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B. Technická správa
Hasičská zbrojnica
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1.

Technická správa

1.1

Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o existujúcich objektov
Pozemok pre hasičskú zbrojnicu sa nachádza v zastavanom území. Pozemok je prístupný priamo
z cestnej komunikácie. Pôvodná budova skladu je umiestnená na rovinatom pozemku.
Objekt záujmu sa nachádza za dvojpodlažnou budovou materskej školy a pri dvoch prízemných
skladových resp. garážových objektoch vo dvore, ktoré by mali byť v ďalšej etape rekonštruované tiež.
Navrhovaná budova bude pripojená na inžinierske siete: vedenie NN, verejný vodovod a kanalizačná
žumpa..

1.1.1

Skutkový stav a búracie práce
Pôvodný objekt je prízemný obdĺžníkového pôdorysného tvaru o rozmeroch š*d=5,4*10,2m. Objekt je
murovaný z plných pálených tehál o celkovej hrúbke múru 330mm. Pôvodná vnútorná a vonkajšia
omietka je vápennocementová na miestach opadaná. Pôvodná konštrukcia strechy je z oceľových
priehradových nosníkov o priemere tyčí Ø=70mm na ktoré sú naložené drevené dosky hr.30mm. Ležia
na domurovanej časti na mieste venca z plných pálených tehál. Pôvodná strešná krytina je z trapézového
plechu. Dažďové zvody a žľaby nie sú. Pôvodné okná sú drevené s jednoduchým sklom v počte 3ks.
Pôvodné dvere sú drevené v oceľovej zárubni 800*1970mm. Pôvodná oceľová brána je dvojkrídlová
3400*2700mm v oceľovej zárubni. Podlaha je betónová hr.150mm. Priečka hr.150mm a komín sú
z plných pálených tehál. V priečke sú osadené drevené dvere v oceľovej zárubni. Na obvodovej stene sa
nachádza elektrická rozvodná skriňa.
Búracie práce:
- Demontáž pôvodnej strešnej krytiny z trapézového plechu a podbitie z drevených dosák,
plocha=78m2
- Demontáž pôvodných oceľových priehradových nosníkov Ø70mm, d*v=6,0*1,0m, počet=5ks
- Vybúranie pôvodnej domurovanej časti z plných pálených tehál medzi oceľovými nosníkmi,
objem=0,15*0,15*20,0m=0,5m3
- Vybúranie pôvodnej priečky z plných pálených tehál, objem=18*0,15=2,7m3
- Vybúranie pôvodnej omietky z obvodového plášťa, objem=102*0,02*2= 4,0m3
- Demontáž pôvodných okenných rámov a krídiel, š*v=760*575mm – 1ks, š*v=500*750mm – 1ks,
š*v=500*840mm – 1ks, š*v=500*750mm – 1ks
- Vybúranie pôvodných oceľových dverných zárubní, š*v=800*1970mm, počet=2ks
- Vybúranie pôvodnej oceľovej garážovej brány, š*v=3400x2800mm, počet=1ks
- Vybúranie pôvodného komínového telesa z plných pálených tehál, objem=0,6*0,9*3,0m=1,6m3
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- Odstránenie nesúdržných častí betónu z podlahy a vyčistenie podlahy do hĺbky=10cm,objem=
46*0,1= 4,6m3
- Odstránenie pôvodnej elektrickej rozvodnej skrine z fasády, odstránenie pôvodných elektrických
káblov
- Vybúranie otvoru v podkladnom betóne, prebúranie základového pásu pre odvod dažďovej
splaškovej vody a pre prívod vody, Ø200mm
- Vybúranie otvoru pre garážové dvere, š*v=2,5*2,5m
1.1.2

Urbanistické, architektonické a dispozičné riešenie stavby
Rekonštruovaný objekt je osadený za jestvujúcou materskou školou, presnejšie viď. výkres „Celková
situácia“. Pôdorysná plocha rekonštruovaného objektu je 56 m2. Úroveň ±0,000 v objekte bude o cca
20mm vyššie oproti pôvodnému terénu . Pôdorysná plocha a sklon strechy sa nemení. Rekonštruovaný
objekt bude vyšší oproti pôvodnému o výšku železobetónového prekladu. Dispozične sa objekt mení
v tom, že sa do severozápadného rohu umiestni kúpeľňa (umývadlo, sprcha, wc). Garážové vráta
ostávajú na pôvodnom mieste, nové vráta budú na mieste pôvodného okna a elektrickej rozvodnej skrine.
Ostatné okenné otvory ostávajú na pôvodnom mieste.

1.1.3

Vytýčenie stavby
Vytýčenie stavby nie je potrebné, pôvodná stavba ostáva.

1.1.4

Zemné práce
Zemné práce zahŕňajú vykopanie zeminy okolo objektu na šírku 20cm, osadenie parkového obrubníka
a zásyp drveným kamenivom fr. 16-32mm.

1.1.5

Základové konštrukcie
Rekonštruovaný objekt je založený na jestvujúcich základových pásov z prostého betónu (na presné
určenie základov je potrebná výkopová sonda na min. 2 miestach. Predpokladaná hĺbka jestvujúcich
základových pásov je cca 600-800mm a šírka 450 mm. Podlahu bude tvoriť betónová doska so strojne
zahladeným povrchom, hr=80mm s kari sieťou 150*150*8mm. Pod podkladným betónom je navrhnuté
štrkové lôžko hr=100 mm.

1.1.6

Zvislé konštrukcie
Zvislú nosnú konštrukciu tvorí murovaná stenová konštrukcia vyhotovená z pórobetónových tvaroviek hr.
300 mm (500 x 250 x 300 mm) na tenkovrstvú lepiacu cementovú maltu. Deliacia konštrukcia je zo
sadrokatónu na Alu konštrukcii hr.120mm, prekrytá je stropom taktiež zo sadrokartónu na Alu konštrukcii
hr.120mm.
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1.1.7

Vodorovné konštrukcie
Priestorové stuženie objektu bude zabezpečené stužujúcim železobetónovým vencom z betónu triedy C
25/30, š*v=300*300mm po celom obvode stavby dĺžky 31,3bm. Veniec je zateplený z exteriérovej strany.
Preklady nad oknami sú jestvujúce, naddverné preklady sa navrhujú š=150mm, dĺžky=2800mm, 2ks.

1.1.8

Strešná konštrukcia
Strešná konštrukcia na objekte ja navrhnutá ako jednoplášťová šikmá strecha sedlového tvaru.
Strešnú krytinu tvorí falcovaný plech šedý o ploche 78m2.
Na krove je použitá hambálková sústava. Tá je tvorená pomúrnicou 140*160mm, krokvami
100*180mm, klieštinami 50*180mm, kontralatami 50*50mm a latami 30*50mm. Na klieštiny sa z vrchnej
strany ukotvia OSB dosky hr.18mm, ktoré budú tvoriť nosnú vrstvu zateplenia.
Odvedenie dažďovej vody je navrhnuté pomocou vonkajších strešných zľabov DN 100 mm, vyhotovených
z pozinkovaného plechu. Dažďová voda bude odvedená na terén pozemku.
Konštrukciu stropu aj strešnej konštrukcie sa navrhuje opatriť náterom proti hnilobe a škodcom. Viditeľné
časti stropu je nutné ohobľovať a opatriť náterom vo viacerých vrstvách.
Jednotlivé skladby podláh sú uvedené v bode 3. technickej správy, kde sú rozpísané navrhované hrúbky
vrstiev.

1.1.9

Schodiská a rampy
V objekte nie je navrhnuté schodisko ani rampa.

1.1.10 Podlahy
Podlahy sú navrhnuté podľa predpisov a požiadaviek účelu miestností.
Podlahu bude tvoriť betónová doska so strojne zahladeným povrchom, hr=80mm s kari sieťou
150*150*8mm. Pod podkladným betónom je navrhnuté štrkové lôžko hr=100 mm. V kúpeľni bude podlaha
z keramickej dlažby.
Jednotlivé skladby podláh sú uvedené v bode 3. technickej správy, kde sú rozpísané aj navrhované
hrúbky vrstiev.
1.1.11 Výplňové konštrukcie
Dvere v objekte sú navrhnuté ako plastové biele, farba biela. Brána je navrhnutá ako zateplená,
vodorovne rebrovaná. Vráta sú navrhnuté otváravé oceľové zateplené.
Všetky okná a dvere budú zasklené izolačným trojsklom a budú otváravo-sklopné.
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1.1.12 Izolácie
1.1.12.1 Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti
Izolácia proti zemnej vlhkosti je navrhnutá na báze asfaltových pásov v jednej vrstve.
1.1.12.2 Tepelná izolácia základov
Tepelná izolácia základových pásov je navrhnutá na báze tvrdeného polystyrénu XPS hr.60mm.
1.1.12.3 Tepelná izolácia obvodových múrov
Tepelná izolácia odvodových múrov je navrhnutá na báze minerálnej vlny hr.100mm.
1.1.12.4 Tepelná izolácia podlahy prízemia
Tepelná izolácia podlahy sa nerieši.
1.1.12.5 Tepelná izolácia strechy
Tepelná izolácia je navrhnutá na báze minerálnej vlny, 2*hr=100mm.
1.1.13 Povrchové úpravy
1.1.13.1 Interiérové povrchové úpravy
Na vnútorné povrchové úpravy je použitá vápenná tenkovrstvová omietka. Farba interiérových stien bude
jednotne biela.
1.1.13.2 Exteriérové povrchové úpravy
Na fasádu je navrhnutá povrchová úprava tenkovrstvá silikátová omietka, zrnitá 1,5mm, farba sivá.
Rozdelenie farby a členenie farebnosti sokla je na zvážení investora.
1.1.14 Ostatné práce
1.1.14.1 Klampiarske práce
Všetky klampiarske práce sú z pozinkovaného plechu s 0,6 mm hrúbkou.
1.1.15 Ostatné konštrukcie
Spevnené plochy, terénne úpravy plochy budú upresnené v nasledujúcej etape.
Požiadavky na prevádzané práce a materiálové riešenie:
1.

Počas výstavby je nutné zabezpečiť dodržanie technologickej disciplíny pri prevádzaní jednotlivých prác
v súlade so všetkými platnými STN, smernicami, vyhláškami a bezpečnostnými predpismi súvisiacimi
s vykonávanou prácou.

2.

Nové skutočnosti zistené počas výstavby pri prevádzaní stavebných prác je nutné konzultovať
s projektantom.

3.

Skladby stavebných konštrukcií je možné upraviť.
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4.

Zmenu materiálu stavebných konštrukcií je potrebné prejedať s projektantom.

5.

Stavebné práce žiadame zabezpečiť podľa druhu prác u oprávneného dodávateľa.

6.

Likvidácia odpadu vzniknutého stavebnou činnosťou ako aj obaly z navrhovaných stavebných materiálov
budú likvidované v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami. Predmetné doklady predloží dodávateľ
stavby pri kolaudácií objektu.

7.

Likvidácia odpadu vzniknutého pri prevádzke objektu zabezpečí užívateľ v súlade s platnými zákonmi
a vyhláškami.

2.

Odpady
Odpadové hospodárstvo počas realizácie stavebných prác
Stavebný odpad pochádzajúci zo stavebnej činnosti stavby bude likvidovaný podľa kategórie odpadu.
Počas realizácie stavebných prác nevzniknú osobitné požiadavky na zvláštne opatrenia súvisiace s
ochranou životného prostredia. Počas stavebných prác dôjde k dočasnému zníženiu kvality pracovného
prostredia vplyvom stavebného ruchu a zvýšenia hladiny hluku, prípadne prašnosti pri stavebných
prácach. Zhromažďovanie odpadov bude prebiehať na vyhradených a označených miestach, ktoré budú
zabezpečené voči úniku nežiaducich látok do životného prostredia.
Pri nakladaní a likvidácii odpadov sa dodávateľ a všetky zúčastnené strany budú riadiť v zmysle zákona
NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŽP
SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Počas realizácie stavby vzniknú odpady z výstavby rodinného domu, zaradené do skupín a kategórií v
zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
Pri nakladaní s odpadom je nutné brať do úvahy aj Všeobecné záväzné nariadenia vydávané v obci a v
celom regióne.

3.

Skladby stavebných konštrukcií
Skladba obvodovej steny, hr.400mm:
- Odstrániť pôvodnú omietku a podklad v plnom rozsahu očistiť (pôvodný obvodový múr z plných
pálených tehál hr.300mm)
-

Podkladný náter

-

Lepiaca stierka (40% plochy dosák)

-

Tepelnoizolačné dosky (expand. polystyrén EPS hr. 20 mm, tvrdený polystyrén XPS hr. 20 mm,
minerálna vlna hr. 100 mm)

-

Rozperné kotvy (odporúčané typy, rozmery a umiestnenie podľa Statického posudku v časti
Statika projektovej dokumentácie)

-

Výstužná malta
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-

Sklotextilná mriežka

-

Penetračný náter

-

Tenkovrstvová silikátová omietka zrnitosti 1,5mm v odtieni svetlo sivej

Nutné je zabezpečiť vodorovnosť ložných škár pri realizácií muriva a teda funkčnosť styčných škár.
Skladba podlahy prízemia, hr.195mm:
Pružné lepidlo + keramická dlažba

13 mm

-

Dvojzložková hydroizolácia

2 mm

-

Betónová doska s kari rohožou 150*150*8mm

80 mm

-

Jestvujúci podkladný betón

100 mm

-

Rastlý terén

Skladba podlahy prízemia, hr = 182 mm:
-

Betónová doska s kari rohožou 150*150*8mm

80 mm

-

Dvojzložková hydroizolácia

2 mm

-

Jestvujúci podkladný betón

100 mm

-

Rastlý terén

Skladba priečky s keramickým obkladom, hr = 155 mm:
Navrhovaná interiérová maľba, farba biela

1 mm

-

Sadrokartón vytmelený vybrúsený

12,5 mm

-

Alu konštrukcia

120 mm

-

Sadrokartón do vlhkého prostredia vytmelený a vybrúsený

12,5 mm

-

Penetračný náter

-

Pružné lepidlo

3 mm

-

Keramický obklad + špárovacia hmota

6 mm

Skladba strechy, hr = 270mm:
-

Drevené klieštiny 80*180mm

180 mm

-

OSB doska

18 mm

-

Tepelná izolácia z minerálnej vlny

200 mm

-

Paropriepustná fólia

2 mm

-

Krokvy 100*180mm

180 mm

-

Kontralaty 50*50mm

50 mm

-

Latovanie 35*50mm

35 mm

-

Difúzna strešná fólia

2 mm

-

Strešná krytina z falcovaného plechu vo farbe šedej

1 mm

Nutné je zabezpečiť celistvosť hydroizolácie pri realizácií a teda funkčnosť týchto vrstiev.
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4.

Fotodokumentácia skutkového stavu
Pohľad zo severozápadnej strany

Pohľad zo juhovýchodnej strany

Pohľad z interiéru od garážovej brány
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Pohľad od materskej školy

jún 2019
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