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Abstrakt 

Bakalársku prácu tvorí projektová dokumentácia dvojpodlažného čiastočne 

podpivničeného rodinného domu. Jedná sa o samostatne stojaci objekt situovaný v domovej 

zástavbe v meste Chorvátsky Grob.  Rodinný dom je navrhnutý pre štvorčlenný rodinu. 

Pôdorys je nepravidelného tvaru pripomínajúceho písmeno „L“. Jednotlivé podlažia sú 

prepojené vnútorným točitým schodiskom v tvare „U“. V suteréne sa nachádza chodba, z 

ktorej je prístup do skladovacej miestnosti, technickej miestnosti, práčovne a posilňovne 

s vlastnou kúpeľňou a WC. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza zádverie so šatňou 

a vstupom do garáže, chodba, kúpeľňa, hosťovská  izba, kuchyňa s jedálenským kútom 

a obývacia izba. K prvému podlažiu prislúchajú dve vonkajšie terasy, ktoré sú prepojené so 

záhradou domu. Na jednu terasu je prístup z hosťovskej izby, na druhu z kuchyne. Obývacia 

izba zabezpečuje prístup na obidve terasy. V druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve 

detské izby s prístupom na zimnú terasu, pracovňa, kúpeľňa s WC  a spálňa s vlastným 

šatníkom a kúpeľňou. Strecha je sedlová so sklonom 40° kopírujúca pôdorysný tvar objektu 

,s dvomi vikiermi. Strešný plášť tvoria strešné pálené tašky Tondach. Obvodové steny 

v suteréne sú navrhnuté z debniacich tvárnic  Prescot Max 250x400x500mm. Obvodové steny 

v nadzemných podlažiach sú navrhnuté  z pórobetónových tvárnic Ytong Theta 1,8-

300 499x249x300mm. Zvislé vnútorné nosné steny sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic 

Ytong P2-400 300x249x599mm. Zvislé vnútorné, nenosné steny sú navrhnuté 

z pórobetónových  tvárnic Ytong P2-500150x249x599mm. Stropné konštrukcie sú navrhnuté 

zo systému Ytong tradičného nosníkového stropu pozostávajúceho zo stropných nosníkov 

Ytong rôzneho rozpätia a vložiek Ytong P4-500 599x200x249mm. 

 

Kľúčové slová 

Rodinný dom, čiastočne podpivničený, sedlová strecha, betónové tvárnice Prescot, 

pórobetónové tvárnice Ytong 

 

Abstract 

 

Bachelor thesis contains project documentation of a two storey family house with a partial 

basement. It is a detached house situated in a residential area in Chorvatsky Grob. This family 

house is designed for four people. The layout is of an irregular shape which resembles the 

letter ‚L‘. The ground floor and the first floor are connected with an inner rounded U-shaped 

staircase. In the basement there is a hall which leads to a storage room, a workshop room, 

a laundry, and to a gym with a separate bathroom. On the ground floor there is a hall, an 

entrance to the garage, a bathroom, a guest bedroom, a kitchen and a dining, and a living 

room. Furthermore, there are two outside terraces, which connect the garden with the house. 

Both terraces can be accessed from the living room. One of them is accessible from the guest 

room, the other one from the kitchen. On the first floor there are two children‘s bedrooms 



which lead to the winter garden. There is also an office, a bathroom and a master suite with 

a dressing room. 

The gabled roof is constructed under a 40° angle copying the layout of the house. It 

also has got two dormers. The outer roof is made of concrete Tondach tiles. Basement 

perimeter walls are made of formwork Prescot Max blocks (250x400x500mm). Floor 

perimeter walls are made of concrete Ytong Theta blocks (1,8-300 499x249x300mm). The 

vertical interior load-bearing walls are made of concrete Ytong blocks (P2-

400 300x249x599mm). The vertical interior non-load-bearing walls are made of concrete 

Ytong blocks (P2-400 300x249x599mm). The ceiling constructions are made of traditional 

ceiling beams desgined by Ytong. Our ceiling is formed by various Ytong beams and inserts 

(P4-500 599x200x249mm). 

 

Keywords 

The family house, a partial basement, the gabled roof, formwork Prescot blocks, concrete 

Ytong blocks  
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1. Úvod 

 Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a spracovať projektovú dokumentáciu 

nízkoenergetického rodinného domu s dodržaním daných noriem, požiadaviek  a elimináciou 

tepelných mostov. Rodinný dom je navrhnutý pre štvorčlenný rodinu. Pôdorys je 

nepravidelného tvaru pripomínajúceho písmeno „L“. Jednotlivé podlažia sú prepojené 

vnútorným točitým schodiskom v tvare „U“. V suteréne sa nachádza chodba, z ktorej je prístup 

do skladovacej miestnosti, technickej miestnosti, práčovne a posilňovne s vlastnou kúpeľňou 

a WC. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza zádverie so šatňou a vstupom do garáže, 

chodba, kúpeľňa, hosťovská  izba, kuchyňa s jedálenským kútom a obývacia izba. K prvému 

podlažiu prislúchajú dve vonkajšie terasy, ktoré sú prepojené so záhradou domu. K terasám je 

možný prístup z hosťovskej izby, z kuchyne alebo z obývacej izby na obe terasy. Garáž je 

dimenzovaná na dva osobné automobily vyššej strednej triedy a táto časť domu nie je 

podpivničená. V druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve detské izby s prístupom na 

zimnú terasu, pracovňa, kúpeľňa s WC  a spálňa s vlastným šatníkom a kúpeľňou. Obvodové 

steny v suteréne sú navrhnuté z debniacich tvárnic Prescot Max 250x400x500mm. Obvodové 

steny v nadzemných podlažiach sú navrhnuté  z pórobetónových tvárnic Ytong Theta 1,8-

300 499x249x300mm. Zvislé vnútorné nosné steny sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic 

Ytong P2-400 300x249x599mm. Zvislé vnútorné nenosné steny sú navrhnuté 

z pórobetónových  tvárnic Ytong P2-500150x249x599mm. Stropné konštrukcie sú navrhnuté 

zo systému Ytong tradičného nosníkového stropu pozostávajúceho zo stropných nosníkov 

Ytong rôzneho rozpätia a vložiek Ytong P4-500 599x200x249mm. Strecha je sedlová so 

sklonom 40° kopírujúca pôdorysný tvar objektu ,s dvomi vikiermi. Strešný plášť tvoria strešné 

pálené tašky Tondach. 



2. Vlastný text  práce 

2.1 Sprievodná správa 

a) Identifikácia stavby 

Stavba:    Rodinný dom v Chorvátskom Grobe 

Umiestnenie:    Parcela 1656/16 

    Chorvátsky Grob 900 25 

Stavebník:   akad.arch. Kamil Pašteka 

Trvalá adresa:   Malinovská 123 

    Zálesie 900 28 

Zhotoviteľ:   STAVOSPOL s.r.o. 

Sídlo firmy:   Mlynské Nivy 56 

    Bratislava 821 05 

Projektant:   Kristína Puschenreiterová 

Zodpovedný projektant: Ing. Jan Pěnčík Ph.D 

Identifikačné číslo:  897986230 

 

 

b) Údaje o doterajšom využití a zastavanosti územia, o stavebnom 

pozemku a o majetkoprávnych vzťahoch 

Parcela 1656/16 nebola doteraz využívaná bola celoplošne zatrávnená a vo vlastníctve 

mesta. Stavbu bude realizovať stavebná firma STAVOSPOL s.r.o. na pozemku investora. 

Parcela sa nachádza v zastavanom území. Susediace parcely sú zastavané rodinnými 

domami a viac informácii o presných vzdialenostiach domov sú uvedené vo výkrese C1. 

Situácia. V katastre nehnuteľností je parcela uvedená ako stavebný pozemok. 

   

c) Údaje o prevedených prieskumoch a o napojeniach na dopravnú 

a technickú štruktúru 

Na stavbe bol urobený predbežný geologický prieskum zeminy a meranie radónu. Zemina 

je hlinito-piesčitá triedy F3. Táto zemina je jemnozrnná, priepustná a únosná. Modul 

pretvorenia Edef= 8-12 MPa. Podiel jemných častíc je 36-65%. Podzemná voda žiadnym 

spôsobom neovplyvňuje budúcu stavbu. Pozemok sa nachádza v kľudnej časti mesta 

Chorvátsky Grob. Pozemok je napojený na asfaltovú komunikáciu vo vlastníctve mesta 

Chorvátsky Grob. Na pozemku bude zhotovená prípojka kanalizácie DN 250 do jednotnej 

kanalizácie vo vlastníctve mesta, plynovodu DN 80 v správe SPP a.s., vodovodná prípojka 

z PE DN 63 na vodovodný rad PVC 90 v správe VVS a.s.. Podzemná káblová prípojka NN 

bude prevedená na distribučnú sieť v správe VSE a.s.. 



d) Informácie o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 

Dotknuté orgány:  

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

Východoslovenská energetika a.s. 

Slovenský plynárenský priemysel a.s. 

Mesto Chorvátsky Grob 

Požiadavky dotknutých orgánov stavby sú plánované v projektovej dokumentácii a budú 

dodržané podľa požiadaviek dotknutých orgánov. 

 

e) Informácie o dodržaní všeobecných požiadaviek na výstavbu 

Stavba je navrhnutá v súlade s požiadavkami vyhlášky číslo 268/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích na stavby. Stavba je umiestnená v súlade s vyhláškou číslo 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívaní území. 

 

a) Údaje o splnení podmienok regulačného plánu, územného 

rozhodnutia, poprípade územne plánovacej informácie u stavieb 

podľa § 104 odst. 1 stavebného zákona 

Plánovaná stavba splňuje podmienky územného rozhodnutia. Nachádza sa v zastavanej časti 

mesta. 

 

f) Vecné a časové väzby stavby na súvisiace a podmieňujúce stavby 

a iné opatrenia v dotknutom území 

Je nutné vybudovať staveniskový rozvádzač NN napojený na prívod ukončený v rozvodnej 

skrini na hranici pozemku. Taktiež je nutné vybudovať napojenie na vodovod ukončený vo 

vodovodnej šachte vodomerom.  

  

g) Predpokladaná doba výstavby vrátane popisu postupu výstavby 

Výstavba bude začatá úpravou zeminy dňa 16.6.2013. Koniec stavby sa odhaduje na 

27.9.2014. Výstavba bude pozostávať z 2 etáp. Prvá etapa bude geodetické zameranie 

parcely, stiahnutie ornice, výkopy a následné zhotovenie základových konštrukcii. Neskôr 

bude nasledovať vybudovanie stien a stropov u jednotlivých podlaží. Prvú etapu výstavby 

ukončí postavenie krovu a strešného plášťa. Počas druhej etapy sa vykonajú všetky na stavbe 

a v jej okolí. 

 



h) Štatistické údaje o orientačnej hodnote stavby bytovej, nebytovej, na 

ochranu životného prostredia a ostatné v tis. EURO, ďalej údaje 

o podlahovej ploche budovy bytovej či nebytovej v m2 a o počte bytov 

v budovách bytových a nebytových 

Plocha 1S:    119,465m2 

Plocha 1NP:    178,1m2 

Plocha 2NP:    175,94m2 

Plocha pozemku:   700,385 m2 

Zastavaná plocha:   240,21 m2 

Spevnená plocha:   326,45 m2 

Percento zastavania:   34,3 % 

Náklady na objekt:   240000€ 

Ostatné náklady:    4500€ 

Spolu:     244500€ 

 

  

 

 

 

 

 



2.2 Súhrnná technická správa 

1.Urbanistické, architektonické a stavebne technické riešenie 

a)zhodnotenie staveniska, u zmeny dokončenej stavby vyhodnotenie 

súčasného stavu konštrukcií, stavebne historický prieskum stavby, ktorá 

je kultúrnou pamiatkou a je v pamiatkovej rezervácii alebo pamiatkovej 

zóne 

Stavebný pozemok sa nachádza  v zastavenej časti mesta a naväzuje na infraštruktúru mesta. 

Parcela bude zo všetkých strán oplotená a v prednej časti pozemku bude zabezpečená 

bránou. 

b) urbanistické a architektonické riešenie stavby, poprípade pozemku 

s ňou súvisiacim 

V tejto časti mesta sú na parcelách samostatne stojace a voľne umiestnené rodinné domy. 

Budúci objekt svojím tvarom, rozmermi, použitými materiálmi, farebným zladením, ani 

iným spôsobom nenaruší architektonický vzhľad okolia.  Objekt je čiastočne podpivničený 

s dvoma nadzemnými podlažiami, ukončený sedlovou strechou s dvomi vikiermi. Pôdorysný 

tvar pripomína písmeno L. Hlavný vstup do objektu spolu s vjazdom do garáže je spevnená 

plocha so zámkovej dlažby a orientáciou na sever. Hlavný vstup je napojený priamo na 

priľahlú verejnú komunikáciu. Objekt je navrhnutý pre štvorčlennú rodinu. V suteréne domu 

sa nachádza chodba, skladovacia miestnosť, práčovňa, technická miestnosť a posilňovňa 

s kúpeľňou. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza zádverie so šatňou a vstupom do 

garáže, chodba, kúpeľňa, hosťovská  izba, kuchyňa s jedálenským kútom a obývacia izba. 

K prvému podlažiu prislúchajú aj dve vonkajšie terasy, ktoré sú prepojené so záhradou 

domu. K terasám je možný prístup z hosťovskej izby, z kuchyne alebo na obe terasy 

z obývacej izby. V druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve detské izby s možnosťou 

prístupu na zimnú terasu, pracovňa, kúpeľňa, a spálňa s vlastným šatníkom a kúpeľňou. 

Objekt je v súlade s regulačnými podmienkami uvedenými v územnom pláne mesta 

Chorvátsky Grob. 

c) technické riešenie s popisom pozemných stavieb a inžinierskych sietí 

a riešenie vonkajších plôch  

Objekt je navrhnutý čiastočne podpivničený s dvoma nadzemnými podlažiami, ukončený 

sedlovou strechou s dvomi vikiermi. Pôdorysný tvar pripomína písmeno L. Svetlé výšky 

podlaží sú 1s 2300mm, 1.NP 2600mm, 2.NP 2400mm.  Konštrukčné výšky podlaží sú 1S 

2800mm, 1.NP 3050mm, 2.NP 2850mm. Stavba je založená na základových pásoch 

z prostého betónu. Stavba je navrhnutá murovaná z dreveným krovom. Zvislé obvodové 

steny sú navrhnuté z debniacich tvárnic Prescot Max 250x400x500mm. Zvislé obvodové 

steny v nadzemných podlažiach sú navrhnuté  z pórobetónových tvárnic Ytong Theta 1,8-

300 499x249x300mm. Zvislé, vnútorné, nosné konštrukcie sú navrhnuté z pórobetónových 

tvárnic Ytong P2-400 300x249x599mm. Zvislé, vnútorné, nenosné steny sú navrhnuté 

z pórobetónových  tvárnic Ytong P2-500150x249x599mm. Vodorovné konštrukcie sú 

navrhnuté zo stropného systému Ytong tradičný nosníkový strop z stropných nosníkov 

Ytong rôzneho rozpätia a vložiek Ytong P4-500 599x200x249mm. Strecha je sedlová so 



sklonom 40°, strešný plášť tvorí strešná skladaná krytina Tondach. Objekt bude po celom 

obvode parcely oplotený. V okolí objektu sú navrhnuté trávnaté plochy aj spevnené plochy 

zo zámkovej dlažby. Objekt bude napojený na prípojky plynu, kanalizácie, vodovodu 

a elektriny.  

d) napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru  

Objekt je napojený na miestnu komunikáciu. Všetky inžinierske siete sú vedené pod 

komunikáciou a chodníkom. Podrobný popis a zakreslenie vedenia inžinierskych sietí je 

uvedené vo výkrese C1. Situácia.  

e) riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry vrátane riešenia dopravy 

v kľude, dodržanie podmienok stanovených pre navrhovanie v pod 

dolovanom svažitom území 

Doprava k rodinnému domu je po asfaltovej komunikácii. Šírka stojacej komunikácie je 6m 

so spádom 5%. Z miestnej komunikácie je prístup na parcelu cez vjazd zabezpečený bránou 

a na parcele je spevnená plocha zámkovou dlažbou o dĺžke 6,3m a širke 5,2m. Garáž je 

určená pre parkovanie dvoch osobných áut strednej triedy. Navrhovaná stavba nezasahuje 

do žiadneho ochranného pásma. 

f) vplyv stavby na životné prostredie a riešenie jeho ochrany 

Budúca stavba v žiadnom prípade neohrozí okolité životné prostredie. N a stavbe budú 

použité bežné technológie a materiály, ktoré neohrozujú životné prostredie. Odpady, ktoré 

vzniknú na stavbe budú triedené a vyvážané na miesto pre to určené. Odpady, ktoré vzniknú 

už počas využívania stavby budú triedené a odkladané do nádob, ktoré sú službou 

v pravidelnom intervale odvážané na určené miesto.  

 

g) riešenie bezbariérového užívania verejne prístupných plôch 

a komunikácií 

Projekt nerieši bezbariérové používanie. 

  

h) prieskumy  a merania, ich vyhodnotenie a začlenenie ich výsledkov 

do projektovej dokumentácie 

Na stavbe bol prevedený predbežný geologický prieskum zeminy a meranie radónu. Bola 

zistená hlinito-piesčitá zemina triedy F3. Zemina je priepustná, únosná a jemnozrnná. Modul 

pretvárnosti zeminy Edef=8-12 MPa. Podiel jemných častíc zeminy je 36-65%. Výpočtová 

tabuľková únosnosť je cca 250 kPa. Nebola zistená zvýšená hodnota radónu. Parcela je plne 

vhodná pre budúcu výstavbu. 

 

 



i) údaje o podkladoch o vytýčení stavby, geodetický referenčný 

polohový a výškový systém 

Pri zameriavaní sa vychádzalo z katastrálnej mapy. Parcela bola zameraná a vytýčená 

certifikovaným geodetom. Nadmorská výška 0,000 = 172,00 m n.m. Bpv 

 

j) členenie stavby na jednotlivé  stavebné a inžinierske objekty 

a technologické prevádzkové súbory 

Stavba nie je členená na jednotlivé stavebné ani inžinierske objekty. 

 

k) vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby pred 

negatívnymi účinkami prevedenia stavby a po jej dokončení, resp. ich 

minimalizácia 

Počas výstavby nebude prekročený nariadený hluk vytvorený prácou na pozemku majiteľa. 

Stavebné práce nebudú žiadnym spôsobom ohrozovať okolité stojace stavby. V prípade 

vjazdu na komunikáciu a následne znečistenia bude okamžite vykonané čistenie a vrátenie 

okolia do pôvodného stavu. Majitelia okolitých stavieb budú oboznámení s plánovanou 

stavbou. 

l) spôsob zaistenia ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov, pokiaľ 

nie je uvedený v časti F 

Pre činnosti spojené s výstavbou a montážou je záväzná vyhláška o bezpečnosti práce 

technických zariadení pri stavebných prácach, rovnako tak vyhláška 433/1991 Zb., 

Oznámenie o dohovore o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v stavebníctve, prípadne 

používanie mechanizmov a iných strojov, je pre ich používanie nutné vychádzať zo znenia 

vyhlášky číslo 77/1965 Zb. Pri vykonávaní všetkých prác je treba dodržiavať ustanovenia o 

bezpečnosti zdravia pri práci v zmysle ustanovení Ministerstva stavebníctva. Usporiadanie 

technologického zariadenia rešpektuje požiadavky na zaistenie bezpečnej prevádzky. 

Nebezpečné miesta a profily musia byť opatrené bezpečnostným farebným značením. 

Konštrukcia elektrických zariadení, výstroj a inštalácie podľa ČSN 34 1630. Stroje je 

potrebné umiestniť v najpriaznivejších podmienkach, pre prirodzené osvetlenie pracoviska 

denným svetlom, osvetlenie musí vyhovovať ČSN 36 0035, 36 0046, 36 0008. Pracovníci 

musia byť vybavení predpísanými ochrannými pomôckami. Vyznačenie inžinierskych sietí 

v situácii je iba orientačné, pred začatím zemných prác je investor povinný všetky siete 

nechať vytýčiť. Prípadné škody spôsobené nedodržaním vyššie uvedenej povinnosti alebo 

iným hrubým porušením podmienok pri práci v ochrannom pásme inžinierskych sietí padajú 

plne na ťarchu investora - stavebníka. Akékoľvek zmeny je nutné pred ich vykonaním 

konzultovať s projektantom a musia byť schválené príslušným stavebným úradom. 

 

 



2. Mechanická odolnosť a stabilita 

Preukaz statickým výpočtom, že stavba je navrhnutá tak, aby zaťaženie na ňu pôsobiace  v 

priebehu výstavby a užívania nemalo za následok: 

1) Zrútenie stavby alebo jej časti. 

2) Väčší stupeň neprípustného pretvorenia. 

3) Poškodenie iných častí stavby alebo zariadení alebo inštalovaného vybavenia následkom 

významnej deformácie nosnej konštrukcie. 

4) Poškodenie v prípade, keď je rozsah neúmerný pôvodnej príčine. 

Na stavbe sú použité certifikované materiály. S ohľadom na neveľký rozsah stavby, nie je 

nutný preukázateľný statický výpočet celej stavby. Obsahom projektovej dokumentácie je 

statické posúdenie návrhu krovu a zaťaženie pôsobiace na základovú pôdu. 

 

3. Požiarna bezpečnosť 

Požiarna bezpečnosť je riešená v samostatnej časti projektovej dokumentácie. 

1) Zachovanie nosnosti a stability konštrukcie po určitú dobu. 

2) Obmedzenie rozvoja a šírenia ohňa a dymu v stavbe. 

3) Obmedzenie šírenia požiaru na susedné stavbu. 

4) Umožnenie evakuácie osôb a zvierat. 

5) Umožnenie bezpečného zásahu jednotiek požiarnej ochrany. 

 

4. Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia 

Preslnenie, vetranie a vykurovanie jednotlivých izieb je navrhnuté podľa odporúčaných 

hodnôt v závislosti na dĺžke pobytu v miestnosti a pre pohodlie v obytnej miestnosti. V 

suteréne domu je tiež riešené odvetranie jednotlivých miestností. Všetky hygienické 

miestnosti budú prirodzene odvetrané oknami.  S odpadmi bude zaobchádzané podľa zákona 

č 185/2001 Zb., o odpadoch a o zmene niektorých ďalších zákonov, v platnom znení. 

Recyklovateľné materiály budú ponúknuté na recykláciu v recyklačnom zariadení, 

spáliteľný odpad bude ponúknutý k spáleniu do spaľovne komunálnych odpadov a 

nespáliteľný odpad bude uložený na povolenej skládke, bude vykonaná evidencia odpadov 

a doklady budú predložené pri záverečnej kontrolnej prehliadke. Hygienická nezávadnosť 

bude zaistená použitím schválených výrobkov, ktoré splňujú príslušné ustanovenia a normy 

a dodržaním správnej technologickej výstavby. 

 

 

 



5. Bezpečnosť pri užívaní 

Stavba je navrhnutá tak, aby nedochádzalo k úrazu pošmyknutím, pádom, nárazom, 

popálením, zásahom elektrickým prúdom, výbuchom vo vnútri alebo v blízkosti stavby. Pri 

vykonávaní a užívaní stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť premávky na pozemných 

komunikáciách pred budovou. 

 

6. Ochrana proti hluku 

Stavba odoláva škodlivému pôsobeniu vplyvu hluku a vibrácií. Zabezpečuje, aby hluk a 

vibrácie pôsobiace na ľudí a zvieratá neohrozí zdravie a zaručí nočný kľud vyhovujúci pre 

obytné a pracovné prostredie. Po dobu výstavby je nutné, aby nedochádzalo k obťažovaniu 

okolia nadmerným hlukom. Preto je nutné dodržiavať zásady: 

1) Po dobu výstavby nasadzovať stavebné stroje v riadnom technickom stave, opatrené 

predpísanými krytmi pre zníženie hluku. 

2) Vykonávať priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných mechanizmov. 

3) Zabezpečovať plynulú prácu stavebných strojov zaistením dostatočného počtu 

dopravných prostriedkov. V čase nutných prestávok zastavovať motory strojov. 

Pri prevádzke budovy je šírenie hluku bránené návrhom akustických konštrukcií podľa 

platných noriem. 

 

7. Úspora energia a ochrana tepla 

1) Splnenie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a splnenie porovnávacích 

ukazovateľov podľa jednotnej metodiky výpočtu energetickej hospodárnosti budov. 

2) Stanovenie celkovej energetickej spotreby stavby. 

Tvar budovy a dispozičné riešenie zaisťuje, že spotreba energie na vykurovanie budovy je 

čo najnižšia. Pri návrhu budovy sú rešpektované klimatické podmienky lokality. Budova 

zaisťuje obyvateľom tepelnú pohodu v interiéri. Obálka budovy teda spĺňa požadované 

hodnoty súčiniteľa prestupu tepla U (W/m2K). Budova sa radí do skupiny B - úsporná, teda 

vyhovujúci. 

 

8. Riešenie prístupu a používania osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie 

Navrhovaný objekt nie je riešený ako bezbariérový. 

 

 

 



9. Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia 

Stavba odoláva škodlivému pôsobeniu prostredia (vplyvom pôdnej vlhkosti a podzemnej 

vody, vplyvom atmosférickým a chemickým žiarením). Úroveň podlahy je 300 mm nad 

úrovňou upraveného terénu. Podľa meraní radónu bolo stanovené, že stavebná parcela má 

nízky radónový index a nie je sú potrebné opatrenia proti radónu. Agresívne podzemné vody 

sa v okolí nevyskytujú. Budova nezasahuje do žiadneho ochranného ani bezpečnostného 

pásma. 

 

10. Ochrana obyvateľstva  

Splnenie základných požiadaviek na situovanie a stavebné riešenie stavby z hľadiska 

ochrany obyvateľstva. Projekt je spracovaný v súlade so všetkými platnými vyhláškami a 

normami, sú teda splnené podmienky ochrany obyvateľstva. 

 

11.Inžinierske stavby (objekty) 

1) Odvodnenie územia vrátane zneškodňovania odpadových vôd 

Odvodnenie strešného plášťa je riešené žľabmi zo švédskej ocele, dažďová voda je vedená 

do systému vsakovacích rúr na pozemku. Splaškový odpad je vedený do jednotnej 

kanalizácie prípojkou DN 250 vo vlastníctve mesta Chorvátsky Grob. 

2) Zásobovanie vodou 

Zásobovanie vodou je riešené z verejného vodovodného radu v správe VVS a.s.. Prípojka je 

z PE DN 63. 

3) Zásobovanie energiami 

Zásobovanie NN je riešené z verejného podzemného vedenia NN v správe VSE a.s.. 

4) Riešenie dopravy 

Bytový dom je napojený na asfaltovú obslužnú komunikáciu. 

5) Povrchové úpravy okolia stavby, vrátane vegetačných úprav 

Všetky spevnené plochy na pozemku budú z betónovej zámkovej dlažby. Okolie  budovy 

bude zatrávnené a budú tu vysadené okrasné rôzné rastliny a dreviny. 

6) Elektronické komunikácie 

Bytový dom nie je napojený na žiadne elektronické komunikácie 

 

12. Výrobné a nevýrobné technologické zariadenia stavieb 

Stavba neobsahuje žiadne výrobné ani nevýrobné technologické zariadenia. 

 



2.3 Technická správa 

1. Architektonicky a stavebne technické riešenie 

1.1 Účel objektu 

Jedná sa o novostavbu dvojpodlažného čiastočne podpivničeného rodinného domu o jednej 

bytovej jednotke pre štvorčlennú rodinu, vrátane napojení na inžinierske siete, zjazdom 

z miestnej komunikácie a spevnených plôch objektu. Pôdorysné rozmery objektu sú 

15,3x15,7m. 

1.2 Zásady architektonického, funkčného, dispozičného a výtvarného riešenia 

a riešenia vegetačných úprav okolia objektu, vrátane riešenia prístupu a užívania 

objektu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie  

Architektonické riešenie: 

Riešenie rodinného domu vychádza z okolitej zástavby a ničím ju nenarúša. Jedná sa o kľudnú 

lokalitu v meste Chorvátsky Grob na ulici Chorvatská. V tejto časti mesta sú rodinné domy 

umiestnené ako samostatne stojace na parcelách. Pozdĺž severnej hranice pozemku je vedená 

obslužná komunikácia o šírke 6m a chodník a šírke 1,5m. Navrhnutý rodinný dom je 

pôdorysného tvaru pripomínajúci písmeno L. Prístup k objektu, k hlavnému vstupu a garáži je 

zo severnej strany. Na západnej strane sa nachádzajú dva zadné vstupy do objektu. Zastrešenie 

rodinného domu je navrhnuté ako jednoplášťová sedlová strecha so sklonom 40°. Fasáda 

rodinného domu bude krémovej farby Ral 1012, okná a dvere budú drevené odtieňu svetlý dub, 

sekčné garážové vráta budú odtieňu podľa výrobcu zlatý dub. Vonkajší sokel bude zhotovených 

vo výšky 150mm od upraveného terénu z lícovaných tehál Klinker tehlovej farby. Spevnené 

plochy príjazdovej cesty a chodníku budú zhotovený z betónovej zámkovej dlažby. Rodinný 

dom bude postavený pórobetónového tehlového systému Ytong.  

Funkčné, dispozičné a výtvarné riešenie: 

V 1S rodinného domu sa nachádza: 

- Skladovacia miestnosť 

- Technická miestnosť 

- Chodba 

- Posilňovňa 

- Práčovňa 

- Kúpeľňa + WC 

V 1.NP rodinného domu sa nachádzajú: 

- Zádverie 

- Šatník  

- Chodba 

- Kúpeľňa + WC 

- Kuchyňa + Jedálensky kút 



- Obývacia izba 

- Hosťovská izba 

- Garáž 

V 2.NP rodinného domu sa nachádzajú:  

-  Dve detské izby 

- Zimná záhrada 

- Chodba 

- Pracovňa 

- Kúpeľňa + WC  

- Spálňa + Šatník + Kúpeľňa s WC 

Do objektu sa vchádza cez zádverie. Na zádverie je napojený šatník, vstup na chodbu a taktiež 

vstup do garáže. Z chodby vstupujeme do hosťovskej izby, kúpeľne s WC a kuchyne 

s jedálenským kútom. Kuchyňa s jedálenským kútom je prepojená s obývacou izbou 

s prístupom na terasu a dvor. Hosťovská izba ma k dispozíciu druhú terasu. V chodbe je 

umiestnené točité schodište v tvare U vedené do suterénu a taktiež do 2.NP. V suteréne je 

z chodby prístup do technickej miestnosti, skladovacej miestnosti, práčovne a posilňovne. 

Z posilňovne je prístup do kúpeľne s WC. V 2.NP je z chodby prístup do pracovne, kúpeľne 

s WC, dvoch detských izieb a spálne. Detské izby majú prístup do zimnej záhrady s možnosťou 

krásneho výhľadu na záhradu. K Spálni prislúcha samostatná kúpeľňa s WC a šatníkom. 

Riešenie vegetačných úprav okolia objektu: 

Po dokončení stavebných prác dôjde k spätnému ozeleneniu všetkých plôch, ktoré boli dotknuté 

stavebnou činnosťou, a ktoré majú byť využité ako spevnené plochy. Zelená plocha bude 

zatrávnená a nasadené rôzne rastliny a dreviny. 

Užívanie objektu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu: 

Projekt nerieši bezbariérové používanie. 

1.3 Kapacity, úžitkové plochy, obostavaný priestor, zastavené plochy, osvetlenie 

a oslnenie  

Predpokladaná kapacita sú 4 osoby. Objekt ma 1S, 1.NP a 2.NP. Podlažia sú prepojené 

vnútorným schodiskom. 

Plocha pozemku:   700,385 m2 

Zastavaná plocha:   240,21 m2 

Spevnená plocha:   326,45 m2 

Percento zastavania:   34,3 % 

Max. výška hrebeňa:   9,025m 

Pôdorysné rozmery objektu:   15,3 x 15,7m 



1.4 Technické a konštrukčné riešenie, požadovaná životnosť 

Novostavba rodinného domu je riešená ako čiastočne podpivničená stavba na základových 

pásoch z prostého betónu C12/15. Podkladná doska z prostého betónu C12/15. Zvislé obvodové 

nosné konštrukcie v suteréne sú navrhnuté z debniacich tvárnic Prescot Max 250x400x500mm. 

Zvislé obvodové steny v nadzemných podlažiach sú navrhnuté  z pórobetónových tvárnic Ytong 

Theta 1,8-300 499x249x300mm. Zvislé, vnútorné, nosné konštrukcie sú navrhnuté 

z pórobetónových tvárnic Ytong P2-400 300x249x599mm. Zvislé, vnútorné, nenosné steny sú 

navrhnuté z pórobetónových  tvárnic Ytong P2-500150x249x599mm. Vodorovné konštrukcie 

sú navrhnuté zo stropného systému Ytong tradičný nosníkový strop z stropných nosníkov 

Ytong rôzneho rozpätia a vložiek Ytong P4-500 599x200x249mm. Strecha je sedlová so 

sklonom 40°, strešný plášť tvorí strešná skladaná krytina Tondach. Okná sú navrhnuté drevené 

eurookná s izolačným trojsklom. Vstupné dvere eurodvere s bezpečnostným kovaním a taktiež 

s izolačným trojsklom. Okolo rodinného domu je navrhnutý odkvapový chodník šírky 500mm  

z násypného riečneho štrku frakcie 30-50mm. Príjazdová cesta a chodník sú navrhnuté 

z betónovej zámkovej dlažby.  

Požadovaná životnosť: 

Životnosť stavby sa predpokladá 50-100 rokov, pre opomenutí živelných či iných katastrof. 

Stavebne konštrukčné riešenie stavby: 

1.4.1 Práce HSV 

a) Zemné práce 

Výkopové prace budú obsahovať strojné hĺbenie výkopu pre základové pásy a vedenie 

inžinierskych sietí od miesta napojenia na hranicu pozemku objektu. Podľa podmienok 

určených v územnom rozhodnutí sa pred zahájením zemných prác objekt rodinného domu 

vytýči lavičkami. Taktiež sa zreteľne označí výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné 

výšky. Zemné práce začnú skrývkou ornice a to do hĺbky cca 250 mm. Následne sa vykope 

stavebná jama pre podpivničenú časť objektu a potom sa vykopú ryhy pre základové pásy pod 

obvodovými stenami a pod vnútornými nosnými stenami. Zemina z výkopu bude ponechaná 

na skládke na parcele pre spätné zásypy a hrubé terénne úpravy. Ďalej sa vykoná ručné 

začistenie základových škár.  

 

b) Základové konštrukcie 

Objekt bude založený na pôvodnej únosnej zemine únosnosti 175kPa. Základy sa urobia 

z prostého betónu C12/15. Založenie objektu musí byť prevedené na únosnú zeminu 

vyhovujúcu v základovej škáre. V žiadnom prípade nesmie hĺbka založenia klesnúť pod 

minimálnu nezamrznú hĺbku 0,8m.  Betonáž základových konštrukcii nesmie byť prevedená na 

podmáčanú základovú škáru. V projekte je uvažované založenie na hlinito-piesčitú pôdu  triedy 

F3 a preto nie je nutné robiť drenáž. Založenie objektu bude na základových pásoch doplnených 

základovou doskou. Základové pásy pod obvodovou stenou v suteréne hr. 400mm navrhnuté 

šírky 700mm a výšky 500mm, pod obvodovou stenou hr.500mm v nepodpivničenej časti 

navrhnuté šírky 700mm a výšky 500mm. Základový pás pod vnútornou nosnou stenou hr. 



300mm navrhnuté šírky 500mm a výšky 500mm. Podkladný betón C12/15 hr. 100mm je 

vystužený kari sieťou B 500A. Základy prevádzať podľa projektovej dokumentácie. 

 

c) Zvislý nosné konštrukcie 

Pre murovanie zvislých konštrukcii je použitý pórobetónový murovací systém Ytong. Zvislé 

obvodové steny v nadzemných podlažiach sú navrhnuté  z pórobetónových tvárnic Ytong Theta 

1,8-300 499x249x300mm na maltu murovaciu maltu Ytong s pevnosťou v tlaku 5N/mm2. 

Zvislé, vnútorné, nosné konštrukcie sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic Ytong P2-

400 300x249x599mm na maltu murovaciu maltu Ytong s pevnosťou v tlaku 5N/mm2. Zvislé, 

vnútorné, nenosné steny sú navrhnuté z pórobetónových  tvárnic Ytong P2-

500150x249x599mm na maltu murovaciu maltu Ytong s pevnosťou v tlaku 5N/mm2.  

 

d) Vodorovné konštrukcie 

Vodorovné konštrukcie sú navrhnuté zo stropného systému Ytong tradičný nosníkový strop 

z stropných nosníkov Ytong rôzneho rozpätia a vložiek Ytong P4-500 599x200x249mm. 

Stropný systém je doplnený roznášanou doskou hr. 100mm z betónu C20/25 a vystužený kari 

sieťou B500A. Stropná konštrukcia v oboch podlažiach je celkovej hrúbky 300mm. Stropnú 

konštrukciu prevádzať podľa výkresovej časti  projektovej dokumentácie. Stužujúce vence 

budú prevedené zo ŽB, betón C20/25 a výstuž B500B navrhnuté podľa statického výpočtu. 

Stužujúce vence po obvode na stane k exteriéru budú zateplené tepelnou izoláciou EPS Isover 

Greywall a obmurovaná bude tvárnicou Ytong P2-500 na výšku 2x 75x150x599mm. Nad 

okennými a dvernými otvormi budú osadené nosné preklady Ytong označením a veľkosťou 

závisiacou na veľkosti otvorov. 

 

e) Strešné konštrukcie  

Zastrešenie rodinného domu je tvorené jednoplášťovou sedlovou strechou s dvomi vikiermi 

pod sklonom 40°. Použitá strešná krytina z pálených tašiek Tondach typu Románska 12 

s povrchovou úpravou engoby červená.  Tepelná izolácia je použitá Isover unirol Profi medzi 

krokvami aj pod. Vnútorný podhľad tvoria protipožiarne sadrokartónové dosky Rigips. 

 

f) Schodište 

Vnútorné schodište je točité v tvare U zo železobetónovej monolitickej dosky. Schodisko je 

široké 1900mm s ramenami šírky 900mm a zrkadlom šírky 100mm. Výška stupňa zo suterénu 

do 1.NP je 172mm a šírka 290mm. Výška stupňa z 1.NP do 2.NP je 166,67mm a šírka 290mm. 

 

1.4.2 Práce PSV 

a) Izolácia proti vode a radónu 

Ako izolácia proti zemnej vlhkosti sa použije natieraná hydroizolácia Weber Superflex D24 hr. 

4mm a na suterénnych stenách bude doplnená geotextília a nopová fólia. Z dôvodu nízkeho 

radónového rizika nie je nutné zaistenie protiradónovej izolácie. 

 

 

 



b) Tepelná izolácia 

Tepelná izolácia v podlahovej konštrukcii V 1S bude Isover  EPS hr. 140mm. V podlahovej 

konštrukcii v 1.NP bude tepelná izolácia Isover EPS 100S hr. 80mm a v 2.NP bude tepelná 

izolácia Isover T-N hr. 30mm.  

 

c) Strešná krytina 

Tepelná izolácia v strešnej konštrukcii je použitá Isover unirol Profi medzi krokvami 

hr.180mm, pod krokvami hr.120mm, medzi klieštinami hr. 160mm a pod klieštinami 

hr.120mm.  

 

d) Stolárske výrobky 

Okenné výplne sú drevené eurookná jedno alebo dvojkrídlové  s izolačným trojsklom 

Uw=0,7W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K, farebné prevedenie svetlo hnedé, kovanie štandart. Vchodové 

drevené dvere jednokrídlové s izolačným trojsklom Uw=0,7W/m2K, Ug= 0,5 W/m2K. Sekčné 

garážové vráta Lomax so štandardným kovaním STD, farba: Zlatý dub. Vnútorné parapety budú 

drevené. Vnútorné dvere budú osadené na obložkové zárubne farby hnedej. 

 

e) Klampiarske výrobky 

Vonkajšie parapety budú z hliníkového ohýbaného plechu farby zlatý dub. Klampiarske prvky 

budú prevedené podľa ČSN 73 3610- Navrhování klempířských konstrukcí. Odvod dažďovej 

vody zo strechy bude polkruhovým žľabom priemeru 150mm, ktorý sa napojí na kruhový zvod 

priemeru 100mm. 

 

f) zámočnícke výrobky  

Jedná sa o drobné kotviace prvky potrebné pri výstavbe. 

 

g) Podlahy 

Konštrukcie podláh sú navrhnuté ako ťažké plávajúce podlahy. Nášľapné vrstvy podláh sú 

keramická dlažba, laminátová podlaha, pvc podlaha a cementový poter v garáži.  

 

h) Obklady a dlažby 

Obklady stien keramickým obkladom bude v kúpeľniach do výšky stropu. Obklad nad 

kuchynskou linkou bude vo výške 600 a 800mm. 

 

i)  Maľby, nátery a omietky 

Vonkajšia fasáda bude krémovej farby Ral 1012. Vnútorné farby stien bude prispôsobené 

orientácii miestnosti k svetovým stranám a prípadnému účelu miestnosti. 

 

j) Spevnené plochy 

Okolo objektu je navrhnutý odkvapový chodník šírky 500mm z nasypaného riečneho štrku 

frakcie 30-50mm. Prístup k objektu od komunikácie je z betónovej zámkovej dlažby hr.80mm. 

 

 



1.5 Tepelne technické vlastnosti stavebných konštrukcii a výplní otvorov 

Viz. Tepelné technické posúdenie 

1.6 Spôsob založenia objektu s ohľadom na výsledky inžinierskogeologického 

a hydrogeologického prieskumu 

Objekt bude založený na základových pások, ktoré budú prevedené z prostého betónu triedy 

C12/15 a základová betónová doska bude z z prostého betónu C12/15, kde sa po celej ploche 

vloží Kari sieť B500A . Všetky základové škáry budú umiestnené v nezámrznej hĺbke.  

1.7 Vplyv objektu a jeho užívanie na životné prostredie 

Stavba a jej prevádzka nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie. Zhrnutá ornica bude 

využitá k terénnym úpravám na pozemku investor. Skladby obvodových konštrukcii sa 

vyznačujú vysokou hodnotou tepelného odporu. Toto riešenie prispieva k zníženiu spotreby 

tepla, čo minimalizuje negatívny vplyv stavby na zhoršovanie životného prostredia. Odpady 

vzniknuté počas výstavby budú triedené a likvidované v súlade s platnými zákonmi o odpadoch. 

Po skončení stavebných prác bude prevedená výsadba novej zelene. Výsadba trvalých porastov 

musí byť umiestnená mimo ochranné pásma podzemných vedení. 

1.8 Dopravné riešenie 

Na parcele 1656/16bude vybudovaný nový zjazd z komunikácie. Zjazd bude prevedený 

bezprašnou povrchovou úpravou z betónovej zámkovej dlažby. V mieste napojenia 

konštrukčných vrstiev na stojacu vozovku bude prevedené stupňovito. Pracovné škáry budú 

ošetrené podľa platných ČSN. Dĺžka zjazdu od hrany stavby bude 6,3m. Vozovka bude 

udržiavaná v čistom stave, prípadné nánosy nečistôt zo stavby budú ihneď odstránené. Vlastník 

taktiež musí zaistiť údržbu zjazdu 2m pred a 2m za na vlastné náklady. Verejná komunikácia 

je vo vlastníctve mesta Chorvátsky Grob. Komunikácie je obojsmerná. 

1.9 Ochrana objektu pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia, 

protiradónové opatrenia 

Objekt je navrhnutý tak ,aby odolával bežným aj zvýšeným nárokom na ochranu pred 

škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia. Čo sú napr. Klimatické vplyvy (vietor, dážď, mráz, 

slnečné žiarenie), vplyv podzemnej vody, radónu, hluku. Pozemok je v oblasti s nízkym  

radónovým rizikom, preto nie sú nutné žiadne protiradónové opatrenia. Budú použité len 

klasické izolácie proti vode a zemnej vlhkosti. 

1.10 Dodržanie obecných požiadaviek na výstavbu 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Ďalej sú rešpektované požiadavky: 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívaní území 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívaní staveb 

osobami s omezenou schopnosťou pohybu a orientace 

Vyhláška č 499/2006 Sb. o dokumentaci stave 



3. Záver 

Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť a spracovať projektovú dokumentáciu 

nízkoenergetického rodinného domu v súlade s normou. Bol spracovaný návrh vhodného 

správneho riešenia orientácii k svetovým stranám, konštrukčného systému objektu, použité 

materiály. Práca je v súlade so zadaním. Vzhľadom k prvotnému návrhu v štúdiách sa vykonali 

len minimálne zmeny v návrhu materiálov prípadne povrchových uprav. Podstata dispozičného 

riešenie sa nezmenila. Výstupom práce je projektová dokumentácia pre prevedenie stavby 

objektu rodinného domu. 
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5. Zoznam použitých skratiek a symbolov 

TI  Tepelná izolácia 

HI  Hydroizolácia 

NP  Nadzemné podlažie 

S  Suterén 

Stat. Výp Statický výpočet  

Podl.  Podlaha 

Hr.  Hrúbka 

Dl.  Dĺžka  

Konšt.  Konštrukcia 

Min.  minimálna 

ŽB  Železobetón 

OZN.  označenie 



6. Zoznam príloh 

 
Zložka A 

- v.č. A1 Štúdia 1S 

- v.č. A2 Štúdia 1NP 

- v.č. A3 Štúdia 2NP 

- v.č. A4 Štúdia rez A-A 

- v.č. A5 Štúdia rez B-B 

- Vizualizácia severovýchod 

 

Zložka B 

- Posúdenie súčiniteľa prestupu tepla 

- Energetický štítok 

- Výpočet základových pásov 

- Výpočet schodiska 1S 

- Výpočet schodiska 1NP 

- Posúdenie krokvy 

 

Zložka C 

- v.č. C1 Situácia 

- v.č. C2 Základy 

- v.č. C3 Pôdorys 1S 

- v.č. C4 Pôdorys 1NP 

- v.č. C5 Pôdorys 2NP 

- v.č. C6 Výkres zostavy stropných dielcov nad 1S 

- v.č. C7 Výkres zostavy stropných dielcov nad 1NP 

- v.č. C8 Krov 

- v.č. C9 Zvislý rez objektom A - A 

- v.č. C10 Zvislý rez objektom B - B 

- v.č. C11 Zvislý rez objektom C - C 



- v.č. C12 Severný pohľad 

- v.č. C13 Južný pohľad 

- v.č. C14 Východný pohľad 

- v.č. C15 Západný pohľad 

- v.č. C16 Detail č. 1 

- v.č. C17 Detail č. 2 

- v.č. C18 Detail č. 3 

- v.č. C19 Detail č. 4 

- v.č. C20 Detail č. 5 

- v.č. C21 Detail č. 6 

- v.č. C22 Detail č. 7 

- Výpis skladieb konštrukcií 1 

- Výpis skladieb konštrukcií 2 

- Výpis skladieb konštrukcií 3 

- Výpis skladieb konštrukcií 4 

- Výpis skladieb konštrukcií 5 

- Výpis skladieb konštrukcií 6 

- Výpis skladieb konštrukcií 7 

- Výpis skladieb konštrukcií 8 

- Výpis stolárskych výrobkov 1 

- Výpis stolárskych výrobkov 2 

- Výpis stolárskych výrobkov 3 

- Výpis stolárskych výrobkov 4 

- Výpis stolárskych výrobkov 5 

- Výpis stolárskych výrobkov 6 

- Výpis klampiarskych výrobkov 1 

- Výpis klampiarskych výrobkov 2 

- Výpis plastových výrobkov 1 
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