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A. TEXTOVÁ ČASŤ – sprievodná správa 

 

Identifikačné údaje 

Identifikačné údaje stavby a investora 

 

 

Názov stavby:  Štiavnik – Rozšírenie cintorína - štúdia 

 

 

Investor:  Obec Štiavnik, Štiavnik č. 1350, 013 55  

 

 

Miesto stavby:  Štiavnik 

 

 

Parcelné číslo:  6/3 

 

 

Účel stavby:  obecný cintorín 

 

 

Charakter stavby: rozšírenie 

 

 

Plošné bilancie: všetky plošné bilancie sú podľa  funkčného 

a objemové rozdelenia súčasťou textovej a 

výkresovej časti  

 

Katastrálne územie: Štiavnik 

 

 

Generálny projektant: arkon ateliér s.r.o. 
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   017 01 Považská Bystrica 
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VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

 
1. Zámer investora, lokalitný program 
2. Kópia katastrálnej mapy 
3.    Polohopisné a výškopisné zameranie pozemku  
 
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY 
Účel objektu – funkcia 
 

Predmetom riešenia štúdie je vypracovanie návrhu rozšírenia kapacity 
obecného cintorína v obci Štiavnik. 

 
Kapacita existujúceho cintorína je v súčasnosti nepostačujúca preto je 

potrebné rozšíriť existujúci cintorín o nové hrobové miesta v plynulej 
nadväznosti na existujúci cintorín.  

 

Popis riešenia navrhovaného objektu 
Požiadavky na urbanistické riešenie 
 

Existujúci cintorín sa nachádza v centre obce Štiavnik, neďaleko 
rímskokatolíckeho kostola, pri hlavnej miestnej komunikácii. 

Nakoľko kapacita existujúceho cintorína je pre potreby obce 
nepostačujúca, je potrebné vybudovať rozšírenie cintorína na je ho priľahlej 
parcele v jeho severnej časti, kde sú momentálne záhrady.  
 

Návrh rozšírenia cintorína je koncipovaný ako samostatná časť cintorína 
s využitím existujúceho oplotenia, v zmysle zaužívaných peších ťahov.  

Návrh rozšírenia obecného cintorína  je realizované tak, aby bola v 
maximálnej miere rešpektovaná vhodná  orientácia jednotlivých priestorov 
podľa ich funkčného využitia. Navrhované riešenie sa snaží využiť výhody 
pozemku, jeho lokalitu, proporcie a osadenie v teréne.  

 
Návrh rozšírenie cintorína  je v súlade z územným plánom obce Štiavnik  

a jeho platným regulatívom. 
 

Požiadavky na architektonické a dispozičné riešenie 
 
Predmetom riešenia štúdie je vypracovanie návrhu rozšírenia kapacity 

obecného cintorína v obci Štiavnik. 
 
Existujúci cintorín má rozlohu cca 9000m2, má vlastné spenené plochy, 

vlastný dom smútku a existujúce parkovacie miesta.  
 
Navrhované rozšírenie cintorína sa nachádza na priľahlej parcele 

cintorína v jeho severnej časti. Parcela pre rozšírenie má obdĺžnikový 
pôdorysný tvar s rozmermi 54,7m x 33,85m o celkovej výmere 1 847m2.   
Z dvoch strán nadväzuje na existujúci cintorín, protiľahlé parcely sú 
nezastavané záhrady. Parcela je svahovitá smerom k východnej strane 
cintorína. 
 

Návrh rozšírenia cintorína je koncipovaný ako samostatný blok cintorína 
s vlastným oplotením. Hlavný vstup do navrhovaného cintorína je na jeho 
spodnom nároží v nadväznosti na existujúce spevnené plochy.  Momentálny 
vstup na cintorín je možný iba v šírke 1,0m (existujúci obmedzený priestor 
medzi hrobmi), ale do budúcnosti sa uvažuje s úpravou existujúcich 
hrobových miest tak, aby sa tento hlavný vstup mohol rozšíriť až na 2,5m. 
Prepojenie nového a starého cintorína bude ešte ďalšími dvomi vstupmi 
(paralelnými s hlavným vstupom) v nadväznosti na existujúce chodníky. 



 

 
 
 
 
Dispozičné riešenie: 
 

Na vstupe do novej časti cintorína je situovaná oddychová zóna pre 
návštevníkov ( malé námestie) s lavičkami odkiaľ sú situované hlavné trasy 
pre peších. Hlavné pešie koridory sú po obvode cintorína prepojené užšími 
priečnymi chodníkmi. Pešie trasy sú zvýraznené pozdĺžnymi stromovými 
alejami a výsadbou trvalkovej zelene. 

Celý cintorín je rozčlenený do obdĺžnikových sekcií pre klasický spôsob 
pochovávania. V hornej časti cintorína sa nachádzajú steny kolumbária pre 
možné uloženie pozostatkov po kremácii ( urny). 

 
 

Základné údaje o stavbe 
 

Všeobecné požiadavky na hrobové miesta: 
 
rozmer  1-hrob       120x250cm  
rozmer  2-hrob       210x250cm  

 
rozmer hrobky       130x250cm 

 * v prípade použitia hrobiek  
      sa počet hrobov v rade zníži o jeden 
 
rozmer detský hrob pre deti do 3r.    60x100cm  
rozmer detský hrob pre deti do 10r.    75x150cm 

 
nika pre osadenie urny       60x60cm  
 
 

Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:  
 
Hĺbka hrobu pre uloženie telesných pozostatkov mŕtveho - dospelá osobu a 
dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m pri jednej hĺbke a 
2,20m pri prehĺbenom hrobe na dvojité pochovávanie.  
 
Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m.  
 
Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná 
skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m. 
 
Pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m pri jednej hĺbke. 
 
Spodná hrana výkopu hrobu musí byť nim. 0,5m nad úrovňou hladiny 
podzemnej vody. 

 
Koncepcia návrhu cintorína: 

 
Priestor cintorína je delený v jednotlivých sekciách na samostatné 

hrobové miesta – jedno-hroby o rozmeroch 1,2 x 2,5m s voľným priestorom 
medzi hrobmi 0,3m. 

 
Hroby sú navrhnuté v radách vedľa seba, pomníkmi k sebe, aby bol 

prístup ku každému hobru prostredníctvom navrhovaných spevnených 
plôch. Výškovo sú hroby odstupňované z dôvodu svahovitosti pozemku 
o cca 450mm, tak aby sa nezarezávali pod okolité navrhované spenené 
plochy. 

 
Pri prenájme hobrových miest navrhujeme dodržať ucelenú koncepciu 

daného poľa v jednotnom charaktere podľa návrhu alternatív 01 - 03, tak aby 

zostal zachovaný jednotný ráz danej plochy.  
 
Alternatíva 01  
Celozatrávnené hrobové miesta iba s náhrobnými kamenmi – krížmi. 
 
Alternatíva 02  
Hrobové miesta s pevným okrajom, pomníkom  a trvalkovou výsadbou . 
 
Alternatíva 03  
Prekryté hrobové miesta  - hrobky. 
 
 
 

Kapacita navrhovaného cintorína: 
 
počet hrobových miest – 1-hrobový variant  170 miest (340*) 
počet hrobových miest – 2-hrobový variant  230 miest (460*) 
 
počet hrobových miest - detské     24 miest (48*) 
počet urnových miest celkom     96 urnových ník 
 
* v zátvorke uvedený dvojnásobný počeť v prípade pochovávania nad 

seba – t.j. dvojité pochovávanie (závislé od úrovne hladiny spodnej 
vody) 

 
 
Oplotenie cintorína: 
 
Navrhovaný cintorín má vlastné oplotenie. V miestach s nadväznosťou na 
existujúci cintorín sa demontuje existujúce oceľové oplotenie. Betónový 
múrik sa vyspraví podľa potreby betónovou stierkou s bielym pigmentom, 
alebo sa obloží bledými žulovými doskami a doplní sa nové oceľové 
oplotenie v čiernej farbe s výplňou z oceľovej pásoviny so symbolom kríža. 
Priestory pre vchody medzi časťami(novou-starou) cintorína ostanú voľné – 
bez bráničiek. 
 
Na zadnej strane cintorína pod vedením vysokého napätia sa vyhotoví ľahký 
pletivový plot s oceľovými stĺpikmi a výplňou zo zváraného pletiva. V prípade 
potreby je umožnená jeho ľahká demontáž a spätná montáž. 
 
V hornej časti cintorína bude oplotenie tvorené plným múrom, z dôvodu 
zachytenia svahu. Múr bude z pohľadového betónu – farba biela(pigment 
v zmesi), alternatívne obložený bledými žulovými doskami. 
 
 
 

Zeleň 
 
Predmetom riešenia štúdie je vypracovanie návrhu rozšírenia kapacity 

obecného cintorína v obci Štiavnik. Záujmové územie nadväzuje na 
existujúci priestorový prvok. Návrh krajinárskych úprav preto zohľadňuje 
väzby na existujúcu funkčnú prevádzku a kompozíciu, ako i stanovištné 
podmienky, vyplývajúce nielen z lokality, ale aj z existujúcich pomerov.  

 

Požiadavky na  architektonické riešenie 
 
 Navrhované riešenie reaguje na pietny charakter územia, ako i 
genius loci a obraz krajiny. Vzhľadom na exponovanú polohu riešeného 
cintorína návrh krajinárskych úprav kladie dôraz na prirodzené začlenenie 
priestoru do obrazu krajiny formou jednoduchých úprav s čo najväčšou 
možnou mierou ozelenenia voľných plôch. Využitím formy zatrávnenia 
náhrobkov trávnikom  sa tento trend podporuje.   

 Umiestnenie alejí stromov po obvode rozšírenia areálu podporuje 
kompozičné vymedzenie priestoru. Tým sa navodzuje pocit súkromia pre 
návštevníkov cintorína a zároveň sa vytvára prirodzená bariéra voči vplyvu 
vetra, ktorá taktiež poskytuje zatienenie a kompozične dotvára územie 
zdôraznením jeho vertikality. Funkciu izolácie plní okrem stromovej etáže i 
využitie vyšších tráv, ktoré sú začlenené do výsadby v severnej časti 
pozemku.  
 

Návrh okrasných trvalkových výsadieb do líniových priestorov má 
významnú úlohu v umocnení štruktúry kompozície, pričom sa pocitovo 
zväčšuje miera ozelenenia plochy. Výsadby plnia primárne estetickú funkciu. 
Sú navrhnuté v jednoduchej farebnej škále bielej a zelenej farby, ktorú 
dopĺňajú akcenty v odtieňoch fialovej farby, pričom ich zastúpenie vo 
výsadbe je striedme a sústreďuje sa prioritne na exponované stanoviská ako 
je priestor s lavičkami pri vstupe do rozšírenej časti cintorína a línia výsadby 
s lavičkami pri detských hroboch, ktorá dominuje v pohľade na celkový 
priestor rozšírenia na ploche svahu. Jednoduchá kombinácia bielej a zelenej 
je zvolená tak, aby navodzovala pokojnú atmosféru. Úlohou farebných 
akcentov je podporiť štruktúru výsadby a priestorového usporiadania 
územia.  

 
 Navrhované druhové zastúpenie je komponované tak, aby vizuálne 
pôsobilo počas celého roka a zároveň aby pôsobilo prirodzene v danom 
území. Jarný akcent je sústredený na biele kvitnutie čerešní a jarných 
cibuľovín uprostred sviežej zelenej výsadby. V letnej sezóne je výsadba 
najbohatšia, preto priestor akcentujú spomínané farebné akcenty. V 
jesennom aspekte ťažisko preberá vyfarbovanie okrasných tráv s doplnkom 
bielych astier a veterníc.  
 
 Využitie trávnatých parterov v kompozícii podporuje pocitové 
zväčšenie a scelenie priestoru, ktorý je výrazne členený štruktúrou 
hrobových miest.  
 

Požiadavky na rastlinný materiál 
 
 Realizácia výsadby by mala byť vykonaná v správnom 
agrotechnickom termíne, mala by byť realizovaná na upravenej ploche, bez 
stavebného odpadu a nečistôt a malo by sa dbať na kvalitu vysádzaného 
rastlinného materiálu. Na plochy pre výsadbu trvalkových záhonov je 
potrebné rozprestrieť netkanú textíliu (50g), do svahov odporúčame netkanú 
textíliu nahradiť jutovou protieróznou rohožou (250g), ktorá by mala 
zamedziť zosúvaniu mulčovacieho materiálu na svahu. Ako mulčovací 
materiál navrhujeme štrkodrvu (fr. 8-16) v sivej farbe, hrúbka vrstvy 60mm.  
 

Realizácia výsadby by mala prebehnúť až po ukončení všetkých 
stavebných prác tak, aby sa zamedzilo poškodeniu výsadby následnou 
činnosťou. Pred vykonaním akýchkoľvek prác je potrebné vytýčenie 
inžinierskych sietí, aby sa predišlo ich poškodeniu.  

 
 Vysádzať sa budú vzrastlé stromy. V prípade čerešní (Prunus avium 
´Plena´) by mali mať správne nasadenú korunu v podchodnej výške (220cm), 
priebežný kmeň (min. obvod 18/20) a terminálny výhon nesmie byť 
poškodený. Navrhované topole sa budú vysádzať ako vzrastlé dreviny bez 
podchodnej výšky nasadenia koruny (min. výška sadenice 250cm). Je 
potrebné dbať na správnu výšku osadenia dreviny do výsadbovej misy tak, 
aby nedošlo k utopeniu krčka. Taktiež je potrebné vytvorenie dostatočnej 
závlahovej misy a dostatočná zálievka po výsadbe i v rámci povýsadbovej a 
rozvojovej starostlivosti. Stromy je potrebné ukotviť dreveným trojkolovým 
kotvením s primeranou ochranou kmeňa.  
 

Kry je potrebné vysádzať do výsadbových mís s veľkosťou 
primeranou veľkosti koreňového balu. V prípade navrhovaného živého plotu 



 

je výsadba navrhnutá v línii do sponu 30cm, pričom začiatok línie je 20cm od 
okraja záhonu. Zvoliť primeranú zálievku.  

 
Výsadba trvaliek je navrhnutá výsadbou do jamiek bez výmeny 

substrátu. Je potrebné zvoliť veľkosť výsadbovej jamky primeranú k veľkosti 
koreňového balu rastlinného výpestku. Pri výsadbe je potrebné výsadbový 
substrát zhutniť tak, aby v ňom nezostali vzduchové medzery, ktoré majú za 
následok poškodenie koreňovej sústavy rastliny a jej následný úhyn. 

 
Cibuľoviny vysádzame do predom vyhĺbených jamiek bez výmeny 

substrátu do hĺbky 10-15cm s podsypom štrkodrvy. Jamku zahrnieme a 
jemne utlačíme. Výsadba cibuľovín je navrhnutá vo forme 5ks cibuľovín do 
jedného hniezda, cibule je potrebné do hniezda vkladať v správnej polohe a 
v primeraných rozostupoch.  

 
Pre navrhované plochy trávnika odporúčame zvoliť vhodnú trávnu 

zmes, ktorá znesie prípadné zaťaženie.  
 
Všetky výsadby je potrebné po ukončení výsadby zaliať primeranou 

zálievkou a zabezpečiť primeranú údržbu a starostlivosť o výsadby.  
 

Požiadavky na materiálové riešenie a mobiliár 
 

Riešenie pochôdznych plôch komunikácií navrhujeme realizovať 
formou priepustného mlatového povrchu v bledosivej farbe. Navrhovaná 
skladba mlatového povrchu:  

- Vrchná mlatová vrstva fr. 0-5mm, hr. 40mm 
- Štrkodrva fr. 0-32mm, hr. 200mm 
- Geotextília 200g 

 
  Oddelenie mlatového povrchu krajovkou navrhujeme realizovať 
sivým betónovým obrubníkom s rovnou hornou pohľadovou plochou (bez 
zaoblenia).  
 
 Schodnice na prekonanie terénneho rozdielu pri kolumbáriách 
navrhujeme ako monolitické betónové schodnice v bledosivej farbe. 
  
 Nášľapné platne oddeľujúce zatrávnené hroby od priestoru 
s lavičkami vo východnej časti pri vstupe navrhujeme ako betónové nášľapné 
platne v bledosivej farbe s rozmerom 600x400x40mm. 
  
 Prvky na sedenie sú navrhnuté vo forme obojstranných lavičiek bez 
operadla a podrúčok s celokovovou konštrukciou v antracitovej farbe. Tie sú 
umiestnené v polohách medzi radmi hrobových miest, kde sa vyžaduje 
možnosť ich využitia z oboch prístupových strán. Druhým typom sú lavičky 
s operadlom a bez podrúčiek, ktoré sú umiestnené v okrajových polohách, 
kde sa nevyžaduje možnosť využitia z oboch strán. Taktiež sa jedná 
o celokovovú konštrukciu v antracitovej farbe. Prvky je potrebné kotviť.  
 
 Prvky osvetlenia navrhujeme ako stožiarové svietidlá s primeranou 
svietivosťou a parametrami, v minimalistickom dizajne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancie  
  
Navrhovaný rastlinný materiál: 

Názov Počet 

Allium stipitatum ´Mount Everest´ 140 

Anemone ´Honorine Jobert´ 33 

Aster ´Monte Cassino´ 60 

Betula vitilis ´Doorenbos´ 4 

Bouteloua gracilis 18 

Calamintha nepeta ssp.Nepeta 59 

Carpinus betulus 36 

Deschampsia caespitosa ´Goldtau´ 94 

Echinacea pallida ´Hula Dancer´ 54 

Echinops banaticus ´Blue Glow´ 34 

Eragrostis spectabilis 60 

Galantus nivalis 190 

Miscanthus sinensis 30 

Narcissus ´Thalia´ 70 

Pennisetum alopecuroides 108 

Populus nigra ´Italica´ 9 

Prunus avium ´Plena´ 10 

Rosa rugosa ´White Roadrunner´ 55 

Salvia nemorosa ´Caradonna´ 21 

Verbena bonariensis 3 

Spolu: 1088 

Cibuľoviny spolu: 400 

Trvalky spolu: 319 

Okrasné trávy spolu: 310 

Kry spolu: 36 

Stromy spolu: 23 

 
 plocha trvalkových výsadieb 231m² 
 plocha trávnika   876 m² 
 
Materiály a prvky: 
 mlatový povrch   671 m² 
 nášľapné platne   43ks 
 lavičky bez op. a podrúčok  18ks 
 lavičky s op. a podrúčkami 10ks 
 prvky osvetlenia   16ks 
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- rozloha cintorína: 9000m2
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Populus nigra ´Italica´
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možné rozšírenie spevnených plôch
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celková plocha parcely
nového cintorína  1 847m2chodníky

verejné osvetlenie

34
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34
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17 + 24
hrobových
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48
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miest
48

urnových
miest

počet hrobových miest - 1hrob 170
( v prípade použitia 2hrobov 230 hrobových miest)
počet hrobových miest - detské 24
počet urnových miest celkom 96

* počet miest je možné znásobiť v prípade pochovávania
   nad seba - dvojité pochovávanie (zívisé od úrovne hladiny spodnej vody)

hrobové miesta

detské hrobové miesta

rozmer  1hrob         120x250cm
rozmer  2hrob         210x250cm
rozmer hrobky         130x250cm
* v prípade použitia hrobiek sa počet hrobov v

rade zníži o jeden

rozmer detský hrob pre deti do 3r.  60x100cm
rozmer detský hrob pre deti do 10r.  75x150cm
nika pre osadenie urny         60x60cm
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Populus nigra ´Italica´
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betónový múrik sa vyspraví stierkou v dekore  pohľadového betónu - s bielym pigmentom
alternetívne sa obloží bledými žulovými doskami
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Populus nigra ´Italica´
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cintorín je delený na 5 od seba
odelených polí

v poli je možné použiť vždy jednu z
uvedených alternatív

detské hroby
majú vlastnú
rozmerovú radu

pre deti do 10r.
hrob 0,75x1,5m

pre deti do 3r.
hrob 0,6x1,0m

Hrob na ukladanie ľudských
pozostatkov musí splňať tieto
požiadavky:

Hĺbka hrobu pre uloženie
telesných pozostatkov mŕtveho -
dospelá osobu a dieťa staršie
ako 10 rokov musí byť najmenej
1,6 m pri jednej hĺbke a 2,20 m
pri prehĺbenom hrobe na dvojité
pochovávanie.

obojstranné kolumbárium
stena pre uloženie ostatkov po
kremácii

urna

300-350mm
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nika
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nika pre
urny

Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m.

Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná
skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m.

Pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m pri jednej hĺbke.
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Populus nigra ´Italica´

Calamintha nepeta ssp. Nepeta

Miscanthus sinensis

Deschampsia caespitosa ´Goldtau´

Echinops banaticus ´Blue Glow´
Eragrostis spectabilis

Rosa rugosa ´White Roadrunner´
Pennisetum alopecuroides

Aster ´Monte Cassino´

Anemone ´Honorine Jobert´
Echinacea pallida ´Hula Dancer´
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Echinacea pallida ´Hula Dancer´

Pennisetum alopecuroides

Deschampsia caespitosa ´Goldtau´
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Anemone ´Honorine Jobert´

Pennisetum alopecuroides

Pennisetum alopecuroides

Pennisetum alopecuroides

Pennisetum alopecuroides

Anemone ´Honorine Jobert´

Aster ´Monte Cassino´

Salvia nemorosa ´Caradonna´

Bouteloua gracilis
Calamintha nepeta ssp. Nepeta

Aster ´Monte Cassino´

Narcissus ´Thalia´

Galantus nivalis

Salvia nemorosa ´Caradonna´
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Calamintha nepeta ssp. Nepeta

Deschampsia caespitosa ´Goldtau´

Echinops banaticus ´Blue Glow´
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Legenda rastlinného materiálu
Značka Názov Počet

Allium stipitatum ´Mount Everest´ 140
Anemone ´Honorine Jobert´ 33
Aster ´Monte Cassino´ 60
Betula vitilis ´Doorenbos´ 4
Bouteloua gracilis 18
Calamintha nepeta ssp.Nepeta 59
Carpinus betulus 36
Deschampsia caespitosa ´Goldtau´ 94
Echinacea pallida ´Hula Dancer´ 54
Echinops banaticus ´Blue Glow´ 34
Eragrostis spectabilis 60
Galantus nivalis 190
Miscanthus sinensis 30

Galantus nivalis
Miscanthus sinensis 30
Narcissus ´Thalia´ 70
Pennisetum alopecuroides 108
Populus nigra ´Italica´ 9
Prunus avium ´Plena´ 10
Rosa rugosa ´White Roadrunner´ 55
Salvia nemorosa ´Caradonna´ 21
Verbena bonariensis 3

Spolu: 1088
Plocha trávnika:875m2

LAVIČKA S OPRADLOM A PODRÚČKAMI

LAVIČKA BEZ OPERADLA A BEZ PODRÚČIEK

BETÓNOVÉ SCHODNICE

BETÓNOVÉ NÁŠĽAPNÉ PLATNE

POLOHA VEREJNÉHO OSVETLENIA

BETULA PENDULA ´DORENBOOS´

POPULUS NIGRA ´ITALICA´

PRUNUS AVIUM ´PLENA´

TRÁVNIK

VÝSADBOVÁ SIEŤ 1x1m

MULČOVACÍ MATERIÁL A TEXTÍLIA

(štrkodrva sivá fr. 8-16mm, netkaná textília 50g,

do svahov použiť jutovú protieróznu rohož 250g )

LEGENDA:
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Obojstranná lavička bez operadla a podrúčiek

- celokovová konštrukcia

- antracytová farba

- kotvenie prvku pri založení

Obojstranná lavička s operadlom a  bez podrúčiek

- celokovová konštrukcia

- antracytová farba

- kotvenie prvku pri založení
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