 424 600 Kč 

cena za 1 apartmán typu A :  14 712 300 Kč 
apartmán - typ B 14 objektov 14560 m3 5449 Kč 79 337 440 Kč 

cena za 1 apartmán typu B :  5 666 960 Kč 
apartmán - typ C 3 objekty 1575 m3 5449 Kč 8 582 175 Kč 

cena za 1 apartmán typu C :  2 860 725 Kč 
hala - bowling 1 objekt 2330 m3 6151 Kč 14 331 830 Kč 
hala - tennis 1 objekt 5040 m3 6151 Kč 31 001 040 Kč 

SPOLU: 53 915 045 Kč 

inžinierske siete 
vodovod DN 100 511 m 2454 Kč 1 253 994 Kč 
kanalizácia DN 300 1003 m 6018 Kč 6 036 054 Kč 
elektrická energia 2x4x50-70 604 m 1207 Kč 729 028 Kč 

SPOLU: 8 019 076 Kč 

projektová činnosť   3 %     2 494 548 Kč 
inžinierská činnosť   2 %     1 663 032 Kč 
zariadenie staveniska   5 %     4 157 580 Kč 
rezerva   10 %     8 315 159 Kč 

SPOLU: 16 630 318 Kč 

CELKOVÁ CENA cca: 100 mil. Kč 
Celková cena nezapočítava náklady na nadobudnutie pozemkov. 
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2. Súhrnná technická správa - územie Slnečná úboč 

2.1 Úvodné údaje 

2.1.1 Hlavný cieľ projektu 

Vybudovanie viacúčelového areálu doplňujúceho ponúkané služby ski areálu. 

2.1.2 Investor 

SKI CENTRE LEVOČA, s.r.o. 

Adresa: Levočská Dolina 3227 / 50, 054 01 Levoča, Slovenská republika 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzením 

IČO:  44 140 363 

Konanie menom spoločnosti: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne. Písomnosti 

zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje v mene spoločnosti konateľ tak, že k 

obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. 

Základné imanie: 27 800 € Rozsah splatenia: 27 800 €. 

Hlavné podnikateľské aktivity:  

ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v 

týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4, poskytovanie 

služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, ubytovacie 

služby bez poskytovania pohostinských činností organizovanie športových, kultúrnych a 

iných spoločenských podujatí, prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie 

zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, reklamné a marketingové služby, 

prenájom hnuteľných vecí, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než 

základných služieb spojených s prenájmom sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 

prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 

Pozn.: Údaje k 5. 10. 2009 - zadanie bakalárskej práce. 
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2.2 Sprievodná správa 

2.2.1 Poloha 

Krajina: Slovenská republika 

Kraj: Prešovský kraj 

Okres: Levoča 

Obec: Levočská dolina - mestská časť mesta Levoča 

Záujmové územie zóny je vymedzené hranicou Vojenského obvodu Javorina, hranicou 

zastavaného územia obce Levočská Dolina a cestou III. triedy č. 533003 Levoča – Závada.  

Územie lokality tvorí južne orientovaný mierny svah, na severe územia obce Levočská 

dolina. Riešené územie je vymedzené parcelami 6875/18 - 6875/80 - Slnečná úboč, a 

parcelami 6876/11 - 6876/59 - ostatné plochy. 

2.2.2 Charakteristika územia 

Rozloha: Celková rozloha záujmovej oblasti vrátane plôch komunikácii, ktoré nie sú vo 

vlastníctve Ski centre Levoča, spol. s.r.o je 4,25 ha. 

Prírodné pomery: Lokalita leží na južne orientovanom svahu Levočských vrchov v 

Hornádskej kotline.  

Povrchová voda: V nepriamej nadväznosti na riešené územie preteká Pekliansky potok. 

Pôda a vegetačný kryt: Prevládajúcim pôdnym druhom v riešenej lokalite je piesočnato-

hlinitá až hlinitá pôda. V nezastavanej časti riešeného územia sú relatívne slabo využívané 

trvalé trávne porasty. 

Klimatické pomery: Obec leží v mierne teplej a mierne vlhkej klimatickej oblasti - 

priemerná ročná teplota 6,2°C, priemerný úhrn zrážok 635 mm/ rok. 

Ovzdušie: Doposiaľ priamo nekontaminované - neexitujúci blízky znečisťovateľ.  
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Krajinársko-urbanistická charakteristika: V súčasnosti je záujmová lokalita z malej časti 

zastavená - tri existujúce penzióny, ostatok tvorí územie nezastavené, pokryté trávnatým 

porastom - Slnečná úboč. Užšie, ako aj širšie okolie priestoru lokality ovplyvňujú prvky 

pôvodnej nízkej a vyššej krajinnej zelene.  

Nadmorská výška cca. 645 m.n.m. 

2.2.3 Popis širších vzťahov 

Aktuálny vzťah lokality Slnečný úboč k obci je neutrálny nakoľko sa v danej oblasti 

nenachádza žiaden objekt ani záujmový bod. Územie lokality je pokryté trávnatým 

porastom. Susedí zo severnej časti s vojenským pásmom obvodu Javorina pokrytým 

porastom vysokej zelene a z južnej časti zastavaným územím obce Levočská dolina. 

V blízkosti západnej časti územia preteká Pekliansky potok a v blízkosti východnej časti 

prechádza komunikácia č. 533003 Levoča – Závada.  

Aktuálny vzťah obce Levočská dolina zahrňujúcu záujmovú oblasť k širšiemu 

okoliu je rekreačná oblasť. Obec na svojom území poskytuje služby športové - ski centrum 

a rekreačné - areál Koniarka. Spojenie s okolitými obcami a mestami je komunikáciou     

č. 533003 Levoča – Závada.  

Graficky spracovanú mapu širších vzťahov v mierke 1:10000 obsahuje výkresová 

dokumentácia. 
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2.3 Súhrnná správa návrhu - variant B 

Variant B ako efektívnejší návrh po stránke ekonomickej, priestorovej a funkčnej bol 

vybraný pre pozitívne hodnotenie zo strany Ski centre Levoča, spol. s.r.o. Detailnejšie 

spracovanie sa snaží konkrétne aplikovať požiadavky ski centra do rázu daného územia. 

Návrh urbanistickej štúdie k bakalárskej práci obsahuje novovybudovaný areál 

s možnosťou dodatočného pozitívneho využitia inžinierskych sietí, komunikácií a 

rekreačných objektov.  

Pôvodné urbanistické väzby širšieho záujmového územia, navrhnuté 

v prerokovanom územnom pláne, zostávajú zachované.  

Štúdia situuje novú rekreačnú zónu v priamej nadväznosti na súčasne zastavané 

územie obce Levočská dolina, na veľmi vhodne, južne orientovanom miernom svahu. 

Riešené územie je z prevažnej časti obklopené pôsobivou prírodnou scenériou.  

Rekreačná zóna bude dopravne sprístupnená prostredníctvom novej komunikácie. 

Nová komunikácia ďalej pokračuje z navrhovanej zóny východným a západným smerom 

a má slúžiť ako obslužná komunikácia pre súčasne zastavanú oblasť. Ostatné príjazdové 

cesty sú trasované s ohľadom na existujúci tvar reliéfu a vytvárajú základ pre atraktívne, 

priestorovo a výtvarne priaznivé usporiadanie stavebných objektov.  
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2.3.1 Obyvateľstvo 

Súčasný stav: 

Celkový počet obyvateľov v mestskej časti Levočská Dolina je podľa štatistického údajov 

z evidencie obyvateľstva platnej k 1.1.2009 - 103.  

Cestovný ruch: 

typ počet objektov max obsadenosť 

Areál - KONIARKA  1 60 

1. skupina rodinných chát  4 16 

2. skupina rodinných chát  15 60 

Ubytovanie na súkromí   250 

Penzióny - SKI CENTRE LEVOČA LD  3 + 1 81 + 21 

Lyžiarsky areál -  SKI CENTRE LEVOČA LD  1 500 

 

Navrhovaný stav: 

Urbanistická štúdia nepočíta s vplyvom na prírastok stálych obyvateľov, avšak počíta so 

zvýšeným  vplyvom návštevníkov. Maximálny počet ubytovaných návštevníkov pri plnej 

obsadenosti nového areálu je pre variant B 317 a pre ďalej nepopisovaný variant A 405 

návštevníkov. 

Cestovný ruch: 

typ počet objektov max obsadenosť 

Štúdia rozšírenia variant A - ubytovanie 1 + 14  100 + 224 

Štúdia rozšírenia variant A - športoviská 2 80 

Štúdia rozšírenia variant B - ubytovanie 2 + 12 + 3 32 + 192 + 12 

Štúdia rozšírenia variant B - športoviská 2 40 
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2.3.2 Doprava 

Obslužné a prístupové komunikácie: 

Súčasný stav: 

Hlavnou komunikáciou spájajúcou obec Levočská dolina s južne situovaným mestom 

Levoča, a východne situovanou obcou Závada je cesta III. triedy č. 533003. Cesta je 

dvojprúdová s živicovým povrchom kategórie S7,5/70. Jej tvar a stav je dostačujúci pre 

obsluhu daného územia. Priame dopravné napojenie z cesty č.:533003 na riešenú oblasť 

neexistuje.  

Návrh: 

Štúdia sa snaží zaistiť požadovanú dopravnú obslužnosť pre riešené územie a užšie okolie, 

formou napojenia novej obslužnej komunikácie C2, MO 6/40, a obslužných príjazdových 

ciest k objektom,  na cestu III. triedy č. 533003.  

Z dôvodu výskytu územia možného zosuvu (podľa inžiniersko-geologického 

prieskumu spoločnosti INEKOGEO s.r.o. Poprad), sa v návrhu štúdie upravuje základná 

dopravná trasa komunikácie MO6/40 z miesta určeného územným plánom zóny z 26. 08. 

2004 smerom juhozápadným na rozhranie zastavanej časti sídla a navrhovaných nových 

funkčných plôch cestovného ruchu.   

Západné napojenie bude na miestu komunikáciu. Napojenie vo východnej časti 

z dôvodu vyjadrenia Policajného zboru Odboru dopravy Spišská Nová Ves  je posunutý zo 

stavebne vhodného miesta parcely č. 6876/43 na miesto situované o 130 m východne. 

Trasy prístupových komunikácií k objektom v rámci riešeného areálu cestovného 

ruchu sú navrhnuté podľa požiadavkou vyplývajúceho z rozpracovanej projektovej 

dokumentácii konkrétnych stavieb. 

Číselne vyjadrenie: 

komunikácia MO 6/40:  

dĺžka: 740m 

šírka: 6m 
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návrhová rýchlosť 40km/h 

príjazdové komunikácie: 

súčet dĺžky: 583m 

šírka: 3 - 6m 

Stručný technický popis: 

Navrhovaná skladba a podložie odpovedá požiadavkám noriem ČSN 73 6101 Projektování 

silnic a dálnic (10/2004), ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních 

komunikacích (11/2007), ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, (1/2006). 

Adekvátny povrch komunikácií musí byť odvodnený systémom vpustí, zaústených do 

dažďovej kanalizácie. Vpuste obsahujú zberače ropných látok. Presnejšie špecifiká štúdia 

nerieši.  

Parkovacie plochy: 

Súčasný stav: 

Obyvatelia obce využívajú pre parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel súkromné 

pozemky a garáže situované v blízkosti rodinných domov.  

Ski centrum v obci spravuje dve hromadné parkoviská, ktorých kapacita 

parkovacích miest pre osobné automobily a autobusy je prispôsobená počtu návštevníkov 

ski areálu v počte 133 osobných automobilov na parkovisku pod budovou Štátnych lesov 

a.s., a kapacite 11 autobusov v lokalite bývalej lesnej škôlky. 

Návrh: 

Štúdia nerieši stávajúce hromadné parkovacie plochy, ale počíta s ich možným využitím 

pre parkovanie autobusov.  

Návrh celkového počtu parkovacích miest N vychádza z  normy ČSN 73 6110 - 

Projektování místních komunikací (1/2006) zo vzorca N = Po + kA + kP (kA - súčiniteľ 

vplyvu automobilizácie, kP - súčiniteľ vplyvu polohy riešeného územia) a zo základných 

ukazovateľov výhľadového počtu odstavných a parkovacích plôch, ktoré sú dané 

normovými hodnotami. 
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druh stavby  účelová jednotka počet účelových 

jednotiek na 1 stanie 

počet miest 

apartmány  o kapacite 317 

návštevníkov  

lôžko, izba, chata 3 až 4 81 

športoviská o kapacite 40  návštevníci 2 až 3  16 

 
Výpočtom odporúčaný počet parkovacích miest Po = 97 miest. 

Návrh: 97 parkovacích miest 

Parkovacie plochy pre riešené územie sú navrhované v zásadách nadväznosti na 

komunikácie, v dostatočnej blízkosti budov a rozdelené do sektorov.  

Vyhláška 398/2009 Zb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb (11/2009), udáva počet parkovacích miest pre vozidla 

prepravujúce osoby ťažko pohybovo postihnuté v počte vychádzajúcom z celkového počtu 

parkovacích miest. Na 81 - 100 parkovacích miest pripadá 5 vyhradených miest, čo návrh 

s kapacitou 5 vyhradených miest na 97 parkovacích miest splňuje. 

Číselne vyjadrenie: 

Počet parkovacích miest: 94 + 3 garážové miesta. 

Rozmery jedného parkovacieho miesta: 2,5m x 5,3m. 

Rozmery jedného parkovacieho miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie: 3,5m x 5,3m. 

Celková plocha vonkajších parkovacích miest: 1250m2 rozdelená do 6 sektorov. 

Celková plocha garážových parkovacích miest: 81m2 v 3 objektoch. 

Stručný technický popis: 

Navrhovaný povrch parkovacích plôch je zámková dlažba, uložená na odpovedajúcom 

podklade, odvodnená systémom vpustí, zaústených do dažďovej kanalizácie, obsahujúcich 

zberače ropných látok. Vizuálne sú parkovacie miesta od seba oddelené rozdielnym 

odtieňom farby zámkovej dlažby. Návrh odpovedá norme ČSN 73 6056 Odstavné a 

parkovací plochy silničních vozidel (8/1988) a ČSN 73 6110 Projektování místních 

komunikací (1/2006). Garážové parkovacie miesta situované v podzemných podlažiach 

troch objektov musia splňovať náležité technické a normové požiadavky normy           
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ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 

stavebních výrobků (3/2000), a ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže (6/1988).  

Komunikácie pre peších: 

Súčasný stav: 

Obec Levočská dolina nemá vybudovanú sieť komunikácii pre peších - chodníkov. Pre 

pohyb chodcov sa využívajú miestne dopravné komunikácie, ktoré nie sú nijakým 

spôsobom upravené pre pohyb peších. 

Návrh: 

Štúdia sa zaoberá vybudovaním celej sieti komunikácii určených pre peších, v dvoch 

formách. Prvou je vybudovanie chodníka lemujúceho celú trasu novej komunikácie C2 

MO 6/40, spájajúcej východnú a západnú časť obce, ktorý je navrhnutý pre využitie celou 

populáciou Levočskej doliny. Druhou je vybudovanie chodníkov prioritne určených pre 

pohyb návštevníkov po areáli. 

Stručný technický popis: 

Chodník okolo komunikácie C2 MO 6/40: 

celková dĺžka: 718m 

šírka: 2m 

Chodník bude situovaný v tesnej blízkosti komunikácie C2, výškovo oddelený kamenným 

obrubníkom cca. 20cm. V miestach prechodov a stykov chodníka z ostatnými 

konštrukciami sa navrhuje podľa vyhlášky 398/2009 Zb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (11/2009), výškový rozdiel 

maximálne 2cm. Navrhovaným povrchom chodníka je zámková dlažba, uložená 

a odpovedajúcom podklade, odvodnená systémom vpustí, zaústených do dažďovej 

kanalizácie. Návrh odpovedá normám  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (2/2000), 

a 73 6110 Projektování místních komunikací (1/2006). 
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Chodníky areálu: 

celková dĺžka: 932m 

šírka: 1,5m 

Chodníky budú umiestnené v teréne podľa architektonických a užívateľských požiadaviek, 

s ohľadom na minimalizáciu zemných práci pri ich budovaní. Fyzické oddelenie povrchu 

chodníka zo zámkovej dlažby a okolitého terénu bude prostredníctvom prefabrikovaných 

obrubníkov zhodnej farby ako dlažba. Stykovanie chodníka s ostanými konštrukciami 

v maximálnej výškovej úrovni 2cm odpovedá vyhláške 398/2009 Zb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (11/2009).  
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2.3.3 Zásobovanie vodou 

Súčasný stav: 

Aktuálnym zdrojom pitnej vody pre zásobovanie Levočskej doliny, sú dva miestne 

pramene zachytené a odvedené do jestvujúceho vodojemu s obsahom cca 9 m3 o výškovej 

kóte dna 672,15 m. n. m. Výdatnosť využívaných prameňov, podľa podkladov VVaK zo 

dňa 21. 6. 2006 je 0,147 l/s a 0,323 l/s, čo činní priemerná výdatnosť 0,47 l/s. Profil 

jestvujúceho vodovodného potrubia je cca 100 mm.  

Potreba vody pre aktuálny stav:  

Pri výpočte potreby vody vychádzané zo smerových čísel ročnej potreby vody uvedených 

v prílohe č.: 12 vyhlášky č.: 428/2001 Zb. v sprievode zákona 274/2001 Zb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Orientačné hodnoty potreby vody na osobu a deň pre 

dimenzovanie vodovodov pre verejnú potrebu taktiež uvádza ČSN EN 805 Vodárenství - 

Požadavky na vnější sítě a jejich součásti. 

Priemerné potreby vody pre: 

Obyvateľstvo: 

Počet: 103 

Smerové číslo ročnej potreby vody na jedného obyvateľa  46 m3/rok.  

Priemerná denná potreba vody: Qp = Pi x qi = 103 obyv. x 126 l/os/d = 12978 l/d 

Cestovný ruch: 

Ubytovanie v súkromí: 

Počet lôžok: 250 

Smerové číslo ročnej potreby vody na jedno lôžko  60 m3/rok.  

Priemerná denná potreba vody: Qp = Pi x qi = 250 obyv. x 164 l/lôžko/d = 41000 l/d 
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Ubytovanie poskytované ski centrom (+ existujúce penzióny v riešenej oblasti): 

Počet lôžok: 21 + 81 = 102 

Smerové číslo ročnej potreby vody na jedno lôžko  160 m3/rok.  

Priemerná denná potreba vody: Qp = Pi x qi = 102 obyv. x 438 l/lôžko/d = 44676 l/d 

Návštevníci ski centra (lyžiari): 

Počet osôb: 500 (odpočítaná max kapacita ubytovacích služieb) 

Smerové číslo ročnej potreby vody na jedného návštevníka:  1 m3/rok.  

Priemerná denná potreba vody: Qp = Pi x qi = 500 obyv. x 3 l/návš./d = 1500 l/d 

Technická vybavenosť: 

Reštaurácia:  

Počet: 1 

Smerové číslo ročnej potreby vody na jedného zamestnanca v jednej zmene kde je výčap a 

podávanie studených a teplých jedál  80 m3/rok.  

Priemerná denná potreba vody: Qp = Pi x qi = 6 zames. x 220 l/zam/d = 1320 l/d 

Bufet:  

Počet: 1 

Smerové číslo ročnej potreby vody na jedného zamestnanca v jednej zmene kde nie je 

výčap:  30 m3/rok.  

Priemerná denná potreba vody: Qp = Pi x qi = 2 zames. x 82 l/zam/d = 164 l/d 

Aktuálna potreba vody: 

Súčasná priemerná denná potreba vody: Qp = Σ Qpi = 101638 l/d = 1,17 l/s  

Maximálna denná potreba vody: Qmd = Qp x kd = 1,17 x 1,5 =15120 l/d = 1,175 l/s  

Maximálna hodinová potreba vody: Qmh = Qmd x kd =1,175 x 1,5 = 227232 l/d = 2,63 l/s  
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Výdatnosť prameňov 0,47 l/s postačuje pre pokrytie potreby vody súčasnému počtu 

trvalých obyvateľov, avšak nepokrýva potrebu požiarneho zabezpečenia, potreby 

návštevníkov ubytovaných v súkromí a v penziónoch, ani potreby technickej vybavenosti. 

Súčasný deficit je nahradzovaný zásobou vody zo studní. Chatové oblasti a areál Koniarka 

na vodovod nie sú pripojené.  

Západne od riešeného územie prebieha prívodný vodovodný rád pre mesto Levoča. 

Trasa ani ochranné pásmo neovplyvňuje riešené územie. 

Návrh: 

Pre riešené územie bude vybudované nové rozvodné vodovodné potrubie s pripojením na 

jestvujúci verejný vodovod, ktorý spravuje Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. 

odštepný závod Spišská Nová Ves. Pri návrhu nového vodovodného potrubia sa uvažuje aj 

s potrebou vody pre zásobovanie požiarnych podzemných hydrantov. 

Výpočet potreby vody: 

Pri výpočte potreby vody vychádzané zo smerových čísel ročnej potreby vody uvedených 

v prílohe č.: 12 vyhlášky č.: 428/2001 Zb. v sprievode zákona 274/2001 Zb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Orientačné hodnoty potreby vody na osobu a deň pre 

dimenzovanie vodovodov pre verejnú potrebu taktiež uvádza ČSN EN 805 Vodárenství - 

Požadavky na vnější sítě a jejich součásti. 

Priemerné potreby vody pre: 

Cestovný ruch: 

Ubytovanie v riešenej oblasti: 

Počet lôžok: 236 

Smerové číslo ročnej potreby vody na jedno lôžko  160 m3/rok.  

Priemerná denná potreba vody: Qp = Pi x qi = 236 obyv. x 438 l/lôžko/d = 103368 l/d 
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Športové centrum: 

Počet osôb: 10 

Smerové číslo ročnej potreby vody na jedného návštevníka:  20 m3/rok.  

Priemerná denná potreba vody: Qp = 10 navš. x 54 l/návš./d = 540 l/d  

Zábavné centrum: 

Počet osôb: 30 

Smerové číslo ročnej potreby vody na jedného návštevníka:  40 m3/rok.  

Priemerná denná potreba vody: Qp =  30 navš. x 110 /návš./d = 3300 l/d 

Potreba vody pre plánovaný areál: 

Priemerná denná potreba vody: Qp = Σ Qpi = 107208 l/d = 1,24 l/s  

Maximálna denná potreba vody: Qmd = Qp x kd = 1,24 x 1,5 =160704 l/d = 1,86 l/s  

Maximálna hodinová potreba vody: Qmh = Qmd x kd =1,86 x 1,8 = 289267 l/d = 2,34 l/s  

Celková potreba vody pre celú obec: 

Celková priemerná denná potreba vody: Qp = Σ Qpi = 208224 l/d = 2,41 l/s  

Celková maximálna denná potreba vody: Qmd = Qp x kd = 2,41 x 1,5 =312336 l/d = 3,61 l/s  

Celková maximálna hodinová potreba vody: Qmh = Qmd x kd = 3,61 x 1,8 = 562204 l/d = 

  6,49 l/s  

Výpočet produkuje hodnotu množstva vody, ktorú nie sú súčasné pramene pre zásobovanie 

pitnou vodou pokryť. Deficit medzi výdatnosťou prameňov využívaných v súčasnosti a 

maximálnou dennou potrebou stanovenou výpočtom činí 2,41 l/s – 0,47 l/s = 1,94 l/s. 

Z výpočtu pre obec Levočská dolina vyplýva nutnosť zabezpečiť nový zdroj pitnej vody 

s minimálnou výdatnosťou 2 l/s a vybudovanie nových vodojemov s dostatočnou 

kapacitou pre pokrytie adekvátnych dodávok pitnej vody. (štúdia ďalšie podrobnosti 

nerieši). V návrhu pre riešené územie sa počíta s vybudovaním nového vodovodného rádu 

z PE - HD100 rúr DN100 pripojeného na pôvodné potrubie verejného vodovodu 

zostaveného z tlakových liatinových rúr rozmeru DN 100mm, resp. na plánovaný nový 

vodovodný rad. V mieste plánovaného napojenia bude  pretlak vody v potrubí podľa 

informácii správcu vodovodnej siete 0,25 MPa. Podrobné technické riešenie je obsahom 
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vyššieho stupňa projektovej dokumentácie. Vodovodné prípojky pre jednotlivé objekty 

budované samostatne pre každý objekt z PE potrubia (DN odpovedá špecifikácii objektu) 

ukončené vo vodomernej šachte. 

Stručný technický popis:  

Nový vodovodný rád zhotovený z rúr PE - HD100 DN 100/10/6m SDR11 v celkovej dĺžke 

511m. Uloženie situované v chodníku v zemnej ryhe s pieskovým obsypom v hĺbkach od 

1,2m do 3m. Ochranné pásmo vodovodu sa stanoví podľa zákona č. 274/2001 Zb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a normy ČSN 73 6005 Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení (9/1994), na hodnotu 1,5 m od vonkajšieho líca 

potrubia na obe strany. V súbehu s potrubím uložený signálny vodič CYKY 4mm. 
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2.3.4 Kanalizácia 

Súčasný stav: 

Odvádzanie splaškových vôd z väčšiny domov obce Levočská Dolina je formou žúmp 

a septikov. Splašková kanalizácia v dĺžke cca. 200m odkanalizuje malú časť obce, ústi do 

septika a z neho priamo do Peklianskeho potoka. Nové nehnuteľnosti sú vybavené malými 

domovými čistiarňami odpadných vôd. 

Návrh: 

Štúdia navrhuje vybudovať delenú kanalizáciu funkčne pokrývajúcu celé riešené územie. 

Odtok splaškových vôd bude smerovaný do novej ČOV (popis a umiestnenie štúdia 

nešpecifikuje) a odtok dažďových vôd cez lapače nečistôt a lapače ropných látok do 

Peklianského potoka. 

Výpočet množstva odpadných vôd pre riešenú oblasť: 

Podľa zákona 274/2001 Zb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v znení 

neskorších predpisov, vychádza z predpokladu, že produkcia odpadných vôd je rovná 

spotrebovanému množstvu dennej potreby vody. 

Priemerná denná potreba vody: Qp = Σ Qpi = 107208 l/d = 1,24 l/s  

Maximálna denná potreba vody: Qmd = Qp x kd = 1,24 x 1,5 =160704 l/d = 1,86 l/s  

Maximálna hodinová potreba vody: Qmh = Qmd x kd =1,86 x 1,8 = 289267 l/d = 2,34 l/s  

 

Denná produkcia splaškových vôd: Qn = Qmh x 2 = 2,34 x 2 = 4,68 l/s = 0,00468 m3/s 

Maximálna produkcia splaškových vôd: Qmax = Qn x kmax = 4,68x2,2 = 10,3 l/s=0,0103m3/s 

Minimálna produkcia splaškových vôd: Qmin = Qn x kmin = 4,68x0,6 = 2,8 l/s = 0,0028 m3/s 

Výpočet množstva znečisťujúcich látok podľa zákona č. 274/2001 Zb. o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu, v znení neskorších predpisov a podľa nariadenia vlády 

č. 61/2003 Zb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 

odpadních vod: 
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Pre 317 ubytovaných návštevníkov (skrátene UN) a 40 krátkodobých návštevníkov (sk.  

KN):  

množstvo BSK5 = 317 UN x 60 g/d + 40 KN x (60 g/d x 0,02) =  19,00 kg/d  

množstvo CHSKcr = 317 UN x 120 g/d + 40 KN x (120 g/d x 0,02) = 38,13 kg/d  

množstvo NL = 317 UN x 90 g/d + 40 KN x (90 g/d x 0,02) = 28,60 kg/d 

množstvo Ncelk.= 338 UN x 11g/d + 70 KN x (11g/d x 0,02) = 3,49 kg/d 

Koncentrácia znečistenia: 

BSK5 =  množstvo BSK5 / Qp = 19,00 kg/d / 7,42 l/s = 29,63 mg/l 

CHSKcr = množstvo CHSKcr / Qp = 38,13 kg/d / 7,42 l/s = 59,47 mg/l 

NL = množstvo NL / Qp = 28,60 kg/d / 7,42 l/s = 44,61 mg/l 

Ncelk = množstvo Ncelk. / Qp = 3,49 kg/d / 7,42 l/s = 5,44 mg/l 

Koncentrácie znečistenia spadajú do rozmedzia hodnôt prípustných množstiev znečistenia 

podľa nariadenia vlády č. 61/2003 Zb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod. 

Výpočet množstva zrážkových odpadných vôd pre riešenú oblasť: 

Podľa zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v znení 

neskorších predpisov v sprievode § 3vyhlášky č. 428/2001 Zb. v platnom znení: 

Intenzita q, 15 - minútového dažďa pre oblasť Levočských vrchov podľa SHMÚ = 151,1 

l/s*ha a úhrn zrážok = 136 mm. 

druh plochy plocha odtokový 

súčiniteľ 

redukovaná 

plocha SR  

komunikácie  6767 m2 0,9 6090 m2 

parkovacie plochy  1200 m2 0,4 480 m2 

chodníky 2834 m2 0,4 1133 m2 

A - zastavané a ťažko priepustné spevnené plochy - stavby, živicové alebo betónové 

povrchy, špárovaná dlažba a pod.: 0,9  

B - ľahko priepustné spevnené plochy - dlažba nešpárovaná nebo z lomového kameňa, 

štrkové povrchy, pôvodné nespevnené plochy trvale využívané k chôdzi nebo pohybu 

vozidiel a pod.: 0,4 
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Celkové množstvo zrážkových odpadných vôd: 

Qzr = Σ SR x q = 0,77 ha x 151,1 = 116,4 l/s = 0,1164 m3/s 

Množstvo dažďových odpadných vôd odvádzaných dažďovou kanalizáciou: 

druh plochy plocha odtokový 

súčiniteľ 

redukovaná 

plocha SR  

komunikácie  2867 m2 0,9 2580 m2 

parkovacie plochy  961 m2 0,4 384 m2 

chodníky 450 m2 0,4 180 m2 

 

Qzrs = Σ SR x q = 0,31 ha x 151,1 = 47,5 l/s = 0,0475 m3/s 

Stručný technický popis:  

Odvod splaškových vôd systémom splaškovej kanalizácie z rebrovaných PP kanalizačných 

rúr UltraRib2, SN 8, DN 300 v dĺžke 589m a betónových reverzných šachiet DN 1000 

v počte 22 kusov. 

Odvodnenie územia bude riešene dažďovou kanalizáciou z rebrovaných PP 

kanalizačných rúr UltraRib2, SN 8, DN 300 mm v dĺžke 514m, betónových vstupných 

šachiet DN 1000 v počte 22 kusov a z uličných vpustí TBV-Q 450 / 300 vo vzdialenostiach 

cca 25m.  

Splaškové odpadné vody budú čistené v novej ČOV obce Levočská dolina a 

následne vypustené do recipienta.  

Dažďové odpadné vody vypúšťané po mechanickom prečistení priamo do 

recipienta. Odvod do recipienta možný pri splnení podmienok nariadenia vlády č. 61/2003 

Zb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.  

Recipientom sa pre záujmové územie uvažuje Peklianský potok.  
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Kanalizácia bude postavená podľa normy ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

(6/2008), v súlade s normou ČSN EN 752-1 až 752-7 a ČSN EN 1610 Provádění stok a 

kanalizačních přípojek a jejich zkoušení (4/1999). Na kanalizáciu a šachty budú použité 

materiály podľa normy ČSN EN 295 (1-3) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro 

venkovní a vnitřní kanalizaci (1/2005), skúška vodotesnosti kanalizácie odpovedá norme 

ČSN 756909 - Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. Zemné práce 

realizované podľa normy ČSN 733050 Zemní práce (9/1987). Ochranné pásmo kanalizácie 

sa stanoví podľa zákona č. 274/2001 Zb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu (v znení neskorších predpisov) a normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení (9/1994), na hodnotu 1,5m od vonkajšieho líca potrubia na obe 

strany. 
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2.3.5 Elektrická energia 

Súčasný stav: 

Na území obce Levočská dolina sa nenachádza žiadny zdroj elektrickej energie. Obcou 

prechádza vzdušné vedenie VN 22kW Levoča - Levočská dolina - Závada v správe 

spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. Z vedenia uloženého sa drevených stĺpoch je  

napojená aj samotná obec. Distribučnú sústavu elektrickej energie ďalej tvoria dve 

trafostanice T1 a T2 typu 22/0,4 kVa so súčtovým výkonom 1510 kVa = cca. 1,5 MVa.  

Aktuálny odber: 

Rodinné domy: 22 bez aj s elektrickým vykurovaním Pb = 287 kVa  

Chaty: 19 s elektrickým vykurovaním: Pb = 113 kVa  

Ubytovanie v súkromí v RD: 250 lôžok Pb = 13 kVa  

Komplex Správy mestských lesov: 1 bez elektrického vykurovania Pb = 12 kVa.  

Bufet: 1 s elektrickým vykurovaním Pb = 35 kVa  

Reštaurácia: 1 s elektrickým vykurovaním Pb = 60 kVa  

Apartmány v areály ski centra: 21 lôžok s elektrickým vykurovaním Pb = 60 kVa  

Apartmánové domy: 81 lôžok s elektrickým vykurovaním Pb = 300 kVa  

Lyžiarsky komplex: Pb = 400 kVa 

Návrh: 

Urbanistická štúdia navrhuje nový komplex budov a zariadení, ktorý svojou prevádzkou 

významným spôsobom ovplyvní zaťaženosť distribučnej sústavy elektrickej energie, preto 

návrh odporúča vypracovanie energetickej štúdie. 

Plánovaný odber (navýšenie aktuálneho stavu): 

Apartmánové domy: 236 lôžok s elektrickým vykurovaním P = 900 kVa  

Zábavné centrum: tenisová hala, bowling, aqua centrum P = 250 kVa  

Celkovo: P = 2430 kW = cca 2,5 MW  
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Z výpočtu vyplýva nedostatočná kapacita rozvodnej elektrickej siete, ktorú štúdia 

odporúča riešiť rekonštrukciou súčasných trafostaníc na súčtový výkon 1,7MVa, 

a dobudovanie dvoch nových trafostaníc T22/0,4 kV - 2 x 630 kVa  so súčtovým výkonom 

cca. 2,4 MVa. Navrhované riešenie zásobovania elektrickou energiou je len orientačne. 

Konkrétny návrt tvaru, typu a umiestnenia trafostaníc štúdia k bakalárskej práci 

nešpecifikuje.  
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2.3.6 Zásobovanie teplom 

Súčasný stav: 

Veľké zdroje tepla o menovitom výkone vyššom ako 5 MW sa na území obce ani v jej 

tesnej blízkosti nenachádzajú. Typ zásoby tepla je charakteristický decentralizovaným 

spôsobom vykurovania s individuálnym kúrením v rodinných domoch. Typovo sa jedná o 

vykurovacie zariadenia elektrické alebo na tuhé palivo, prípadne ich kombinácie. 

Návrh: 

Zásobovanie teplom pre jednotlivé objekty komplexu bude riešené individuálne pre každý 

objekt s ohľadom na jeho veľkosť a typ. Štúdia odporúča do apartmánových domov 

umiestniť elektrické vykurovanie v nezávislej kombinácii s krbom na tuhé palivo. Objekty 

zábavného centra - tenisová hala, bowling, aqua centrum vybaviť jednotlivo elektrickým 

vykurovaním podporovaným kotlom na tuhé palivo. Konkrétne typy a výkonnostné 

parametre vykurovacích sústav štúdia podrobnejšie nešpecifikuje. 
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2.3.7 Telekomunikácie 

Súčasný stav: 

Obec Levočská dolina je napojená na verejnú telefónnu sieť spravovanú spoločnosťou  

Slovak Telecom a.s. Sieť je prevedená v závislosti na miestne podmienky uloženými 

zemnými káblami v kombinácii so vzdušným vedením. Mobilný telefónny signál je 

v oblasti sprostredkovaný jedným mobilným operátorom, spoločnosťou T - Mobile. 

Návrh: 

V návrhu štúdie sa počíta s umiestnením siete podzemných telekomunikačných káblov 

spájajúcich jednotlivé objekty a nasledovne napojenej na verejnú telekomunikačnú sieť 

v správe spoločnosti Slovak Telecom cez telefónnu ústredňu umiestnenú v budove 

recepcie. Detailná špecifikácia nie je obsahom štúdie. 
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2.3.8 Odpadové hospodárstvo 

Súčasný stav: 

Obec Levočská dolina v súčasnosti nemá vypracovaný plán odpadového hospodárstva, 

ktorý je podľa zákona povinný vypracovať každý pôvodca odpadu, ktorý produkuje viac 

ako 10 ton nebezpečného odpadu a 1000 ton ostatného odpadu, pretože neprekračuje dané 

limity. Likvidáciu a zvoz komunálneho odpadu sprostredkováva organizácia Technické 

služby mesta Levoča, ktorá sa snaží iniciovať zber triedeného odpadu podľa vopred 

stanoveného rozpisového kalendára. Na území obce ani v tesnej blízkosti sa nenachádza 

žiadna skládka odpadu. 

Návrh: 

Navrhovaný areál ako budúci producent odpadu počíta s umiestnením plôch pre zber 

a triedenie odpadov, vhodne situovaných vzhľadom na typ a účel zástavby. Štúdia 

s ohľadom na ekonomické a ekologické faktory odporúča striktné separovanie 

komunálneho odpadu. Komunálny odpad a odpad vzniknutý počas výstavby je nutné 

likvidovať s ohľadom na zákon č. 185/2001 Zb., o odpadech, v platnom znení. 
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3. Súhrnná technická správa - apartmánový dom typ A 

3.1 Základné údaje 

Poloha: 

Krajina: Slovenská republika 

Kraj: Prešovský kraj 

Okres: Levoča 

Obec: Levočská dolina  

Parcela: 6875/29, 6875/30 

Účel objektu: 

Objekt - apartmánový dom bude slúžiť na krátkodobé ubytovanie.  

Základné plošné a objemové ukazovatele: 

zastavaná plocha: 295,1 m2 

úžitková plocha: 431,64 m2 

počet ubytovacích jednotiek: 4 

rozloha ubytovacích jednotiek: 2 x 90,17 m2, 2 x 99,85 m2 

Architektonické riešenie: 

S ohľadom na polohu, umiestnenie a funkčné využitie objekt spĺňa vysoké nároky na 

architektonické riešenie stavby. Urbanistická kompozícia stavby vychádza z danosti 

pozemku - tvar, orientácia na svetové strany a dopravné napojenie.  
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3.2 Charakteristika objektu 

Zhodnotenie staveniska: 

Stavenisko objektu apartmánového domu typu A sa nachádza v katastrálnom území 

Levoča na stavebnej parcele č. 6875/29, 6875/30. Stavenisko je prístupné 

z novovybudovanej prístupovej komunikácie napojenej na novú miestnu komunikáciu C2, 

MO 6/40.  

Pozemok je mierne svahovitý uklonený juhozápadným smerom, pokrytý trávnatým 

porastom bez prítomnosti stromov. 

Základová pôda je tvorená piesočnými hlinami strednej konzistencie. Na základe 

inžiniersko - geologického prieskumu spoločnosti INEKOGEO s.r.o. Poprad sa stavebná 

parcela nachádza v blízkosti územia možného zosuvu.  

Súčasťou stavby budú inžinierske siete s výnimkou prívodu plynu. 

Architektonické a urbanistické riešenie stavby: 

Architektonické riešenie stavby spĺňa vysoké nároky vzhľadom na polohu, v ktorej je 

stavba realizovaná pri vzájomnom zohľadnení jej funkčného využitia. 

Urbanistická kompozícia stavby vychádza z danosti pozemku - tvar, orientácia na 

svetové strany a dopravné napojenie.  

Hmotná a priestorová kompozícia objektu a jeho výškové členenie rešpektuje 

okolie stavby a vhodne sa doň začleňuje. 

Výtvarné riešenie exteriéru objektu a jeho okolia je dokumentované v grafickej 

časti projektu. 

  



33 
 

3.3 Technické riešenie 

3.3.1 Popis skladby objektu 

Základy: 

Na základe inžiniersko-geologického prieskumu spoločnosti INEKOGEO s.r.o. Poprad, sa 

lokalizácia objektu nachádza v blízkosti územia možného zosuvu avšak sondáciou - 6 

vrtmi boli dokázané pomerne priaznivé podmienky a to z hľadiska geologického, 

hydrologického a z hľadiska základových pomerov. 

Objektu bude založený na základových pásoch z nevystuženého betónu C 20/25, 

výšky 500mm, v uzloch podporovaných pilótami z nevystuženého betónu C20/25 priemeru 

100mm siahajúcich do hĺbky 3m. So základovými pásmi je spražená betónová doska 

hrúbky 100mm. Pod betónovo doskou štrkový podsyp zhutnený, hrúbky 300mm. 

Zvislé konštrukcie: 

Zvislé nosné konštrukcie budú realizované z tehál POROTHERM 36,5 P+D 

36,5/24,7/23,9/P10 na maltu POROTHERM TM a z tehál POROTHERM 17,5 P+D 

17,5/37,2/23,8 /P10 na maltu POROTHERM TM. Extrémne namáhané zvislé konštrukcie 

budú monolitické železobetónové. Nosné stĺpy rozmeru 300x300mm. Vnútorné nenosné 

deliace konštrukcie sú navrhované z priečkových tvárnic POROTHERM na maltu 

POROTHERM MM50. Komínové telesá budú typové - SCHIEDEL o priemere 200mm, 

vyvedené nad hrebeň strechy minimálne 0,6m.  

Vodorovné konštrukcie: 

Stropná konštrukcia 1. NP je železobetónová monolitická doska hrúbky 300 mm C 25/30. 

Stropná konštrukcia 2. NP je železobetónová monolitická doska hrúbky 150 mm C 25/30. 

Vence, preklady, nosníky sú železobetónové monolitické, z vonkajšej strany kombinované 

s kombi doskami hrúbky 30mm. Preklady nad bežnými okennými otvormi sú keramické. 
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Zastrešenie: 

Zastrešenie objektu bude sedlovou strechou. Konštrukcia krovu je veznicová sústava. 

Konštrukcia krovu bude pokrytá strešnou krytinou BRAMAC, hnedej farby. Súčasťou 

krytiny budú snehové zábrany. 

Výplne otvorov: 

V projekte sú navrhnuté drevené okná - europrofil, vrátane parapetov a okeníc, drevené 

vstupné dvere - europrofil, s prahom, bez okeníc a drevené balkónové dvere - europrofil, 

s prahom a okenicami. Vnútorné dvere drevené s obložkovými zárubňami.  

Schodisko: 

Vertikálna komunikácia v objekte je riešená dreveným schodiskom, priame, od podesty 

obojstranne zakrivené ramená. V úrovni stropu je schodisko kotvené do zosílenej stropnej 

konštrukcie. Zábradlie je drevené. 

Izolácia proti zemnej vlhkosti: 

Izolácia proti zemnej vlhkosti sa prevedie v podlahách 1.NP v zložení penetrácia, 

hydroizolácia a náter spojov. Podlahy kúpeľní a hygienických zariadení sa zrealizujú 

podobne s rozdielom ukotvenia izolácie na obvodové steny vo výške 150mm. 

Tepelná izolácia: 

Zateplenie podlahových konštrukcií je realizované podlahovým polystyrénom 30mm. 

Zateplenie obvodových sien je realizované obložením z polystyrénu hrúbky 80mm 

a následným dreveným prípadne kamenným obkladom. Zateplenie strešnej konštrukcie 

objektu je realizované z Nobasilu M 220mm. 

Tesárske konštrukcie: 

Hlavnými nosnými prvkami krovu sú pomúrnice osadené k železobetónovému vencu 

šrúbami M 20 vo vzdialenosti max. 1.8m. Šrúba kotvená v betóne platničkou 100x100mm. 

Na pomúrnice sa ukladajú krokvy v osovej vzdialenosti 1m. Podbitie podhľadu obsahuje 

malé ventilačné medzery. 
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Stolárske konštrukcie: 

Stolárske konštrukcie ako drevené schodisko bude  na mieru zhotovené. Ostatné stolárske 

výrobky ako dvere, zábradlia, obklady budú kombináciou na mieru zhotovených 

a prefabrikovaných dielov z dubového dreva. O konkrétnom prevedení a úprave rozhoduje 

investor.  

Klampiarenske výrobky: 

Zrealizujú sa z medeného plechu hrúbky 0,63mm. Jedná sa o žľaby, zvody a parapety 

okien.  

Podlahy a dlažby: 

V celom objekte sa zrealizujú keramické dlažby a drevené laminátové podlahy. Konkrétne  

typy dlažieb a podláh budú upresnené výberom investora. 

Obklady: 

Obklady v kúpeľniach a wc budú realizované z keramického obkladu do výšky 1,8m. 

Ostatné priestory alternatívne obložené dreveným obkladom z bukového dreva. 

Nátery:   

Všetky stolárske a tesárske konštrukcia a výrobky budú v exteriéry natreté náterovými 

hmotami Finncolor v tmavohnedej farbe.  

Maľby: 

Vnútorné omietky budú upravené dvojnásobným vápenným náterom a dvojnásobným 

náterom Primalex svetložltej farby. 
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Vonkajšie plochy: 

Vstup na pozemok nadväzuje na parkovaciu plochu, ktorá sa nachádza 15m od budovy. 

Súčasťou stavby je záhradná úprava terénu bez oplotenia doplnená o drobnú architektúru. 

Celé okolie stavby bude pokryté nízkou a vyššou  zeleňou a krami. Vstup na pozemok a 

parkovacie plochy je zo zámkovej betónovej dlažby tmavo hnedého odtieňu. V mieste 

napojenia na prechod pre chodcov budú úpravy v zmyslu vyhl. č. 369/2001 Sb. O 

obecných technických požadavcích pro užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace.  

Napojenie stavby na technickú a dopravnú infraštruktúru: 

Dažďové vody budú zvedené do dažďovej kanalizácie a následne vsakované do pôdy. 

Detailné upresnenie štúdia nešpecifikuje. 

Splaškové vody budú zvedené do splaškovej kanalizácie a následne odvedené do 

ČOV. Detailné upresnenie štúdia nešpecifikuje. 

Napojenie na vodovodný rád prostredníctvom vodovodnej prípojky cez vodomernú 

šachtu umiestnenú mimo objekt. Detailné upresnenie štúdia nešpecifikuje. 

Napojenie k elektrickej sieti elektrickou prípojkou cez poistnú skriňu umiestnenú 

mimo objekt. Detailné upresnenie štúdia nešpecifikuje. 

Dopravné napojenie na bude pomocou zjazdu z obslužnej komunikácie 

s parkoviskom situovanej západne od objektu.  

Peší vstup bude realizovaní prostredníctvom chodníka zo zámkovej dlažby 

spájajúceho parkovisko, aparmánové domy s chodníkom okolo komunikácie MO6/40. 
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3.3.2 Vplyv stavby na životné prostredie 

Pri presnom dodržaní projektu, noriem a správnom prevedení prác, nebude mať 

navrhovaná stavba negatívny vplyv na životné prostredie. Jedná sa o novú stavbu 

rekreačného charakteru, kde nebude vznikať nadmerné množstvo exhalátov. Vykurovanie 

objektu bude elektrické. Splaškové odpadné vody z objektu budú odvedené do verejnej 

kanalizácie a následne prečistené. Odpad vzniknutý pri realizácii stavby bude 

uskladňovaný v kontajneroch a priebežne odvážaný na skládku odpadu. Odpady 

vznikajúce počas prevádzky budú separované a zbierané v kontajneroch a následne 

transportované na skládku odpadu pravidelným odvozom. 

3.3.3 Bezbariérové riešenie okolia stavby 

Vonkajšie schody budú vybavené zábradlím s madlami vo výške 900 mm s presahom 

prvého a posledného stupňa o minimálne 150mm. Prvý a poslední stupeň schodiska bude 

výrazne kontrastne odlíšený (označením zhora). Šikmé chodníky sú navrhnuté v sklonu 

maximálne 1:12. Z parkoviska z miestami vyhradenými pre osoby so zníženou 

schopnosťou pohybu je zaistený bezbariérový nájazd v šírke minimálne 1500 mm. 

Vyhradené parkovacie miesta budú označené zvislým dopravným značením IP12+01. 

Prevedenie odpovedá vyhláške č. 369/2001 Zb. O obecných technických požadavcích pro 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, detailné prevedenie 

štúdia nešpecifikuje. 

3.3.4 Ochrana zdravia a bezpečnosti pracovníkov 

Pri realizácii musí byť dodržaný projekt, normy a vyhlášky o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci, hlavne zákon č. 262/2006 Zb., zákonník práce a zákon č. 309/2006 Zb., v 

znení zákona č. 362/2007 Zb., ktorým sa upravujú ďalšie požiadavky bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci v pracovnoprávnych vzťahoch a o zaistení bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri činnosti alebo poskytovaní služieb mimo pracovnoprávne vzťahy. Špeciálne 

pracovné úlohy môžu vykonávať len osoby preškolené a spôsobilé vykonávať danú 

činnosť. 
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3.3.5 Mechanická odolnosť a stabilita 

Bude odpovedať požadovaným štandardom a normám. Dokumentácia bude obsahom 

statického výpočtu. 

3.3.6 Požiarna bezpečnosť 

Požiarna bezpečnosť stavby bude posúdená požiarnym špecialistom. 

3.3.7 Ochrana proti hluku 

Hluk z komunikácie C2, MO6/40 bude dostatočne eliminovaný drevenými oknami. Iný 

zdroj vonkajšieho hluku v oblasti nevzniká. Vnútorná eliminácia hluku bude realizovaná 

prostredníctvom kročejovej izolácie. 

3.3.8  Energie a teplo 

Vonkajšia obálka objektu bude splňovať požiadavky novely normy ČSN 73 0540 Tepelná 

ochrana budov (12/2002).  Tepelné izolácie budú splňovať požiadavky vyhlášky č. 

151/2001. 

3.3.9 Ochrana stavby pred škodlivými vonkajšími vplyvmi 

V dané lokalite nevznikajú zásadnejšie vonkajšie vplyvy obmedzujúce riešenú stavbu. 

3.3.10 Civilná ochrana obyvateľstva 

Z hľadiska civilnej obrany nie sú na uvažovanú stavbu kladené žiadne požiadavky. 
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4. Záver 

Cieľom architektonicko-urbanistickej štúdie v bakalárskej práci je ponúknuť alternatívy 

rozvoja nielen pre samotné ski centrum, ale taktiež pre obec Levočská dolina. Návrh je 

zameraný komplexne, aby zabezpečil atraktívne prostredie pre budúci rozvoj celej oblasti. 

Popisuje charakteristiky súčasnosti, ktoré nasledovne rozoberá a rieši ich optimálny rozvoj. 

Výsledkom bakalárskej práce sú dve urbanistické štúdie. Návrh pod názvom variant B,  

spĺňajúci architektonické a funkčné nároky investora zohľadňujúce polohu a ráz územia, 

bol pre pozitívne ohlasy zo strany Ski centre Levoča, spol. s.r.o. detailnejšie spracovaný. 

Do varianty B konkrétne zapadá súhrnný návrh apartmánového domu - typ A. Štúdia 

v plnej miere rešpektuje schválený územný plán Levočskej doliny. Návrh je vypracovaný 

v súlade s platnými zákonmi, normami a vyhláškami. 
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