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ABSTRAKT 

 

Bakalárska práca rieši novostavbu bytového domu v okrajovej časti obce 
Dohňany. Cieľom práce bolo vypracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu 
stavby. Objekt je navrhnutý na parcele č. 842/2, ktorá je mierne svahovitá. Bytový 
dom ma štyri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Obvodové nosné 
konštrukcie sú v nadzemných podlažiach navrhnuté zo systému Ytong. V 
suteréne sú obvodové nosné steny riešené kombináciou železobetónovej steny 
a tvárnice Ytong. Stropné konštrukcie sú v objekte navrhnuté ako polomontované 
zo systému Ytong. Objekt je zastrešený jednoplášťovou plochou vegetačnou 
strechou v spáde 3%. V objekte je navrhnutých 9 bytových jednotiek a jeden 
ateliér. Bytové jednotky sú rôznych veľkostí a dispozícií. Okrem toho sa v objekte 
v podzemnom podlaží nachádza technická miestnosť, pivničné priestory, 
kočikáreň, upratovacia miestnosť a štyri podzemné garáže pre osobné 
automobily.   

 

KĽÚČOVÉ SLOVA  

Bytový dom, Novostavba, Jednoplášťová plochá vegetačná strecha, bytová 
jednotka, vápenno-pieskové murivo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

The bachelor's thesis deals with the new construction of an apartment 
building on the outskirts of the village Dohňany. The aim of the work was to 
develop project documentation for the construction. The building is designed on 
plot no. 842/2, which is slightly sloping. The apartment building has four above-
ground and one underground floor. Perimeter load-bearing structures are 
designed from the Ytong system in the above-ground floors. In the basement, the 
perimeter load-bearing walls are solved by a combination of a reinforced concrete 
wall and a Ytong block. The ceiling structures in the building are designed as 
semi-assembled from the Ytong system. The building is covered with a single-
skin flat vegetation roof with a slope of 3%. There are 9 residential units and one 
studio designed in the building. Housing units come in a variety of sizes and 
layouts. In addition, the building in the basement has a utility room, cellar, 
carriage house, cleaning room and four underground garages for cars. 

 

KEYWORDS  

Apartment house, New building, single-layered flat vegetation roof, residential 

unit, lime-sand masonry 
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Úvod 
 

Témou mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie 
pre realizáciu stavby. Projekt rieši novostavbu bytového domu v obci Dohňany 
na parcele č. 842/2. Objekt je umiestnený na okraji obce v mierne zastavanom 
území na mierne svahovitom teréne. Na pozemku sa nenachádzajú žiadne iné 
objekty, ktoré by obmedzovali výstavbu. Pozemok je napojený na technickú aj 
dopravnú infraštruktúru zo severozápadnej strany pozemku.  Objekt má štyri 
nadzemné a jedno podzemné podlažie. Hlavný vchod do objektu sa nachádza 
na juhozápadnej strane. Na juhozápadnej strane sa nachádzajú taktiež vstupy 
do podzemných garáži. Pred objektom je parkovisko určené pre obyvateľov 
bytového domu. V suteréne sa okrem garáží nachádzajú taktiež spoločné 
priestory pre užívateľov objektu, technická miestnosť a skladovacie priestory. V 
nadzemných podlažiach sa nachádza deväť bytových jednotiek a jeden ateliér. 
Obvodové murivo v nadzemných podlažiach je vymurované z pórobetónových 
tvárnic Ytong. Obvodové murivo v suteréne je kombináciou železobetónovej 
steny so zateplením a pórobetónovej tvárnice Ytong. Strecha je plochá, 
jednoplášťová, vegetačná.  

Projekt obsahuje hlavnú textovú časť a prílohy, ktoré obsahujú študijné a 
prípravné práce, situačné výkresy, architektonicko-stavebné,  stavebno-
technické riešenie objektu, požiarne bezpečnostné riešenie stavby a stavebnú 
fyziku. Podmienkou tohoto projektu je dodržanie všetkých právnych predpisov a 
platných noriem. 
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A Sprievodná správa 
 

A.1 Identifikačné údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbe 
 

a) Názov stavby:  Bytový domu 
  

b) Miesto stavby:  Dohňany, k.ú. Dohňany, č. parcely 842/2 
 

c) Predmet dokumentácie: Dokumentácia pre stavebné povolenie- 
novostavba samostatne stojaceho bytového 
domu  

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Žiadateľ:    Obec Dohňany 

     020 51 Dohňany 

     primator@dohnany.sk 

 
A.1.3 Údaje o spracovateľovi spoločnej dokumentácie 
 
Autor projektu:   Adela Štrbáková 

     Lazy pod Makytou 201 

     020 55 Lazy pod Makytou 

Vedúci práce:   doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA 

 

A.2 Členenie stavby na objekty a technické a technologické 
zariadenia 
 
 SO 01   Bytový dom 
 SO 02    Prípojka splaškovej kanalizácie 
 SO 03    Prípojka telekomunikačnej siete 
 SO 04    Prípojka silového vedia 
 SO 05    Prípojka vodovodného potrubia 
 SO 06    Prípojka dažďovej kanalizácie 
 SO 07    Spevnené plochy, pojazdné 
 SO 08    Spevnené plochy, pochôdzne  

 
 
 
 

mailto:primator@dohnany.sk


A.3 Zoznam vstupných podkladov 
 

Dokumentácia bola spracovaná na základe zadania bakalárskej práce 
a boli použité podklady pre navrhovanie konštrukcií od rôznych výrobcov, 
podklady z katastrálnej mapy obce Dohňany, ortofotomapa a podklady o sieťach 
technickej infraštruktúry. 
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B Súhrnná technická správa 
 

B.1 Popis územia stavby 
 
a) charakteristika územia a stavebného pozemku, zastavané územie a 

nezastavané územie, súlad navrhovanej stavby s charakterom územia, 
využívanie a zastavanosť území 

 
Pozemok sa nachádza na konci obce Dohňany katastrálne územie Dohňany, 

parcelné číslo 842/2. Pozemok je mierne svahovitý a podľa územného plánu 
obce v mierne zastavanom území. Na pozemok je prístup z hlavnej komunikácie 
cesty III. triedy smerujúcej do obce Mostište. Priestor je určený pre výstavbu 
viacerých bytových objektov.  
 
b) údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo regulačným plánom alebo 

verejnoprávnou zmluvou územným rozhodnutím nahradzujúce alebo 
územným súhlasom 

 
Stavba bytového domu je v súlade s územným plánom obce Dohňany a so 

všetkými záväznými normami. Stavba bude vykonaná na základe územného 
rozhodnutia. 
 
c) údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, v prípade 

stavebných úprav podmieňujúcich zmenu užívania stavby    
 

Na tomto území neboli vydané žiadne rozhodnutia o povolení výnimky z 
obecných požiadaviek na využitie územia. 
     
d) informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z obecných 

požiadaviek na využívanie území 
 
Neboli vydané žiadne výnimky. 

 
e) informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené 

podmienky záväzných stanovísk dotknutých orgánov 
 

Vyjadrenia dotknutých orgánov sú súčasťou dokladovej časti projektovej 
dokumentácie. Všetky ich podmienky dotknutých orgánov sú zohľadnené 
v projektovej dokumentácií.  
 
f) zoznam a závery prevedených prieskumov a rozborov - geologický 

prieskum, hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum 
apod., 

 
Pred začatím výstavby bola vykonaná obhliadka pozemku. Bol vykonaný 

geologický prieskum, kde výsledkom bola únosnosť podlažia. Ďalej bol vykonaný 
hydrogeologický prieskum, kde bola zistená hladina podzemnej vode. Radónové 
meranie stanovilo  nízky radónový index. 
 
 



g) ochrana územia podľa iných právnych predpisov 
 
Stavebný pozemok sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti, nie sú 

v blízkosti žiadne historické pamiatky. Tým pádom nespadá do žiadneho 
bezpečnostného pásma.  
 
h) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu 

apod., 
 
Riešené územie sa nenachádza v záplavovom území, v poddolovanom 

území a ani v blízkosti takýchto území. 
 
i) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby 

na odtokové pomery v území, 
 

Stavba nebude mať negatívny vplyv na okolité stavby a pozemky. Jej výškou 
nebude cloniť okolitej výstavbe vďaka dostatočnej vzdialenosti, keďže boli 
dodržané všetky minimálne vzdialenosti od objektov a od hraníc pozemkov. 
Objekt svojím architektonickým riešením zapadá do mierne zastavaného územia. 
Umiestnenie objektu je znázornené vo výkrese: Koordinačný a situačný výkres.  
 
j) požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín, 
 

Na pozemku sa nenachádza žiadny objekt k asanácií, demolácií a ani k 
výrubu. Pozemok je tvorený trávnatou plochou bez drevín a stavieb.  
 
k) požiadavky na maximálne dočasné a trvalé zaberanie 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu nebo pozemkov určených k 
plnení funkcie lesa, 
 
Podľa zákona č. 334/1992 Sb., o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho 

fondu, sa pred zahájením stavebných prác vykoná odstránenie vrstvy ornice v 
hrúbke 30 cm. Táto orná pôda sa uskladní na pozemku investora.  Po ukončení 
stavebných prác sa orná pôda použije na vyrovnanie terénu. Pozemok je v 
katastri nehnuteľností evidovaný ako orná pôda, takže je riešené vyňatie z 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 
 
l) územne technické podmienky - najmä možnosť napojenia na stávajúcu 

dopravnú a technickú infraštruktúru, možnosť bezbariérového prístupu 
k navrhovanej stavbe, 

 
Pre bytový dom bude zriadený nový vjazd z hlavnej verejnej komunikácie- 

cesty III. triedy ,ktorá vedie smerom do obce Mostište. Pred objektom sa bude 
nachádzať obojsmerná komunikácia šírky 5,5m s obmedzenou rýchlosťou. Na 
riešenom pozemku bude možnosť parkovania na 14 parkovacích miestach pre 
osobné automobily, z toho jedno parkovacie miesto je určené pre imobilných 
a druhé pre rodiny s kočíkom.   

Odvod dažďovej vody zo strechy a z parkoviska bude vedený do retenčnej 
nádrže a do vsakovacích blokov. Pri odvode z parkoviska bude najskôr dažďová 
voda putovať do lapača ropných nečistôt. 



Objekt bude napojený na verejnú kanalizáciu, verejný vodovod a na vedenie 
elektrickej energie podzemnou prípojkou. 

 
m) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace 

investície, 
 
Stavba nemá žiadne vecné ani časové väzby z hľadiska podmieňujúcich, 

vyvolaných alebo inak súvisiacich investícií. 
 

n) zoznam pozemkov podľa katastru nehnuteľností, na ktorých sa stavba 
vykonáva, 

 

Obec 
Katastrálne 
územie 

Parcelné 
č. 

Druh pozemku podľa 
katastru nehnuteľností 

Výmera 
[m²] 

Dohňany Dohňany 842/2 Orná pôda 8880 

 
o) zoznam pozemkov podľa katastru nehnuteľností, na ktorých vznikne 

ochranné alebo bezpečnostné pásmo. 
 

Na žiadnom pozemku v okolí výstavby nevznikne ochranné ani bezpečnostné 
pásmo.  
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základná charakteristika stavby a jej užívania 
 
a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby; u zmeny stavby údaje o 

ich súčasnom stave, závery stavebne technického, prípadne stavebne 
historického prieskumu a výsledky statického posúdenia nosných 
konštrukcií, 
 
Novostavba bytového domu 

 
b) účel užívania stavby, 

 
Stavba určená na bývanie 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 
Trvalá stavba 

 
d) informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z technických 

požiadavkou na stavby a technických požiadavkou zabezpečujúcich 
bezbariérové užívanie stavby, 
 
Nie je nutné riešiť. Stavba nemá bezbariérový prístup.  

 
 
 



e) informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnene 
podmienky záväzných stanovísk dotknutých orgánov, 
 
Všetky požiadavky dotknutých orgánov sú do návrhu zapracované a sú 

súčasťou dokladovej projektovej dokumentácie.   
 
f) ochrana stavby podľa iných právnych predpisov1), 
 

Nie je nutné riešiť. Územie nie je chránené žiadnymi inými právnymi 
predpismi. 
 
g) navrhované parametre stavby - zastavaná plocha, obostavaný priestor, 

úžitná plocha, počet funkčných jednotiek a ich veľkosť apod., 
 

• zastavaná plocha     334,22 m2 

• obstavaný priestor     5247,25 m3 

• úžitková plocha     1265,3 m2 

• plocha parcely     8880 m2 

• percento zastavania     3,76 % 

• spevná plocha-komunikácie   614 m2 

• spevnená plocha-chodníky   224 m2 

• počet funkčných jednotiek    10 

• počet pivníc      10 

• Počet nadzemným podlaží   4 

• Počet podzemných podlaží   1 

• Počet parkovacích miest v objekte  4 

• Počet parkovacích miest pred objektom  14 

 

Podlažie OZ Plocha m2 Dispozícia 

1NP 

Byt č. 1 95,70 3+KK 

Byt č. 2 91,60 3+KK 

Byt č. 3 64,50 2+KK 

2NP 

Ateliér č. 4 50,55 1+KK 

Byt č. 5 86,55 2+KK 

Byt č. 6 126,40 4+KK 

3NP 
Byt č. 7 136,20 4+KK 

Byt č. 8 136,20 4+KK 

4NP 
Byt č. 9 128,25 3+KK 

Byt č. 10 128,25 3+KK 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



h) základní bilancia stavby - potreby a spotreby médií a hmôt, 
hospodárenie s dažďovou vodou, celkové produkované množstvo a 
druhy odpadu a emisií, trieda energetické náročnosti budov apod., 

 
spotreba studenej vody:    nie je riešené v rámci bakalárskej práce  
spotreba TUV:     nie je riešené v rámci bakalárskej práce  
spotreba plynu:     nie je riešené v rámci bakalárskej práce  
odpadná voda:     nie je riešené v rámci bakalárskej práce  
spotreba elektrické energie:   nie je riešené v rámci bakalárskej práce  
trieda energetické náročnosti budov:  B 
 
Hospodárenie s dažďovou vodou: 
 

Dažďová voda z plochej strechy je zvedená pomocou troch strešných vpustí 
umiestnených v interiéry budovy (inštalačných šachtách). Následne je 
odvádzaná do retenčnej plastovej nádrže ELKOPLAST a potom do vsakovacích 
blokov. Presné umiestnenie je znázornené v projektovej dokumentácií viď. 
výkres C.2 Koordinačný a situačný výkres. 

Spevnené plochy ako je napríklad parkovisko, budú vyspádované do 
odvodňovacích žľabov s pozinkovaným roštom a následne vedené do lapača 
ropných nečistou, potom do retenčnej nádrže a do vsakovacích blokov. Zemina 
je dobre priepustná. Presné umiestnenie je znázornené v projektovej 
dokumentácií viď. výkres C.2 Koordinačný a situačný výkres. 
 
Odpad: 
 

Číslo odpadu Názov Likvidácia 

20 01 01 Papier Odvoz do zberu 

20 01 02 Sklo Odvoz na skládku 

20 01 39 Plasty Odvoz na skládku 

20 01 40 Kovy Odvoz na skládku 

 
i) základné predpoklady výstavby - časové údaje o realizácii stavby, 

členení na etapy, 
 
Termín začatia stavby:   4/2022 
Termín ukončenia stavby:   8/2024 
Termín kolaudačného konania:  8/2024 
 

Výstavba môže byť zahájená hneď po vydaní stavebného povolenia. Presný 
priebeh prác bude riešený harmonogramom stavebných prác.  
 
j) orientační náklady stavby. 

 
Orientačná cena za jednotku obostavaného priestoru – 7200,0 Kč/m3  

Obostavaný priestor – 5247,25 m3  
7200,0 x 5247,25 = 37 780 200 Kč s DPH 

 



B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
 
a) urbanizmus - územné regulácie, kompozície priestorového riešenia, 
 

Pozemok je určený na výstavbu viacerých rovnakých bytových domov. 
Pozemok má obdĺžnikový tvar. Z jednej strany pozemok obklopuje verejná 
komunikácia-cesta III. triedy smerujúca od obce Mostište. Zo západnej strany sa 
nachádza výstavba rodinných domov. Zvyšné dve strany sú obkolesené 
trávnatými plochami a lesom. Pozemok je v miernom spáde. Objekt je 
umiestnený v prvej tretine pozemku, na severovýchodnej časti tak, aby bol 
umožnený vstup z verejnej komunikácie. Zvyšná rozloha pozemku bude využitá 
na výstavbu ďalších bytových domov a pre zeleň.  
 
b) architektonické riešenie - kompozície tvarového riešenia, materiálové 

a farebné riešenie. 
 
Jedná sa o murovaný samostatne stojací bytový dom s jedným podzemným 

podlažím a štyrmi nadzemnými podlažiami. Objekt je zastrešený jednoplášťovou 
plochou vegetačnou strechou. Objekt má nepravidelný pôdorys a jeho najväčšie 
rozmery sú 29,8 x 12,35 m.  

Stavba je založená na základových pásoch v dostatočnej nezámrzenej hĺbke. 
Obvodové murivo suterénu je navrhnuté zo železobetónu triedy C20/25 
s výstužou B500B, do výšky 1,35 m nad podlahou. Táto obvodová stena je hr. 
300 mm a je zateplená tepelnoizolačnými doskami z extrudovaného polystyrénu 
XPS Styrodur 2800C hr. 100mm. Zvyšné obvodové murivo v celom objekte 
vrátane atiky je z tepelnoizolačného materiálu YTONG LAMBDA YQ hr. 450 mm. 

Vnútorné nosné murivo objektu je z vápenno pieskových tvárnic SILKA 
zvolené ako akustické murivo. Nosné murivo oddeľujúce komunikačné priestory 
od bytových jednotiek je hr. 300 mm, murivo oddeľujúce jednotlivé bytové 
jednotky je hr. 200 mm a nenosné deliace murivo hr. 150 mm. Priečky sú 
murované z pórobetónových tvárnic YTONG tvárnice KLASIK hr.75 mm. 

Stropné konštrukcie vo všetkých podlažiach sú tvorené zo stropných 
nosníkov YTONG a zo stropných vložiek YTONG s nadbetónovaním hr. 50 mm 
z betónu C 20/25. Schodisko bude železobetónové monolitické.  

Strešná konštrukcia je navrhnutá ako jednoplášťová plochá vegetačná 
strecha vyspádovaná do strešných vpustí pomocou tepelne izolačných 
spádových klinov  z expandovaného polystyrénu EPS 150S v spáde 3%.  

Objekt je z vonkajšej strany dvojfarebný. Použitá je kombinácie bielej farby a 
obkladu antracitovej farby.  

 
B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 
 

Vstup do objektu sa nachádza na podlaží 1S zo západnej strany objektu. 
Hlavným vstupom vojdete do zádveria bytového objektu a následne do 
schodiskového priestoru, kde sa nachádza aj výťah. Schodisko aj výťah prepája 
všetky poschodia, a slúži ako komunikačný priestor.  

Vjazdy do podzemných garáži sú orientované na západnú stranu v 1S. 
Celkový počet podzemných garáži je 4, zvyšné automobily majú priestor na 
parkovanie pred objektom. Celkovo sa tam nachádza 14 parkovacích miest. 



V suteréne sa nachádzajú okrem garáží aj pivnice pre každú bytovú 
jednotku, technická miestnosť a spoločné priestory.  

V podlažiach 1.NP až 4.NP sú umiestnené bytové jednotky rôznych 
rozmerov a s rôznym počtom miestností. V 2.NP sa nachádza ateliér 
s kanceláriou.  
 
B.2.4 Bezbariérové riešenie stavby 
 

Stavba nepodlieha požiadavkám vyhlášky č. 369/2001 Sb.. Investor stavby 
nemal konkrétne požiadavky pre bezbariérové riešenie, takže z tohto dôvodu nie 
sú navrhnuté žiadne úpravy pre bezbariérové používanie stavby.  
 
B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 
 

Stavba je navrhnutá tak aby spĺňala všetky technické požiadavky na 
bezpečné užívanie stavby. Všetky materiály použité na stavbe budú použité 
podľa technických noriem a predpisov 

Dodržané sú všetky minimálne svetlé výšky, podchodná aj priechodná výška. 
Osvetlenie v obytných miestnostiach je taktiež splnené a výsledky nájdeme 
v prílohe 6.Stavebná fyzika. Plochy miestností taktiež spĺňajú minimálne hodnoty. 
Stavba je navrhnutá tak, aby bolo zabránené pošmyknutiu, pádom, popáleninám. 
Požiarna bezpečnosť je vyriešená v prílohe 5 - D.1.3 Požiarne bezpečnostné 
riešenie.  
 
B.2.6 Základná charakteristika objektov: 
 
a) stavebné riešenie 

 
Bytový dom má na všetkých podlažiach rovnakú K.V. a to 3000mm, a zároveň 

aj všetky svetlé výšky v objekte sú zhodné 2600mm.  
Stavba je založená na základových pásoch z prostého betónu v dostatočnej 

nezámrznej hĺbke. Hydroizolácia spodnej stavby je tvorená z SBS 
modifikovaného asfaltového pásu v dvoch vrstvách. 

Nosný systém je stenový – obvodová stena je monolitická železobetónová 
stena do výšky 1,35m a následne Ytong tvárnice Lambda YQ. Vnútorné nosné 
steny sú z akustického muriva SILKA hr. 300mm a 200mm. Priečky v celom 
objekte sú tvorené akustickým murivom Silka hr. 150mm a Ytong tvárnicami 
Klasik hr. 75mm. 

Všetky stropy od firmy Ytong hr. 250 mm. Schodisko je dvojramenné 
železobetónové. Strecha je riešená ako plochá vegetačná strecha s atikami 
z tvárnic Ytong Lambda YQ , je vyspádovaná pomocou tepelnoizolačných klinov 
do strešných odtokov v spáde 3%.  
 
 
 
 
 
 
 
 



b) konštrukčné a materiálové riešenie 
 

Základové pásy sú z prostého betónu triedy C20/25 a sú navrhnuté podľa 
statického výpočtu viď. 1 - Prípravné a študijné práce. Podkladný betón bude 
vystužený kari sieťou.  

Železobetónové obvodové steny budú zaliate na stavbe do debnenia -betón 
C 20/25 + výstuž B550B, siahajú do výšky 1350mm. Zvyšné nosné obvodové, 
vnútorné nosné aj nenosné steny budú murované na tenko vrstvovú maltu. 
Materiál: 
Obvodové konštrukcie  Ytong Lambda YQ hr.450 
Vnútorné nosne:   Akustické murivo Silka hr. 300mm a 200mm 
Vnútorné nenosné   Akustické murivo Silka hr.150mm 

Ytong Klasik hr.75mm 
 

Stropné konštrukcie sú od firmy Ytong hr. 250mm. Sú tvorené stropnými 
nosníkmi a stropnými vložkami. Následne je strop do betónovaný betónom triedy 
C 20/25. Výkres stropnej konštrukcie je prevedený podľa postupu firmy Ytong. 
Podrobný výkres viď. 4 - D.1.2 Stavebne-technické riešenie. 

Schodisko je navrhnuté ako dvojramenné železobetónové z betónu triedy 
C20/25 a výstuže B500B. Slúži ako komunikačný priestor v celom objekte. 
Obkolesuje konštrukciu výťahovej šachty ,ktorá je zhotovená ako 
železobetónová stena z betónu triedy C20/25 a výstuže B500B. Navrhnutý výťah 
nepotrebuje strojovňu výťahu. 

Strešná konštrukcia je navrhnutá ako jednoplášťová plochá vegetačná 
strecha vyspádovaná do strešných vpustí pomocou tepelne izolačných 
spádových klinov  z expandovaného polystyrénu EPS 150S v spáde 3%.  

Vonkajšie výplne otvorov sú navrhnuté ako plastové s tepelne izolačným 
trojsklom. Vnútorné dvere sú drevené s obložkovou zárubňou, vstupné dvere do 
bytov sú drevené s rámovou drevenou zárubňou. Dvere v suteréne sú 
v oceľových rámových zárubniach.  

Objekt bude vykurovaný pomocou tepelného čerpadla zem-voda. V objekte 
sa nachádza technická miestnosť, kde bude umiestený merač spotreby tepla 
a zariadenie na  ohrev teplej vody.  

Podlahy v bytových jednotkách sú navrhnuté ako keramická dlažba alebo 
laminátová podlaha. Presné skladby podláh sú uvedené v 3- D.1.1 
Architektonicko-stavebné riešenie. 

Vonkajšia omietka je navrhnutá ako silikónová fasádna omietka. Vnútorné 
omietky sú klasické vápenno-cementové. 

Všetky podrobnosti o použitých materiáloch, výpisy prvkov sú uvedené v 
projektovej dokumentácií. 
 
c) mechanická odolnosť a stabilita 
 

Všetky výrobky sú certifikované a budú použité tak ako uvádza výrobca, aby 
dosahovali požadovanú mechanickú odolnosť a stabilitu.  
 
 
 
 



B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadenia 
 
a) Technické riešenie 
 

Bytový dom bude pripojený na inžinierske siete- vodovod, kanalizáciu, 
elektrické napätie, telekomunikačné siete. Vykurovanie objektu bude 
zabezpečené pomocou tepelného čerpadla. Rozvod tepla bude zabezpečený 
teplovodným podlahovým kúrením. Hygienické miestnosti bez prirodzeného 
vetrenia budú vetrané pomocou núteného vetrania pomocou ventilátorov.  

Odvodnenie objektu je zabezpečené spádovaním plochej vegetačnej strechy 
do troch strešných vpustí. Odvodnenie garáže je zabezpečené potrubím vedným 
do lapača ropných nečistôt. 
 
b) Výpis technických a technologických zariadení 

 
Všetky jednotlivé technické a technologické zariadenia sú zakreslené 

v projektovej dokumentácií. 
 
B.2.8 Zásady požiarne bezpečnostného riešenia 
 

Požiarna bezpečnosť je vyriešená v samostatne prílohe v projektovej 
dokumentácií. Príloha: 5 - D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 

Úspora energie a tepelná ochrana bude v bytovom dome zabezpečená 
navrhnutím tepelnoizolačných materiálov tak, aby boli splnené podmienky na 
jednotlivé konštrukcie, ale aj celú stavbu. Podklady sa nachádzajú v projektovej 
dokumentácií v prílohe : 6 - Stavebná fyzika. 
 

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné 
a komunálne prostredie  
 

Vetranie miestností je zabezpečené oknami. Miestnosti, kde nie je možné 
umiestnenie okna budú vetrané núteným vetraním pomocou ventilátorov cez 
inštalačnú šachtu. Garáže sú odvetrané trvalo pomocou otvorených otvorov 
v obvodovej stene, ich umiestnenie je znázornené v PD vo výkrese: D.1.1.01 
Pôdorys 1.S.  

Objekt bude vykurovaný pomocou tepelného čerpadla- zem voda – pomocou 
podzemných vrtov. V technickej miestnosti bude umiestnený zásobník teplej 
vody. Vykurovanie v bytových jednotkách v celom objekte je zabezpečené 
pomocou teplovodného podlahového kúrenia. 

Objekt splňuje všetky požiadavky na denné osvetlenie, preslnenie a všetky  
tepelno-technické požiadavky.  

Objekt bude zásobovaný pitnou vodou z novo vybudovanej prípojky. 
Odpadné vody budú vypúšťané do verejnej kanalizácie. Komunálny odpad bude 
zhromažďovaný na spevnenej ploche určenej na umiestnenie kontajnerov pri 
hlavnej komunikácií.   

Stavba pri jej užívaní nebude produkovať hluk a vibrácie ,ktoré by mohli 
narušiť okolité stavby.  



B.2.11 Zásady ochrany stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho 
prostredia 
 
a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia: 
 

Podľa republikovej mapy radónového indexu podložia je radónové riziko 
prevažne nízke až prechodné (medzi nízke až stredné). Ochrana stavby je 
zabezpečená pomocou hydroizolačnej vrstvy ,ktorú tvorí  SBS modifikovaný 
asfaltový pás v dvoch vrstvách o celkovej hrúbke 8mm. 

 
b) ochrana pred bludnými prúdmi,  

 
Stavba nevyžaduje prieskum blúdivých prúdov, neriešime pri bytovom dome. 

Objekt bude zabezpečený proti bleskom- bleskozvodom.  
 
c) ochrana pred technickou seizmicitou: 

 
Ochranu pred technickou seizmicitou nie je nutné riešiť.  

 
d) ochrana pred hlukom: 
 

V objekte sa nenachádza žiadny významný zdroj hluku. Všetky konštrukcie 
vyhovujú z akustického hľadiska. 

 
e) protipovodňové opatrenia: 

 
Pozemok sa nenachádza v zaplavovanej časti územia. 

  
f) ostatné účinky (vplyv poddolovania, výskyt metánu apod.): 
 

Pozemok sa nenachádza v poddolovanom území a ani v jeho blízkosti 
 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru  
 
a) napojovacie miesta technickej infraštruktúry,  
 

Novo navrhnuté prípojky novostavby: vodovodné potrubie a kanalizácia sú 
napojené  na potrubia verejného vodovodu a na verejnú kanalizáciu ,ktoré sú 
vedené v hlavnej komunikácií cesty III. triedy. Na území investora je zriadená 
nová kanalizačná šachta. Silnoprúd a slaboprúd majú napájacie miesta v skrinke 
na hranici pozemku. Presné napojovacie miesta sú znázornené vo výkrese: C2 - 
Koordinačný a situačný výkres. 
 
b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky.  
 
Prípojka splaškovej kanalizácie  

Pre novostavbu bytového domu je navrhnutá nová prípojka kanalizácie 
splaškovej PVC KG DN150. Prípojka bude napojená na kanalizačnú stoku 
splaškovej kanalizácie. Ukončená bude v novej revíznej šachte (ŘŠ) umiestnenej 
na pozemku investora.  



Prípojka vodovodu  
Pre novostavbu bytového domu je navrhnutá nová prípojka vody HDPE 100 

SDR 11 DN50, ktorá bude napojená na verejný vodovod, vedený. Ukončená 
bude v novej vodomernej šachte (VŠ) umiestnenej na pozemku investora.  

 
Prípojka elektrické energie  
Objekt bude napojený zo stávajúceho napájacieho bodu na hranici pozemku. 
 

B.4 Dopravné riešenie 
 
a) popis dopravného riešenia, vrátane bezbariérových opatrení pre 

prístupnosť a užívanie stavby osobami so zníženou schopnosťou 
pohybu alebo orientácie, 

 
Na pozemku bude vytvorená obojsmerná príjazdová asfaltová komunikáciou 

šírky 5500mm, ktorá je napojená na komunikáciu  III. triedy do obce Mostište. 
Zjazd bude riešený pomocou nájazdových obrubníkov.   

Pred objektom sa nachádza parkovisko so 14 kolmými parkovacími miestami 
pre osobné automobily. Jedno parkovacie miesto je určené pre rodiny s deťmi 
a druhé pre imobilné osoby. Tieto dve parkovacie miesta sú umiestnené oproti 
vstupným dverám do objektu. Ďalšie parkovacie miesta sú umiestnené v objekte 
v 4 samostatných garážach. Garáže sú navrhnuté pre jeden osobný automobil.  
 
b) napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru,  
 

Príjazdová obojsmerná asfaltová cesta pred bytový domom bude napojená 
na verejnú komunikáciu III. triedy . Zjazd je orientovaný na západnej strane 
pozemku a je kolmý na verejnú komunikáciu.  
 
c) doprava v kľude. 
 

Parkovacie státie opísané vyššie v bode a) . Znázornenie v projektovej 
dokumentácií vo výkrese : C2 - Koordinačný a situačný výkres 
 
d) pešie a cyklistické chodníky 
 

Pri stavbe sa nenachádzajú žiadne cyklistické chodníky a ani nebudú nanovo 
vystavané. Chodníky pre peších budú orientované z jednej strany parkoviska.  
 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 
 

a) teréne úpravy: 
 
Pred zahájením stavebných prác sa vykoná odstránenie vrstvy ornice v 

hrúbke 30 cm. Táto orná pôda sa uskladní na pozemku investora.  Po ukončení 
stavebných prác sa orná pôda použije na vyrovnanie terénu. Zemina odstránená 
pri výkopových prácach bude skladovaná na pozemku investora, a taktiež bude 
využitá pre konečné terénne úpravy- dorovnanie zeminy pri stene nachádzajúcej 
sa pod úrovňou terénu. 

 



b) použité vegetační prvky 
 

Pozemok okolo stavby bude zatrávnený, na severnej strane pozemku ,ktorá 
hraničí s verejnou komunikáciou cesty III. triedy bude vysadená vegetácia 
(stromy) na doplnenie okolia.  
 
c) biotechnické opatrenia 

 
Nie je nutné riešiť- nie sú navrhnuté. 

 

B.6 Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana 
 

a) vplyv na životné prostredie - ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda, 
 
Vplyv na životné prostredie nie je nutné riešiť. Stavba nemá negatívny vplyv 

na životné prostredie, ovzdušie, hluk, vodu, odpady a ani pôdu. Bytový dom 
nebude produkovať žiaden hluk a ani znečisťovať ovzdušie. Odpady , ktoré budú 
produkované rodinami budú umiestnené na určenej spevnenej ploche pre 
komunálny odpad a pravidelne vyvážané.  
 
b) vplyv na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pamätných stromov, 

ochrana rastlín a živočíchov apod.), zachovanie ekologických funkcii a 
väzieb v krajine, 
 
Nie je nutné riešiť. V lokalite sa žiadne z vyššie uvedených typov ochrany 

nenachádzajú. 
 
c) vplyv na sústavu chránených území Natura 2000, 

 
Nie je nutné riešiť. Stavba je mimo chránených území Natura 2000. 

 
d) spôsob zohľadnenia podmienok záväzného stanoviska posúdenia 

vplyvu zámeru na životné prostredie, ak je podkladom 
 
Podľa prílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní 

prostředí nie je potreba posúdenie EIA. 
 
e) v prípade zámeru spadajúcich do režimu zákona o integrovanej 

prevencii základné parametre spôsobu naplnenia záveru o najlepších 
dostupných technikách alebo integrované povolenie, ak bolo vydané, 
 
Nie je nutné riešiť. Nie je predmetom projektovej dokumentácie. 

 
f) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a 

podmienky ochrany podľa iných právnych predpisov. 
 
Nie je nutné navrhnúť nové ochranné a bezpečnostné pásma.  

 
 



B.7 Ochrana obyvateľstva 
 

Objekt je navrhnutý tak, aby pri jeho prevádzke nevznikalo žiadne 
nebezpečenstvo pre osoby užívajúce tento objekt. Bezpečnostné riešenie 
vyhovuje požiadavkám vyhlášky č. 268/2009 Zb. 

 

B.8 Zásady organizácie výstavby 
 
a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie, 
 

Dodávka elektrickej energie a vody bude zabezpečené vopred vybudovanou 
staveniskovou prípojkou. Všetky potrebné materiály bude na stavenisku 
umiestnené buď v skladoch alebo na skládke materiálu. Bude zabezpečené, aby 
pred výstavbou určitej časti stavby bol dostupný materiál.  

Riešené v samostatnej dokumentácii zariadenia staveniska (ďalej len ZS) 
vypracované zhotoviteľom (výkazy výmer), ktorá nie je predmetom bakalárskej 
práce. 
 
b) Odvodnenie staveniska, 

 
Odvodnenie staveniska bude zabezpečené vyspádovaním a odvodom vody 

do južnej časti pozemku, kde bude možné vsakovanie do zeme.  
 
c) napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú 

infraštruktúru, 
 
Stavenisko bude napojené novo vybudovanou spevnenou plochou, ktorá sa 

nachádza pred bytovým domom, následne bude využitá ako prístupová 
komunikácia. Stavenisko  je napojené zjazdom na komunikáciu  III. triedy, ktorá  
smeruje do obce Mostište.  

Na technickú infraštruktúru bude stavenisko napojené vďaka novým 
prípojkám. 
 
d) vplyv budovania stavby na okolité stavby a pozemky, 

 
Vplyv výstavby novostavby bude bežný ako pri výstavbe budovy rovnakého 

typu. Výstavba neovplyvní okolité stavby a ani pozemky. Pri výstavbe môže dôjsť 
k zvýšeniu hluku, preto výstavba bude prebiehať len v pracovné dni od 7 h ráno 
do 9 h večer. Práce cez víkend a sviatky budú možné len po súhlase okolitých 
susedov. Doprava materiálu bude po verejnej komunikácií. Dopravné prostriedky 
pred opustením staveniska budú očistené.  
 
e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, 

demolácie, kálanie drevín, 
 
Stavenisko bude oplotené, aby bolo zabránené vstupu neoprávneným 

osobám. Skladovanie môže byť umiestnené len na stavenisku, nie mimo neho! 
Nesmie dochádzať k odfúknutiu materiálov, odpad musí byť odvezený na dané 
skládky, motorové vozidlá nesmú znečistiť verejnú komunikáciu. Asanácie, 
demolácie a kalenie drevín nie je nutné. 



f) maximálne dočasné a trvalé zábory pro stavenisko, 
 
Stavenisko, dočasné sklady, skládky a potrebné vybavenie bude umiestnené 

na pozemku investora. Pri budovaní nových prípojok môžu vzniknúť dočasné 
zábory na verejne komunikácií. 
 
g) požiadavky na bezbariérové obchádzajúce trasy, 

 
Nie sú žiadne požiadavky na bezbariérové trasy. 

 
h) maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri 

výstavbe, ich likvidácia, 
 
Odpad musí byť likvidovaný podľa platných predpisov. Odpad sa triedi podľa 

katalógu odpadov. Pri kolaudácií stavby zhotoviteľ predloží doklady o likvidácií 
odpadov. Pri výstavbe nebudú vznikať nadmerné emisie. 
 

Číslo Názov Likvidácia 

15 01 
Obaly (vrátane oddelene zbieraného 
komunálneho obalového odpadu) 

Odvoz do zberu 

17 01 Betón, tehly, tašky a keramika Odvoz na skládku 

17 02 Drevo, sklo a plasty Odvoz na skládku 

17 03 02 
Asfaltové zmesi neuvedené pod číslom 
17 03 01 

Odvoz na skládku 

17 04 02 Hliník Odvoz do zberu 

17 04 05 Železo a oceľ Odvoz do zberu 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod 
číslom 170503 

Odvoz na skládku 

17 09 04 
Zmesné stavebné a demolačné odpady 
neuvedené pod číslami 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 

Odvoz na skládku 

 
i) bilancie zemných prac, požiadavky na prísun alebo deponie zemín, 

 
Odstránená zemina pri výkopových prácach bude umiestená na stavenisku 

(pozemok investora je dostatočne veľký). Časť zeminy bude neskôr použitá na 
zasypanie výkopov , zvyšok bude odvezený na skládku. Samostatne riešené v 
dokumentácii ZS 
 



j) ochrana životného prostredia pri výstavbe, 
 

Pri výstavbe nebude ohrozené životné prostredie. Výstavba bude prebiehať v 
súlade so zákonom. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, 
 

Pri výstavbe budú dodržané všetky predpisy o BOZP. Všetci účastníci budú 
preškolení a budú dodržiavať všetky opatrenia (ochranné pomôcky, atď.).  
 
Práce musia byť vykonávané za dodržania všetkých bezpečnostných predpisov, 
technologických pravidiel a platných noriem. Behom výstavby budú dodržané 
požiadavky na BOZP dané právnymi predpismi:  
 

• Nariadenie vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálnych požiadavkoch na 
bezpečnosť a ochrane zdravia pri práci na stavenisku.  

• Nariadenie vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požiadavkách na bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky 
alebo do hĺbky.  

• Zákon č. 309/2006 Sb. o zaistení ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. A ďalej jeho zmeny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. Konkrétne 
opatrenia budú navrhnuté v samostatnej dokumentácii ZS. 

 
l) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb, 

 
Nie je nutné uvažovať. Nie sú potrebné žiadne úpravy pre bezbariérové 

užívanie výstavby. 
 
m) zásady pre  dopravné inžinierske opatrenia, 

 
Doprava na stavenisku bude spĺňať všetky bezpečnostné podmienky. Všetky 

motorové vozidlá opúšťajúce stavbu budú očistené. 
 
n) stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby - realizácia 

stavby za provozu, opatrenie proti účinkom vonkajšieho prostredia pri 
výstavbe apod., 
 
Nie sú stanovené žiadne  špeciálne podmienky pre realizáciu stavby. 

 
o) postup výstavby, rozhodujúce čiastočné termíny. 

 
Postup výstavby bude realizovaný podľa harmonogramu výstavby. 

 
 
 
 
 
 
 
 



B.9 Celkové vodohospodárske riešenie 
 

Riešené v samostatnej dokumentácii, ktorá nie je predmetom bakalárskej 
práce. 

Novostavba bytového domu bude odvodnená pomocou troch strešných 
vpustí do retenčnej nádrže pre dažďovú vodu, a odtiaľ do vsakovacích blokov. 
Odvodnenie parkoviska a garáží je zabezpečené pomocou odvodňovacieho 
žľabu do lapača ropných nečistôt a následne do retenčnej nádrže a vsakovacích 
blokov. 
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C Situačné výkresy 
 
C.1 Situačný výkres širších vzťahov 
 

Je súčasťou projektovej dokumentácie. Viď. príloha C1 - Situačný výkres 
širších vzťahov. 
 

C.2 Koordinačný situačný výkres 
 
Je súčasťou projektovej dokumentácie. Viď. príloha C2 - Koordinačný a 

situačný výkres. 
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D Dokumentácia objektov a technických 
a technologických zariadení 
 

D.1 Dokumentácia stavebného objektu 
 
a) účel objektu, funkčná náplň, kapacitné údaje 
 

Jedná sa o novostavbu bytového objektu určenú na dlhodobé bývanie. 
Zahŕňa 4 nadzemné podlažia a 1 podzemné podlažie. V nadzemných podlažiach 
sa nachádzajú bytové jednotky a ateliér. V suteréne objektu sa nachádzajú 
skladobné priestory, technická miestnosť a 4 samostatné garáže pre osobné 
automobily. Pre každú jednu bytovú jednotku či ateliér je navrhnutý jeden 
skladovací priestor-pivnica.  
 

• zastavaná plocha     334,22 m2 

• obstavaný priestor     5247,25 m3 

• úžitková plocha     1265,3 m2 

• počet funkčných jednotiek    10 

• počet pivníc      10 

• Počet nadzemným podlaží   4 

• Počet podzemných podlaží   1 

• Počet parkovacích miest v objekte  4 

• Počet parkovacích miest pred objektom  14 

 

Podlažie OZ Plocha m2 Dispozícia Kapacita Poznámka 

1NP 

Byt č. 1 95,70 3+KK 3 - 

Byt č. 2 91,60 3+KK 3 - 

Byt č. 3 64,50 2+KK 2 - 

2NP 

Ateliér č. 4 50,55 1+KK 2 - 

Byt č. 5 86,55 2+KK 2 Balkón 

Byt č. 6 126,40 4+KK 4 Balkón 

3NP 
Byt č. 7 136,20 4+KK 5 Balkón 

Byt č. 8 136,20 4+KK 5 Balkón 

4NP 
Byt č. 9 128,25 3+KK 4 Terasa 

Byt č. 10 128,25 3+KK 4 Terasa 

 
b) urbanistické riešenie, architektonické, výtvarné a materiálové riešenie, 

dispozičné riešenie, bezbariérové užívanie stavby 
 
Navrhovaný objekt má nepravidelný pôdorysný tvar, ale jeho najväčšie 

pôdorysné rozmery sú 29,8 x 12,35  m. Objekt tvoria 4 nadzemné podlažia a 1 
podzemné podlažie.  

 
V podzemnom podlaží sa nachádzajú 4 garáže pre osobné automobily, ktoré 

nie sú súčasťou bytovej jednotky a pivničné priestory. Ku každej bytovej jednotke 
(ateliéru) je k dispozícií jedna pivnica. Vjazd do garáže je navrhnutý 
z juhozápadnej časti objektu. Následne sa v suteréne nachádza technická 
miestnosť, kočikáreň a upratovacia miestnosť. Vstup do objektu je taktiež v 1S 



orientovaný na juhozápadnú stranu objektu. Po vstupe do objektu sa dostanete 
do zádveria , kde sú umiestnené poštové schránky.  

 
V prvom nadzemnom podlaží (1NP) sa nachádzajú tri bytové jednotky. Tieto 

bytové jednotky sú bez balkónov.  
 
Na druhom nadzemnom podlaží (2NP) sa nachádzajú dve bytové jednotky 

s balkónmi umiestnenými na juhozápadnej strane objektu. Nachádza sa tam aj 
jeden ateliér s kanceláriou. 

 
Na treťom nadzemnom podlaží (3NP) sa nachádzajú len dve bytové jednotky 

,ktoré sú zrkadlovo otočné, a taktiež majú prístup na  balkóny orientované na 
juhozápadnej strane objektu. 

 
 Na štvrtom nadzemnom podlaží (4NP) sa nachádzajú dve veľké bytové 

jednotky bez balkónu, avšak so strešnými terasami. Toto podlažie má iný 
pôdorysný tvar ako všetky ostatné.  

 
Strecha je riešená ako plochá jednoplášťová vegetačná strecha. Farebné 

riešenie objektu bude spravené podľa projektovej dokumentácie. Fasáda je 
riešená ako silikónová omietka v kombinácií s obkladom imitujúcim tehlový 
vzhľad. Farebné prevedenie silikónovej omietky bude biela farba ( BI00 Biela), 
sokel určité steny bytového objektu budú imitáciou tehlového vzhľadu farbou 
antracit (R3011).  

 
Všetky vonkajšie okná a dvere budú plastové šedej farby (R3011) 

s izolačným trojsklom. Interiérové dvere sú  drevené.   
Nášľapná vrstva spoločných priestorov bytového domu ( chodby, schodisko,) 

ale aj pivníc, technickej miestnosti bude keramická dlažba šedej grafitovej farby. 
Nášľapná vrstva schodiska je z rovnakého materiálu aj farby. Prvý a posledný 
stupeň v schodiskovom ramene bude farebne odlíšený t.j. bude svetlo šedý. 
Podlaha v garážach je z epoxidového náteru. Úprava povrchu v celom objekte je 
štuková omietka bielej farby. V určitých miestnostiach je použitý aj keramický 
obklad stien (upratovacia miestnosť)  

 
V jednotlivých bytoch je nášľapná vrstva z laminátovej podlahy alebo 

keramickej dlažby, v závislosti od typu miestnosti. Povrch stien aj stropov tvorí 
štuková omietka, v kúpeľniach a wc je keramický obklad.  

 
V interiéri bytov sú navrhnuté dvere s obložkovými zárubňami, v niektorých 

prípadoch sú navrhnuté posuvné dvere. Vchodové dvere do bytov sú v drevenej 
rámovej zárubni.  

 
V objekte sa ako komunikačný priestor medzi podlažiami nachádza 

dvojramenné železobetónové schodisko a taktiež výťah.  
 
Pred objektom sa nachádza parkovisko určené pre obyvateľov bytového 

domu. Celkovo sa tam nachádza 14 parkovacích miest pre osobné automobily, 
z toho 1 parkovacie miesto je určené pre rodiny s deťmi a jedno pre imobilné 
osoby. 



c) celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 
 
Prístup do objektu je zaistený hlavným vstupom v suteréne z juhozápadnej 

časti objektu. Po vstúpení do objektu vojdete do zádveria, ktorým sa následne dá 
dostať na schodiskový priestor, kde sa nachádza aj výťah.  

 
1.S  
V suteréne sa nachádzajú 4 garáže pre osobné automobily, 10 pivníc, 

schodiskový priestor s výťahom, ktoré spojujú suterén s ďalšími podlažiami. 
Taktiež sa tam nachádza technická miestnosť, upratovacia miestnosť 
a kočikáreň. 

   
1.NP  
V 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú tri bytové jednotky. V Byte č.1 sa 

nachádza  zádverie, šatník, spálňa, detská izba, kúpeľňa, špajza a obývacia 
miestnosť prepojená s kuchyňou. V byte č.2 sa nachádza chodba, kúpeľňa, WC, 
spálňa so šatníkom a obývacia miestnosť prepojená s kuchyňou. V byte č. 3 sa 
nachádza zádverie, spálňa, detská izba, kúpeľňa, WC, špajza a obývacia 
miestnosť prepojená s kuchyňou 

 
2.NP  
V 2. nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve bytové jednotky a ateliér. 

V ateliéri č.4 sa nachádza  zádverie, kúpeľňa, obývacia miestnosť prepojená 
s kuchyňou a kancelária. V byte č.5 sa nachádza zádverie, kúpeľňa, WC, spálňa 
a obývacia miestnosť prepojená s kuchyňou s komorou. V byte č. 6 sa nachádza 
zádverie, spálňa so šatníkom, dve detské izby, dve kúpeľne, WC, špajza 
a obývacia miestnosť prepojená s kuchyňou s komorou. V byte č.5 a č.6 je 
možné vyjsť na balkón. 

.  
3.NP  
V 3. nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve bytové jednotky, ktoré sú 

zrkadlovo otočené. V každom byte (č.7 a č.8) s nachádza chodba, WC, dve 
kúpeľne, spálňa, dve detské izby a obývacia miestnosť prepojená s kuchyňou a s 
komorou. V bytoch sa taktiež nachádza balkón. 

  
4.NP 
 V 4. nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve bytové jednotky. Toto podlažie 

ma menší pôdorysný tvar. V byte č.9 sa nachádza zádverie,  obývacia miestnosť 
prepojená s kuchyňou, komora, chodba, kúpeľňa, WC, spálňa, detská izba 
a šatník. V byte č.10 sa nachádza zádverie, chodba, spálňa, detská izba, 
kúpeľňa, WC, šatník, komora a obývacia miestnosť prepojená s kuchyňou. Oba 
byty majú samostatnú strešnú terasu.  
 
d) konštrukčné a stavebno-technické riešenie 

 

• Konštrukčný systém objektu  
Konštrukčný systém je navrhnutý ako stenový obojsmerný. Stropné dosky sú 
polo montované od firmy Ytong a sú ukladané v oboch smeroch.  
  
 



• Zemné práce  
V rámci zemných prác bude odstránená ornica, ktorá bude uložená vo vhodnej 
časti pozemku, a neskôr bude využitá pri záverečných terénnych úpravách. 
Následne sa vykoná hĺbenie rýh podľa projektovej dokumentácie. V mieste 
výkopov sa nevyskytuje podzemná voda, ktorá by negatívne ovplyvnila založenie 
stavby.  
 

• Základové konštrukcie  
Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu triedy C20/25. Do 
podkladného betónu je vložená kari sieť. Rovnaký podkladný betón je použitý aj 
pod výťahovú šachtu. Veľkosť základových konštrukcií bola zistená predbežným 
výpočtom viď. 1.12 Návrh základových konštrukcií. Podrobnosti sú znázornené 
v projektovej dokumentácií vo výkrese D.1.2.01  Základové konštrukcie. 
 

• Izolácia proti vode  
Podkladná betónová doska bude zaizolovaná asfaltovými modifikovanými pásmi 
vo dvoch vrstvách natavených s presahom minimálne 100 mm. Oba pásy majú 
vložku zo skelnej tkaniny. Obvodové murivo v suteréne je izolované taktiež 
asfaltovými pásmi v dvoch vrstvách. Táto hydroizolácia je vytiahnutá minimálne 
300 mm nad úroveň terénu. V garážach je hydroizolácia vytiahnutá 100 mm nad 
úrovňou podlahy.  
 

• Zvislé stenové konštrukcie 
Nosná obvodová stena do výšky 1,35 m je zo železobetónu triedy C20/25 
s výstužou B 500B. Zvyšné obvodové steny sú tvorené z Ytong Lambda YQ 
tvárnic hr. 450mm. Nosné vnútorne konštrukcie oddeľujúce komunikačný priestor 
od bytových jednotiek sú z vápenno-cementových tvárnic Silka hr. 300mm. 
Nosné steny oddeľujúce bytové jednotky sú z vápenno-cementových tvárnic 
Silka hr. 200mm. Nenosné steny sú z vápenno-cementových tvárnic Silka hr. 
150mm a z tvárnic Ytong Klasik hr. 75mm.  
 

• Vodorovné konštrukcie  
Stropné konštrukcie sú navrhnuté od firmy Ytong hrúbky 250 mm. Strop sa skladá 
zo stropných nosníkov a stropných vložiek. Následne je dobetónovaný betónom 
triedy C20/25 vo výške 50mm. Stropy sú navrhnuté podľa zásad navrhovania 
firmy Ytong. Nosné preklady v obvodových aj vnútorných stenách sú taktiež od 
firmy Ytong. Všetky rozmery sú udané vo výkrese D.1.2.02 Výkres tvaru stropu 
nad 2.NP. 
 

• Vertikálne konštrukcie – schodisko a výťahy  
Schodisko je navrhnuté ako dvojramenné monolitické železobetónové. Použitý 
bude betón triedy C20/25 a oceľ triedy B 500B. Aby sa obmedzil hluk prenášaný 
schodiskom je použitá samolepiaca flexibilná páska (kročajováizolácia) pre 
odizolovanie schodiska od stien HITSP24.Schodisko má po obvode madlo vo 
výške 1000 mm od podlahy. Výťahová šachta je monolitická železobetónová. 
Výťah je navrhnutý nepriechodný. 
 
 
 
 



• Strešná konštrukcia  
Strešná konštrukcia je navrhnutá ako vegetačná plochá jednoplášťová s 
klasickým poradím vrstiev. Nosnú konštrukciu tvorí strop Ytong Klasik, na ktorej 
sa nachádza parozábrana na báze PE-fólie. Následne je tepelnoizolačná vrstva 
z penového polystyrénu Isover EPS 150S a spádová vrstva z expandovaného 
polystyrénu EPS 150S. Pokračuje separačná netkaná geotextília, hydroizolačná 
fólia, hydro-akumulačná a drenážna nopová fólia, drenážna rohož, filtračná 
netkaná geotextília. Potom už nasleduje vrstva vegetačná. Presný popis skladby 
sa nachádza vo výpise skladieb konštrukcií. Strecha je odvodnená strešnými 
vtokmi (3) a na streche sú taktiež ak poistné prepady.  
 

• Podlahy  
Skladby podláh sú presne určené v projektovej dokumentácií v D.1.1.17 Výpis 
skladieb konštrukcií. V bytoch sú podlahy s nášľapnou vrstvou laminátovou alebo 
keramickou podľa účelu miestností. Všetky komunikačné , skladobné priestory 
majú keramickú dlažbu. Garáže majú nášľapnú vrstvu z epoxidového náteru. 
 

• Tepelná izolácia  
Obvodové murivo je zateplené len v mieste, kde sa nachádza železobetónová 
nosná obvodová stena, a to je do výšky 1,35m. Je zateplená pomocou 
tepelnoizolačných dosiek z extrudovaného polystyrénu XPS Styrodur 2800C. 
 

• Truhlárske výrobky  
Podrobná špecifikácia je uvedená vo výpise truhlárskych prvkov.  
 

• Klampiarske prvky 
Podrobná špecifikácia je uvedená vo výpise klampiarskych prvkov.   
 

• Zámočnícke prvky  
Podrobná špecifikácia je uvedená vo výpise zámočníckych prvkov.  
 

• Odvetranie  
Odvetranie je riešené prirodzene oknami. V tom prípade, kde to nie je možné, je 
odvetranie riešené ventilátormi DN 100 so spätnou klapkou, toto odvetrávanie je 
vedené následne do inštalačnej šachty a je odvetrávané nad strechou.  
 

• Oplotenie  
Pozemok nebude oplotený. 
 

• Spevnené plochy  
Pojazdné plochy pred bytovým domom sú navrhnuté z betónovej dlažby hr. 
80mm. Pochôdzne plôch (chodníky) sú navrhnuté zo zámkovej dlažby hr. 40mm. 

 
e) bezpečnosť pri užívaní stavby, ochrana zdravia a pracovného prostredia 

 
Objekt je navrhnutý podľa platných predpisov tak, aby bola zaistená 

bezpečnosť pri jej užívaní a neprišlo k poškodeniu zdravia a to podľa vyhlášky č. 
20/2012 Sb. o technických požiadavkách pre stavby 

 



f) Stavebná fyzika – riešenie tepelnej ochrany, riešenie ochrany proti 
hluku a vibráciám, požiadavky na osvetlenie a oslnenie, zásady 
hospodárenia s energiami  
 
Objekt je naprojektovaný, aby vyhovoval všetkým predpisom, normám, ktoré 

zaisťujú tepelnú, akustickú ochranu budovy a požiadavky na osvetlenie pri 
užívaní stavby. Posúdenie z hľadiska stavebnej fyziky je vyhotovené v prílohe, 
viď. Zložka č. 6 – Stavebná fyzika.  

 
g) Zásady požiarno-bezpečnostného riešenia 

 
Objekt je naprojektovaný, aby vyhovoval všetkým predpisom, normám, ktoré 

zaisťujú požiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby. Požiarno-bezpečnostné 
riešenie je vyhotovené v prílohe, viď. Zložka č. 5 - D.1.3 Požiarne bezpečnostné 
riešenie  

 
h) Koncepcia vykurovania a ohrevu vody, vetrania, zdravotne technických 

zariadení a rozvodov elektrickej energie 
 

• Vykurovanie a ohrev vody  
Riešený objekt bude vykurovaný pomocou tepelného čerpadla (zem, voda) 

umiestneným za objektom. Počet vrtov a presne umiestnenie určí firma , ktorá 
bude toto zariadenie bude realizovať. V technickej miestnosti sa bude nachádza 
zásobník teplej vody. V bytových jednotkách je umiestnené teplovodné 
podlahové vykurovanie. 

 

• Vetranie  
Vetranie v objekte je riešené prevažne ako priame prirodzené vetranie 

oknami. Garážové priestory sú vetrané pomocou dvoch otvorov priemeru 150 
mm,v rôznych úrovniach nad podlahou, a sú chránené vetracou hliníkovou 
mriežkou. Vetranie technickej miestnosti je zabezpečené prirodzene oknami. 
Odvetranie pivníc je taktiež zabezpečené prirodzene okennými otvormi. 
Odvetranie kúpeľní a WC bude riešené dvoma spôsobmi, buď prirodzeným 
vetraním oknami alebo pomocou ventilátorov. Schodisko je vetrané prirodzene. 
Potravinové komory budú odvetrávané pomocou otvoru v obvodovej stene 
zabezpečeným hliníkovou mriežkou.  

 

• Zdravo technické zariadenia  
Do objektu bude privedená nová prípojka vody a kanalizácie. Poloha a 

napojenie prípojok do objektu viď výkres -C2 Koordinačný situačný výkres. Pre 
vertikálny rozvod kanalizačnej a vodovodnej sústavy sú navrhnuté inštalačné 
šachty.  

 

• Rozvody elektrickej energie  
Do objektu bude privedená nová elektrická prípojka AL kábel – 400 V. Poloha 

a napojenie prípojok do objektu viď výkres – C2 Koordinačný situačný výkres. 
 
 
 
 



i) Napájacie miesta technickej infraštruktúry 
 

Riešený stavebný pozemok bude napojený na cestnú komunikáciu III. triedy 
(cesta smerujúca do obce Mostište). Je nutné vybudovať nový zjazd. 

  
Splašková odpadná voda bude zvedená do verejnej splaškovej kanalizácie 
novou prípojkou DN 150 z PVC KG, hĺbka minimálne 1m.  
 
Dažďová voda zo strechy a z plochy parkoviska bude vedená do retenčnej 
nádrže a do vsakovacích blokov. Na potrubí, ktoré vedie z parkoviska sa umiestni 
zariadenie na odlučovanie ropných látok.  
 
Pitná voda bude vedená vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu, prípojka 
DN 50 z HDPE SDR 11, hĺbka minimálne 1m  
 
Elektrická energia bude do objektu privádzaná z vedenia NN prípojkou nízkeho 
napätia podzemným káblom. Prípojková a elektromerná skriňa je umiestnená na 
hranici pozemku. Do objektu bude elektrická energia vedená AL káblom, 400 V 
 
j) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 

 
Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky budú riešené samostatnou 

časťou projektovej dokumentácie. 
 

k) Údaje o požadovanej kvalite navrhnutých materiálov a o požadovanej 
kvalite prevedenia 

 
Všetky materiály, ktoré budú dodané na stavbu a budú použité pri stavebných 

prácach, budú mať prehlásenie o vlastnostiach, a taktiež budú otestované. 
Výstavba bude rozdelená na jednotlivé etapy, ktoré budú mať jasne stanovený 
termín kontroly kvality daného technického prevedenia. Stavebné musia byť 
prevedené podľa technickej dokumentácie vyhotovenej projektantom pri 
dodržaní predpisov od daného výrobcu. 

 
l) Popis netradičných technologických postupov a zvláštnych požiadaviek 

na prevedenie kvality navrhnutých konštrukcií 
 

Použitie netradičných technologických postupov nebude nutné. 
 
m) Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zaistenej zhotoviteľom 

stavby – obsah a rozsah výrobnej a dielenskej dokumentácie 
 
Rozsah a obsah výrobnej a dielenskej dokumentácie bude určený na základe 

konzultácií medzi zhotoviteľom a projektantom. 
 
 
 
 



n) Stanovenie požadovaných kontrol konštrukcií a prípadných kontrolných 
meraní a skúšok, pokiaľ sú požadované nad rámec povinných noriem a 
technických predpisov 

 
Kontroly budú stanovené počas výstavby. Kontroly budú za účasti 

autorizovaného dozoru. Všetky termíny kontrol budú stanovené hlavným 
zodpovedným projektantom. O všetkých kontrolách bude zápis v stavebnom 
denníku. 

 
o) Výpis použitých noriem 

 
Výpis použitých noriem je v samostatnej prílohe textovej časti bakalárskej 

práce. 
 

  



Záver 
 

Predmetom mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre výstavbu bytového domu a to vrátane textovej časti a príloh.  

Pri vypracovaní som sa riadila platnými normami, predpismi, vyhláškami,  
zákonmi a technickými listami výrobcov.  

Objekt je navrhnutý na veľkej parcele, na ktorej je plánovaná výstavba 
viacerých bytových objektov. 

Bakalárska práca obsahuje architektonické štúdie, výkresovú časť aj 
s piatimi spracovanými detailmi. V prílohách projektovej dokumentácie sa 
nachádza aj požiarne bezpečnostné riešenie stavby, posúdenie z hľadiska 
akustiky, denného osvetlenia a tepelnej techniky. V prílohách nájdeme aj výpisy 
skladieb konštrukcií, výpisy klampiarskych, tesárskych a zámočníckych prvkov 
na jedno nadzemné podlažia.  

Pri práci boli použité programy MS Word, MS Excel, AutoCAD, Teplo 2017, 
BuildingDesign, Hluk +, Revit.  
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Zoznam použitých skratiek  
 

BD   Bytový dom  

PD   Projektová dokumentácia  

PÚ   Požiarny úsek  

SO   Stavebný objekt  

TT   Tepelná technika  

TZB  Technické zariadenie budov  

RHP   Ručný hasiaci prístroj  

HI   Hydroizolácia  

SDK   Sadrokartón  

TI   Tepelná izolácia  

ŽB   Železobetón  

KV  Konštrukčná výška  

SV  Svetlá výška  

HR  Hrúbka  

NP  Nadzemné podlažia 

S  Suterén 

S-JTSK  Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej  

m n.m.  Metrov nad morom  

B.p.v   Balt po vyrovnanie  

PT   Pôvodný terén  

UT   Upravený terén  

VŠ   Vodomerná šachta  

PBR   Požiarno-bezpečnostné riešenie  

RŠ   Revízna šachta  

ORL  Odlučovač ropných látok  

SPB   Stupeň požiarnej bezpečnosti  

Pv   výpočtové požiarne zaťaženie  

XPS   Extrudovaný polystyrén  

EPS   Expandovaný polystyrén  

PUR   Polyuretán  

PE   Polyetylén  

HDPE  Polyetylén s vysokou hustotou  

Rdt   Tabuľková výpočtová únosnosť zeminy  

ks   Počet kusov  

Ø   Priemer  

min.   Minimálne  

max.   Maximálne  

tab.   Tabuľka  

Sb.   Zbierky  

č.   Číslo  

k.ú.   Katastrálne územie  

p.č.   Parcelné číslo  



λ   Súčiniteľ tepelnej vodivosti  

R   Tepelný odpor  

U   súčiniteľ prestupu tepla  

Rsi   Tepelný odpor pri priestupe tepla na vnútornom povrchu  

Rse   Tepelný odpor pri priestupe tepla na vonkajšom povrchu  

μ   Faktor difúzneho odporu  

Mc,a   Ročné množstvo skondenzovanej vodnej pary  

Mev,a  Ročné množstvo vyparenej vodnej pary  

Mc,N   Normová hodnota ročného množstva skondenzovanej vodnej pary 

e   Exteriér  

i   Interiér   

Z   Zámočnícke výrobky  

O   Okenné otvory  

K   Klampiarske výrobky  

T  Stolárske výrobky 

IS  Inštalačná šachta 

OS  Otvor pre napojenie vetrania 

ZS  Znížený strop 

IP  Inštalačná predstena 

AS  Akustika schodiska 

RN  Retenčná nádrž 

VB  Vsakovacie bloky 

fRsi,N  Požadovaná hodnota najnižšieho teplotného faktoru vnútorného 

povrchu  

fRsi,cr  Kritický teplotní faktor vnútorného povrchu  

θai   Návrhová teplota vnútorného vzduchu  

θex   Návrhová vonkajšia teplota prostredia priľahlého k vonkajšej  

strane konštrukcie v zimnom období  

θae   Návrhová teplota vonkajšieho vzduchu v zimnom období  

θi   Návrhová vnútorná teplota  

θe   Vonkajšia návrhová teplota v zimnom období  

θim   Prevažujúca vnútorná teplota vo vykurovacom období  

θgr   Návrhová teplota zeminy pre konštrukcie priľahlé k zemine 

R´w,N  Vážená stavební nepriezvučnosť  

L´w,N   Vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročajového 

zvuku  

K   Korekcia 

ČSN  Česká technická norma  
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