
Technická správa 

1.Búracie páce 

SO-01: 

Pozostávajú z odstránenia pôvodnej strešnej krovovej konštrukcie vrátane strešných vrstiev 
a z odstránenia stropnej konštrukcie nad súčasným pôdorysom vinohradníckeho domu. 
Vybúrané budú oba štíty stavby. Asanácia strechy bude prevedená ručne a postupne. Pred 
samotným začiatkom asanačných prác budú konštrukcie, ktoré sú viditeľne deformované 
podchytené pomocnými, podpornými konštrukciami tak, aby neprišlo k ich 
nekontrolovateľnému zrúteniu.  Ručne sa rozoberie krytina, následne na to krov. Rozoberú sa 
všetky nefunkčné časti komína. Rozoberú sa všetky nášlapné vrstvy podlahy v povalovom 
priestore.  Následne na to bude rozobratý celý strop (stropné vložky Hurdis do oceľových 
I profilov). Podľa potreby bude odstránené poškodené murivo pod stropnými nosníkmi.  
V návrhu je úprava výšky vstupných dverí do suteréru – klenbeného sklepu. Toto si vyžaduje 
demontáž pôvodných dvojkrídlových dverí na vstupe do suterénu vrátane drevenej zárubne. 
Príde k odbúraniu troch vnútorných stupňov za vstupnými dverami do suterénu, ktoré sú 
vyhotovené z plnej pálenej tehly – tieto sa presunú do vonkajšieho priestoru a tento výškový 
rozdiel bude realizovaný v rámci hrúbky suterénneho muriva vo vstupe do suterénu 
vonkajšími vyrovnávacími stupňami. V rámci tejto úpravy je nutné vybúranie  betónových 
a násypových vrstiev tejto časti a to na úroveň spodnej výšky osadenia nových vstupných 
dverí do suterénu.  
Pozor!!! 
Priebeh búracích prác musí prebiehať za dozoru odborne spôsobilej osoby a nesmie v nijakom 
prípade ovplyvniť negatívnym spôsobom statiku zostávajúcich nosných časti objektu a ani 
susedných nehnuteľností. Objekt je samostatne stojaci a nachádzajúci sa v dostatočnej 
vzdialenosti od okolitých objektov. V čo najväčšom množstve je treba eliminovať prašnosť 
a stavebný hluk. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo nejasností je nutné prizvať na 
konzultáciu statika alebo projektanta stavby!!! Pred začatím búracich prác musí byť 
bezpodmienečne zabezpečená bezpečnosť chodcov, ktorí prechádzajú okolo stavby. Žiadateľ 
zabezpečí oplotenie stavby plným plotom o výške min. 1,8 m a bude počas prác vyhotovená 
výluka pred stavbou, aby neprišlo k úrazu chodcov prípadnými padajúcimi časťami stavby. 

2.Základy 

Základy pôvodné  predpokladané - základové pásy  z prostého prekladané lomovým kameňom 
– spodná hrana základov je v nezámrznej hĺbke tj. min.800mm do rastlého terénu.  

Predpokladané stavebné úpravy si nevyžadujú budovanie nových základových konštrukcii. 

Pozor!!! 

Pri úprave vstupu do suterénu je nutné sondou preveriť hĺbku základového pásu v mieste 
vstupu. V prípade nedostatočnej hĺbky v mieste vstupu t.j. menej ako 800mm pod priľahlý 
terén, je nutné v tomto mieste základový pás podbetónovať na min. hĺbku 800mm. 

3.Vertikálne konštrukcie 

Pôvodné steny suterénu sú murované z kameňa, murivo nadzemnej časti je z tehly plnej 
pálenej. Komín sa domuruje na potrebnú výšku z tehly plnej vápennopieskovej 
290/140/65mm na maltu MC 10MPa. Komín bude ukončený železobetónovou, monolitickou 
komínovou hlavou.  

Pozor !!! 



Odsadenie plášťa komína od horľavých konštrukcíí stavby musí byť min.50mm, táto 
vzdialenosť môže byť zmenšená na 10mm vložením nehorľavého izolačného materiálu medzi 
plášť komína horľavú konštrukciu – riešiť v súlade s vyhl. MV SR č.401/2007 Z.z. 

Nové štítové murivo hr.250mm je z porobetónových tvárnic Ytong  Univerzal 250/249/499 
murované na tenkovrstvú maltu dodávanú výrobcom tvárnic.  

4.Horizontálne konštrukcie 

Stropy nad suterénom sú pôvodné – kamenné klenby.  

Nad prízemím je navrhnutý nový strop drevený, trámový s dreveným prekladaným záklopom 
z drevených hobľovaných dosák hr.25mm. Drevené stropné trámy musia byť po ohobľovaní 
140/200mm. Zhlavia trámov, ktoré budú uložené na nový železobetónový veniec, budú 
opatrené náterom proti drevokaznému hmyzu a hubám a pred osadením na veniec budú 
obložené hydroizolačnou fóliou, aby neprišlo k naťahovaniu vlhkosti z venca.  

Po celom obvode stavby pred položením stropných trámov bude realizovaný nový stužujúci 
železobetónový, monolitický veniec a to z betónu tr. C20/25 a ocele 4 ØR12 a strmienkov 
∅R6 po 300mm.  Veniec v obvodovej konštrukcií bude obložený tepelnou izoláciou – 
polystyrén hr.50 mm . 

5.Vonkajšie vyrovnávajúce stupne 

Vyrovnávajúce stupne do suterénu budú vyhotovené z betónových palisád, ktoré sú osadené 
do betónového lôžka. Nástupnice a podesty sú vyhotovené s betónovej zámkovej dlažby do 
makadamového lôžka na sucho. Plocha pred nástupom na prvý stupeň je vymedzená 
betónovými, parkovými obrubníkmi do betónového lôžka. Podesta pred vstupom do suterénu 
bude vyspádovaná do dažďovej vpuste, ktorá bude kanalizačnou plastovou rúrou ϕ100mm 
zaústená do jestvujúceho vsaku pred objektom.    

6.Zastrešenie a krytina 

Zastrešenie je riešené  dreveným krovom – hambálkom so sklonom 42º. Prvky krovu: 
pomúrnica 140/140mm, krokvy 80/200mm, klieštiny 2x50/200 mm.  Investorovi odporúčam 
zadebnenie strechy plným debnením hr.25mm. Na debnenie bude uložená hydroizolačná fólia 
– paropriepustná fólia - prichytená kontralatami. Na kontralaty bude pribité laťovanie vo 
vzdialenostiach podľa vybraného typu krytiny a sklonu strechy. 

Pomúrnica je kotvená na žb. venca   skrutkami M14 do chemických kotiev po cca 1,0m. Pod 
pomúrnicu v styku s vencom bude uložená lepenka na sucho.  

Krytina je keramická, dvojdrážková, ukladaná na drevené laťovanie 40/60mm. 

7.Povrchové úpravy 

Nové murivo štítov a veniec budú z exteriérovej strany omietnuté šľachtenou omietkou 
v odtieňoch podľa výberu investora. Ostatná omietka zostáva pôvodná. V interiéri bude 
doomietaný veniec a domurovka medzi trámami + vrátane vyspravenia prechodu medzi novou 
a pôvodnou omietkou.  

Stropy nad prízemím- priznané sú drevené trámy stropu a drevený záklop z prekladaných 
dosák. Pohľadové drevené konštrukcie budú pred zabudovaním ohobľované. Nosné trámy i zo 
záklopom budú natreté protipožiarnym transparentným náterom.    

Vonkajšie schodisko – bude očistené, vyspravené, natreté hydroizolačným náterom a bude 
nanesená nová nášlapná vrstva z kamienkového koberca typu podľa výberu investora. 



8.Výplne otvorov 

Vymenené budú vstupné dvere do suterénu. Dvere budú drevené, dvojkrídlové, otváravé 
osadené do drevenej zárubne. Doporučujem vyhotoviť imitáciu pôvodných vstupných dverí. 
Všetky ostatné výplne otvorov zostávajú pôvodné. 

9.Izolácie 
Izolácia – tepelná - rozvrstvená na podlahe v povalovom priestore na podlahe v dvoch 
vrstvách 2xNobasil 150mm. Tepelná izolácia polystyrén hr.50mm – izolácia vencov 
obojstranne. Odizolovanie podláh zo zámkovej dlažby bude prevedené nopovou fóliou (v 
mieste úpravy vchodu do suterénu). 

10. Klampiarske výrobky 

Z pozinkovaného, oceľového, lakovaného plechu hr.0.6mm (odpadové rúry , žlaby apod.).   

11. Nátery 

Drevené stropné trámy a dosky  - zhlavia trámov budú natreté 2x náterom proti drevokaznému 
hmyzu, pohľadové plochy zasahujúce do interiéru - protipožiarny transparentný náter tak, aby 
takto chránený prvok spĺňal požiadavku požiarnej odolnosti REI 15minút. 

Klampiarske výrobky, ktoré sú už povrchovo upravené  

Zámočnícke výrobky  - vonkajšie zábradlie schodiska – očistenie + 1 x základný náter + 2 x 
syntetický vrchný náter 

Zabudované tesárske konštrukcie - krov  - 1 x náter proti hnilobe a drevokazným hubám 
napr.Bochemit 

12. Maľby 

Všetky vnútorné miestnosti prízemia sú opatrené výmaľbou -  2 x soudal – bielej farby. 

13. Vykurovanie 

Stavba je určená pre sezónne využitie. V prípade potreby je vykurovanie riešené lokálnym 
vykurovacím spotrebičom – krbovou pieckou. Krbová piecka liatinová  výkonom 6 kW je 
charakterizovaná ako malý zdroj znečistenia ovzdušia. Ako palivo sa používa palivové, tvrdé 
drevo. Odťah spalín je riešený pomocou dymovodu, ktorý je zaústený do komína – komín je 
jestvujúci – bude len nastavaný. Komín je vyústený nad strechu stavby.  
Iné vykurovanie v stavbe riešené nie je. 

14. Elektro 

Príde k úprave polohy osvetlenia.  

 

 

 

 

 v Prietržke, 08.2020                                   ------------------------------------------------------   

                                                                                            ing. A. Tužinská 
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