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B   SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

 

STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
BÚRACIE PRÁCE  

Jestvujúca dispozícia sociálnych zariadení bude odstránená t.j. priečky, sanita, rozvody, obklady, 
dlažba, dvere. Zároveň budú vybúrané/ zväčšené otvory pre vstupné dvere do priestorov. Nad tieto 
dvere budú vložené oceľové valcované preklady za princípu zachovania statickej stability nosných 
stien. 
 
ZEMNÉ PRÁCE 

Predmetom projektu sú nové ležaté rozvody kanalizácie. Z toho dôvodu vzniknú ručné výkopové 
práce v drážkach kanalizácie pod podlahou. 

 
ZÁKLADY 

Nie sú predmetom projektu. 
 
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 

Nezasahuje sa do nich. 
 

VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
Nezasahuje sa do nich. 
 

KONŠTRUKCIA ZASTREŠENIA A STREŠNÝ PLÁŠŤ 
Nezasahuje sa do nich. 
 

VNÚTORNÉ NENOSNÉ KONŠTRUKCIE - PRIEČKY 
Nenosné vnútorné steny – priečky hrúbky 100 mm budú murované z pórobetónových priečkoviek 

na tenkovrstvú maltu. Nad dvernými otvormi budú osadené nenosné preklady. 
 

VÝPLNE OTVOROV – DVERE A OKNÁ 
Vnútorné dvere budú drevené plné laminované do oceľovej zárubne. 
Sanitárne deliace priečky medzi budú zhotovené z dosiek z vysokotlakého laminátu s dverami na 

nerezových nožičkách. 
Všetky rozmery otvorových konštrukcií je pred realizáciou dverí potrebné zamerať priamo na 

stavbe. 
 
PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE 

Na podlahu sa zhotoví stierková izolácia proti zemnej vlhkosti. Búrané miesta drážok novej ležatej 
kanalizácie budú vyspravené betónovou mazaninou. Podľa účelu miestností bude zhotovená finálna 
nášľapná vrstva z keramickej dlažby. 

 
PODHĽADY 

Vo všetkých miestnostiach sociálneho zariadenia budú zhotovené zavesené sadrokartónové 
kazetové podhľady rastru 600/600 mm.  
 
ÚPRAVY VNÚTORNÝCH POVRCHOV 

Jestvujúce vnútorné steny sú opatrené vápenno-cementovými omietkami a maľbou. Tieto budú 
opravené do požadovaného kvalitatívneho vzhľadu. Nové priečky budú opatrené omietkami 
výpenno-cementovými. Budú prevedené nové výmaľby. Steny v kúpeľni a wc budú do výšky 2,0 m 
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opatrené keramickými obkladmi. Podlaha bude z keramickej dlažby. Všetky materiály budú vybraté 
v konzultácii s investorom stavby.  

 
ÚPRAVY VONKAJŠÍCH POVRCHOV 

Nie je predmetom riešenia 
 

IZOLÁCIE 
Hydroizolácie: stierková hydroizolácia v podlahe 
 
KLAMPIARSKE VÝROBKY 

Nie sú predmetom riešenia. 
 
ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY 

Nie sú predmetom riešenia. 
 
STOLÁRSKE VÝROBKY 

Nové drevené interiérové dvere.  
Nové sanitárne deliace priečky z laminovaných dosiek s dverami 

 
NÁTERY  

Budú prevedené syntetické nátery nových zárubní. Vnútorné povrchy stien a stropov budú 
opatrené maliarskym náterom. 

 
OSTATNÉ SKUTOČNOSTI 

Pred začatím výroby jednotlivých výplní otvorov previesť zameranie na mieste a prípadné 
odchýlky konzultovať s projektantom. 
 Všetky výrobky zabudované do stavby musia byť v zmysle Zákona o stavebných výrobkoch č. 10/98 
Zb. preukázané technickým osvedčením, alebo preukázaním zhody. 
 
 

TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 
 
ELEKTROINŠTALÁCIE 
 

Predmetom riešenia je nové osvetlenie priestorov. Toto bude realizované LED stropnými 
svietidlami do podhľadov v každej miestnosti. Ovládanie bude zabezpečené pohybovými čidlami 
osadenými na strope. 
Budú využité jestvujúce rozvody a upravené do požadovaného stavu. Elektrická inštalácia je 
navrhnutá z prvkov, ktoré svojím krytím vyhovujú do daného prostredia tak, ako to vyžadujú 
ustanovenia príslušných noriem. 
 
ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE – VODOVOD, KANALIZÁCIA 
 
VODOVOD: 
Rozvody vodovodu teplej a studenej vody budú realizované ako nové prepojené na jestvujúce 
rozvody. Vnútorné rozvody vody budú z plastových rúr zosilnených hliníkovou vrstvou typu PPR 
(PN20, SDR6). Rozvodné potrubia budú vedené v stenách a v podhľadoch. Budú izolované izoláciou  
z puzdier Tubolit. Pripojenie koncových výtokových armatúr bude realizované nástenkami 
s prechodom na plastový rozvod príslušnej dimenzie. Po ukončení montáže vnútorného vodovodu sa 
musí vykonať, preplachovanie, dezinfekcia a tlaková skúška systému v súlade s STN 73 6660 
a skúšobným predpisom výrobcu 
KANALIZÁCIA: 
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Bude zhotovené nové ležaté potrubie kanalizácie z potrubia PVC KG, ktoré sa napojí na jestvujúce 
potrubie, ktoré ústi do vonkajšej kanalizácie. Pripojovacie, zvislé odpadové a vetracie potrubie bude 
z hrdlových polypropylénových rúr s gumovým tesnením s teplotnou odolnosťou pre krátkodobé 
zaťaženie do 100°C. Pripojovacie potrubie od zariaďovacích predmetov bude uložené s min. spádom 
3%. Ležaté zvodové potrubie z PVC potrubia a bude uložené vo výkope na zhutnenom pieskovom 
lôžku hr. 100 mm, s minimálnym sklonom 3 %. Podklad pod ležaté potrubie treba zhutniť na stupeň 
min. ID 0,7. Celá vnútorná kanalizácia musí byť prevedená a odskúšaná v zmysle STN 73 6760 - 
Kanalizácia v budovách, STN EN 12056-1 až -5 (73 6762) - Gravitačné systémy vo vnútri budov, 
a s montážnym predpisom výrobcu rúr a ďalších súvisiacich noriem STN EN 476, STN EN 752, STN EN 
1610, STN 75 6101, STN 73 6716. Po ukončení montáže sa prevedie skúška vodotesnosti a 
plynotesnosti podľa príslušných predpisov. Pred zasypaním výkopu sa vykoná tlaková skúška 
kanalizácie, naplnením ležatého zvodového potrubia vodou až po úroveň povrchu priľahlého terénu, 
pod ktorým je potrubie uložené.  Po úspešnej tlakovej skúške sa ležaté potrubie môže zasypať. 
 
VYKUROVANIE 
 
Jestvujúce vykurovacie telesá – panelové radiátory budú zdemontované. Dôjde k úprave rozvodov 
teplovodného vykurovania, prispôsobí sa novej dispozícii. Budú osadené nové vykurovanie rebríkové 
telesá. 
 
VZDUCHOTECHNIKA 
  
Bude zabezpečené umelé odvetrania priestorov pomocou stropných ventilátorov umiestnených 
v podhľade. Odvodné potrubia z flexibilných potrubí budú odvedené cez fasádu. Spínanie 
ventilátorov bude zabezpečené pohybovými čidlami umiestnenými na strope. 
 
 

POŽIARNA OCHRANA 

 
Žiadne zmeny v požiarno-technickom riešení budovy nenastávajú. Budova spĺňa všetky požiadavky 

na ňu kladené. 
 
 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
     Stavba musí byť uskutočňovaná v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce:  
-  zákonník práce 
-  zákon č. 124/2006 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce 
-  zákon č. 125/2006 Zb. o inšpekcii práce 
-  zákon č. 126/2006 Zb. o verejnom zdravotníctve 
   a príslušné vykonávacie vyhlášky a nariadenia vlády 
-  bezpečnostno-prevádzkové predpisy k technologickým postupom  
-  zabezpečenie pracovného priestoru v zmysle STN 
- predpisy a opatrenia pre obsluhu a manipuláciu s elektrickými  a dočasnými el. zariadeniami 
 
 
 
 
 
 
 
Vo Vinodole 12/2019      Vypracoval:    Ing. Michal Kozár 


