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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A STAVEBNÍKA
Investor : Obec Beckov, Beckov č. 180, 916 38 Beckov
Stavba : Bezbariérová rampa so schodiskom
Miesto stavby                     : k.ú. Beckov, parc. č. 58
Druh stavby : Novostavba
Okres : Nové Mesto nad Váhom
Kraj : Trenčiansky
Druh dokumentácie : Projekt stavby
Zodpovedný projektant : Ing. arch. Róbert Kimle

Ing. arch. Martin Fabian

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE
Projekt rieši novostavbu doplnkovej bezbariérovej rampy s nástupným schodiskom k

jestvujúcej  budove  lekárne  v  centre  obce  Beckov.  Budova  a  priľahlý  pozemok  je  vo
vlastníctve obce Beckov. Rampa bude umiestnená na parcele č.  58. Plocha, na ktorej je
navrhnutá  rampa,  podesta,  schodisko  a  dorábané  chodníky  je  16,30  m2.  V  budove  sa
nachádza prevádzka lekárne.

Dôvodom  pre  vybudovanie  bezbariérovej  rampy  a  nového  schodiska  je
nevyhovujúce  pôvodné  schodisko  a  nevyhovujúca  vstupná  dverná  výplň,  ktorá  sa  bude
počas výstavby meniť za novú.

Pôvodné schodisko bolo umiestnené pred čelnou fasádou, rovnako aj nová rampa so
schodiskom bude na tom istom mieste.

3. VÝCHODZIE PODKLADY
Projekt stavby "Debarierizácia vstupu do lekárne " bol vypracovaný na základe týchto

podkladov:
• úvodná idea investora, konzultácie s investorom a objednávka projektu,
• pripomienky investora k navrhovanému riešeniu stavby,
• parcelná mapa pozemku a okolia z KN,
• geodetické zameranie – výškopis polohopis
• osobná obhliadka, zameranie a fotodokumentácia záujmového územia
• príslušné STN a ostatné súvisiace predpisy a normy.

4. ČLENENIE STAVBY
SO-01  Bezbariérová rampa so schodiskom

5. TERMÍNY ZAHÁJENIA A UKONČENIA
Zahájenie stavby (hrubý predpoklad) 07 / 2018
Ukončenie stavby (hrubý predpoklad) 09 / 2018

Pozn.: uvedené termíny sú len čisto orientačné

6. ODOVZDANIE STAVBY DO UŽÍVANIA
Stavba bude do užívania odovzdaná ako jeden celok.  
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7.  URBANISTICKÉ,  ARCHITEKTONICKÉ  A  STAVEBNO-TECHNICKÉ
RIEŠENIE STAVBY

 ZDÔVODNENIE RIEŠENIA STAVBY, DISPOZIČNO- PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE
Projekt rieši novostavbu doplnkovej bezbariérovej rampy s nástupným schodiskom k

jestvujúcej  budove  lekárne  v  centre  obce  Beckov.  Budova  a  priľahlý  pozemok  je  vo
vlastníctve obce Beckov. Rampa bude umiestnená na parcele č. 58. Plocha, na ktorej je
navrhnutá  rampa,  podesta,  schodisko  a  dorábané  chodníky  je  16,30  m2.  V  budove  sa
nachádza prevádzka lekárne.

Investorom navrhnutej rampy bude majiteľ budovy – obec Beckov.
Dôvodom  pre  vybudovanie  bezbariérovej  rampy  a  nového  schodiska  je

nevyhovujúce  pôvodné  schodisko  a  nevyhovujúca  vstupná  dverná  výplň,  ktorá  sa  bude
počas výstavby meniť za novú. Rampa prekonáva prevýšenie 420 mm z úrovne miestneho
chodníka po podlahu 1.NP objektu lekárne. Rampa je budovaná v priestore kde v neďalekej
minulosti boli rekonštruované verejné plochy a priestor pre umiestnenie rampy bol limitovaný
už vytvorenými spevnenými plochami ako aj stĺpmi a infotabuľami.

Rampa  bude  umiestnená  severovýchodnej  fasády  budovy,  bude  zložená  z  1
priameho ramena dĺžky 5,05 m. Rampa bude začínať v úrovni uličného chodníka. Ukončená
a napojená k budove bude v úrovni hornej podesty, ktorá je spoločná aj pre nové schodisko.
Sklon rampy bude podľa normy 4,75°. 

Rampa bude vyrobená z betónových palisád a betónovej dlažby. V úrovni naklonenej
rampy budú palisády prevyšovať túto naklonenú plochu o 120 mm, tým budú tvoriť vodiacu
líniu lemujúcu šikmú plochu. Zábradlie okolo celej rampy a schodov bude nerezové, bude
opatrené 2 madlami v rozdielnych výškach a to: 750 mm nad plochou rampy a 900 mm nad
plochou rampy. 

Pred nástupom na rampu, ako aj pri výstupe rampy a vstupom do budovy na podeste
schodiska je potrebné, aby bol dostatočný priestor pre otočenie invalidného vozíka. Priemer
mysleného kruhu otočenia musí byť min. 1 500 mm. Na vstupe do budovy bude aj z tohto
dôvodu potrebné upraviť otváravosť šírku dverného krídla na rozmer min. 900 mm.

BÚRACIE PRÁCE
Pred vybudovaním rampy so schodiskom je potrebné odstrániť jestvujúce betónové

schodisko  a  spevnenú  plochu  pred  týmto  schodiskom.  Všetok  tento  materiál  ne  možné
podrviť a použiť ako podsypový materiál pod nové spevnené plochy.

ZEMNÉ PRÁCE
Novonavrhovaná  rampa  bude  umiestnená  v  rovinatom  teréne.  Odstránená  bude

zemina pod samotným navrhovaným objektom a aj v tesnom okolí,  tak aby sa dalo pod
palisády umiestniť štrkové zhutnenie a následne palisády zabetónovať. Po vyhotovení stavby
sa okolitý terén upraví do pôvodného stavu.

 ZÁKLADY
Nakoľko sa jedná o spevnenú plochu ohraničenú palisádami a obrubníkmi,  všetky

plochy budú uložené na zhutnenom štrkovom vankúši.

KONŠTRUKCIA RAMPY
Konštrukcia rampy a schodiska pozostáva z betónových palisády, ktoré budú lemovať

kladenú  betónovú  dlažbu.  V  mieste  samotnej  šikmej  rampy  budú  palisády  prevyšovať
rampu v danom bode o 120 mm, čim budú vytvárať obrubu pre palicu ktorú používajú osoby
zrakovo  postihnuté.  Ostatné  palisády  (na  schodoch  a  podeste)  budú  kladené  zarovno
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dlažby. Zábradlie okolo rampy a schodov je navrhnuté z nerezovej ocele s madlami vo výške
900 mm, 750 mm a 300 mm nad spevnenou plochou.

ÚPRAVY POVRCHOV
Rampa a schodisko bude vyhotovené z betónových prefabrikátov s už vyhotovenou

farebnosťou vo výrobe. 
Dlažba na všetkých navrhovaných plochách bude typ Premaco Cityflair - žltá žula, v

prípade  požiadavky  investora  bude prispôsobená farebnosti  jestvujúcej  dlažby  v  lokalite.
Betónové palisády, ktoré budú ohraničovať navrhované spevnené plochy budú typ Premaco
City palisády grafitovej farby.
Všetko zábradlie odporúčame vyhotoviť z nerezovej ocele ktorá je bezúdržbová. 

SADOVÉ ÚPRAVY
Terén okolia rampy sa upraví do pôvodného stavu, v časti bude vysiata tráva a v časti

medzi rampou a jestvujúcim chodníkom sa vyhotoví záhon z kvetov – napr. levanduľa.

VÝPLNE OTVOROV
S  debarierizáciou  objektu  súvisí  aj  výmena  nevyhovujúcich  vstupných  dvier  do

objektu. Nové dvere budú otváravé v smere von z budovy s dverným krídlom min. šírky 900
mm. Navrhujeme s hliníkovým rámom, s izolačným 3-sklom (Uw = 0,7 W/m2K pri zasklení 4-
14-4-14-4) a s celoobvodovým kovaním. Farba rámov výplne je navrhnutá biela.  Celkový
skladobný rozmer výplne je 1 370 x 2 550 mm. Výplň  obsahuje otváravé dverné krídlo a
bočný a horný presklený fix.

VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Výstavba riešeného objektu nezasiahne do stavu životného prostredia v okolí, ak sa

bude  dôsledne  realizovať  navrhované  riešenie.  Výstavba  objektu  nebude  mať  negatívny
vplyv na životné prostredie, nakoľko sa tu nemanipuluje s nebezpečnými látkami.

Počas výstavby budú vznikať nasledovné druhy a predpokladané množstvá odpadov:
Kategorizácia odpadov vznikajúcich stavbou a prevádzkou objektu v zmysle Vyhlášky

č. 284/2001 Zb. z 11.6. 2001, príloha č.1.: 
a) po dobu výstavby:

17 01 01 Betón cca. 3,800 t
17 02 01 Drevo cca. 0,050 t
17 04 05 Železo a oceľ cca. 0,020 t
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 cca. 8,500 t
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií

iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 cca. 0,100 t
15 01 02 Obaly z plastov cca. 0,030 t

SPÔSOB LIKVIDÁCIE A VYUŽITIA VZNIKNUTÝCH ODPADOV
Odpady  uvedené  v  predošlej  kapitole  vznikajú  pri  samotnej  výstavbe  Investor  je

povinný  zabezpečiť  zhodnotenie  vzniknutého odpadu  -  napr.  formou podrvenia  (týka  sa
najmä odpadov kategórie O obsahujúcich betón, tehlu, keramiku a pod.), po ktorom môžu
byť  materiály  následne  znova  použité,  napr.  ako  podsyp  nových  konštrukcií.  Zmiešané
odpady,  ktorých  ďalšie  využitie  je  problematické  a  ktoré  nie  je  možné  zhodnotiť,  budú
vyvezené  na  povolenú  skládku  v  zmysle  platnej  legislatívy.  Prednosť  má  vždy  využitie
odpadu - t.j. zhodnotenie, pred jeho zneškodnením (likvidáciou).

Odpadové  obaly  je  potrebné  separovať  -  oddelene  zhromažďovať  a  následne
odovzdať  do zberných surovín.  Je nežiadúce všetky odpady zo stavby hodiť  do jedného
veľkoobjemového kontajnera a zaviezť na skládku odpadov. Sú to jednak cenné suroviny a v
neposlednom rade skládky odpadov sa veľmi rýchlo zapratávajú odpadmi, ktoré by sa dali
znova využiť.  
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Technické a konštrukčné riešenie bude rešpektovať v plnom rozsahu platné vyhlášky
a normy a bude zaručovať  ochranu  životného prostredia.

8. INŽINIERSKE SIETE, TECHNICKÉ VYBAVENIE
Objekt rampy nebude napojený na žiadnu s inžinierskych sietí.

9. POZNÁMKA
Projekt stavby nenahrádza výrobnú dokumentáciu dodávateľa diela. 

Vypracoval: Ing. arch. Róbert Kimle
Ing. arch. Martin Fabian
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