
Technická správa 

1.Výkopy a základy 

SO-02: 

Pred samotným výkopom sa prevedie odobratie ornice v hr.200mm a vyrovnanie podkladu – 
všetko bude prevedené ručne bez použitia mechanizácie.  

Objekt bude založený na základovej doske s rozšírením dosky v mieste obvodového muriva. 
Základová doska hr.200mm v mieste obvodového muriva hr.300mm. Základová doska bude 
vystužená oceľovou Kari sieťou 8/100 – 8/100mm. Pod základovou doskou je vyhotovené 
hutnené makadamové lôžko z makadamu fr.8-32mm v hr.300mm.  

2.Vertikálne konštrukcie 

Obvodové steny a nosné steny hr. 250mm budú murované z porobetónového muriva Ytong 
Univerzal  250/249/499 mm lepené celoplošným lepidlom. Priečky sú vyhotovené 
z priečkoviek hr.100mm porobetónových Ytong P2-500 PD, 100/249/599 mm na celoplošný 
tmel.  

Vertikálne steny sa musia v úrovniach stropov jednotlivých podlaží previazať 
železobetónovým vencom. Realizácia musí byť prevedená za podmienok, ktoré udáva 
výrobca tvárnic.  

3.Horizontálne konštrukcie 

Strop nad prízemím nie je zrealizovaný. Funkciu stropu preberá znížený nenosný podhľad  
z tatranského profilu hr.11mm.  

Preklady   - na priečky sú použité nenosné preklady YTONG NEP.  Nad oknami a vstupnými 
dverami bude preklad vytvorený privystužením venca a to pridaním dvoch prútov  ØRJ12  
k výstuži venca pri spodnom okraji. Vence - sú železobetónové, monolitické. Betón tr. C20/25 
a ocele 4 ØRJ12 a strmienkov ∅E6 po 300mm v mieste otvorov je nutné strmienka zhustiť. 
Železobetónové  vence v obvodovej konštrukcií budú obložené tepelnou izoláciou – 
polystyrén hr.50 mm - obojstranne.  

4.Zastrešenie a krytina 

Zastrešenie je riešené  dreveným krovom – hambálkom so sklonom 30º. Prvky krovu: 
pomúrnica 140/140mm, krokvy 80/120mm, klieštiny 2x40/120 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. 

6.Povrchové úpravy 

Použitý je fasádný systém  Baumit s vonkajšou silikónovou omietkou - finálna farebná úprava 
podľa výberu investora. 

Fasáda: 

Vnútorná úprava povrchov: 



Omietky  vápenné, štukové hladké. 

SOUDAL – maliarska farba economy biela. 

Obklad bude prevedený do výšky 1,5m alt. do výšky podľa požiadavky investora.  

Obklady: 

Podlahy sú z keramickej dlažby do tmelového lôžka s hydroizolačnou stierkou. Vonkajšie 
spevnené plochy majú nášlapnú vrstvu tvorenú betónovou zámkovou dlažbou, kladenou do 
makadamového lôžka. 

Podlahy: 

Podhľadová konštrukcia bude vyhotovená z tatranského profilu hr.11mm. Pred inštaláciou 
bude namontovaná parozábrana. 

Podhľad: 

Podhľadová konštrukcia rímsy – záklop z  Cetris dosák + silikónová omietka  

7.Výplne otvorov 

Okná sú drevené, jednokrídlové, otváravo-sklopné, zasklené izolačným dvojsklom. Dvere 
vstupné sú jednokrídlové, otváravé, drevené, plné do drevenej zárubne. Vnútorné dvere sú 
jednokrídlové lamino, otváravé s hladkým dverným krídlom do oceľovej zárubne.  

8.Izolácie 
Izolácia – tepelná – strechy – minerálna izolácia Nobasil hr.120mm. Tepelná izolácia 
polystyrén hr.50mm – izolácia vencov obojstranne. Odizolovanie podláh zo zámkovej dlažby 
bude prevedené nopovou fóliou. 

9. Klampiarske výrobky 

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

10. Nátery 

Podhľad  - 2x náterom na drevo napr.Chemolux, Belinca a pod. vhodný do interiéru 

Klampiarske výrobky, ktoré sú už povrchovo upravené  

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

11. Maľby 

Všetky vnútorné miestnosti prízemia sú opatrené výmaľbou -  2 x soudal– bielej farby. Pred 
realizáciou maľby – previesť 1x penetračný náter. 

12. Spevnené plochy 
K sociálnym zariadeniam bude realizovaný prístupový chodník. 
Chodník bude vyhotovený zo zámkovej betónovej dlažby typu podľa výberu investora. Plocha 
spevnených plôch bude vymedzená betónovými parkovými obrubníkmi a výškový rozdiel 
bude vymedzený betónovými palisádami. Obrubníky a palisády budú ukladané do betónového 
lôžka. Betónová zámková dlažba bude kladená na sucho do makadamového lôžka.  
Okapový chodník je vymedzený pri štítových stenách betónovými parkovými obrubníkmi. Po 
uložení fólie proti prerastaniu rastlín, bude vysypaný riečnym kamenivom – valúnmi.  
Zadný okapový chodník je tvorený betónovým prefabrikovaným žľabom, osadeným na 
makadamové lôžko hr.vyspádovaný  



 

13. Oporná stienka 
Okolo objektu sa vyhotoví oporná stienka relatívne malej výšky. Táto bude vyhotovená 
z betónových debniacich tvárnic hr.250mm. Založená je na monolickom betónovom páse . 
Stienka je vystužená betonárskou výstužou zvislou 2 x ØRJ12 po 250mm a vodorovnou 
výstužou uloženou v každej ložnej škáre  2 x ØRJ12. Stienka bude ukončená 
prefabrikovanou, betónovou, zákrytovou strieškou. Odizolovanie stienky od okolitej zeminy 
bude prevedené nopovou fóliou. 

12. Vykurovanie 
Stavba vykurované nebude. 

13. Elektro 

Prívod ELI je riešený zo susedného vinohradníckeho domu. Bude realizovaný vnútorný 
rozvod ELI svetelný a zásuvkový okruh.  

 

 

 

 

 

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