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1. ÚVOD 

 

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 163/2009 zo dňa 25.08.2009 mesto Sereď 
pristúpilo k príprave projektu Mestského WC. Citácia – „Vybudovať WC v dostupnej 
vzdialenosti od autobusovej stanice“ bola vyriešená umiestnením nového objektu do 
„ostrovčeka“ vytýčeného ul. Vinárskou, ul. Novomestskou a komunikáciou pri  štíte obytného 
bloku s.č. 34 na ul. Novomestskej. Uvedené lokalizácia je pod dohľadom mestského 
kamerového systému. 

Ďalšie kritérium uznesenia MZ „moderné WC“ bolo pretavené do návrhu, kde by bol použitý 
komplexný prefabrikovaný systém, ktorý sa osvedčil v zahraničí na miestach s veľkou 
frekvenciou, nárokom na povrchové úpravy a bezobslužnou prevádzkou. 

Z hľadiska dlhoročného fungovania na svetových trhoch (nemecký nositeľ know-how – viac 
ako 6000 inštalácií po celom svete) s výrobou v ČR bol navrhnutý dodávateľ DAKO Brno, 
spol. s r.o. 

Z hľadiska možnosti posúdenia je predkladaný materiál spracovaný v 2 alternatívach: 

1. Alternatíva (1A) predstavuje automatickú WC bunku typu CWCR 210B podľa 
dispozičného riešenia firiem HERING BAU, Produkttechnik GmbH a DAKO Brno, spol. 
s r.o. 

2. Alternatíva (2A) je „klasickým“ riešením v tradičnej technológii z bežne použitých 
materiálov, v zmysle príslušných legislatívnych a technických predpisov a noriem. 
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2. ALTERNATÍVA 1A 

 

2.1 CENOVÁ PONUKA A TECHNICKÝ POPIS AUTOMATICKEJ WC BUNKY 
TYPU CWCR 210B 

 

Systémové vybavení zařízení 

o Tento objekt je vybaven  dle platných ustanovení pro slabě  vytápěné objekty tepelnou 
izolací se všemi dalšími kompletačními prvky. 

o Zařízení jako takové je celoročně využitelné. 
o Provoz je ekonomicky únosný a jako takový by neměl zbytečně zatěžovat městský 

rozpočet.  
o Toalety slouží jako veřejné bezbariérové a fungují na základě bezobslužného konceptu 

tzn. žádná stálá obsluha toalet.  
o Kabina WC má tyto funkce : osvětlení při otevření dveří, automatické splachování, 

automatické odvětrávání.  
o Zařízení disponuje magnetickým zámkem ovládaný tlačítky se světelnou diodovou 

signalizací volno-obsazeno a automatickým odemknutí dveří po uplynutí 15 
minutového intervalu, což zabraňuje zneužití kabiny pro dlouhodobý pobyt.  

o Časový zámek, který umožňuje, aby se zařízení v nastavený čas uzamklo a ráno opět 
odemklo.  

o Vytápění zabezpečující udržení nastavené teploty v otevíracích hodinách, mimo 
provozní dobu je objekt pouze temperován.  

o Elektronické tlačítky ovládané umyvadlo s dávkovačem mýdla a osušovačem rukou. 
o Systém euroklíče, při jehož použití si mohou tělesně postižení otevřít vchodové dveře 

zařízení automaticky, bez jakékoli fyzické námahy. 
o Místnost pro tělesně postižené je vybavena tlačítky, které v případě nouze umožňují 

přivolání pomoci. 
 

Uživatelská místnost pro ženy a osoby s tělesným postižením : 

 -    Vandalu nepřátelské nerezové dveře se systémem pro zabránění skřípnutí prstů,  nerezové 
zařizovací předměty model pro prostor tělesně postižených tzn. toaleta včetně madel, 
nerezový pisoár, vandalu nepřátelské umyvadlo z nerezové oceli s integrovaným zrcadlem 
z leštěného nerezu, které má požadovaný sklon a to dle vyhlášky viz. níže, osušovačem rukou 
a dávkovačem mýdla, dva výměníky toaletního papíru (do každého z nich se vejdou až  tři 
role),  tlačítka pro automatické otevření dveří, které usnadňuje tělesně postiženým odchod ze 
zařízení. Tlačítko pro spuštění alarmu, což slouží tělesně postiženým v případě úrazu pro 
přivolání pomoci. Osvětlení integrovanými lampami v systému vandalům nepřátelském, PVC 
trubky, větracích trubky, nerezové odpady, tepelné izolace včetně příslušenství,  podlahové 
topení a splachovací čidlo. Tato uživatelská místnost je vybavena v souladu s vyhláškou 
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369/2001 Sb. ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Obklady barvy bílé s tmavomodrým pruhem, dlažba soklu je barvy šedé.  

 

Uživatelská místnost muži :  

-   Vandalu nepřátelské nerezové dveře, nerezové zařizovací předměty tzn. toaleta, pisoár, 
umyvadlo s integrovaným osušovačem rukou a dávkovačem mýdla, výměník toaletního 
papíru (až na 3 role), osvětlení integrovanými lampami v systému vandalům nepřátelském, 
PVC trubky, větrací trubky, nerezové odpady, tepelné izolace včetně příslušenství,  
podlahové topení, splachovací čidlo. Obklady barvy bílé s tmavomodrým pruhem, dlažba 
soklu je barvy šedé. 

 

Vybavení technických prostor : 

 -   Vandalům nepřátelské nerezové vstupní dveře. V této místnosti jsou umístěny veškeré 
ovládací a obslužné prvky, zároveň jsou zde upevněny jednotlivé zařizovací předměty tak, 
aby z uživatelských místností nebyly demontovatelné ani poškoditelné. Dále jsou zde 
umístěny výměníky toaletního papíru a zásobníky na mýdlo. V místnosti je umístěn 
vysokotlaký čistič, který slouží pro čištění celého zařízení. 

 

Vnější doplňky 

Z venkovní části je zařízení vybaveno ovládacími panely s tlačítky, které slouží pro 
odemčení magnetických zámku v nerezových dveřích. Součástí nerezových dveří jsou také 
mezinárodně známé piktogramy vybavené světly signalizující volno či obsazeno. U kabiny 
pro tělesně postižené je zaveden nový systém, tzv. systém euroklíčů, který je významnou 
pomůckou téměř v celé Evropě kde odemyká univerzální zámky k toaletám či výtahům. 
Jediným klíčem si totiž mohou postižení otevřít toaletu na rakouské benzince, výtah na 
švýcarském nádraží nebo plošinu v německém metru. V celé Evropě se pak dá jediným 
klíčem odemknout na 6700 toalet v bankách, motorestech nebo na čerpacích stanicích. Při 
použití euroklíče si mohou tělesně postižení otevřít vchodové dveře našeho zařízení 
automaticky, bez jakékoli fyzické námahy. 

 

Instalace – (vše v šachtě pod technickým prostorem) přípojka elektro tažená v chráničce 1 x 
DN 100 mm o příkonu cca 9Kw, přípojka pro čistou vodu o průměru DN 1-1,1/2“ a tlaku 
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min. 3,5 bar,  3 x přípojka pro odpad o průměru DN 125 mm (z toho 2x přípojka splaškové 
kanalizace a 1 x dešťová kanalizace. 

Součástí dodávky je proškolení obsluhy a návody pro obsluhu v českém jazyce. 

Záruční doba na dodané zařízení činí 60 měsíců.   

 

WC Buňka R 210B  - 1 místnost ženy a tělesně postižení, místnost muži, technické prostory 
 

• Nabídka   fy DAKO Brno, spol. s r.o.   bez DPH         71 155 € 
• DPH         14 231 €                
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• CENA s DPH CELKEM                 85 386 € 
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2.2 SITUÁCIA 1A 
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2.3 PÔDORYS, POHĽAD TYPU CWCR 210 B 

 



 

MESTO 

SEREĎ 

MESTSKÉ WC SEREĎ 

CMZ – POROVNÁVACIA ŠTÚDIA 

 

 9

2.4 VIZUALIZÁCIA TYPU CWCR 210B 
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3. ALTERNATÍVA 2A 

 

3.1 TECHNICKÝ POPIS A NÁVRH CENY „TRADIČNEJ TECHNOLÓGIE“ 

 

Návrh predstavuje dispozičné riešenie objektu mestských WC. Ide o stavbu v tradičnej 
technológii, s dispozičným členením: 

- oddelením WC pre mužov s 2-mi toaletami, pisoármi a umývadlami, 

- oddelením pre ženy – 1 kabínka WC, predsieň s dvomi umývadlami a samostatnou kabínou 
pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Objekt bude slúžiť  ako verejné, bezbariérové zariadenie so súčasným použitím 4-och osôb. 

Stavba z konštrukčného hľadiska predstavuje: 

Zakladanie – klasické na základoch z bet. triedy C12/15 

Zvislé steny –z presných tvárnic YTONG 300x249x599 mm, hr. muriva 300 mm. Pre 
splnenie teplotechnickej normy budú vonkajšie nosné murivá opatrené 50 mm zatepľovacím 
systémom BAUMIT. Priečky sú navrhnuté z presných tvárnic pre nenosné steny YTONG. 

Strop – je vytvorený z oceľových tenkostenných prvkov ako spodné pásnice krovu, čím bude 
vytvorená priestorová konštrukcia opatrená dreveným doskovým záklopom. Interiérové časti 
stropov budú zo sádrokartónu so zabudovanými bezpečnostnými svietidlami reagujúcimi na 
prítomnosť osôb. 

Podlahové konštrukcie – sú zo sieťou vystuženého podkladného betónu, s izoláciou proti 
zemnej vlhkosti 2x Hydrobit V60 S35 (resp. Fatrafol 803), natavené na podkladný betón. Ako 
tepelná izolácia podlahových konštrukcií je navrhnutá izolácia NOBASIL VT v hr. 40 mm, na 
ktorú bude uložená asfaltová lepenka A 330 SH, na ktorú je navrhnutý cementový poter. 

Vnútorné povrchy – sú všetky umývateľné – keramické dlažby, keramické obklady. 

Výplne otvorov – vonkajšie bezpečnostné s kovovým nerezovým plášťom. Okná hliníkové 
s izolačnými sklami. 

Vnútorné inštalácie: 

Vykurovanie bude elektrické v podlahovom prevedení vykurovacími káblami včítane 
regulácie, ktoré bude doplnené v miestnosti obsluhy el. nástenným konvertorom. 

Sanitárne zariadenia budú riadené fotobunkou, pisoáre s radarovým splachovačom. 
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Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie bude inštalované zariadenie na 
použitie eurokľúčom. 

 

Cenová ponuka objektu mestských WC v Seredi navrhovaná v klasickej murovanej 
technológii: 

Cena bez DPH: 40 309,00 € 

Cena s DPH:  47 968,00 € 
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3.2 SITUÁCIA 2A 
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3.3 PÔDORYS A POHĽADY „TRADIČNEJ TECHNOLÓGIE“ 
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Pohľad čelný 

 

 

 

 

Pohľad bočný 
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4. POSÚDENIE NÁKLADOV 1A A 2A 

 

Pre približné posúdenie ekonomiky využitia daného systému predkladáme porovnanie 
nákladov pri realizácii a prevádzke typu CWCR 210B (1A) a klasického murovaného objektu 
s obsluhou (2A). 

 

4.1 NÁKLADY NA REALIZÁCIU 

 

 Bunka typu CWCR 210 B 
(1A) 

(tis. €) 

Klasická murovaná technológia 
(2A) 

(tis. €) 

Investičné náklady na 
prípravu 

7 069,00 € 7 069,00 € 

Náklady na objekt včítane 
prípojok 

85 386,00 € 47 968,00 € 

Celkom 92 455,00 € 55 037,00 € 

Náklady sú uvádzané včítane DPH. 

 

4.2 NÁKLADY NA ÚDRŽBU, PREVÁDZKU, OPRAVY 

 

 Bunka typu 

CWCR 210 B 
(1A) 

Klasická 
murovaná 

technológia 
(2A) 

Ručná výmena rozvodov, sifónov  485,00 € 

Súčasti ZT a vodovodu  406,00 € 

Čistenie a výmena kanalizácie 385,00 € 385,00 € 
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Výmena a doplnenie strát elektro  304,00 € 

Priebežná obmena, renovácia a údržba:   

1x za sezónu maľovanie 122,00 € (iba 
strop) 

200,00 € 

1x za sezónu opravy stolárskych výrobkov, kovania a pod.   314,00 € 

Ručné opravy stavebných a doplnkových prác (omietky, 
krytiny, obklady, vnútorné priečky) 

 1 013,00 € 

Čistiace a upratovacie prostriedky 100,00 € 242,00 € 

Údržba, upratovanie, 1x denne doplňovanie 2 020,00 €  

Mzda personálu pri dvojsmennej prevádzke (superhrubá 
mzda 649 €/mes.) 

 15 576,00 € 

Celkom 2 627,00 € 18 925,00 € 

 

Rozdiel: 16 298,00 €/rok 

 

Pri prevádzke 6 rokov: 97 788,00 € 

 


