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1. Identifikačné údaje stavby 
 
N ázov stavby:   Považská Bystrica 
     Prestavba strechy na telocvični ZŠ stred 44/1 
 
Miesto stavby:    Považská Bystrica 
Kraj:     Trenčiansky 
Katastrálne územie:   Považská Bystrica      
Parcelné číslo:   KN-105/2 
Charakter stavby:   prestavba 
 
Objednávateľ dokumentácie:  Mesto Považská Bystrica 
Hlavný projektant:   Projart s.r.o., Centrum 28/33, 01701 Považská Bystrica 
 
Stupeň PD:    Projekt stavby 
Účel objektu:    Telocvičňa 
 
 
Zastavaná plocha:     937,58 m² 
Obostavaný priestor:   6520,50 m³ 
 
 

2. Účel objektu 
 
Projekt rieši prestavbu strechy telocvične Základnej školy Stred 44/1 v Považskej Bystrici. V rámci 
projektu je riešené i odvetranie vnútorných priestorov a nová vnútorná elektroinštalácia objektu.  
Objekt slúži na telovýchovné aktivity žiakov základnej školy. Účel objektu sa nebude meniť. 

 
 

3. Architektonické, urbanistické, výtvarné a funkčné riešenie 
 

Popis jestvujúceho stavu 
 

Riešený objekt telocvične pozostáva z dvoch telocviční (každá telocvičňa je jednoloďový halový 
objekt s maximálnymi vonkajšími rozmermi 12,62mx24,62m), medzi ktorými je situovaná prízemná 
časť náraďovne s technickým zázemím. V západnej časti (popred obe telocvične a náraďovňu) sa 
nachádza prízemná časť so šatňami a hygienickým zázemím.  

Nosný systém BAUMS75 skeletový oceľový s modulovou osnovou 3,0x3,0m založený na 
základových pätkách resp. pásoch. Obvodový plášť je realizovaný z predsadených plynosilikátových 
panelov hr.250mm. Objekt je prestrešený plochou strechou s krytinou z asfaltových modifikovaných 
pásov. Nosnú konštrukciu strechy tvoria oceľové priehradové nosníky systému BAUMS a trapézové 
nosné plechy. Nad pôvodnými plochými strechami telocviční sú v súčasnosti vyhotovená sedlová 
strecha tvorená drevenými priehradovými väzníkmi; ako strešná krytina sú tu použité oceľové 
trapézové plechy. 
Okná sú plastové s izolačným 2-sklom, drevené plastové s izolačným 2-sklom, interiérové dvere 
drevené plné osadené do oceľových zárubní.  Steny telocviční sú obložené dreveným doskovým 
obkladom (tatranský profil). Podlaha v telocvični je drevená palubová ukladaná na dvojitý drevený 
rošt; v ostatných priestoroch je položená keramická dlažba. Vnútorné povrchy stien sú omietnuté 
vápenno-cementovou omietkou. 
 
Navrhovaný stav 
 
Prestavba strechy (striech) bude prevádzaná v troch etapách: 
 

• Etapa I.  – Prestavba strechy telocvične 1 

• Etapa II.  – Prestavba strechy telocvične 2 

• Etapa III.  – Prestavba strechy technického a hygienického zázemia 
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Prestavba strechy 
 
Navrhuje sa kompletná prestavba striech pričom bude kompletne odstránená jestvujúca strecha 
vrátane (nosnej konštrukcie - drevených klincovaných väzníkov na oboch telocvičniach), ako 
i pôvodný strešný plášť vrátane izolačných vrstiev a nosných trapézových plechov.  
Nová strešná konštrukcia ja navrhnutá v rovnakom tvare ako pôvodná. Na pôvodné oceľové 
priehradové nosníky bude ukotvený nosný trapézový plech a následne tepelnoizolačná vrstva 
z izolačných dosák na báze minerálnej vlny.  Ako nová strešná krytina bude použitá strešná PVC-P 
fólia (FATRAFOL 810) mechanicky kotvená. Súčasťou prestavby strechy bude i kompletná výmena 
prislúchajúceho oplechovania a odkvapového systému. 
 
Vetranie telocviční a zázemia telocviční 
 
Z dôvodu nedostatočného vetrania vnútorných priestorov (náraďovňa, technické zázemie) sa 
navrhuje ich odvetranie pomocou strešných ventilátorov vyústených nad úroveň strechy. Priestory 
telocviční budú odvetrané štvoricou axiálnych ventilátorov umiestnených v štítových stenách pod 
konštrukciu strechy. 
 
Elektroinštalácia 
 
Elektroinštalácia rieši napojenie ventilátorov pre odvetranie telocviční a výmenu vnútorných 
osvetľovacích telies v telocvični 1 a telocvični 2. Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového 
odvodnenia strechy v zimných mesiacoch je navrhnuté vyhrievanie strešných vpustí a strešných 
žľabov odporovými káblami (DEWI). 

 

4. Stavebno-technické riešenie 
 
Práce HSV 
 
Búracie práce 
 

• Demontáž oplechovania a odkvapového systému strechy 

• Vybúranie štítových drevených stien striech telocviční 

• Demontáž strešného plášťa telocviční (strešná krytina – trapézové plechy) a nosnej 
konštrukcie (drevených priehradových väzníkov + väzníc + zavetrenia) 

• Vybúranie jestvujúceho strešného plášťa plochých striech (vrátane nosných trapézových 
plechov) – oceľové priehradové väzníky ponechať); v prízemnej časti demontovať vybrané 
strešné väzníky (vid P.D. časť Statika) 

• Vybúranie prierazov obvodových paneloch striech oboch telocviční pre nové chrliče 
 

Stavebný odpad z demolácií je dodávateľ povinný uskladňovať vo veľkokapacitných kontajneroch. 
Odpad musí byť separovaný podľa druhu resp. možnosti druhotného použitia. Pri búracích prácach 
musia byť priestory dotknuté búracími prácami odpojené od inžinierskych sietí. Dodávateľ je povinný 
dodržiavať požiadavky a nariadenia BOZP. Rozsah búracích prác je zrejmý z výkresov búracích 
prác. 
 
Zastrešenie 
 
Sedlové strechy na oboch telocvičniach budú kompletne demontované. Rovnako tak bude 
demontovaný i pôvodný strešný plášť plochých striech telocviční ako i prízemnej časti zázemia 
a šatní a náraďovne. Ponechané ostanú iba pôvodné oceľové priehradové väzníky (BAUMS). 
Nosná konštrukcia strechy bude pozostávať z pôvodných oceľových väzníkov (BAUMS) a nového 
nosného trapézového plechu T85. Zavetrenie ostáva ponechané pôvodné (oceľové tenkostenné 
profily). 
 
Nové strechy budú kopírovať tvar strešných nosníkov. Strechy oboch telocviční budú plytké sedlové 
spádované k zaatikovým žľabov a odvodnené cez chrliče a vonkajšie dažďové zvody. Strechy 
telocviční sú navrhnuté ako jednoplášťové s nosným trapézovým plechom. Prízemná časť 
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(hygienické zázemie, šatne, náraďovňa a technické zázemie)) bude prestrešená plochou 
jednoplášťovou strechou, pričom pôvodné vrstvy strešného plášťa budú vybúrané a nahradené 
novou tepelnou izoláciou ako i strešnou krytinou. Plochá strecha prízemnej časti bude odvodnená 
do vyhrievaných dažďových vpustí situovaných v mieste pôvodných vnútorných dažďových zvodov. 

Ako strešnú krytinu navrhujeme použiť PVC-P fóliu FATRAFOL 810 – mechanicky kotvenú. 
Pod fóliu je potrebné aplikovať separačnú vrstvu z netkanej textílie s plošnou hmotnosťou 200g/m2. 
Tepelná izolácia strechy bude tvorená doskami ISOVER R (spodná vrstva)  ISOVER S (vrchná 
vrstva) v hrúbke podľa skladieb jednotlivých striech. 2% spád striech prízemnej časti objektu bude 
vytvorený spádovými systémovými doskami ISOVER. 

Detaily t.j. kúty resp. prestupy potrubí riešiť detailovou PVC-P fóliou FATRAFOL 804. 
Strešnú krytinu kotviť kotviacou technikou odporúčanou dodávateľom strešnej krytiny. Pred 
pokládkou strešnej krytiny je nutné aby dodávateľ zrealizoval odtrhovo-ťahovú skúšku a upresnil 
spôsob kotvenia hydroizolačného systému. 
Dodávateľ je pri pokládke strešnej krytiny povinný postupovať podľa technického predpisu výrobcu 
strešnej PVC-P fólie. Pre zabezpečenie mikroventilácie strechy je potrebné osadiť ventilačné 
komínky (na báze PVC) v počte min. 1ks/50m². 
Taktiež budú osadené nové vyhrievané dažďové vpuste s integrovanou PVC-P manžetou  a so 
záchytným košom. Oplechovanie strechy (atika, stenové lišty) bude prevedené z oceľového 
poplastovaného plechu hr.0,6mm v odtieni RAL7004. Pre výstup na strechy budú použité jestvujúce  
požiarne rebríky. 
 
Strecha "ST1": 

• strešná hydroizolačná PVC-P fólia FATRAFOL 810 vystužená vysokopevnostnou mriežkou 
(mechanicky kotvená) hr.1,5mm 

• separačná vrstva - netkaná geotextília zo syntetických vlákien (200g/m²) 

• tepelnoizolačné dosky - ISOVER S12 hr.120mm 

• tepelnoizolačné dosky - ISOVER R14 hr.140mm 

• separačná vrstva - netkaná geotextília zo syntetických vlákien (200g/m²) 

• pe-fólia 

• nosný trapézový plech T85 

• oceľová nosná konštrukcia (BAUMS) 
 
Strecha "STZ" (žľab): 

• strešná hydroizolačná PVC-P fólia FATRAFOL 810 vystužená vysokopevnostnou mriežkou 
(mechanicky kotvená) hr.1,5mm 

• separačná vrstva - netkaná geotextília zo syntetických vlákien (200g/m²) 

• tepelnoizolačné spádové dosky z minerálnej vlny (1%) - ISOVER hr.0-120mm 

• tepelnoizolačné dosky - ISOVER R14 hr.140mm 

• separačná vrstva - netkaná geotextília zo syntetických vlákien (200g/m²) 

• pe-fólia 

• nosný trapézový plech T85 

• oceľová nosná konštrukcia (BAUMS) 
 
Strecha "ST2": 

• strešná hydroizolačná PVC-P fólia FATRAFOL 810 vystužená vysokopevnostnou mriežkou 
(mechanicky kotvená) hr.1,5mm 

• separačná vrstva - netkaná geotextília zo syntetických vlákien (200g/m²) 

• tepelnoizolačné spádové dosky (2%) - ISOVER hr.20-200mm 

• tepelnoizolačné dosky - ISOVER S12 hr.120mm 

• tepelnoizolačné dosky - ISOVER R12 hr.120mm 

• separačná vrstva - netkaná geotextília zo syntetických vlákien (200g/m²) 

• pe-fólia 

• nosný trapézový plech T85 

• oceľová nosná konštrukcia (BAUMS) 
 
Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového odvodnenia strechy v zimných mesiacoch je navrhnuté 
vyhrievanie strešných vpustí a strešných žľabov odporovými káblami (DEWI). 
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Na strechách budú atiky zvýšené pomocou drevených klinov a OSB dosák spádovaných smerom do 
strechy. Drevené spádové kliny hr.50-60mm a šírky 60mm budú nakotvené priamo do jestvujúcej 
atiky vo vzdialenosti á 500mm; medzi kliny bude uložená izolácia XPS a následne bude na kliny 
nakotvená OSB doska so spádom smerom do strechy. Na OSB dosky bude aplikované nové 
oplechovanie atiky. Oplechovanie bude spolu s podkladnými OSB doskami predsadené voči 
vonkajšej hrane obvodového plášťa z dôvodu výhľadového zateplenia obvodového plášťa objektu 
(viď detail „A“). 

 
Práce PSV 
 
Uzavretie stena medzi technickým zázemím a náraďovňou 
 
Deliaca stena (priečka) medzi technickým zázemím a náraďovňou nie je ukončená pri stropnej 
konštrukcii (je ukončená pod spodnou pásnicou oceľového väzníka BAUMS). Navrhuje je sa 
uzavretie obojstranným opláštením nosníka sadrokartónovými doskami KNAUF GKF12,5 a priestor 
medzi nimi vyplniť minerálnou izoláciou ISOVER AKU hr.100mm. 
 
Povrchové úpravy 
 
Povrchové úpravy stien (vonkajšie resp. vnútorné omietky) je dodávateľ v prípade poškodenia počas 
realizácie opraviť. 
 
Tepelné izolácie 
 
Ako izoláciu striech sa navrhuje použiť izoláciu ISOVER R (spodná časť) a dosky ISOVER S 
(vrchná časť). Pre zabezpečenie spádovania plochých striech budú použité spádové minerálne 
dosky ISOVER.  
Z dôvodu výhľadového zateplenia obvodového plášťa telocviční sa navrhuje časť obvodových stien 
medzi nosnou konštrukciou nižšej strechy a parapetmi okien telocviční nad touto strechou zatepliť 
doskami ISOVER TF PROFI hr.150mm. 
 
Akustické izolácie 
 
Neriešia sa. 

 
Hydroizolácie 
 
Ako hlavná hydroizolačná vrstva nových striech je navrhnutá PVC-P fólia Fatrafol 810 – mechanicky 
kotvená. Funkciu parozábrany striech plní PE-fólia.  
 
Klampiarske konštrukcie 
 
Oplechovanie stiech bude vyhotovené z oceľového poplastovaného plechu v odtieni RAL7024. Nový 
odkvapový systém bude realizovaný z oceľového pozinkovaného plechu s lakoplastovou úpravou 
v odtieni RAL7024. 
Nové vonkajšie parapety okien v telocvičniach nad úrovňou nižších striech budú vyhotovené 
z hliníkového ťahaného plechu poplastované biele. 
 
Zámočnícke konštrukcie 
 
Vzhľadom k rozsahu stavby nie sú riešené žiadne zámočnícke konštrukcie. 
  
 

5. Technické vybavenie objektu 
 
Zdravotechnika 
 
Nerieši sa. 
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Vetranie telocviční a zázemia telocviční 
 
Z dôvodu nedostatočného vetrania vnútorných priestorov (náraďovňa, technické zázemie) sa 
navrhuje ich odvetranie pomocou strešných ventilátorov vyústených nad úroveň strechy. Priestory 
telocviční budú odvetrané štvoricou axiálnych ventilátorov umiestnených v štítových stenách pod 
konštrukciu strechy. 
 
Elektroinštalácia 
 
Elektroinštalácia rieši napojenie ventilátorov pre odvetranie telocviční a výmenu vnútorných 
osvetľovacích telies v telocvični 1 a telocvični 2. Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového 
odvodnenia strechy v zimných mesiacoch je navrhnuté vyhrievanie strešných vpustí a strešných 
žľabov odporovými káblami (DEWI). 
 
 

6. Prehľad technologického zariadenia v objekte 
 
Nakoľko sa jedná o nevýrobný objekt, projekt nerieši technologické zariadenia. 

 
 

7. Bezpečnosť a ochrana zdravia 
 
Lešenie musí byť opatrené ochrannou konštrukciou proti pádu materiálu a osôb. Pracovníci musia 
byť vybavení prostriedkami osobnej ochrany zdravia. Práce vo výškach sa nesmú vykonávať počas 
dní s nadmernou veternosťou a búrkami. Pracovníci musia byť vyškolení zodpovedným 
pracovníkom montážnej organizácie. Pri zváračských prácach musí byť pracovisko zabezpečené 
proti vzniku a šíreniu požiaru. Zváračské práce môžu vykonávať len osoby s platným zváračským 
preukazom.  
 
 

8. Odpady 
 
Pri realizácii stavby bude vznikať stavebný odpad zo stavebných prác počas realizácie stavby. 
Tento sa bude umiestňovať do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sa budú odvážať na najbližšiu 
skládku TKO, čo preukáže stavebník pri kolaudácii stavby potvrdením zo skládky. 
 
Kategorizácia odpadov, ktoré budú vznikať počas stavebných prác :  

- 17   - Stavebné odpady / vrátane výkopovej zeminy / 
- 17 01 01  - betón     - kat.odp. O 
- 17 01 02 - tehly     - kat.odp. O 
- 17 01 03 - obkladačky, dlaždice  - kat.odp. O 
- 17 01 07  - zmesi betónu, tehál, obkladačiek - kat.odp. O 
- 17 02  - Drevo, Sklo, Plasty 
- 17 02 01 - drevo     - kat.odp. O 
- 17 02 02  - sklo     - kat.odp. O  
- 17 02 03 - plasty     - kat.odp. O 
- 17 04 05 - železo a oceľ    - kat.odp. O 
- 17 04 11 - káble iné ako v 17 04 10  - kat.odp. O 
- 17 06 04 - izolačné materiály   - kat.odp. O 
- 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb - kat.odp. O 
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Príloha 
 
 

Tepelnotechnické posúdenie navrhovanej 
konštrukcie strechy 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2 (2012)   
 
 Názov konštrukcie :    ST1 - strecha telocvične 
 
 Rekapitulácia dát: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu        Tai = 20,60 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu  Fii =  50,00 % 
  

 Hodnotená konštrukcia: 
  

 Číslo  Názov vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Trapézové plechy   0,0007       50,000  1720,0 
   2  PE folie   0,0001       0,350  144000,0 
   3  Geotextília   0,001       0,056  1,1 
   4  Isover R   0,140       0,039  1,0 
   5  Isover S   0,120       0,039  1,0 
   6  Geotextília   0,001       0,056  1,1 
   7  Fatrafol 810   0,001       0,350  24000,0 
 
 
   I. Požiadavka na súčinitel prechodu tepla (čl. 4.1)     
  

  Vypočítaná hodnota:  U  =  0,146 W/(m2K) 
  

  Normalizovaná hodnota  U,N: 0,20 W/(m2K) 
  U < U,N ... normalizovaná hodnota je splnená. 
 
  

  Požiadavka (odpor. hodnota):  U,r1 =  0,15 W/(m2K) 
  

  U <  U,r1 ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
 
  

  Cieľová hodnota  Ur2: 0,10 W/(m2K) 
  U > Ur2 ... cieľová hodnota nie je splnená. 
 
 
   II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (čl. 4.3)   
     

  Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní: 
   Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =  13,20+0,50 = 13,70 C 
  

  Vypočítaná hodnota:       Tsi =  19,33 C 
 
  

  Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  

 
 
   III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (čl. 5)   
  
 

  Požiadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie. 
   2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Množstvo kondenzátu musí byť M,c < 0,1 kg/(m2.a). 
  

  Vypočítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii. 
  

   V konštrukcii dochádza v modelovom roku ku kondenzácii. 
   Kond. zóna č. 1:  Max. množstvo akum. vlhkosti Ma = 0,1198 kg/m2 
                        Na konci modelového roka je zóna vlhká. 
    
  Ma,vysl > 0 .... 2. POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ. 
  Ma,max > 0,1 kg/m2 ... 3. POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ.  
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2 (2012)   
 
 Názov konštrukcie:    ST2 - strecha zázemia 
 
 Rekapitulácia dát: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu        Tai =  20,60 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =  50,00 % 
  

 Hodnotená konštrukcia: 
  

 Číslo  Názov vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Trapézové plechy   0,0007       50,000  1720,0 
   2  PE folie   0,0001       0,350  144000,0 
   3  Geotextília   0,001       0,056  1,1 
   4  Isover R   0,120       0,039  1,0 
   5  Isover S   0,120       0,039  1,0 
   6  IsoveISOVER spádové dosky   0,090       0,039  1,0 
   7  Geotextília   0,001       0,056  1,1 
   8  Fatrafol 810   0,001       0,350  24000,0 
 
 
   I. Požiadavka na súčinitel prechodu tepla (čl. 4.1)     
  

  Vypočítaná hodnota: U  =  0,116 W/(m2K) 
  

  Normalizovaná hodnota  U,N: 0,20 W/(m2K) 
  U < U,N ... normalizovaná hodnota je splnená. 
 
  

  Požiadavka (odpor. hodnota):  U,r1 =  0,15 W/(m2K) 
  

  U < U,r1 ... POŽIADAVKA  JE SPLNENÁ. 
 
  

  Cieľová hodnota  Ur2: 0,10 W/(m2K) 
  U > Ur2 ... cieľová hodnota nie je splnená. 
 
 
   II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (čl. 4.3)   
  
  

  Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní: 
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =  13,20+0,50 = 13,70 C 
  

  Vypočítaná hodnota:       Tsi =  19,59 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  určiť riešením teplotného poľa. 
 
 
   III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (čl. 5)   
  

  Požiadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie. 
   2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Množstvo kondenzátu musí byť M,c < 0,1 kg/(m2.a). 
  

  Vypočítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii. 
  

   V konštrukcii dochádza v modelovom roku ku kondenzácii. 
   Kond. zóna č. 1:  Max. množstvo akum. vlhkosti Ma = 0,1196 kg/m2 
                        Na konci modelového roka je zóna vlhká. 
  

 
  Ma,vysl > 0 .... 2. POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ. 
  Ma,max > 0,1 kg/m2 ... 3. POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ. 

 


