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Abstrakt  

Táto práca rieši projektovú dokumentáciu pre novostavbu samostatne stojaceho 

rodinného domu s pristavenou garážou v meste Štúrovo. Dom je navrhnutý pre 

štvorčlennú rodinu. Rodinný dom je navrhnutý ako dvojpodlažný, nepodpivničený so 

šikmou sedlovou strechou. Objekt je situovaný na mierne svažitom teréne. Garáž je 

navrhnutá s plochou strechou. Obvodové murivo je tvorené keramickými tvarovkami 

s integrovanou minerálnou vatou Porotherm. Konštrukcia vnútorných stien a stropov je 

zhotovená zo systému Porotherm. Súčasťou projektovej dokumentácie je tepelne 

technické posúdenie, akustické posúdenie a požiarne bezpečnostné posúdenie. Súčasťou 

práce je posúdenie dopadov na životné prostredie navrhnutej novostavby rodinného 

domu. 

Kľúčové slová 

Novostavba rodinného domu, pristavaná garáž, murovaný konštrukčný systém, sedlová 

strecha, environmentálne posúdenie 

 

Abstract 

The thesis deals with design documentation of detached house with a double garage in 

Sturovo. The house is designed for four-member family. The house is designed as two-

storay building, without basement and with sloping roof. The house is situated on slightly 

sloping terrain. The garage is designed with a flat roof. External walls are made of 

masonry structure of brick blocks with integrated mineral wool. Construction of interior 

walls and cielings are made of  the Porotherm system. Part of the design documentation 

is thermal assessment, accustic assessment and fire safety assessment. Part of thesis is 

environmental assessment of designed newly-build detached house. 

Key words 

Newly-built single-family house, detached house, double garage, masonry construction 

system, saddle roof, environmental assessment 
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1. ÚVOD 

 Bakalárska práca je zameraná na spracovanie projektovej dokumentácie 

samostatne stojaceho rodinného domu. Rodinný dom je umiestnení na mierne svahovitom 

teréne v meste Štúrovo na ulici Komenského. Dom je navrhnutý pre trvalý pobyt 

štvorčlennej rodiny. Jedná sa o samostatne stojaci, dvojpodlažný, nepodpivničený dom 

zastrešený sedlovou jednoplášťovou strechou, ktorej súčasťou je vystupujúci vikier. 

K domu je pristavená garáž s plochou strechou. 

Rodinný dom je navrhnutý ako stenový systém. Zvislé konštrukcie a stropy sú 

zhotovené zo systému Porotherm. Obvodové murivo je zhotovené z keramickej tvarovky 

Porotherm T Profi s integrovanou minerálnou izoláciou hrúbky 380 mm. Základové pásy 

pod nosným murivom sú prevedené z prostého betónu C 16/20. Konštrukcia krovu je 

v úrovni druhého nadzemného podlažia zateplená tepelnou izoláciou Isover Orsik MW 

celkovej hrúbky 220 mm. Spodná stavba je zateplená tepelne izolačnými doskami Isover 

EPS 70S hrúbky 180 mm. Nad garážou je zhotovená jednoplášťová plochá strecha. 

Schodisko v objekte je zatočené, doskové monolitické zo železobetónu C 20/25 + oceľ 

B500B.  

Dispozičné riešenie je riešené v súlade s platnými predpismi a normami. 

V objekte sa neuvažuje pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a preto projekt 

túto problematiku nerieši. Projektová dokumentácia taktiež rieši problematiku tepelnej 

techniky a požiarnej bezpečnosti. 

Cieľom bolo vytvoriť návrh rodinného domu, ktorý splňuje všetky potreby 

a priania budúcich obyvateľov a aby dom plnil požadovanú funkciu priestrannej 

a funkčne využiteľnej dispozície. 
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A.1 Identifikačné údaje  

A.1.1 Údaje o stavbe: 

Názov stavby :   Novostavba rodinného domu, Štúrovo     

Miesto stavby :  p.č. 1439/125, k.ú. Štúrovo (861553)       

Kraj :     Nitra                 

Stavebný úrad :  Štúrovo                    

Predmet dokumentace : novostavba rodinného domu     

  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi:  

Investor :   RICHARD PAKSI      

    Rákocziho 58, Štúrovo 943 01, Slovenská republika 

  

A.1.3. Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie:  

Projektant :    Richard Paksi       

    Rákocziho 58, 943 01 Štúrovo    

    E-mail: richpaksi@gmail.com, tel.: +421 908 877 777 

Hlavní projektant :  Richard Paksi 

Spracovatelia projektovej dokumentácie :                   

-Stavebné riešenie :    Richard Paksi                 

-Požiarne bezpečnostné riešenie : Richard Paksi      

   

A.2 Zoznam vstupných podkladov: 

- katastrálna mapa katastrálneho územia Štúrovo  

-geodetické zamerania pozemku  

-terénny prieskum           

mailto:richpaksi@gmail.com
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A.3 Údaje o území:   

a) Rozsah riešeného územia        

 Navrhnutý rodinný dom bude umiestnení na pozemku p.č. 1439/125, k.ú. 

 Štúrovo pri ulici Komenského v zástavbe rodinných domov. Pozemok pre 

 výstavbu je v súčasnej dobe nezastavaný.  

b) Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov (pamiatková 

rezervácia, pamiatková zóna, prevažne chránené územie, záplavové územie apod.) 

 Stavba nebude na území chránenom podľa iných právnych predpisov. 

c) Údaje o odtokových pomeroch        

 Rodinný dom bude napojený na technickú infraštruktúru mesta. Dažďová voda 

 zo striech bude odvádzaná do retenčnej nádrže.     

d) Údaje o súlade s územnoplánovacou dokumentáciou     

 Stavba je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou.  

e) Údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou 

nahradzujúcou územné rozhodnutie       

 Stavba je v súlade s územným rozhodnutím. 

f) Údaje o dodržaní všeobecných požiadavkou na využitie územia   

 Sú dodržané obecné požiadavky na využitie územia. 

g) Údaje o splnení požiadavkou dotknutých orgánov     

 Projektová dokumentácia rešpektuje písomné vyjadrenia a technické podmienky 

 všetkých dotknutých orgánov a správcov sietí. 

h) Zoznam výnimiek a úľavových riešení       

 V dobe spracovania projektovej dokumentácie neboli známe žiadne výnimky 

 a úľavové opatrenie na riešenú stavbu. 

i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií     

 V dobe spracovania projektovej dokumentácie neboli známe žiadne investície. 
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j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých zhotovením stavby (podľa katastru 

nehnuteľností)      

-p.č. 1434 v k.ú. Štúrovo         

 zastavaná plocha a nádvorie, 432 m²       

 Vlastník : Wagner Angelika r. Némethová, Rottmannsbodenstrase 39, 

Binningen, PSČ 4102, Švajčiarsko  

 -p.č. 1445 v k.ú. Štúrovo         

 zastavaná plocha a nádvorie, 300 m²      

 Vlastník : JANICEK VOJTECH,22.12.1940  

-p.č. 1164/1 v k.ú. Štúrovo         

 ostatná plocha, 14448 m²       

 Vlastník : Slovenská republika        

 Správce : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, PSČ 826 19, SR   

         

A.4 Údaje o stavbe: 

a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby     

 Projekt rieši novostavbu rodinného domu. 

b) Účel užívanej stavby         

 Stavba bude slúžiť pre rodinné bývanie.  

c) Trvalá alebo dočasná stavba        

 Projektová dokumentácia rieši stavbu ako trvalú. 

d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kultúrne pamiatky 

a pod.)          

 V dobe spracovania projektovej dokumentácie nebola známa žiadna ochrana 

  pozemku podľa iných právnych predpisov.  
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e) Údaje o dodržaní technických požiadavkou na stavbu a všeobecných technických 

požiadavkou zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb   

 Projektová dokumentácia je riešená v súlade so stavebným zákonom č.   

 183/2006 Sb. v znení neskorších  predpisov, s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o  

 technických požiadavkách na stavby v znení neskorších predpisov a taktiež v 

 súlade s príslušnými ČSN, ktoré sa týkajú navrhovanej stavby. Rodinný dom nie 

 je určení pre užívanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácii 

 a z tohto dôvodu nie je navrhnutý ako bezbariérový. 

f) Údaje o splnení požiadavkou dotknutých orgánov a požiadavkou vyplývajúcich 

z iných právnych predpisov        

 Projektová dokumentácia rešpektuje písomné vyjadrenia a technické podmienky 

 všetkých dotknutých orgánov a správcov sietí. Stavba nepodlieha požiadavkám 

  vyplývajúcich z iných právnych predpisov. 

 

g) Zoznam výnimiek a úlavových riešení       

 V dobe spracovania projektovej dokumentácie neboli známe žiadne výnimky  a 

  úlavové riešenia. 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

 Zastavaná plocha:    17,1 m²    

 Plocha parcely:    747 m² 

Obostavaný priestor:    945 mᶟ    

 Úžitná plocha:    231,3 m²    

 Počet uživatelov:    4 

i) Základné bilancie stavby        

 Odhad množstva splaškových vôd a odhad bilancie potreby vody :  

 V objektu je navrhnutých 6 obytných miestností pre 4 ľudí Stanovenie potreby 

 vody je prevedené v súlade  s vyhláškou 120/2011 Sb.   

 Qd = 10 l/den/os . 4 osoby = 50 l/den = 0,04 m3 /den     

 Qměs = 0,04 m3 /den . 30 dní = 1,2 m3 /měs      

 Qrok = 0,04 m3 /den . 365 dní = 14,6 m3 /rok   
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 Odpovedajúci priemerný denný prietok odpadných splaškových = 0,05 m3 /deň, 

 tj. celkom za rok 18,25 m3 /rok.  

Likvidácia dažďových vôd – odvádzaná do retenčnej nádrže na pozemku 

investora.          

 Objekt bude vykurovaný tepelným čerpadlom Mitsubitshi Electric Zubandan New 

Geneation PUHZ-SW100YHA (10 kW), ktoré bude slúžiť tak isto aj na ohrev 

teplej vody.  

Energetická náročnosť budovy viz Energetický štítok.  

Pri prevádzke rodinného domu bude vznikať komunálny odpad, ktorý bude 

ukladaný v odpadkovom kontajnery na pozemku investora. Odpad bude 

likvidovaný v súlade s kategorizáciou v zmyslu zákona č. 185/2001 Sb., 

a výhlášky MŽPČR 381/2001, ktorou sa vyhlasuje katalóg odpadov. 

j) Základné predpoklady výstavby        

 Predpokladáme, že v súlade s požiadavkami stavebníka bude projektovaná 

  výstavba prevedená v nasledujúcich termínoch:     

  - predpokladané zahájenie výstavby 03/2017 

- predpokladané ukončenie výstavby 03/2018 

- předpokládaná doba výstavby 12 měsíců 

Stavba nebude členěna na etapy  

k) Orientační náklady stavby         

 Cena je stanovená hrubým odhadom ........................ 4 357 000,- Kč 

A.5 Členení stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 SO 01 - Rodinný dom   SO 07 – Prípojka NN   

 SO 02 – Garáž    SO 08 – Zdelovacie vedenie spojové 

 SO 03 – Přípojka vodovodu   SO 09 – Oplotenie   

 SO 04 – Stoková kanalizácia   SO 10 – Terasa    

 SO 05 – Dažďová kanalizácia       

 SO 06 – Spevnená cesta        
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B.1 Popis Územia stavby 

a) charakteristika stavebného územia  

 V súčasnej dobe je parcela evidovaná ako stavebný pozemok na ktorom sa 

nenachádzajú žiadne stavby. Pozemok sa nachádza v zastavanej časti mesta Štúrovo pri 

ulici Komenského v zástavbe rodinných domov. Pozemok má veľmi mierne svažitý terén 

a na výstavbu je vhodný. Pozemok je v súkromnom vlastníctve investora. Príjazd na 

stavenisko je riešený z ulice Komenského, ktorá tvorí miestnu komunikáciu. Samotný 

vjazd na stavenisko je totožný s vjazdom do projektovanej garáže na pozemku a je 

vyznačený na situačnom výkrese. 

b) Zoznam a závery prevedených prieskumov a rozborov 

- Geologický prieskum: nebol spracovaný, bude riešený v rámci výstavby objektu. 

Predpokladaná únosnosť zeminy je stanovená z podkladov susedných objektov a bude 

presne určená dodávateľom stavby počas výkopových prác. 

- Hydrogeologický prieskum: Neboj spracovaný, zemina sa predpokladá ako 

priepustná a nepredpokladá sa výskyt podzemnej vody do úrovne 8m pod terénom. 

Stavba nebude ohrozená podzemnou vodou 

 

c) existujúce ochranné a bezpečnostné pásma 

 Rodinný dom sa nenachádza v žiadnom ochrannom ani bezpečnostnom pásme.  

d) poloha vzhľadom k zaplavovanému územiu, poddolovanému územiu a pod. 

 Rodinný dom sa nenachádza v záplavovom ani v poddolovanom území. Rodinný 

dom sa nachádza vo vzdialenosti približne 1,5 km od rieky Dunaj. V minulosti neboli 

v tejto lokalite zaznamenané žiadne záplavy.  
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e) vplyv stavby na okolitú zástavbu a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na 

odtokové pomery v území  

 Stavba nebude mať negatívny vplyv na okolitú zástavbu. Minimálne odstupové 

vzdialenosti od susedných objektov sú dodržané, minimálna odstupová vzdialenosť od 

verejného chodníku je dodržaná.  

f) požiadavky na asanáciu, demoláciu, rúbanie drevín  

 Na pozemku nie sú v súčasnej dobe žiadne objekty určené na demoláciu. Stromy 

nachádzajúce sa na pozemku bude nutné pred začatím stavby odstrániť. 

g) požiadavky na maximálne zabratie poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 

pozemkov určených k plneniu funkcie lesa 

 Parcela sa nenachádza na ornej pôde ani na pôde s funkciou lesa. V rámci stavby 

nebude nutné riešiť zabratie iných pozemkov.  

h) územne technické podmienky  

 Napojenie na jestvujúcu technickú infraštruktúru (kanalizácia, vodovod, 

elektrina) 

- Vodovodná prípojka: bude privedená na pozemok investora. Vodomerná šachta 

bude osadená na konci prípojky, ktorá bude ukončená vodomernou zostavou. 

Z vodomernej šachty na pozemku investora je navrhnuté potrubie 32x 3-PE100  

SDR 11, ktoré vedie priamo do technickej miestnosti v severo-západnej časti 

objektu. Potrubie bude uložené do pieskového ložé s minimálnym krytím od 

upraveného terénu 1100 mm. 

- Kanalizačná prípojka stoková: Od hlavnej revíznej šachty bude položené zvodné 

potrubie stoková  kanalizácie 150 PVC KG. Potrubie bude uložené do pieskového 

lože hr. 100 mm a do obsypu hr. 300 mm nad potrubím. Nad potrubím nesmú byť 

žiadne trvalé konštrukcie.  

- Kanalizačná prípojka dažďová: Od retenčnej nádrže bude položené zvodné 

potrubie  kanalizácie 110 PVC KG. Potrubie bude uložené do pieskového lože hr. 
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100 mm a do obsypu hr. 300 mm nad potrubím. Nad potrubím nesmú byť žiadne 

trvalé konštrukcie.  

- Prípojka elektrického prúdu: Prípojka silového vedenia nízkeho napätia bude 

privedená na pozemok investora v zemi v hĺbke 1000mm. Elektromer bude 

umiestnený na severnej časti pozemku v plote, prístupný z verejnej komunikácie.  

i) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané súvisiace investície 

 - predpokladané zahájenie výstavby 03/2017 

- predpokladané ukončenie výstavby 03/2018 

- predpokladaná doba výstavby 12 mesiacov  

Cena je stanovená hrubým odhadom ........................ 4 357 000,- Kč 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

 Zámerom investora je vybudovať rodinný dom určený na bývanie pre 4-člennú 

rodinu. V rodinnom dome sa nachádza jedna funkčná jednotka. V dome sa nachádza 6 

obytných miestností. K domu je pristavaná garáž s dvomi parkovacími stániami 

a s príručným skladom.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

a) urbanizmus – územné regulácie, kompozícia priestorového riešenia 

 Rodinný dom je umiestnený  v severnej časti pozemku. Sú dodržané minimálne 

odstupové vzdialenosti od susedných objektov a od hranice pozemku. Rodinný dom 

dodržuje regulatívy daného územia a priestorovo nenarúša okolitú zástavbu. Rodinný 

dom nebude tieniť okolitým stavbám.  
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b) architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálového 

a farebného riešenia  

 Jedná sa o samostatne stojaci, dvojpodlažný, nepodpivničený dom zastrešený 

sedlovou jednoplášťovou strechou, ktorej súčasťou je vystupujúci vikier. K domu je 

pristavená garáž s plochou strechou. Zastavaná plocha domu je 171,4 m². Svetlá výška 

prvého aj druhého nadzemného podlažia činí 2750 mm. Hrebeň sedlovej strechy sa 

nachádza v relatívnej výške 8,681 m. Celková podlahová plocha predstavuje 231,7 m² 

a obostavaný priestor 945 m3. Rodinný dom má tvar obdĺžnika s výčnelkom v južnej 

časti. V severovýchodnej časti je k tomu pristavaná garáž s plochou strechou 

s pôdorysným tvarom obdĺžnika. Z južnej časti rodinného domu je možné prejsť na 

terasu. 

Obvodové nosné murivo je zhotovené z keramických tvárnic vyplnených minerálnou 

vlnou Porotherm  T Profi hrúbky 380 mm. Nosnú časť sedlovej strechy so sklonom 40° 

predstavuje drevený smrekový krov  vytvorený modernou hambálkovou sústavou 

s drevenými klieštinami a stredovými väznicami. Krytinu tvorí falcovaná plechová 

krytina. Nosná časť plochej strechy nad garážou  je tvorená stropným systémom 

Porotherm. Jednotlivé vrstvy sú tvorené  polyethylenovou parozábranou, spádovou 

cementovou liatou penou hrúbky 40 – 280 mm, tepelnoizolačnými polyesterovými 

doskami hrúbky 100 mm a hydroizolačnou fóliou z PVC.  

Murivo a stropy sú v celom dome a v garáži omietnuté vápenno-cementovou 

omietkou. Na fasádu garáže je použitý fasádny akrylátový náter Weber Ton, farba tmavo 

modrá. Samotný rodinný dom má na fasádu použitý fasádny akrylátový náter Weber Ton, 

farba biela. V časti vikiera a v časti vstupu na terasu je na rodinnom dobe použitý fasádny 

akrylátový náter Weber Ton, farba tmavo modrá. Výplne okenných otvorov tvoria okná 

s dreveným rámom vo farbe smrek a tepelnoizolačným trojsklom. Dvere sú v celom 

objekte drevené s drevenou obložkovou zárubňou a garážové vráta tvoria pozinkované 

lamely. Výplne otvorov v časti vikiera a pri vstupe na terasu tvoria HS portály 

s dreveným rámom a tepelnoizolačným trojsklom.  

Dažďové žľaby a odpady sú zhotovené z pozinkovaného plechu Lidnab, farba 

atracitová a komín je  tvorený nerezovým plášťom s minerálnou vlnou hrúbky 50 mm. 

Spevnené plochy a odkvapový chodník je z betónovej zámkovej dlažby cavarino, odtieň 
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šedá a grafitová.  Pred hlavným  vstupom je závetrie v smere do garáže chránené pred 

dažďom hliníkovou pergolou Profiline sunset. Terasa v južnej časti rodinného domu je 

krytá taktiež hliníkovou pergolou Profiline sunset.  

B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 

Hlavný vstup do objektu je v 1.NP a vedie do zádveria. Zo zádveria je prístup do 

technickej miestnosti a do chodby so schodiskom, ktorá nie je konštrukčne oddelená 

od jedálne a obývacej miestnosti. Z tejto chodby sa dostaneme do kúpeľne v 1.NP, 

do pracovne do jedálne a obývacej miestnosti a na schodisko, ktoré tvorí 

komunikáciu medzi 1.NP a 2.NP. Obývacia miestnosť a jedáleň s kuchyňou je 

prístupná na terasu v 1.NP. Po výstupe schodiskom sa dostaneme do chodby v 2.NP 

z ktorej je prístup do izby č.206 a č.208, do spálne a do kúpeľne. Zo spálne je cez 

šatňu prístupná kúpeľňa určená pre užívateľov spálne. Garáž má samostatný vstup 

pre vjazd automobilov a samostatný vstup zo západnej strany pre osoby v blízkosti 

hlavného vstupu do objektu spojený širokým odkvapovým chodníkom. 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 

 Rodinný dom nie je riešený ako bezbariérové čo je v súlade s §2 vyhlášky 

č.398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb. 

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 

 Stavba rodinného domu je navrhnutá a bude zrealizovaná takým spôsobom, aby 

pri jej užívaní nevznikali nehody, neprijateľné nebezpečenstvo alebo poškodenie 

spôsobenie napr. pádom, nárazom, pošmyknutím, vkradnutím, zásahom elektrického 

prúdu a podobne. Behom realizácie  a užívania stavby budú dodržané príslušné 

legislatívne predpisy.  
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B.2.6 Základné charakteristiky objektov   

a) stavebné riešenie  

 Rodinný dom je navrhnutý ako nepodpivničený, dvojpodlažný s pristavanou 

garážou, zastrešený sedlovou strechou bez presahov so sklonom 40°.  

b) konštrukčné a materiálové riešenie  

Dom ja založený na základových pásoch z monolitického betónu C 16/20. Výška 

jednotlivých základov je pod obvodovým murivom 1000 mm a pod vnútorným nosným 

murivom a priečkami 600 mm. Podkladový betón hrúbky 150 mm je vystužený kari 

sieťou. Spodná stavba je zaizolovaná proti vode a vlhkosti dvojitou vrstvou 

modifikovaných asfaltových pásov typu S . Tepelnú izoláciu spodnej stavby predstavuje 

180 mm penového polystyrénu EPS 70S. 

Obvodové nosné murivo je zhotovené z keramických tvárnic vyplnených minerálnou 

vlnou Porotherm  T Profi hrúbky 380 mm. Vnútorné nosné murivo je z keramických 

tvárnic Porotherm Profi 25 a priečky z keramických tvárnic Porotherm Profi 14. 

Obvodové murivo garáže tvorí taktiež systém Porotherm a to konkrétne tvárnice 

Porotherm Profi  hrúbky 300 mm. Murivo je v celom objekte spájané tenko vrstvou 

vápenno-cementovou maltou.  

Konštrukčné riešenie od spoločnosti Porotherm je využité aj v konštrukcii stropu. 

Porotherm strop je tvorený keramickými vložkami MIAKO o výške 190 mm 

a keramobetonovými stropnými nosníkmi vystuženými priestorovou výstužou. Nosníky 

a vložky sú zaliate nadbetonávkou hrúbky 60 mm. Nad nosným murivom sa nachádza 

železobetónový veniec výšky 250 mm, ktorého obvod tvorí keramická vencovka a EPS 

70S hrúbky 100 mm. Schodisko je vyrobené z monolitického železobetónu. 

Nosnú časť sedlovej strechy so sklonom 40° predstavuje drevený smrekový krov  

vytvorený modernou hambálkovou sústavou s drevenými klieštinami a stredovými 

väznicami. Krytinu tvorí falcovaná plechová krytina. V skladbe strešnej konštrukcie je 

polyethylenová parozábrana, minerálna vlna hrúbky 220 mm, ktorá tvorí tepelnú izoláciu, 

polypropylénová difúzna fólia, roznášacia vrstva tvorená OSB doskami hrúbky 24 mm 
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a polypropylénová hydroizolačná fólia. Podhľadovú vrstvu v celom druhom nadzemnou 

podlaží tvorí sadrokartónový podhľad hrúbky 15 mm.  

Nosná časť plochej strechy nad garážou  je tvorená stropným systémom Porotherm. 

Jednotlivé vrstvy sú tvorené  polyethylenovou parozábranou, spádovou vrstvou keramzit 

betónu hrúbky 40 – 280 mm, tepelnoizolačnými polyesterovými doskami hrúbky 

100 mm a hydroizolačnou fóliou z PVC.  

Murivo a stropy sú v celom dome a v garáži omietnuté vápenno-cementovou 

omietkou. Podlahu tvorí 40 mm anhydritového poteru, lepidlo na drevené podlahy 

a drevené podlahy. Výplne okenných otvorov tvoria okná s dreveným rámom vo farbe 

smrek a tepelnoizolačným trojsklom. Dvere sú v celom objekte drevené s drevenou 

obložkovou zárubňou a garážové vráta tvoria pozinkované lamely. Výplne otvorov 

v časti vikiera a pri vstupe na terasu tvoria HS portály s dreveným rámom 

a tepelnoizolačným trojsklom.  

Dažďové žľaby a odpady sú zhotovené z pozinkovaného plechu a komín je  tvorený 

nerezovým plášťom s minerálnou vlnou hrúbky 50 mm. Spevnené plochy a odkvapový 

chodník je z betónovej zámkovej dlažby.  Pred hlavným  vstupom je závetrie v smere do 

garáže chránené pred dažďom hliníkovou pergolou Profiline sunset. Terasa v južnej časti 

rodinného domu je krytá taktiež hliníkovou pergolou Profiline sunset.  

c) mechanická odolnosť a stabilita  

 Odolnosť a stabilita je zabezpečená obvodovými stenami, vnútornými nosnými 

stenami plniace taktiež funkciu stužujúcich stien, stužujúcim vencom v úrovni stropu nad 

1. nadzemným podlažím a stužujúcim vencom vedeným pod pomúrnicou a následne 

v šikmom smere v oboch štítoch domu. Stavba je založená v nezámrznej hĺbke na 

základových pásoch z prostého betónu C 16/20. 
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B.2.7 Základné charakteristiky technických a technologických 

zariadení 

a) technické zariadenie  

 Objekt bude vykurovaný tepelným čerpadlom Mitsubitshi Electric Zubandan 

NewGeneation PUHZ-SW100YHA (10 kW), ktoré bude slúžiť tak isto aj na ohrev teplej 

vody. Exteriérová jednotka tepelného čerpadla bude umiestnená na konzole na západnej 

strane objektu pri technickej miestnosti. Zásobník teplej vody bude umiestnený 

v technickej miestnosti.  

b) výpis technických a technologických zariadení  

 Nie je predmetom projektovej dokumentácie.  

B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 

 Viz samostatná príloha D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie. 

a) rozdelenie stavby a objektov do požiarnych úsekov  

 Rodinný dom je navrhnutý ako jeden požiarny úsek N1.01/N2 – II. 

b) výpočet požiarneho rizika a stanovenie požiarneho stupňa bezpečnosti  

  Podľa ČSN 73 0833 je stupeň požiarneho úseku II. SPB. Výpočtové zaťaženie    

pv = 40kg/m2. Viz samostatná príloha D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie odst. 2.4 

stanovenie požiarneho rizika, stupeň požiarnej bezpečnosti a posúdenie veľkosti 

požiarneho úseku. 

c) zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov vrátane 

požiadavkou na zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií 

 Viz samostatná príloha D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie. Odst. 2.5 

Požiadavky na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií. 
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d) zhodnotenie evakuácie osôb vrátane vyhodnotenia únikových ciest  

Podľa ČSN 73 0833 sa v obytných bunkách budov skupiny OB1 pre evakuáciu 

osôb považuje za postačujúcu nechránená úniková cesta šírky 0,9 m s šírkou dverí na 

únikovej ceste 0,8 m. Dĺžka únikových ciest sa neposudzuje. Všetky chodby, schodisko 

a miestnosti, ktorými prechádza nechránená úniková cesta splňujú min. šírku 0,9 m. 

e) zhodnotenie odstupových vzdialeností a vymedzení požiarne nebezpečného 

priestoru 

Odstupové vzdialenosti od okolitých pozemkov po obvode objektu sú dostatočné 

a požiarne nebezpečné plochy nezasahujú na susedné pozemky ani verejné plochy. 

Posudzovaný objekt neleží v požiarne nebezpečnom priestore inej stavby ani v susedných 

pozemkoch. Viz samostatná príloha D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie. odst. 2.7 

Odstupové vzdialenosti. 

f) zaistenie potrebného množstva požiarnej vody, prípadne iného hasiva, vrátane 

rozmiestnenia vnútorných a vonkajších odberných miest. 

 Viz samostatná príloha D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie. odst. 2.9 Zariadenie 

pre protipožiarny zásah.  

g) zhodnotenie možnosti prevedenia požiarneho zásahu 

 K objektu vedie zjazd šírky 5,0 m a dĺžky 9,2m z miestnej komunikácie šírky 12 

m. Viz samostatná príloha D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie. odst. 2.10 Príjazdové 

a prístupové komunikácie. 

h) zhodnotenie technických a technologických zariadení stavby 

 Viz samostatná príloha D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie. odst. 2.8 Technické 

zariadenia. 
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i) posúdenie požiadavkou na zabezpečenie stavby požiarne bezpečnostným 

zariadením 

 Viz samostatná príloha D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie. odst. 2.11 Požiarne 

bezpečnostné zariadenia. 

j) rozsah a spôsob rozmiestnenia výstražných a bezpečnostných značiek a tabuliek 

 Prenosné hasiace prístroje budú označené podľa ČSN ISO 3864, ČSN 010813 

a podľa nariadenia vlády NV 11/2002sb. výstražnými bezpečnostnými značkami 

a tabuľkami.  

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 

a) kritéria tepelne technického hodnotenia 

 Stavba je navrhnutá v súlade s platnou legislatívou tak, aby splňovala požadované 

hodnoty súčiniteľa prestupu tepla. Splňuje požiadavky normy ČSN 73 0540-2 a splňuje 

požiadavky §6a zákona 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 

Sb., o energetické náročnosti budov.  

b) energetická náročnosť stavby  

 Podľa výpočtu bola stanovená trieda energetickej náročnosti budov B – úsporná. 

c) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov 

 Nie je riešené v rámci projektovej dokumentácie. 

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné 

a komunálne prostredie 

 Dokumentácia splňuje požiadavky stanovené stavebným zákonom a vyhláškou   

č. 268/2009 Sb. o technických požiadavkách na stavbu. Vetranie domu je navrhnuté ako 

prirodzené oknami. Odvod pár bude zaistený v kuchyni digestorom a špajzy vetracou 
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mriežkou v stene a v dverách a odvetranie garáže je zaistené vetracími prieduchmi. 

Objekt bude vykurovaný podlahovým vykurovaním, ktorého topnú vodu zabezpečí 

tepelné čerpadlo. Všetky obytné  miestnosti budú presvetlené oknami a preslnené podľa 

ČSN 73 4301 pre denné osvetlenie. Zásobovanie vodou bude z verejného vodovodu. 

Odvod splaškových vôd bude zaistený stokovou kanalizáciou do verejnej kanalizácie. 

Komunálny odpad bude pravidelne odvážaný technickými službami. Stavba nemá 

negatívny vplyv na životné prostredie.  

 

B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho 

prostredia 

a) ochrana pred prenikaniu radónu z podložia  

 Na pozemku sa nepredpokladá radonové riziko. 

b) ochrana pred bludnými prúdmi  

 Nie sú navrhnuté žiadne opatrenia. 

c) ochrana pred technickou seizmicitou  

 Nie sú navrhnuté žiadne opatrenia. 

d) ochrana pred hlukom 

 Sú dodržané požiadavky normy ČSN 73 0532;2010, minimálna vzduchová 

a kročejová neprievzdušnosť. Viz samotná príloha Stavebná fyzika. 

d) protipovodňová ochrana 

 Vzhľadom k umiestneniu pozemku nie sú nutné žiadne protipovodňové opatrenie. 
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B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 

a) napojovacie miesta technickej infraštruktúry  

 Jestvujúce inžinierske siete sa nachádzajú na pozemku dopravnej komunikácie 

severne od stavebného pozemku. Viz situačný výkres. 

b) pripojovaciee rozmery, výkonové kapacity a dĺžka 

 Viz situačný výkres.         

 Napojenie na jestvujúcu technickú infraštruktúru (kanalizácia, vodovod, 

elektrina) 

- Vodovodná prípojka: bude privedená na pozemok investora. Vodomerná šachta 

bude osadená na konci prípojky, ktorá bude ukončená vodomernou zostavou. 

Z vodomernej šachty na pozemku investora je navrhnuté potrubie 32x 3-PE100  

SDR 11, ktoré vedie priamo do technickej miestnosti v severo-západnej časti 

objektu. Potrubie bude uložené do pieskového ložé s minimálnym krytím od 

upraveného terénu 1100 mm. 

- Kanalizačná prípojka stoková: Od hlavnej revíznej šachty bude položené zvodné 

potrubie stoková  kanalizácie 150 PVC KG. Potrubie bude uložené do pieskového 

lože hr. 100 mm a do obsypu hr. 300 mm nad potrubím. Nad potrubím nesmú byť 

žiadne trvalé konštrukcie.  

- Kanalizačná prípojka dažďová: Od retenčnej nádrže bude položené zvodné 

potrubie  kanalizácie 110 PVC KG. Potrubie bude uložené do pieskového lože hr. 

100 mm a do obsypu hr. 300 mm nad potrubím. Nad potrubím nesmú byť žiadne 

trvalé konštrukcie.  

- Prípojka elektrického prúdu: Prípojka silového vedenia nízkeho napätia bude 

privedená na pozemok investora v zemi v hĺbke 1000mm. Elektromer bude 

umiestnený na severnej časti pozemku v plote, prístupný z verejnej komunikácie.  
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B.4 Dopravné riešenie 

a) popis dopravného riešenia 

 Príjazdová cesta na pozemok bude napojená z mestskej komunikácie na ulici 

Komenského, ktorá susedí v severnej časti s pozemkom. Príjazdová komunikácia na 

pozemok bude z betónovej dlažby. Na pozemku je riešená garáž o dvoch stániach. Viz 

situačný výkres.  

b) napojenie územia na jestvujúcu dopravnú infraštruktúru  

 Pozemok je napojený na dopravnú infraštruktúru mesta. Vjazd na pozemok je 

z komunikácie na severnej strany parcely. Viz situačný výkres.  

c) doprava v kľude  

 Na pozemku investora budú zriadené dve parkovacie miesta v garáži s možnosťou 

využitia ďalších dvoch parkovacích miest pred garážou.  

d) pešie a cyklistické cesty  

 Nie sú riešené. 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 

a) terénne úpravy 

 V rámci projektu je navrhnutý upravený terén totožný s pôvodným. Po dokončení 

stavby sa pozemok upraví do požadovaných spádov. 

b) použité vegetačné prvky  

 Pozemok okolo stavby bude zatrávnený. 
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c) biotechnické opatrenia  

 Nie sú riešené. 

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

a) vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, odpady, pôda 

 Všetky použité materiály vyhovujú hygienickým požiadavkám na emisie 

škodlivín a cudzorodých látok. Behom výstavby bude v okolí staveniska zvýšená 

prašnosť a hlučnosť. Budú stanovené podmienky pre minimalizáciu týchto negatívnych 

dopadov. Komunálny odpad bude triedený a odvážaný. Hotový stavba rodinného domu 

nebude svojou prevádzkou obťažovať okolie hlukom a prachom.  

Tab. 1 – Zaradenie odpadu zo stavby podľa katalógu odpadu 

Kód odpadu 
Názov druhu 

odpadu 
Kategória odpadu Likvidácia 

15 01 06 Zmiešané odpady Ostatný odpad Skládka 

17 01 01 Betón Ostatný odpad Recyklácia 

17 01 02 Tehly Ostatný odpad Skládka 

17 01 07 

Zmesy alebo 

oddelené zložky 

betónu, tehál, 

obkladačiek, dlaždíc 

a keramiky 

Ostatný odpad Skládka 

17 02 01 Drevo Ostatný odpad Spaľovňa 

17 02 02 Sklo Ostatný odpad Recyklácia 

17 04 04 Železo, oceľ Ostatný odpad Zberňa kovov 

17 04 07 Zmiešané kovy Ostatný odpad Zberňa kovov 

17 04 11 
Káble iné ako 

uvedené v 17 04 10 
Ostatný odpad Skládka 

17 09 04 

Zmiešané odpady 

zo stavieb 

a demolícií 

Ostatný odpad Skládka 

20 03 99 

Komunálne odpady 

inak 

nešpecifikované 

Ostatný odpad Skládka 

 



32 
 

b) vplyv stavby na prírodu a krajinu  

 Stavba nebude mať vplyv na prírodu a krajinu. 

c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 

 Stavba sa nenachádza v chránenom území Natura 2000, preto na neho nemá 

vplyv.  

d) návrh zohľadnení podmienok zo záveru zisťovacieho riadenia alebo stanoviska 

EIA 

 Projektová dokumentácia nerieši žiadne zohľadnenie.  

e) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzenia a podmienok 

ochrany podľa iných právnych predpisov 

 Projektová dokumentácia nerieši. 

 

B.7 Ochrana obyvateľstva 

 Stavba splňuje základné požiadavky na situovanie a stavebné riešenie stavby 

z hľadiska ochrany obyvateľstva. 

B.8 Zásady organizácie výstavby 

a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 

 energie a voda budú odoberané z odberných miest pre budúcu stavbu. Pre meranie 

odberov pre potrebu stavby bude zažiadané o provizórny elektromer a vodomer. 
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b) odvodnenie staveniska 

 Odvodnenie staveniska bude riešené drenážnym potrubím. V rohu bude 

umiestené zberné miesto a odtiaľ sa voda bude vyčerpávať do verejnej dažďovej 

kanalizácie. Nebude dochádzať k odtoku povrchových vôd na susedné pozemky ani na 

spevnenú komunikáciu.  

c) napojenie staveniska na jestvujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 

 Tento bod je riešený v dokumentácii situačného výkresu projektu.  

d) vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky  

 Pre realizáciu ani skladovanie stavebných materiálov nebudú použité susedné 

pozemky a komunikácia. Zázemie pre stavebných zamestnancov bude v provizórnych 

objektoch zariadenia staveniska na pozemku stavby. Ostatné staveniska bude umiestnené 

na pozemku budúceho rodinného domu tak, aby nezasahovalo do verejných komunikácií 

susedných pozemkov. 

e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiacu asanáciu, demoláciu, 

rúbanie drevín 

 Krátkodobé zabratie staveniska bude v miestach kontaktu s verejným priestorom 

vymedzené prenosnými zábranami, prechodným dopravným značením alebo iným 

náležitých spôsobom. Stavenisko bude oplotené s využitým dočasného oplotenia 

a jestvujúceho oplotenia susedných pozemkov. Tým bude zamedzené možnosti zranenia 

a ohrozenia zdravia nepovolanej verejnosti. 

f) maximálne zabratie pre stavenisko (dočasné/trvalé) 

 V dobe výstavby sa nepočíta so záborami.  
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g) maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich 

likvidácia  

 Pri odjazde techniky zo stavby musí dodávateľ dbať na jeho očistenie, pred 

vjazdom na verejnú komunikáciu. Dodávateľ musí zabezpečiť každodenné upratanie 

staveniska.           

 V priebehu realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov, ktoré budú náležite 

zlikvidované v zmyslu ustanovenia zákona č. 185/2001 Sb., O odpadoch, vyhlášky č. 

381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a  předpisů souvisejících s odvozem na legální 

skládky a úložiště.          

 Skládku, režim dopravy a dopravnú trasu na skládku prejedná dodávateľ na DI 

polície ČR a na príslušnom odbore dopravy. 

h) bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo dopónie zemín 

 Pri realizácií zemných prác budú realizované výkopy pre základové konštrukcie 

vo vytýčenej časti pozemku. Vzhľadom k rozsahu stavebného objektu budú zemné práce 

v malom rozsahu. Vyťažená ornica a zemina bude deponovaná v južnej časti pozemku na 

konečné terénne úpravy. 

i) ochrana životného prostredia pri výstavbe  

 Behom výstavby bude vplyvom stavebných prác v okolí stavby zvýšená prašnosť 

a hlučnosť. Pri stavbe nedojde k prekročeniu prípustných hladín hluku pred jestvujúcimi 

obytnými a inými chránenými objektami. Behom výstavby nebude rušený nočný kľud. 

Budú dodržané všeobecné podmienky pre ochranu životného prostredia. Odpad zo stavby 

bude likvidovaný v súlade so zákonom o odpadoch.  

Ochrana pred hlukom, vibráciami a otrasmi:      

 Zhotoviteľ stavby bude realizovať a zaistí stavbu tak, aby hluková záťaž 

v chránenom vonkajšom priestore stavby vyhovela požiadavkám stanoveným v nariadení 

vlády č. č. 272/2011 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Počas 

výstavby bude zhotoviteľ používať stroje, zariadenia a mechanizmy s garantovanou 
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nižšou vyžarovanou hlučnosťou, ktoré sú v náležitom technickom stave.   

 Hluk zo stavebnej činnosti súvisiacej s výstavbou objektu bude v chránenom 

vonkajšom priestore stavieb priľahlej obytnej zástavby vyhovujúci súčasnému platnému 

nariadeniu pre časový úsek dňa od 7 do 21 hodín, tzn., Nebude prekročený hygienický 

limit LAeq = 65 dB. Je však nutné dodržiavať nasledujúce zásady: 

- Vykonať výber strojov s čo najnižšou hlučnosťou, tzn. použiť nové a tým menej hlučné, 

neopotrebované mechanizmy (toto by mala byť podmienka pre výberové konanie 

dodávateľa stavby). V prípade, že to umožňuje technológia, je potrebné použiť menšie 

mechanizmy. Pokiaľ sa používa kompresor, prípadne elektrocentrála, musia byť tieto 

zariadenia v protihlukové kapote. 

- Dôležité z hľadiska minimalizácie vplyvu hluku zo stavebnej činnosti na okolitú 

zástavbu, a tým aj minimalizácia možných sťažností zo strany obyvateľov dotknutej 

oblasti je vykonanie časového obmedzenia hlučných prác tak, aby tieto práce boli 

najmenším zdrojom rušenia. Je nutné práce v etape hĺbení stavebnej jamy (prevádzka 

rýpadlá, vrtné súpravy, nakladače) vykonávať v čase od 8 do 12 hodín a od 13 do 16 

hodín (čas s neskorším začiatkom, pracovné prestávkou na obed as koncom, kedy sa ľudia 

vracajú z práce ), a to len v pracovné dni (okrem sobôt a nedelí) - Je neprípustné z hľadiska 

rušenia hlukom vykonávať stavebné činnosti v čase od 21 do 7 hodín, kedy platia znížené 

limitný ekvivalentné hladiny hluku v prípade blízkej obytnej zástavby. 

Ochrana pred prachom:        

 Zvýšenie prašnosti v predmetnej lokalite prevádzkou stavby bude eliminované:  

 - Spevnením vnútrostaveniskovej  komunikácií (tj. užívaním oklepovej plochy), 

užívaním plochy pre dočistenie dôsledným dočistením dopravných prostriedkov pred ich 

výjazdom na verejnú komunikáciu tak, aby spĺňala podmienky §52 zákona č. 361/2000 

Zb. O premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení.   

 - Používané komunikácie musia byť po dobu stavby udržiavané v poriadku a 

čistote. Pri znečistení komunikácií vozidlami stavby je nutné v súlade s § 28 odseku 1 

zákona číslo 13/1997 Zb. O pozemných komunikáciách v platnom znení znečistenie bez 

prieťahov odstrániť a uviesť komunikáciu do pôvodného stavu.   
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 - Uloženie sypkého materiálu musí byť zakryté plachtami podľa §52 zákona číslo 

361/2000 Zb.,           

 - V prípade dlhodobého sucha kropením staveniska. 

Ochrana pred exhaláciou z prevádzky stavebných mechanizmov:  

- Zhotoviteľ stavby je zodpovedný za náležitý technický stav svojho strojového parku.  

- Po dobu vykonávania stavebných prác je potrebné výhradne používať vozidlá a stavebné 

mechanizmy, ktoré spĺňajú príslušné emisné limity na základe platnej legislatívy pre 

mobilné zdroje.            

- Použité mechanizmy budú povinne vybavené prostriedkom na zachytenie prípadných 

únikov olejov či PHM do terénu.         

- Stavbu je nutné vykonávať takým spôsobom, aby nedošlo ku kontaminácii pôdy, 

povrchových a podzemných vôd cudzorodými látkami.    

Likvidácia odpadov zo stavby: 

 So všetkým odpadom sa bude náležite nakladať v zmysle ustanovení zákona číslo 

185/2001 Zb., O odpadoch, vyhlášky číslo 383/2001 Zb., A predpisov súvisiacich. 

Pôvodca odpadov je povinný odpad zaraďovať podľa druhu a kategórie podľa §5 a §6 a 

zabezpečiť prednostné zhodnocovanie v súlade s §11. Odpad, ktorý sám nemôže využiť 

alebo odstrániť v súlade s týmto zákonom (č.185 / 2001 Z. z.) A vykonávacími právnymi 

predpismi, previesť do vlastníctva len osobe oprávnenej na ich prevzatie podľa §112 

odseku 3 a to buď priamo, alebo prostredníctvom na to zriadené právnické osoby. Odpady 

možno ukladať len na skládky, ktoré svojím technickým prevedením spĺňajú požiadavky 

na ukladanie týchto odpadov. Rozhodujúcim hľadiskom pre ukladanie odpadov na 

skládky je ich zloženie, miešateľnosť, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látok vo 

vodnom výluhu. 
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Charakteristika a zatriedenie predpokladaných odpadov zo stavby podľa katalógu 

odpadov z vyhlášky číslo 381/2001 Zb .:   

Kód odpadu 
Názov druhu 

odpadu 
Kategória odpadu Likvidácia 

15 01 06 Zmiešané odpady Ostatný odpad Skládka 

17 01 01 Betón Ostatný odpad Recyklácia 

17 01 02 Tehly Ostatný odpad Skládka 

17 01 07 

Zmesy alebo 

oddelené zložky 

betónu, tehál, 

obkladačiek, dlaždíc 

a keramiky 

Ostatný odpad Skládka 

17 02 01 Drevo Ostatný odpad Spaľovňa 

17 02 02 Sklo Ostatný odpad Recyklácia 

17 04 04 Železo, oceľ Ostatný odpad Zberňa kovov 

17 04 07 Zmiešané kovy Ostatný odpad Zberňa kovov 

17 04 11 
Káble iné ako 

uvedené v 17 04 10 
Ostatný odpad Skládka 

17 09 04 

Zmiešané odpady 

zo stavieb 

a demolícií 

Ostatný odpad Skládka 

20 03 99 

Komunálne odpady 

inak 

nešpecifikované 

Ostatný odpad Skládka 

 Vizuálne rušenie stavbou: 

Požiadavky na pracovisko a pracovné prostredie na stavenisku podľa §3 zákona číslo 

309/2006 Zb .:         

 (1) Zamestnávateľ, ktorý vykonáva ako zhotoviteľ stavebné, montážné, stavebno 

montážne alebo udržiavacie práce pre inú fyzickú alebo právnickú osobu na jej 

pracovisku, zabezpečí v súčinnosti s touto osobou vybavenie pracoviska pre bezpečný 

výkon práce. Práca podľa prvej vety sa môžu začať iba vtedy , ak je pracovisko náležite 

zabezpečené a vybavené.        

 (2) Zamestnávateľ uvedený v odseku 1 je povinný dodržiavať ďalšie požiadavky 

kladené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a príprave projektu a realizáciu stavby, 

ktorým sú: 
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a.  Udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku    

 b.   Usporiadanie staveniska podľa príslušnej dokumentácie  

 c.   Umiestnenie pracoviska, jeho dostupnosť, stanovenie komunikácií 

   alebo priestoru pre príchod a pohyb fyzických osôb, výrobných a  

   pracovných prostriedkov a zariadení.    

 d.   Zabezpečenie požiadaviek na manipuláciu s materiálom  

 e.   Predchádzanie zdravotným rizikám pri práci s bremenami  

 f.   Vykonávanie kontroly pred prvým použitím, počas používania, pri

   údržbe a pravidelnom vykonávaní kontrol spojov, technických 

   zariadení, prístrojov a náradia počas používania s cieľom odstrániť

   nedostatky, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť a 

   ochranu zdravia       

 g.   Splnenie požiadaviek na odbornú spôsobilosť fyzických osôb 

   konajúcich práce na stavenisku     

 h.   Určenie a úprava plôch pre uskladnenie, najmä nebezpečných 

   látok, prípravkov a materiálov     

 i.   Splnenie podmienok pre odstraňovanie a odvoz nebezpečných 

   odpadov        

 j.   Uskladňovanie , manipulácia, odstraňovanie a odvoz odpadu a 

   zvyškov materiálov      

 k.  Prispôsobovanie času potrebného na jednotlivé práce alebo na ich 

   etapy podľa skutočného postupu prác    

 l.   Predchádzanie ohrozenia života a zdravia fyzických osôb, ktoré sa

   s vedomím zamestnávateľa môžu zdržiavať na stavenisku  

 m.   Zaistenie spolupráce s inými osobami    

 n.   Prevencia rizík vzájomného pôsobenia činností vykonávaných na 

    stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti     

 o.   Vedenie evidencie prítomnosti zamestnancov a iných fyzických 

   osôb na stavenisku, ktoré mu bolo pridelené   

 p.   Prijatie primeraných opatrení, ak budú na stavenisku vykonávať 

   práce a činnosti vystavujúci zamestnanca ohrozenia života alebo 

   poškodenie zdravia       
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 q.   Dodržiavanie bližších minimálnych požiadaviek na bezpečnosť a 

   ochranu zdravia pri práci na stavenisku ustanovených  

   vykonávacím právnym predpisom 

(3) Bližšie minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na 

stavenisku a bližšie vymedzenie prác a činností vystavujúcich zamestnanca zvýšenému 

ohrozeniu života alebo zdravia, pri výkone ktorých je potrebná osobitná odborná 

spôsobilosť, podľa osobitného predpisu. podľa §15 zákona číslo 309/2006 Zb .: 

(1) V prípadoch, keď pri realizácii stavby      

 a.   Celková predpokladaná doba pracovnej činnosti je dlhšia ako 30 

   pracovných dní, v ktorých budú vykonávané práce a činnosti a 

   bude na nich pracovať súčasne viac než 20 fyzických osôb po dobu

   dlhšiu ako 1 pracovný deň, alebo     

 b.   Celkový plánovaný objem prác a činností počas realizácie diela 

   presiahne 500 pracovných dní v prepočte na jednu fyzickú osobu 

Je zadávateľ stavby povinný doručiť oznámenie o začatí prác, ktorého náležitosti stanoví 

podľa osobitného predpisu, oblastnému inšpektorátu práce príslušnému podľa miesta 

staveniska (§2 odsek 1 zákon číslo 251/2005 Zb. O inšpekcii práce) najneskôr do 8 dní 

pred odovzdaním staveniska zhotoviteľovi; oznámenie môže byť v papierovej alebo 

elektronickej forme. Ak dôjde k podstatným zmenám údajov obsiahnutých v oznámení, 

je zadávateľ stavby povinný vykonať bez zbytočného odkladu jeho aktualizáciu. 

Rovnopis oznámenia o začatí prác musí byť vyvesený na viditeľnom mieste pri vstupe na 

stavenisko po celú dobu vykonávania až do ukončenia prác a odovzdanie stavby 

stavebníkovi na užívanie. Uvedené údaje môžu byť súčasťou štítku alebo tabule 

umiestňované na stavenisku alebo stavbe. 

2) Ak budú na stavenisku vykonávajú práce a činnosti vystavujúce fyzickou osobou 

zvýšenému ohrozeniu života alebo poškodenia zdravia, ktoré sú stanovené vykonávacím 

právnym predpisom, rovnako ako v prípadoch podľa odseku 1, zadávateľ stavby 

zabezpečí aby pred začatím prác na stavenisku bol spracovaný plán bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci na stavenisku (ďalej len "plán") podľa druhu a veľkosti stavby tak, aby 
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plne vyhovoval potrebám zaistenie bezpečnej a zdravie neohrozujúce práce. V pláne je 

nutné uviesť potrebné opatrenia z hľadiska časovej potreby aj spôsobu vykonávania; musí 

byť tiež prispôsobený skutočnému stavu a podstatným zmenám počas realizácie stavby. 

Úpravy z hľadiska bezpečnosti a ochrany tretích osôb:    

 Obvod záboru aj plochy pre zariadenie staveniska, tak aj vlastného staveniska 

bude dočasne oplotený tak, aby bolo zabránené vstupu nepovolaných osôb do ich 

priestoru. Krátkodobé zaberanie mimo oplotený obvod hlavného staveniska bude 

ohradené, v kontakte s pešími chodcami budú ohradené typovými prenosnými zábranami 

výšky 1,1 metra s dotykovou lištou vo výške do 20 cm nad zemou (úprava pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie) a v kontakte s verejnou dopravou budú 

zabezpečené prechodným dopravným značením. Priečne prechody cez výkopové ryhy 

budú opatrené prechodovými lávkami. 

Požiarne zabezpečenie stavby:        

 Z hľadiska požiarnej ochrany musí byť stavba a zariadenie staveniska zaistené 

podľa vyhlášky číslo 246/2001 Zb., A podľa vyhlášky číslo 23/2008 Zb., Ktorou sa 

vykonávajú ustanovenia zákona o požiarnej ochrane. Táto kapitola iba dopĺňa príslušnej 

časti technických správ k jednotlivým stavebným objektom. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany pri práci iných právnych predpisov 

 Pri stavebnej činnosti budú rešpektované nariadenia o vykonávaní stavebných 

prác v príslušných ochranných pásmach.     

 Stavebné a montážne práce musia byť vykonávané v súlade s ustanovením 

predpisov o bezpečnosti práce, a to nariadením vlády číslo 591/2006 Zb., Požiadavky na 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na staveniskách a zákonom číslo 309/2006 Zb., 

Zaistenie ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ďalej ako je 

uvedené v príslušných častiach stavebného riešenia projektovej dokumentácie. 

Pre rodinný dom nie je nutné spracovávať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

na stavenisku podľa zákona o zaistenie ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia 
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pri práci.         

 Montážne práce budú vykonané podľa technológie predpísanej dodávateľom a 

smie byť zahájená len po vhodnom prevzatí montážneho pracoviska fyzickou osobou 

určenou na riadenie montážnych prác a zodpovednou za ich implementáciu. O odovzdaní 

montážneho pracoviska sa vyhotoví písomný záznam. Zhotoviteľ montážnych prác 

zabezpečí, aby montážne pracoviská umožňovalo bezpečné vykonávanie montážnych 

prác bez ohrozenia fyzických osôb a konštrukcií a spĺňalo požiadavky stanovené v prílohe 

číslo 1 nariadenia vlády 591/2006 Zb.      

 Stavba bude vykonaná v súlade s ustanovením ČSN 73 6005, zákona číslo 

17/1992 Zb., Zákona číslo 388/1991 Zb., Nariadenia vlády číslo 61/2003 Zb., Zákona 

číslo 185/2001 Zb., Zákona číslo 201/2012 Zb ., zákona číslo 86/1992 Zb. v znení 

neskorších predpisov a nariadenia, ako predpisov súvisiacich.   

 Zariadenie staveniska musí spĺňať požiadavky nariadenia vlády číslo 361/2007 

Zb., A zákona číslo 262/2006 Zb., Zákonník práce v úplnom znení. 

k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb  

 Stavby rodinného domu sa tento bod netýka. 

l) zásady pre dopravne inžinierske opatrenie 

Novostavbou rodinného domu nebude nijako obmedzená premávka na miestnej 

obslužnej komunikácií. 

m) stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby  

Zázemie pre  zamestnancov bude v provizórnych objektoch zariadenia staveniska. 

Ostatné zariadenia staveniska  bude umiestnené na pozemku budúceho objektu tak, aby 

nezasahovalo do verejných komunikácií ani susedných pozemkov. Presné podmienky 

zabezpečujúce výstavbu budú stanovené územným rozhodnutím.    

 Pri výstavbe budú rešpektované všetky hygienické predpisy, najmä ochrana pred 

hlukom, vibráciami, otrasmi a ochrana pred prachom. Stavba bude citlivo realizovaná tak, 

aby negatívne neovplyvnila prostredí okolitých objektov. Stavebné práce budú prebiehať 
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od 7 do 18 hodín, pričom nesmie byť prekročená najvyššia ekvivalentná hladina 

akustického tlaku s korekciou danou nariadením vlády číslo 272/2011 Zb. O ochrane 

zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. 

n) postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny  

Ide o stavbu menšieho rozsahu, ktorá bude vykonávaná oprávnenou stavebnou firmou. 

Stavebná firma (stavebný podnikateľ) bude vybraná na základe výberového konania 

investora akcie. Názov a adresa odbornej firmy (stavebného podnikateľa), ktorá bude 

realizovať stavbu, vrátane mena a adresy osoby, ktorá bude vykonávať odborný dozor 

nad vykonávaním prác, bude oznámená písomne príslušnému stavebnému úradu - odboru 

výstavby 3 týždne pred začatím prác. Výstavba bude prebiehať v jednom časovom úseku 

bez prerušenia. 

- predpokladané zahájenie výstavby 03/2017 

- predpokladané ukončenie výstavby 03/2018 

- predpokladaná doba výstavby 12 mesiacov  

Stavba nebude členená na etapy  
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D.1.1.a.1 Účel objektu, funkčná náplň, kapacitné údaje 

Zámerom investora je vybudovať rodinný dom určený na bývanie pre 4-člennú 

rodinu. V rodinnom dome sa nachádza jedna funkčná jednotka. V dome sa nachádza 6 

obytných miestností. K domu je pristavaná garáž s dvomi parkovacími miestami 

a s príručným skladom.  

Údaje o plochách:         

 Zastavaná plocha domu:    171,4 m²   

 Celková podlahová plocha:   231,7 m²   

 Obostavaný priestor:    945 m3 

D.1.1.a.2 Riešenie stavby  

D.1.1.a.2.1 Architektonické riešenie 

Jedná sa o samostatne stojaci, dvojpodlažný, nepodpivničený dom zastrešený 

sedlovou jednoplášťovou strechou, ktorej súčasťou je vystupujúci vikier v južnej časti 

domu. K domu je pristavená garáž s plochou strechou. Rodinný dom má tvar obdĺžnika 

s výčnelkom v južnej časti. V severovýchodnej časti je k tomu pristavaná garáž s plochou 

strechou s pôdorysným tvarom obdĺžnika. Z južnej časti rodinného domu je možné prejsť 

na terasu. Objekt dodržuje minimálne odstupové vzdialenosti a svojím vzhľadom 

nenarúča okolitú zástavbu.  

D.1.1.a.2.2 Výtvarné riešenie 

 Hlavnú kompozíciu domu tvorí samotný rodinný dom s pôdorysným tvarom 

obdĺžnika zastrešený sedlovou strechou so sklonom 40°. Strecha je bez presahov a spolu 

s vysokým sklonom vytvára moderný vzhľad objektu. Pravidelnú kompozíciu obdĺžnika 

doplňuje pristavená jednopodlažná garáž s plochou strechou. Krytinu strechy rodinného 

domu tvorí plechová drážková krytina farby tmavo modrá. Na fasádu budú použité 

akrylátové farby. Biela na väčšinu fasády samotného domu a tmavo modrá na garáž 

a vystupujúcu časť na južnej strane domu.  
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D.1.1.a.2.3 Materiálové riešenie 

 Materiálové riešenie stavby rodinného domu vychádza z súčasných moderných 

trendov a technológií. Zvislé nosné steny sú vymurované z keramických tvaroviek, krov 

tvorí drevená moderná  hambálková sústava.  

D.1.1.a.2.4 Dispozičné a prevádzkové riešenie 

Hlavný vstup do objektu je v 1.NP a vedie do zádveria. Zo zádveria je prístup do 

technickej miestnosti a do chodby so schodiskom, ktorá nie je konštrukčne oddelená od 

jedálne a obývacej miestnosti. Z tejto chodby sa dostaneme do kúpeľne v 1.NP, do 

pracovne do jedálne a obývacej miestnosti a na schodisko, ktoré tvorí komunikáciu medzi 

1.NP a 2.NP. Obývacia miestnosť a jedáleň s kuchyňou je prístupná na terasu v 1.NP. Po 

výstupe schodiskom sa dostaneme do chodby v 2.NP z ktorej je prístup do izby č.206 

a č.208, do spálne a do kúpeľne. Zo spálne je cez šatňu prístupná kúpeľňa určená pre 

užívateľov spálne. Garáž má samostatný vstup pre vjazd automobilov a samostatný vstup 

zo západnej strany pre osoby v blízkosti hlavného vstupu do objektu spojený širokým 

odkvapovým chodníkom. Jednotlivé miestnosti sú v objekte umiestnené tak aby splňovali 

podmienky na umiestnenie k svetovým stranám a zároveň aby splňovali minimálne 

oslnenie v obytných miestnostiach. 

D.1.1.a.3 Bezbariérové riešenie 

Rodinný dom nie je riešený ako bezbariérové čo je v súlade s §2 vyhlášky 

č.398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb. 
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D.1.1.a.4 Konštrukčne a stavebne technické riešenie 

a technické vlastnosti stavby 

a) Zemné práce  

Samotné zemné práce budú zahájené  zhotovením lavičiek na vytýčenie stavby. 

Na vopred vytýčenej ploche bude odstránená ornica mocnosti 200mm, ktorá bude uložená 

v deponii v južnej časti pozemku. Po skončení stavby bude ornica použitá na úpravy 

teréne a rozprestieraná na pozemku. Predmetom výkopových prác budú terénne úpravy, 

výkop jám a rýh pre základové konštrukcie podľa projektovej dokumentácie. Ryhy pre 

základové konštrukcie obvodových stien budú vykopané do hĺbky 1250 mm od výškovej 

úrovne 0,000 a pre vnútorné nosné steny do hĺbky 750 mm. Následne sa na vôkol 

obvodových rýh urobí svahovanie v sklone 1:0,57. Následne sa prevedú výkopy pre 

prípojky inžinierskych sietí. Výkop posledných 100 mm základových pásov bude 

prevedený ručne tesne pred betonážou základových konštrukcií, aby nedošlo 

k premáčaniu základovej spáry. V priebehu výkopových prác bude potreba základovú 

spáru dôsledne chrániť proti mechanickému poškodzovaniu a pred nepriaznivými 

klimatickými vplyvmi.  

b) Základové konštrukcie  

 Objekt bude založený na monolitických základových pásoch z prostého betónu 

C16/20. Základové konštrukcie pod obvodovým murivom budú v nezámrznej hĺbke pod 

terénom. Rozmery základových konštrukcií sú stanovené na základe výpočtu rozmerov 

základov viz výpočet rozmerov základov v zložke č.1 Prípravné a študijné práce. Šírka 

základových konštrukcií  pod obvodovým murivom je 450 mm a samotná. výška          

1000 mm. Šírka základových konštrukcií pod vnútorným nosným murivom je 500 mm 

a samotná výška základu je 500 mm. Šírka základových konštrukcií pod priečkami je 

300mm a samotná výška je 300 mm. Pod prvým stupňom schodiska je zhotovený základ 

vysoký 500 mm, široký 310 mm a dlhý 1000 mm.  
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c) Zvislé nosné konštrukcie 

Obvodové nosné murivo je zhotovené z keramických tvárnic vyplnených 

minerálnou vlnou Porotherm  T Profi hrúbky 380 mm. Vnútorné nosné murivo je 

z keramických tvárnic Porotherm Profi 25 a priečky z keramických tvárnic Porotherm 

Profi 14. Obvodové murivo garáže tvorí taktiež systém Porotherm a to konkrétne tvárnice 

Porotherm Profi  hrúbky 300 mm. Murivo je v celom objekte spájané tenko vrstvou 

vápenno-cementovou maltou.  

d) Vodorovné konštrukcie  

Konštrukčné riešenie od spoločnosti Porotherm je využité aj v konštrukcii stropu. 

Porotherm strop je tvorený keramickými vložkami MIAKO o výške 190 mm 

a keramobetonovými stropnými nosníkmi vystuženými priestorovou výstužou. Nosníky 

a vložky sú zaliate nadbetonávkou hrúbky 60 mm. Nad nosným murivom sa nachádza 

železobetónový veniec výšky 250 mm (4 Ø 14mm, strmienka Ø 6mm po 250 mm, ocel 

B500B)., ktorého obvod tvorí keramická vencovka a EPS 70S hrúbky 100 mm. Nosné 

preklady nad otvormi sú Porotherm 7. Nad otvormi v priečkach sú použité ploché 

keramické preklady Porotherm.  

e) Schodisko  

 Vnútorné schodisko je navrhnuté ako jednoramenné zatočené v pôdorysnom tvare 

U. Šírka schodiskového ramena je 1000 mm. A zrkadlo tvorí prázdny priestor so šírkou 

250 mm. Schodisko je uložené na základe a v stropnej konštrukcii viz výkres zostava 

stropných dielcov nad 1.NP. Schodisko má stupne obložené drevenými stupňami 

ukotvených do stupníc schodiska. Schodisko je opatrené dreveným zábradlím a madlom 

o výške 900 mm. Výpočet schodiska je súčasťou zložky č.1 Prípravné a študijné práce.  

f) Komín  

 Pred odvod spalín z krbovej vložky, ktorá slúži len na spríjemnenie pobytu 

v obývacej miestnosti je použitý nerezový dvojplášťový systém Schiedel ICS. Komín je 

riešený ako jednoprieduchový. Keramická vložka má priemer 150 mm, a je obalená 
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tepelnou izoláciou z minerálnej vaty hrúbky 50mm. Komín je osadený v exteriéry stavby 

a s krbovou vložkou je spojený sopúchom v spodnej časti komína. Komín je kotvený 

k obvodovému murivo a nad strešnou rovinou vikiera sú použité statické spony, čím je 

dodržaný maximálny presah 3500 mm.   

g) Strešná konštrukcia 

Nosnú časť sedlovej strechy so sklonom 40° predstavuje drevený smrekový krov  

vytvorený modernou hambálkovou sústavou s drevenými klieštinami a stredovými 

väznicami. Krytinu tvorí falcovaná plechová krytina. V skladbe strešnej konštrukcie je 

polyethylenová parozábrana Deksepar, minerálna vlna hrúbky 220 mm Isover Orsik MW, 

ktorá tvorí tepelnú izoláciu, polypropylénová difúzna fólia Jutadach , roznášacia vrstva 

tvorená OSB doskami hrúbky 24 mm a polypropylénová hydroizolačná fólia. 

Podhľadovú vrstvu v celom druhom nadzemnou podlaží tvorí sadrokartónový Rigips 

podhľad hrúbky 15 mm.  

Nosná časť plochej strechy nad garážou  je tvorená stropným systémom 

Porotherm. Jednotlivé vrstvy sú tvorené  polyethylenovou parozábranou, spádovou 

vrstvou keramzit betónu hrúbky 40 – 280 mm, tepelnoizolačnými polyesterovými 

doskami Isover EPS 100s hrúbky 100 mm a hydroizolačnou fóliou z PVC Fatrafol 810/V.  

h) Izolácia proti vode  

 Ako izolácia spodnej stavby je použitý 2x asfaltový modifikovaný pás hrúbky 

4mm. Spodnú vrstvu tvorí Dektrade – Glastek 40 spec. Mineral a vrchnú Dektrade – 

Elastek 40 spec. Mineral. V mieste styku obvodovej konštrukcie a podkladového betónu 

bude vytvorený spätný spoj a hydroizolačný asfaltový pás bude vytiahnutý minimálne 

300 mm nad upravený terén.          

 V konštrukcii strešného plášťa je použitá poistná hydroizolácia so smyčkovou 

rohožou Dekten Metal Plus pod plechovou krytinou, ktorá chráni roznášaciu a nosnú 

vrstvu OSB dosky. Tepelnú izoláciu chráni pred nežiaducou vodou difúzna membrána 

Jutadahc 95. a zo strany interiéru ju chráni parozábrana Deksepar.  
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i) Tepelná izolácia  

 Tepelne izolačnú funkciu obvodového muriva preberá samotná keramická 

tvarovka vďaka integrovanej minerálne vate. Spodná stavba  rodinného domu je zateplená 

tepelnoizolačnou vrstvou Isover EPS 70S hrúbky 180 mm a v garáži hrúbky 80mm. 

Stužujúce vencu, preklady v obvodovom murive, sokel a základové konštrukcie v obvode 

sú zateplené izoláciu Isover XPS 70 hrúbky 100 mm. Zateplenie strešného plášťa bude 

prevedené z tepelnej izolácie z minerálnej vaty Isover Orsik MW a to v hrúbke 160 mm 

medzi krokvami a 60 mm pod krokvami. Zateplenie strešnej konštrukcie garáže je 

zhotovené pomocou dosiek z penového polystyrénu Isover EPS 100S v hrúbke 100 mm.  

j) Konštrukcie klampiarske 

 Dažďové žľaby a odpady sú zhotovené z pozinkovaného plechu systému Lidnam 

Rainline. Exteriérové parapety (okapnice) sú zhotovené z pozinkovaného plechu. Pre 

detailný popis klampiarskych konštrukcii viz Výpis prvkov v zložke č.3 Architektonicko 

– stavebné riešenie.  

k) Výplne otvorov  

 Výplne okenných otvorov tvoria okná s dreveným rámom vo farbe smrek 

a tepelnoizolačným trojsklom. Dvere sú v celom objekte drevené s drevenou obložkovou 

zárubňou a garážové vráta tvoria pozinkované lamely. Výplne otvorov v časti vikiera 

a pri vstupe na terasu tvoria HS portály s dreveným rámom a tepelnoizolačným trojsklom. 

Viz zložka č.3 Architektonicko stavebné riešenie, Výpis Prvkov. 

l) Podlahy  

 Podlahy sú navrhnuté v rodinnom dome ako keramické alebo drevené. Plávajúcu 

podlahu tvorí samonivelačný poter Cemflow CF25, ktorý tvorí v garáži aj samotnú 

nášľapnú vrstvu. Zateplenie podlahy v 1.NP je prevedené pomocou dosiek z penového 

polystyrénu hrúbky 180 mm Isover EPS 70S a v garáži hrúbky 80 mm. Podlahy v 2.NP 

sú opatrené krokovou izoláciou z polotuhej dosky z minerálnej plsti Isover N s hrúbkou 
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40 mm. V celom rodinnom dobe bude do vrstvy samonivelačného poteru nainštalované 

podlahové kúrenie uložené do systémovej dosky Deltatop s vystuženou PS skořepinou.  

m) obklady  

 V interiéri budú použité vo všetkých hygienických miestnostiach, v kuchyni 

a špajzy keramické obklady Rako. Výšky obkladov sú uvedené v pôdorysoch 

jednotlivých podlaží.  

n) Úpravy povrchov 

Murivo a stropy sú v celom dome a v garáži omietnuté vápenno-cementovou 

omietkou Porotherm TO s armovacou tkaninou Vertex R 117, štukovou vápenno-

cementovou omietkou Porotherm Universal s konečnou povrchovou úpravou v interiéri 

malbou Primalex Fortissiomo biela. Na fasádu garáže je použitý fasádny akrylátový náter 

Weber Ton, farba tmavo modrá. Samotný rodinný dom má na fasádu použitý fasádny 

akrylátový náter Weber Ton, farba biela. V časti vikiera a v časti vstupu na terasu je na 

rodinnom dobe použitý fasádny akrylátový náter Weber Ton, farba tmavo modrá. 

o) Vetranie  

 Vetranie objektu je zabezpečené prirodzene oknami. Odvod pár bude zaistený 

v kuchyni digestorom a špajzy vetracou mriežkou v stene a v dverách a odvetranie garáže 

je zaistené vetracími prieduchmi. 

p) Spevnené plochy  

 Príjazdová komunikácia z verejnej komunikácie do garáže, chodník k hlavnému 

vstupu z ulice a odkvapové chodníky sú prevedené z betónovej zámkovej  dlažby 

Cavarino, odtieň sivej a grafitovej. Zámková dlažba je uložená na štrkovom lože výška 

100 mm. Terasa je riešená ako betónová doska vystužená kari sieťou s vlastným 

základom v časti obvodu terasy. Na betónovej doske je nanesená hydroizolačná stierka 

Cemix 1K, Pomocou polyuretánového lepidla na drevo je pripevnené podkladové rezivo 
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na uchytenie terasového dreva Termowood. Terasa je vyspádovaná v spáde 2 % smerom 

od objektu.  

q) Oplotenie  

 Hranica pozemku so susednými rodinnými domami je oplotená drôteným plotom 

vo vlastníctve vlastníkov susedných jestvujúcich stavieb. Hranica pozemku s verejnou 

komunikáciu bude oplotená ohradnou stenou zo strateného debnenia v kombinácií 

s drevenými prvkami.  

D.1.1.a.5 Stavebná fyzika 

D.1.1.a.5.1 Tepelná technika 

kritéria tepelne technického hodnotenia 

 Stavba je navrhnutá v súlade s platnou legislatívou tak, aby splňovala požadované 

hodnoty súčiniteľa prestupu tepla. Splňuje požiadavky normy ČSN 73 0540-2 a splňuje 

požiadavky §6a zákona 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 

Sb., o energetické náročnosti budov. Viz zložka č.6 Stavebná fyzika 

Podľa výpočtu bola stanovená trieda energetickej náročnosti budov B – úsporná. 

D.1.1.a.5.2 Akustika 

 Sú dodržané požiadavky normy ČSN 73 0532;2010, minimálna vzduchová 

a kročejová neprievzdušnosť. Viz samotná príloha č.6 Stavebná fyzika. 
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3. ZÁVER  

 Výstupom bakalárskej práce je projektová dokumentácia novostavby rodinného 

domu. Objekt sa podarilo do zvolenej lokality na ulici Komenského v meste Štúrovo 

vhodne osadiť, a tým nenarúša okolité prostredie zástavby rodinných domov. 

 Túto prácu som vypracoval v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami 

a s použitým technických listov a podkladov od výrobcov. Pri spracovaní projektovej 

dokumentácie som vychádzal z vopred pripravených štúdií, ktoré som prepracoval na 

projektovú dokumentáciu. Voči štúdiám došlo k malým konštrukčným a dispozičným 

zmenám, ktoré ale splňujú požiadavky investora. 

Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu zadania. Súčasťou práce je tepelne 

technické posúdenie stavebných konštrukcií na základe čoho bol spracovaný energetický 

štítok obálky. Objekt spadá do energetickej triedy B – úsporný. Podľa požiarne 

bezpečnostného riešenia stavby, rodinný dom vyhovuje všetkými právnymi predpismi 

a požiarne nebezpečný priestor nezasahuje na okolité pozemky.  

 V bakalárskej práci bola vypracovaná seminárna práca na tému Posúdenie 

dopadov stavby rodinného doma na životné prostredie, ktorá posudzuje environmentálne 

dopady jednotlivých materiálov a prvkov v konštrukciách a porovnáva možné variantné 

konštrukčne materiálne riešenia zvislých konštrukcií.  

 Touto prácou sa mi podarilo vytvoriť ucelený a funkčný návrh pre bývanie 

štvorčlennej rodiny a svojím architektonickým prevedením, dispozičným riešením 

a funkčným prevedením splňuje všetky požiadavky investora.  
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5. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

Všeobecné 

ČSN označenie českých technických noriem 

DN menovitý priemer 

m. n. m. metrov nad morom 

NN nízke napätie 

SO stavebný objekt 

RD rodinný dom 

RŠ revízna šachta 

VŠ vodomerná šachta 

RET Retenčná nádrž 

PT pôvodný terén 

UT upravený terén 

HI hydroizolácie 

TI tepelná izolácia 

Tab tabuľka 

S – JTSK systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

Ozn. označenie 

k.u. katastrálne územie 

č.p. Číslo parcely  

HPV hladina podzemnej vody 
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Materiály 

OSB drevotrieskové dosky – (Oriented Strand Board) 

XPS extrudovaný polystyrén 

EPS expandovaný polystyrén 

ŽB železobetón 

SDK sadrokartón 

PE  polyetylén 

PVC  polyvinylchlorid 

 

Rozmery  

KV konštrukčná výška 

SV svetlá výška 

HR hrúbka 

 

Tepelná technika 

U  súčiniteľ prestupu tepla 

Uf súčiniteľ prestupu tepla rámu okna 

Ug súčiniteľ prestupu tepla zasklenia okna 

R tepelný odpor 

λ súčiniteľ tepelnej vodivosti 

θi návrhová vnútorná teplota 

θe návrhová vonkajšia teplota 

θgr návrhová teplota zeminy pod podlahou 
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φi relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu 

Rsi tepelný odpor pri prestupe tepla na strane interiéru 

Rse tepelný odpor pri prestupe tepla na strane exteriéru 

UN,20 požadovaná hodnota súčiniteľa prestupu tepla 

Urec,20 doporučená hodnota súčiniteľa prestupu tepla 

fRsi teplotný faktor vnútorného povrchu 

fRsi,cr teplotný faktor vnútorného povrchu, normová hodnota 

frsi,min najnižšia vnútorná povrchová teplota 

b redukčný súčiniteľ 

HT,i merná strata prestupom tepla jednotlivých konštrukcií 

HT celková merná strata prestupom tepla 

A  plocha konštrukcie 

Uem priemerný súčiniteľ prestupu tepla 

Uem,N priemerný súčiniteľ prestupu tepla, požadovaná hodnota 

Uem,rec priemerný súčiniteľ prestupu tepla, doporučená hodnota  

Akustika 

R´w zvuková nepriezvučnosť výpočtová 

Rw zvuková nepriezvučnosť laboratórna 

R´w,N zvuková nepriezvučnosť normová 

k  korekčný súčiniteľ 
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6. ZOZNAM PRÍLOH 

Zložka č.1 – PRÍPRAVNÉ A ŠTUDIJNÉ PRÁCE 

Štúdie          

 01 – Pôdorys 1.NP     M 1:100 

 02 – Pôdorys 2.NP     M 1:100 

 03 – Priečny rez     M 1:75  

 04 – Pozdĺžny rez     M 1:75  

 05 – Pohľad východný    M 1:75  

 06 – Pohľad Južný     M 1:75  

 07 – Pohľad západný     M 1:75  

 08 – Pohľad severný      M 1:75  

Výpočet schodiska 

Návrh základov 

Výkres 09 – Osadenie do terénu     M 1:50 

Zložka č.2 – C SITUAČNÉ VÝKRESY 

  C.1 Situačný výkres širších vzťahov    M 1:1000 

  C.2 Koordinačný situačný výkres    M 1:200 

Zložka č.3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE 

  D.1.1.01 Pôdorys 1.NP     M 1:50  

  D.1.1.02 Pôdorys 2.NP     M 1:50  

  D.1.1.03 Priečny rez objektom    M 1:50  

  D.1.1.04 Pozdĺžny rez objektom    M 1:50  

  D.1.1.05 Krov       M 1:50  

  D.1.1.06 Pohľad južný a východný    M 1:50  

  D.1.1.07 Pohľad západný a severný    M 1:50  
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  Výpis prvkov         

  Výpis skladieb  

Zložka č.4 – D.1.2 STAVEBNE KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 

  D.1.2.01 Pôdorys a rezy základov    M 1:50  

  D.1.2.02 Zostava stropných dielcov na 1.NP  M 1:50  

  D.1.2.03 Detail 1 – Vstup na terasu    M 1:5  

  D.1.2.04 Detail 2 – Osadenie pomúrnice   M 1:5  

  D.1.2.05 Detail 3 – Hrebeň sedlovej strechy   M 1:5  

  D.1.2.06 Detail 4 – Napojenie štítovej steny na šikmú   

            strechu     M 1:5  

  D.1.2.07 Detail 5 – Atika plochej strechy garáže  M 1:5   

Zložka č.5 – D.1.3 POŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE 

  Technická správa požiarnej ochrany      

  D.1.3.01 Situácia      M 1:200 

  D.1.3.02 Pôdorys 1.NP     M 1:100 

  D.1.3.03 Pôdorys 2.NP     M 1:100 

Zložka č.6 – STAVEBNÁ FYZIKA 

  Tepelne technické posúdenie       

  Príloha P1 

Zložka č.7 – SEMINÁRNA PRÁCA 

Seminárna práca – Posúdenie dopadov novostavby rodinného doma na   

životné prostredie 
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FORMY VŠKP 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prohlášení: 
  

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce je shodná s odevzdanou 

listinnou formou. 

  

  

V Brně dne 15.5.2016 

  

  

  

                                                             …………………………………………………… 

                                                                                          podpis autora 

                                                                                          Richard Paksi  

 


