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ABSTRAKT 

Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu v obci Šoporňa na juhozápade 

Slovenskej republiky. Objekt je navrhnutý, ako jednogeneračný pre päť člennú rodinu, 

s možnosťou budúceho prerobenia na dvojgeneračný.Objekt je navrhnutý, ako 

dvojpodlažný, čiastočne podpivničený, so sedlovou strechou, dvoma arkiermi a externou 

garážou. V podzemnej časti je obvodové murivo z debniacich tvárnic DT vyplnené 

betónovou zmesou a doplnené betonárskou výstužou. V nadzemnej časti sú obvodové 

steny zo systému Porohterm z tvaroviek 50T – zateplené tvarovky minerálnou izoláciou.  

Objekt je osadený v mierne svahovitom teréne. V objekte je použitá železobetónová 

stropná doska medzi 1.S a 1.NP a strop Porotherm medzi 1.NP a 2.NP Hlavný vstup je 

orientovaný na juh, vedľajší  na východ. Projektová dokumentácia bola spracovaná 

v programe AutoCAD 2013. Súčasťou bakalárskej práce je taktiež tepelnotechnické 

posúdenie, požiarné posúdenie, 5 konštrukčných detailov, technická správa, 3D 

vizualizácia a seminárna práca na tému life cycle assessment. 

 

 

 

KLÚČOVÉ SLOVÁ  
Novostavba rodinného domu, čiastočne podpivničený, systém porotherm, dvojpodlažný 

objekt, mierne svahovitý terén 

 

 

 

ABSTRACT  

 
The aim of bachelor thesis is design a family house in village Šoporňa, which is situated 

in southwest of Slovakia. Building is designed as a one-generation house for five 

members with possible future remaking on duplex house. The building is desingned as 

two-storey house, with partial basement, with saddle roof, with two bay and external 

garage. External walls in underground part are from concrete block with reinforcement. 

External walss in above-ground part are from system Porotherm from the ceramics bricks 

filled by mineral insulation. 

Object is situated on slightly sloping terrain. The ceiling above basement is from 

reinforced concete and ceiling between ground floor and first floor is made of system 

Porotherm. Main entrance is situated on south, minor entrance is situated on west. Design 

documentation was made in program AutoCAD 2013. Part of bachelor thesis is thermal 

assessment, fire safety assessment, five construction details, tecnical report, 3D 

vizualization and seminar work of environmental assessment. 

 

KEYWORDS 

Newly- built family house, partial basement, system Porotherm, two-storey house  
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Bakalárska práca je zameraná na vypracovanie projektovej dokumentácie pre samostatne 

stojací rodinný dom v obci Šoporňa. Objek sa nachádza v miernom podnebí s pomerne 

rovinatým, mierne svahovitom teréne. Obekt je navrhnutý pre trvalý pobyt päť člennej 

rodiny. Dom  je čiastočne podpivničený približne na 1/2  z podorysnej plochy, dvoj 

podlažný s obytným podkrovím s externou garážou mimo navrhnutý objekt.  

Rodinný dom  je navrhnutý jako murovaný, stenový systém.  

Základy pod nosými stenami, obvodovými stenami a taktiež aj pod priečkami a 

komínovým telesom sú z prostého betónu C20/25. 

Obvodové murivo  v podpivničenej časti je z debniacich tvárnic DT hrúbky 

400mm vyplnených betónovou zmesou C20/25 a vystužené betonárskou výstužou B550. 

Murivo je z externej strany opatrené tenetračným náterom, izoláciu proti vode a vlhkosti 

– asfaltovým modifikovaným pásom a taktiež asfaltový pás plní protiradónovú ochranu. 

Murivo je zaizolované z exteriérovej strany tepelnou izoláciou XPS rúbky 100mm. Táto 

izolácia je chránená proti poškodeniu od zásypu nopovou fóliou. Murivo v nadzemnej 

časti je zo systému porotherm z tvarovky 50 T zateplené minerálnou izoláciou.  

Strop v pozemnej časti je železobetónový hrúbky 150mm a v nadzemnej časti je 

zo systému porotherm hrúbky 250mm. Schodisko je monolitické železobetónové 

z betónu C20/25, ocel B550.Strešná konštrukcia je riešená jako sedlová za použitia dvoch 

arkierov v sdrednej časti obytného podkrovia. Ako strešná krytina je požitý pozinkovaný 

plech značky K&J&G. 

S pohybom osob s omedzenou schoplnosťou pohybu sa neuvažuje, z toho dôvodu 

sa v dokumentácii nerieši bezbariérový prístup a bezbariérové užívanie stavby.  

Súčasťou bakalárskej práce je taktiež tepelnotechnické posúdenie, požiarné posúdenie, 

5detailov, technická správa, 3D vizualizácia a seminárna práca na tému life cycle 

assessment. Projektová dokumentácia  je vypracovaná v úrovni realizácie stavby v súlade 

s platnými normami, vyhláškami a zákonmi. 
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A.1 Identifikačné údaje   

A.1.1 Identifikačné údaje o stavbe   

Názov stavby : Rodinný dom 

Katastrálne územie : Šoporňa  

Parcelné číslo : 11713 

Stupeň projektovej dokumentácie : Dokumentácia pre realizáciu stavby  

Charakter stavby : Stavba pre bývanie  

Dátum spracovania : 18.3.2015 

 

A.1.2 Identifikačné údaje stavebníka  

Meno a priezvisko : Filip Polaček  

Trvalé bydlisko : Sereďská 227, Šoporňa 92552, SR 

e-mail : polacek.filip715@gmail.com 

 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie  

Meno a priezvisko : Filip Polaček  

Trvalé bydlisko : Sereďská 227, Šoporňa 92552, SR 

e-mail : polacek.filip715@gmail.com 

 

A.2 Zoznam vstupných podkladov 

Dokumentácia pre územné rozhodnutie  

Dokumentácia pre stavebné povolenie  

Katastrálna mapa územia Šoporňa  

Stavebno-technická obhliadka pozemku 

 

 

mailto:polacek.filip715@gmail.com
mailto:polacek.filip715@gmail.com
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A.3 Údaje o území  

a) Rozsah riešeného územia  

Objekt bude realizovaný na parcele číslo 11713 v obci Šoporňa. Orientacia 

pozemku je na západnej časti obec Šoporňa k.ú. Šoporňa. Výmera pozemku je 

1746m2 . Pozemok je pomerne rovinatý, mierne svahovitý.  

 

b) Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov  

Pozemok nepodlieha ochrane poľnohospodárskeho fondu, nenachádza sa 

v žiadnej pamiatkovej, ochrannej  ani archeologickej zóne. Požiadavky podľa 

iných právnych predpisov sú splnené.  

 

c) Údaje o odtokových pomeroch  

Jedná sa pomerne o rovinatý pozemok, ktorý je napojený na technickú 

infraštruktúru obce. Dažďová voda zo strechy bude likvidovaná na pozemku 

investora prirodzeným vsakovaním do zemského podložia. 

 

d) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, nebolo vydané 

územné rozhodnutie alebo územné opatrenie, prípadne nebol vydaný 

územný súhlas  

Stavba je v súlade s územným plánom obce. Objekt nemení využitie 

územia, nenarušuje okolie.  

 

e) Údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou 

územné rozhodnutie nahradzujúce alebo územným súhlasom, prípadne 

s regulačným plánom v rozsahu, v ktorom nahradzuje územné 

rozhodnutie a v prípade stavebných úprav podmieňujúcu zmenu 

v užívaní stavby o jej súlade s územne plánovacou dokumentáciou 

Stavba je v súlade s územným plánom obce.  

 

f) Údaje o dodržaní všeobecných požiadavkov na využitie územia  

Obecné požiadavky na využitie územia sú splnené, stavebný pozemok je 

určený na výstavbu rodinného domu.  

 

g) Údaje o splnení požiadavkov dotknutých orgánov  

Všeobecné požiadavky na využitie územia sú splnené  
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h) Zoznam výnimiek a úľavových  riešení  

Nie sú výnimky a úľavové riešenia  

 

i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícii  

Realizácia objektu nevyžaduje ďalšie súvisiace investície  

 

j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých umiestnením a realizáciou 

stavby 

 

 

Obec 
Kat. 

územie 

Číslo 

Parcely 

 

Druh 

pozemku 
Vlastník Adresa 

Š
o
p
o
rň

a 

Š
o
p
o
rň

a 

11708 

11709 

11710 

Zastavaná 

plocha 

Štefan 

Fazekaš 

Sereďská,228 

Šoporňa 

92552 

1510/29 

1510/36 

1510/51 

1510/53 

Zastavaná 

plocha 

Ján 

Komenda 

Sereďská,226 

Šoporňa 

92552 

11779/1 

11779/2 

Zastavaná 

plocha 

Petér 

Gála 

1269/14Sereď  

92601,SK 

Mlynárska u. 

11778/3 

11788/8 

Zastavaná 

plocha 

Roman 

Šíp 

36/25Sereď  

92601,SK 

Pekárska u. 

11718/1 
Pozemná 

komunikácia 

Okres 

Galanta 

Mierové námestie 

Galanta 
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A.4 Údaje o stavbe 

a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby  

Projekt rieši novostavbu. 

 

b) Účel užívania stavby  

Stavba pre bývanie – bude slúžiť k pobytu a užívaniu 5 člennej rodiny.  

 

c) Trvalá alebo dočasná stavba 

Stavba je trvalého charakteru, životnosť stavby je predpokladaná 

minimálne na 50 rokov.  

 

d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov 

Navrhnutý objekt sa nenachádza v pamiatkovo chránenom území, v mieste 

stavby sa nevyskytujú prírodné, či kultúrne pamiatky.  

 

e) Údaje o dodržaní technických požiadavkov na stavby a obecných 

technických požiadavkov zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby  

Podľa §2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požiadavkov 

zabezpečujúcich bezbariérvé užívanie stavby nie sú bezbarierové požiadavky 

riešené. Stavba splňuje požiadavky na výstavbu dané vyhláškou č. 268/2009Sb., 

o technických požiadavkách stavieb a na požiadavky normy ČSN 

74301:2004+Z1+Z2+Z3 Obytné budovy. Stavba nie je určená pre užívanie osôb 

s obmedzenou schopnosťou pohybu, z toho dôvodu nie je riešená ako 

bezbariérová. 

 

f) Údaje o splnení požiadavkov dotknutých orgánov a požiadavkov 

vyplývajúcich z iných právnych predpisov  

Stavebný úrad vydal súhlas na štúdiu rodinného domu. Prípadné 

požiadavky dotknutých orgánov budú dopracované v prílohe, prípadne 

dodatočne doložené.  

 

g) Zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Nie sú požadované. 
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h) Navrhované kapacity stavby  

Zastavaná plocha : 144,5m2 

Obostavaný priestor: 1312,05 m3 

Úžitková plocha : 111,08m2  

Index zastavania plôch : 0,08  

Počet parkovacích státí:1 

Počet ubytovacích jednotiek: 1 

Počet užívateľov: 5 

 

i) Základná bilancia stavby  

Objekt bude vykurovaný plynovým kondenzačný kotlom Lev Heliotwin 

20KKZ 150 v kombinácii s krbom na tuhé palivo s napojením odvodu spalín na 

komínové teleso. V objekte nebudú realizované aktivity, ktoré by hlukom alebo 

exhaláciou zaťažovali blízke okolie. Likvidácia dažďových vôd bude na 

pozemku s parcelným číslom 11713 postupným vsakovaním do zemského 

podložia na zelených plochách. Rodinný dom spadá do kategórie B energetickej 

náročnosti stavby. Pri užívaní rodinného domu bude vznikať komunálny odpad, 

ktorý bude uložený v smetných nádobách na pozemku investora. Odpad bude 

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

a vyhlášky MŽPČR 381/2001, ktorá sa vyhlasuje katalóg odpadov. 

 

17 01 01 - Betón  

17 01 03 - Keramické tvarovky  

17 02 01 - Drevo 

17 02 02 - Sklo 

17 02 03 - Plasty  

17 03 01 - Asfaltové zmesi  

17 04 05 – Železo a oceľ  

17 04 01 - Meď  

17 04 02 - Hliník  

20 02 02 - Zemina vykopaná  

17 09 04 – Zmiešané stavebné odpady  

17 08 02 – Stavebné materiály na báze sadry  

 

Kovy budú odvezené do zberných surovín a ostatné materiály budú uložené 

na skládku . Prípadné nebezpečné odpady budú odvezené na skládku 

nebezpečného  odpadu  
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j) Základné predpoklady výstavby  

Jedná sa o stavbu malého rozsahu, bude realizovaná svoj pomocne a bude 

zabezpečené odborné vedenie stavby stavbyvedúcim. Práce budú realizované 

s čo najmenším dopadom na životné prostredie. Prípadné poškodenia priľahlých 

konštrukcií alebo komunikácii budú opravené na náklady investora. 

Výstavba rodinného domu bude prebiehať v jednej etape bez prerušenia za 

dodržania technologických prestávok.  

- Predpokladaný začiatok výstavby : 1.9.2016 

- Predpokladaný koniec výstavby : 1.11.2017 

- Doby výstavby : 14 mesiacov  

 

Členenie na etapy :  

- Dočastné oplotenie staveniska  

- Vytýčenie objektu, inžinierskych sieti, stabilizácia polohových 

bodov a výškových bodov  

- Odstránenie ornice hrúbky 250mm, zriadenie depónie zeminy  

- Výkopové práce  

- Prípojky inžinierskych sieti  

- Betonáž základových pásov 

- Ležatá kanalizácia  

- Vymurovanie obvodových stien v podpivničenej časti  

- Vodovod, plynovod 

- Podkladaný betón vystužený sieťou  

- Stropná konštrukcia v podpivničenej časti – ŽB. Strop 

- Realizácia hydroizolácie na vodorovných konštrukciách. 

Realizácia hydroizolácie, tepelnej izolácie a ochrannej nopovej 

fólii na zvislých stenách spodnej stavby 

- Vymurovanie obvodových stien v nadzemnej časti v 1.NP 

- Vmurovanie vnútorného nosného muriva a priečok v 1.NP 

- Stropná konštrukcia nad 1.NP – systém POROTHERM 

- Komínové teleso STRADEKO  

- Konštrukcia železobetónového, monolitického schodiska  

- Obvodové murivo, vnútorné nosné murivo a priečky v 2. NP 

- Strešná konštrukcia  

- Osadenie dverných a okenných výplní otvorov  

- Vrstvy  podlahy  
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- Konečné povrchové úpravy  

- Vonkajšie spevnené plochy a terénne úpravy  

 

 

k) Orientačné náklady stavby  

Orientačná cena vychádza na základe obostavaného priestoru 1213,5m3   

6 691  200KČ, čo predstavuje 5094,17 KČ/1m3 

 

A.5 Členenie stavby na objekty a technické 

a technologické zariadenia  

 

SO 01 – Rodinný dom  

SO 02 – Garáž a pripojenie na miestnu komunikáciu 

SO 03 – Altánok  

SO 04 – Oplotenie  

SO 05 – Prípojky inžinierskych sieti  

SO 06 – Spevnená pochôdzna plocha  

SO 07 -  Zatrávnená plocha  
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B.1 Popis územia stavby  

a) Charakteristika stavebného pozemku  

Navrhnutý objekt bude umiestnený na pozemku p.č. 11713. Parcela je 

vedená, ako stavebný pozemok a v súčasnosti je užívaná, ako zelená plocha 

a nenachádzajú sa na pozemku žiadne stavby. Pozemok sa nachádza na okraji 

obci Šoporňa v zastavanom území, v katastrálnom území Šoporňa. Pozemok je 

mierne svahovitý, vhodný pre výstavbu objektu. Príjazd k stavenisku je 

zabezpečený po miestnej komunikácii spravovanej okresom Galanta. Vlastný 

vjazd na je vyznačený na celkovom situačnom výkrese C.02. Vlastný vjazd  

prechádza cez susednú parcelu 11715 čím je zabezpečená spoločná príjazdová 

cesta na obe parcely. Parcela je v súčasnosti vybavená oplotením z každej strany 

do výšky 1,8m a taktiež je vybavená uzamykateľnou bránou zo západnej strany. 

 

 

b) Výčet a závery zo zrealizovaných prieskumov a rozborov 

Geologický prieskum: nebol spracovaný, bude riešený počas realizácie 

objektu a realizovaný bude zhotoviteľom výkopových prác. Týmto istým 

zhotoviteľom bude určená pevnostná trieda zeminy.  

Hydrogeologický prieskum: bolo zistené, že 12m pod úrovňou terénu sa 

podzemná voda nenachádza, stavba nebude ohrozovaná vplyvom účinkov 

podzemnej vody.  

Protokol o stanovení radónového indexu: Radónové riziko bolo stanovené 

a stredné radónové riziko. Stanovenie rad. rizika bolo pomocou geofyzikálnej 

mapy prírodnej rádioaktivity vydanej Štátnym geologickým ústavom Dionýza 

Štúra.  

 

c) Existujúca ochrana a bezpečnostné pásma 

Stavba sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme a ani bezpečnostnom 

pásme.  

 

 

d) Poloha vzhľadom k záplavovým územiam, poddolovaným územiam 

Stavba sa nenachádza na pozemku, ktorý by bol vystavený účinkom 

záplavovej vody a v blízkosti sa nenachádza žiadne poddolované územie. 
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Pozemok sa v pomere k ostatným plochám nachádza na vyvýšenom mieste, čo 

vylučuje riziko záplav. Najbližšia vodná plocha je Priehrada Králová vzdialená 

približne 1,5km od objektu. V minulosti neboli na tomto území zaznamenané 

žiadne záplavy. 

 

e) Vplyv stavby na okolie a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na 

odtokové pomery v území  

Sú dodržané min. odstupové vzdialenosti od okolitých pozemkov – 2m a od 

existujúcich stavieb min. 7m .  

 

f) Požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín 

Stavebný pozemok je v súčasnosti využívaný, ako zelená plocha. Obsahuje 

menšie dreviny ovocných stromov o celkovom počte 6ks, ktoré budú v priebehu 

prípravných prác staveniska odstránené. Na pozemku sa v súčasnosti nachádza 

malá stavba o rozlohe 9m2 určená na chov slepic. Táto drobno stavba bude 

odstránená v priebehu prípravných prác staveniska  

 

g) Požiadavky na maximálne zábory poľnohospodárskeho fondu alebo 

pozemkov určených k plneniu funkcie lesa  

V rámci stavby nedôjde k záborám poľnohospodárskej pôdneho fondu 

alebo k záborám na pozemkoch určených na plnenie funkcie lesa.  

h) Územne technické podmienky  

Napojenie na technickú infraštruktúru bude realizované novými prípojkami.  

Zrealizované budú: vodovodná prípojka, prípojka elektrického prúdu, 

plynovodná prípojka a kanalizačná prípojka. 

 

Vodovodná prípojka : bude realizovaná na pozemku investora a bude 

prechádzať cez spoločnú prístupovú cestu susedného objektu. Vodomerná 

šachta bude osadená na konci prípojky, ktorá bude ukončená vodomernou 

sústavou. Z vodomernej šachy je navrhnuté potrubie PE HDPE 100 SDR 11. 

Potrubie bude vedené priamou trasou popod spoločnú prístupovú cestu oboch 

pozemkov, až do technickej miestnosti rodinného domu. Tam bude prípojka 

vody napojená na vnútorný rozvod vody. Potrubie bude uložené v pieskovom 

lôžku v hĺbke 1200mm pod úrovňou upraveného terénu.  
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Prípojka elektrického prúdu: NN prípojka bude zrealizovaná na pozemku 

investora. Elektromer bude umiestnený na hranici pozemku priľahlej k miestnej 

komunikácii, osadený do miesta nato určeného podľa situačného výkresu C.03 

a v súlade s normou ČSN 73 6005-Prostorové upořádání síti technického 

vybavení  

 

-Plynovodná prípojka: pripojenie na verejný NTL.plynovod bude.cez.HUP 

napojená prípojka PE 32..Plynovod bude od HUP vedený priamou trasou do 

technickej miestnosti. Plynovodné potrubie bude uložené do pieskového lôžka 

v hĺbke 1200mm z dôvodu križovania tras plynovodného potrubia s existujúcou 

prípojkou.  

 

-Kanalizačná prípojka: Objekt bude odkanalizovaný do zbernej šachty 

o objeme 1m3 odkiaľ je ďalšie napojenie zbernej šachty  na existujúcu prípojku 

susedného objektu. Splaškové vody zo zbernej šachty budú automatiky čerpané 

do verejnej stokovej sústavy za použitia automaticky riadeného kalového 

čerpadla. Trasa kanalizačnej prípojky viz. príloha C koordinačná situácia číslo 

výkresu C.02. Potrubie existujúcej kanalizačnej prípojky je z kameninového 

rúrového systému  DN300 a je dostatočné na odvod splaškov z oboch objektov.  

 

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

Stavba.si.nevyžaduje.žiadne.podmieňujúce.a.vyvolané.investície.. 

 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek  

Zámerom projektu je výstavba rodinného domu s jednou bytovou 

jednotkou. Stavba je určená pre trvalý pobyt 5-6 člennej rodiny. V objekte je 

navrhnutých 7 obytných miestností ( obývacia izba + jedáleň, spálňa, pracovňa, 

detská izba I, detská izba II, detská izba III, herňa) Podlahová plocha 

jednotlivých miestností viz. príloha architektonicko-stavebné riešenie. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie  

a) Urbanizmus – územné regulácie, kompozície  a priestorové riešenie  

Objekt je umiestnený v zadnej časti parcely, s dodržané minimálne 

odstupové vzdialenosti od okolitých stavieb, nový objekt nebude nijak 

zaťažovať okolité stavby.  

b) Architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové 

a farebné riešenie  

Zámerom projektu je výstavba rodinného domu s jednou bytovou 

jednotkou. Stavba je určená pre trvalý pobyt 5-6 člennej rodiny. Objekt je 

samostatne stojaci, dvojpodlažný, čiastočne podpivničený so sedlovou strechou 

a dvoma arkiermi smerujúce na severnú a južnú svetovú stranu. 

 

Základové konštrukcie sú tvorené základovými pásmi z prostého betónu 

C20/25. Podkladaná železobetónová doska hrúbky 150mm je vystužená kari 

sieťou B500B s veľkosťou ok 150x150mm a vyplnená betónovou zmesou 

C20/25.  

 

 V podzemnej časti je obvodové murivo z debniacich tvárnic DT vyplnené 

betónovou zmesou a doplnené betonárskou výstužou, zateplené z exteriérovej 

strany tepelnou izoláciou XPS austrotherm TOP GK WAFER 100mm 

a zaizolované asfaltovým pásom v dvoch vrstvách ELASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL. Asfaltové pásy tvoria zároveň aj funkciu protiradónovej ochrany.  

 

 V nadzemnej časti sú obvodové steny zo systému Porohterm z tvaroviek 

50T – zateplené tvarovky minerálnou izoláciou. Tvarovky sú vymurované na 

maltu Porotherm PROFI. Vnútorné nosné murivo Porotherm 30 profi na maltu 

Porotherm, vnútorné nenosné murivo Porotherm 14 profi a 11,5 AKU na maltu 

Porotherm PROFI. 

 V objekte je použitá železobetónová stropná doska medzi 1.S a 1.NP 

hrúbky 150mm  a strop Porotherm medzi 1.NP a 2.NP. hrúbky 250mm. 

Preklady v podzemnej časti objektu sú ŽB. a sú súčasťou stužujúceho venca,  

preklady v 1. nadzemnom podlaží sú prefa. Porotherm a preklady 

v obytnom podkroví sú ŽB. a sú súčasťou stužujúceho venca. Preklady sú 

zateplené tepl izoláciou  XPS wafer 140mm. 
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Konštrukcia schodiska je železobetónová, schodisko je dvojramenné 

ľavotočivé o počte stupňov 36. Šírka schodiskového ramena je 1100mm dĺžka 

schodiskového ramena je 3755mm. Rozmery schodiskového stupňa: šírka 

295mm, výška stupňa 175mm 

 

Na konštrukciu krovu je použité smrekové drevo, konštrukcia je tepelne 

zaizolovaná kamennou vlnou a, ako krycia vrstva strechy je použitý 

pozinkovaný plech značky K&J&G. Jednotlivé vrstvy strešnej konštrukcie sú 

detailne rozobrané v prílohe D.1.2 stavebno konštrukčné riešenie detail 2 výkres 

číslo D.1.2.05   

 

Vnútorné konštrukcie v komunikačných priestoroch budú omietnuté 

vápennou omietkou GrobPutz a priestory v obytných miestnostiach budú 

omietnuté sadrovou omietkou Rimano. Konečná povrchová úprava bude maľba 

Primalex – biely v celom objekte.  V podkroví v obytných miestnostiach bude 

použitý tatranský profil ako povrchová úprava strp. konštrukcie 

a v komunikačnom priestore – na chodbe bude strop upravený SDK deskami 

a bielim náterom Primalex. V kúpeľni budú použité naimpregnované SDK 

desky do vlhkého prostredia.  

 

Vonkajšia povrchová úprava fasády bude tenkovrstvá omietka Baumit 

Silikát top – ryhovaná úprava odtieň zelenej (č. odtieňu 1071). V mieste 

arkierov a výklenku bude vonkajšia fasáda doplnená kameninovým obkladom 

Ivory  v odtieni bledohnedej a šedej farby.  

 

Okenné výplne a vstupné dvere budú drevenné s izolačným trojsklom 

v odtieni smrek od firmy ABLO.  

Komínové teleso bude od firmy Stradeko – dvoj prieduchový komín na 

pevné a plynné palivo o priemere prieduchov 180a160mm, osadený 

v betónových tvarovkách rozmerov 360x360x250mm, dĺžka komínu je 12m.  

Okapový chodník bude z praného riečneho kameniva na dĺžku 700mm, 

ukončený záhradným obrubníkom do výšky 150mm nad úroveň upraveného 

terénu. Pojazdná plocha do externej garáže bude zo zámkovej dlažby hr. 60mm 

od firmy Semerlock, zámková dlažba – včelie plásty odtieň šedá. Pochôdzna 

plocha na pozemku bude zo štiepanej bridlice. Priestor na uloženie nádob na 

komunálny odpad bude vybetónovaný prostým betónom c20/25 o rozmere 

800x1200mm. 
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B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológie výroby  

V prvom nadzemnom podlaží je navrhnuté závetrie kryté balkónom 

a zapustené do objektu 0,8m. Vstup cez drevené dvere do zádveria z ktorého je 

prístupná chodba v ľavej časti objektu, z ktorej je prístupná spálňa, pracovňa, 

hygienické zázemie. V pravej časti sa nachádza špajza, kuchyňa a obývacia 

miestnosť so zadným vchodom. Schodisko sa nachádza oproti zádveriu 

smerujúce do 2. nadzemného podlažia, kde sú sprístupnené z chodby tri detské 

izby, herňa, šatník a hygienické zázemie so samostatným WC a kúpeľňou.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby  

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

č.398/2009sb, O obecných.technických.požiadavkách.zabezpečujúcich.užívanie 

stavieb. 

 

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby  

Stavba rodinného domu bude zrealizovaná tak, aby sa pri jej užívaní 

zamedzila alebo úplne vylúčila možnosť vzniku nehody, úrazu, neprijateľné 

nebezpečie alebo poškodenie spôsobené napríklad pádom, ušmyknutím, 

popálením, zásahom elektrického prúdu, zásahu objektu elektrickým  výbojom, 

neoprávneným vstupom do objektu-vlámanie a ďalšie.  

 

B.2.6 Základné charakteristiky objektu 

a) Stavebné riešenie:   

Stavba je navrhnutá, ako dvojpodlažná, čiastočne podpivničená. Objekt je 

zastrešený sedlovou strechou so sklonom 35° a s dvoma arkiermi so sklonom 

60°. 

 

b)Konštrukčné a materiálové riešenie  

Základové konštrukcie sú tvorené základovými pásmi z prostého betónu 

C20/25. Podkladaná železobetónová doska hrúbky 150mm je vystužená kari 

sieťou B500B s veľkosťou ok 150x150mm a vyplnená betónovou zmesou 

C20/25.  V podzemnej časti je obvodové murivo z debniacich tvárnic DT 
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vyplnené betónovou zmesou a doplnené betonárskou výstužou, zateplené 

z exteriérovej strany tepelnou izoláciou 100mm a zaizolované asfaltovým pásom 

v dvoch vrstvách. V nadzemnej časti sú obvodové steny zo systému Porohterm 

z tvaroviek 50T. Tvarovky sú vymurované na maltu Porotherm PROFI. 

Vnútorné nosné murivo Porotherm 30 profi na maltu Porotherm, vnútorné 

nenosné murivo Porotherm 14 profi a 11,5 AKU na maltu Porotherm PROFI. 

V objekte je použitá železobetónová stropná doska medzi 1.S a 1.NP hrúbky 

150mm  a strop Porotherm medzi 1.NP a 2.NP. hrúbky 250mm. Preklady 

v podzemnej časti objektu sú ŽB. a sú súčasťou stužujúceho venca, preklady 

v 1. nadzemnom podlaží sú prefa. Porotherm a preklady v obytnom podkroví sú 

ŽB. a sú súčasťou stužujúceho venca. Preklady sú zateplené tepl izoláciou  XPS 

wafer 140mm.Konštrukcia schodiska je železobetónová, schodisko je 

dvojramenné ľavotočivé o počte stupňov 36. Šírka schodiskového ramena je 

1100mm dĺžka schodiskového ramena je 3755mm. Rozmery schodiskového 

stupňa: šírka 295mm, výška stupňa 175mm 

 

Na konštrukciu krovu je použité smrekové drevo, konštrukcia je tepelne 

zaizolovaná kamennou vlnou a, ako krycia vrstva strechy je použitý 

pozinkovaný plech. Komínové teleso Stradeko – dvoj prieduchový komín na 

pevné a plynné palivo o priemere prieduchov 180a160mm.Okapový chodník 

bude z praného riečneho kameniva. Pojazdná plocha do externej garáže bude zo 

zámkovej dlažby hr. 80mm Pochôdzna plocha na pozemku bude zo štiepanej 

bridlice. Priestor na uloženie nádob na komunálny odpad bude vybetónovaný 

prostým betónom c20/25 o rozmere 800x1200mm. 

 

c) Mechanická odolnosť a stabilita  

Odolnosť a stabilita je zaistená obvodovými stenami, vnútorným nosným 

murivom, stužujúcimi vencami v každom podlaží, stropnými konštrukciami, 

ktoré zabezpečujú spolu so stužujúcimi vencami stabilitu zvislých nosných 

konštrukcií. Stabilita strešnej konštrukcie je zaistená spolupôsobením všetkých 

prvkov a spojov krovu. Prenos zaťaženia do základovej škáry je realizovaný 

základovou konštrukciu, stavba je založená v nezámrznej hĺbke -1,420m od 

úrovne upraveného terénu. 
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B.2.7 Základné charakteristiky technických a technologických 

zariadení 

a)Technické zariadenie  

Objekt bude vykurovaný primárne stacionárnym plynovým kondenzačným 

kotlom Lev Heliotwin 20 KKZ 150 s maximálnym výkonom 24kW a so 

zásobníkom s objemom 150l umiestnený v technickej miestnosti. Sekundárne 

a pre estetický dojem bude 1.nadzemné podlažie vykurované krbovou vložkou 

trojstrannou Spartherm Arte 3RL-100h-4S 

Objekt bude vybavený vzduchotechnickou jednotkou ( na výslovnú  žiadosť 

investora). Vzduchotechnická jednota bude zabezpečovať nepretržité nútené 

vetranie. VZT bude obsahovať rekuperáciu - spätné získavanie tepla, zemný 

výmenník – na letné schladenie rozohriateho vzduchu a v zime predohrev 

schladeného vzduchu. Jednotka VZT bude umiestnená v technickej miestnosti. 

Rozvody VZT budú vedené v podhľade a hlavná vetva VZT bude vedená 

inštalačnou šachtou cez všetky podlažia objektu.  

b) Výčet technických a technologických zariadení  

Nie je riešené  

 

B.2.8 Požiarno bezpečnostné riešenie 

Viz. samostatná príloha D.1.3 požiarno bezpečnostné riešenie 

 

a) Rozdelenie stavby a objektov do požiarnych úsekov 

Objekt je navrhnutý , ako jediný požiarny úsek P1.01/N2-II 

 

b) Výpočet požiarneho rizika a stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti  

Stupeň požiarnej bezpečnosti objektu II. Požiarne zaťaženie p = 45,45kg/m2 

Viz. samostatná príloha D.1.3 Požiarno bezpečnostné riešenie odst. 2.4 

Stanovenie požiarneho rizika, stupeň požiarnej bezpečnosti.  
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c) Zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcií a stavebných 

výrobkov včetne požiadavkou na zvýšenú požiarnu odolnosť 

stavebných konštrukcií  

Viz. samostatná príloha D.1.3 Požiarno bezpečnostné riešenie ods. 2.5. 

Požiadavky na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií.  

 

d) Zhodnotenie evakuácie osôb vrátane vyhodnotenia únikových ciest  

Podľa odst. 4.3 ČSN 73 0833 sa v obytných bunkách budov skupiny OB1 

pre evakuáciu osôb považuje za dostačujúcu nechránená úniková cesta šírky 

0,90m a so šírkou dverí na únikovej ceste 0,8m. Šírka chodieb a dverí sú 

vyhovujúce. Dĺžka únikovej cesty a podmienky evakuácie sa neposudzujú. Viz. 

samostatná príloha D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie ods. 2.6. Únikové 

cesty.  

 

e) Zhodnotenie odstupových vzdialeností  

Sú dodržané  minimálne odstupové vzdialenosti od okolitých pozemkov 

min. 2m a od existujúcich stavieb 7m. Požiarno nebezpečné priestory 

nezasahujú na susedné pozemky. Viz. samostatná príloha D.1.3 Požiarno 

bezpečnostné riešenie ods. 2.7. Odstupové vzdialenosti. 

 

f) Zaistenie potrebného množstva požiarnej vody, prípadne iného hasiva, 

vrátane rozmiestnenie vnútorných a vonkajších odberných miest 

Viz. samostatná príloha D.1.3 Požiarno bezpečnostné riešenie ods. 2.9. 

Zariadenie pre protipožiarny zásah 

 

g) Zhodnotenie možnosti realizácie protipožiarneho  zásahu (prístupové 

komunikácie, zásahové cesty) 

Stavba je prístupná z verejnej komunikácie zo západnej strany. Príjazdová 

komunikácia pre vozidlá HZS je dodržaná. Viz. samostatná príloha D.1.3 

Požiarno bezpečnostné riešenie ods. 2.10. Príjazdové a prístupové komunikácie.  
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h) Zhodnotenie technického a technologického zariadenia stavby 

(rozvodné potrubia, vzduchotechnické zariadenie) 

Viz. samostatná príloha D.1.3 Požiarno bezpečnostné riešenie ods.2.8 

Technické zariadenia 

 

i) Posúdenie požiadavkou na zabezpečenie stavby požiarno 

bezpečnostnými zariadeniami  

Viz samostatná príloha D.1.3 Požiarno bezpečnostné riešenie ods.2.11. 

Požiarno bezpečnostné zariadenie  

 

j) Rozsah a spôsob rozmiestnenia výstražných bezpečnostných značiek 

a tabuliek  

Hasiace prístroje budú označené výstražnými bezpečnostnými značkami 

a tabuľami. 

 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 

a) Kritéria tepelne technického hodnotenia  

Stavba je v súlade s predpismi a normami pre úsporu energie a ochrany 

tepla, splňuje požiadavok normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požiadavky §6zákona 

406/2000Sb., v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.78/2013b., 

o energetickej náročnosti budov. Skladby Obvodových konštrukcií splňujú 

požiadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný súčiniteľ prestupu tepla Un 

 

b) Energetická náročnosť budovy  

Podľa výpočtu, viz. príloha Tepelne technické posúdenie , príloha P, bola 

budovy zaradená do energetickej náročnosti triedy B – ÚSPORNÁ 

c) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov a energií 

Nie je riešené v danom objekte.  
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B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné 

a komunálne prostredie  

Dokumentácia je v súlade s požiadavkami stanovenými stavebným 

zákonom a vyhláškou č.268/2009Sb. o technických požiadavkách na stavby. 

Vetranie objektu je navrhnuté, ako nútené pomocou VZT s možnosťou  

prirodzeného vetrania. Vykurovanie objektu je zabezpečené kombináciou 

radiátorov a podlahového vykurovania + v 1.NP je zabudovaná krbová vložka. 

Vykurovacia voda aj voda TUV bude ohrievaná plynovým kondenzačný kotlom 

o max. výkone. Objekt bude presvetlený oknami a v súlade s normou ČSN 73 

4301 pre denné osvetlenie. Zásobovanie vodou bude z verejného rozvodu. 

Odvod odpadných vôd bude zaistený pomocou jednotnej kanalizačnej stoky, 

odvod dažďovej vody, zo zvodov strechy, bude zabezpečený priamym 

napojením zvodov do odvodného potrubia smerujúceho do vsakovacej jímky. 

Komunálny odpad bude pravidelne odvážaný technickými službami príslušného 

okresu. Stavba nemá negatívny vplyv na ŽP viz. príloha Seminárna práca – 

Posúdenie dopadu stavby rodinného domu na životné prostredie.  

 

B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho 

prostredia  

a)  Ochrana pred prenikaním radónu z podložia  

Oblasť pozemku sa nachádza v strednom radónovóm riziku. Stanovenie 

rad. rizika bolo pomocou geofyzikálnej mapy prírodnej rádioaktivity vydanej 

Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra.  

Ochrana pred prenikaním radónu do objektu je zabezpečené pomocou 

asfaltového pásu v dvoch vrstvách Elastek 40 Special Mineral a pomocou 

pravidelného núteného vetrania objektu pomocou vzduchotechnickej jednotky.  

 

b) Ochrana pred bludnými prúdmi  

Nie sú navrhnuté žiadne opatrenia  

 

c) Ochrana pred technickou seizmicitou 

Nie sú navrhnuté žiadne opatrenia, nakoľko sa stavba  bude nachádzať 

v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov technickej seizmicity. 
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d) Ochrana pred hlukom  

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

a kročajová nepriezvučnosť viz. príloha Stavebná fyzika.  

 

e) Protipovodňové opatrenia  

Vzhľadom k umiestneniu pozemku a vzdialenosti pozemku od najbližšej 

vodnej plochy protipovodňové opatrenie nie je riešené.  

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru  

a) Napojenie miesta technickej infraštruktúry  

Existujúce inžinierske siete sa nachádzajú na obecnom pozemku západne 

od stavebnej parcely.  

 

b) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky  

Napojenie na technickú infraštruktúru je realizované novými prípojkami.  

Vodovodná prípojka : bude realizovaná na pozemku investora a bude 

prechádzať cez spoločnú prístupovú cestu susedného objektu. Vodomerná 

šachta bude osadená na konci prípojky, ktorá bude ukončená vodomernou 

sústavou. Šachta bude betónová-monolitická.  Zo šachy je navrhnuté potrubie 

PE HDPE 100 SDR 11. Potrubie bude vedené priamou trasou popod spoločnú 

prístupovú cestu oboch pozemkov, až do technickej miestnosti rodinného domu. 

Tam bude prípojka vody napojená na vnútorný rozvod vody. Potrubie bude 

uložené v pieskovom lôžku v hĺbke 1200mm pod úrovňou upraveného terénu.  

Prípojka elektrického prúdu: NN prípojka bude zrealizovaná na pozemku 

investora. Elektromer bude umiestnený na hranici pozemku priľahlej k miestnej 

komunikácii, osadený do miesta nato určeného podľa situačného výkresu C.03 

a v súlade s normou ČSN 73 6005-Prostorové upořádání síti technického 

vybavení  

 

-Plynovodná prípojka: pripojenie na verejný NTL.plynovod bude.cez.HUP 

napojená prípojka PE 32..Plynovod bude od HUP vedený priamou trasou do 

technickej miestnosti. Plynovodné potrubie bude uložené do pieskového lôžka 

v hĺbke 1200mm z dôvodu križovania tras plynovodného potrubia s existujúcou 

prípojkou.  
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-Kanalizačná prípojka: Objekt bude odkanalizovaný do zbernej šachty 

odkiaľ je ďalšie napojenie zbernej šachty na existujúcu prípojku susedného 

objektu. Splaškové vody zo zbernej šachty budú automatiky čerpané do verejnej 

stokovej sústavy za použitia automaticky riadeného kalového čerpadla. Trasa 

kanalizačnej prípojky viz. príloha C koordinačná situácia číslo výkresu C.02. 

Potrubie existujúcej kanalizačnej prípojky je z kameninového rúrového systému  

DN300 a je dostatočné na odvod splaškov z oboch objektov.  

B.4 Dopravné riešenie  

a) Popis dopravného riešenia  

Súkromná príjazdová cesta pozemku  je napojená na existujúcu verejnú 

komunikáciu ulice Sereďská v západnej časti parcely. Príjazdová cesta bude zo 

zámkovej dlažby- Včelie plásty  hr. 60mm, šedý odtieň. 

 

b) Napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru 

Pozemok je napojený na dopravnú infraštruktúru obce. Vjazd na pozemok 

je z verejnej komunikácii z ulice Sereďská v západnej strane parcely.  

 

c) Doprava v kľude  

Na pozemku je jedno parkovacie státie.  

 

d) Pešie a cyklistické cesty  

Nie je riešené  

 

 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 

a) Terénne úpravy  

Po dokončení stavebných prác budú na pozemku prebiehať terénne úpravy, 

ktoré budú zahŕňať úpravu terénu do požadovaného spádu a zatrávnenie 

voľných plôch.  
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b) Použité vegetačné prvky  

Pozemok okolo stavby bude zatrávnený, vysadenie okrasných rastlín 

a stromov bude podľa projektovej dokumentácie – ÚPRAVA ZÁHRADY 

VÝSADBA RASTLÍN.  

 

c) Biotechnické opatrenie 

Nie je riešené. 

B.6 Popis vplyvu stavby na životné prostredie a jeho 

ochrana  

a) Vplyv na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady, pôda 

Všetky použité materiály vyhovujú hygienickým požiadavkám na emisie 

škodlivých látok. Počas výstavby bude v okolí stavby zvýšená koncentrácia 

prachových častíc v ovzduší a zvýšená intenzita hluku. Budú stanovené 

podmienky na obmedzenie vzniku týchto rušivých faktorov. Odpady vzniknuté 

na stavbe budú triedené podľa kategórie odpadu a likvidované  podľa VZN obce 

Šoporňa.Hotový.objekt.nebude.zaťažovať.svojou.prevádzkou.okolie.hlukom.ani 

prachom. 

 

b) Vplyv na prírodu a krajinu  

Stavba nebude mať vplyv na prírodu a krajinu. 

 

c) Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000 

Stavba sa nenachádza v chránenom území z tohoto dôvodu nemá naňho 

vplyv  

d) Navrch zohľadnenia podmienok na záveru zaisťovacieho zariadenia 

alebo stanoviska EIA  

Žiadne zohľadnenia 

 

e) Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzenie 

a podmienky ochrany podľa iných predpisov  

Nie je riešené.  
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B.7 Ochrana obyvateľstva  

Stavba RD splňuje požiadavky na stavby z hľadiska ochrany obyvateľstva  

 

B.8 Zásada organizácie výstavby  

 

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

Pri výstavbe bude potrebná elektrická energia a voda. Prípojky budú 

privedené na hranicu pozemku, kde budú osadené meracie zariadenia 

a odberné zariadenia.  

 

b) Odvodnenie staveniska  

Okolo staveniska budú osadené drenážne rúry, ktoré budú smerovať do 

zberného miesta odkiaľ bude voda odčerpaná.  

 

c) Napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú 

infraštruktúru  

Stavba bude pripojená na verejnú komunikáciu na ulici Sereďská  pomocou 

súkromnej pripájacej komunikácie, ktorá bude vydláždená zámkovou dlažbou. 

Napojenie na technickú infraštruktúru viz. vyššie bod B3.  

 

d) Vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky  

Stavba nemá negatívny vplyv na okolité pozemky a stavby.  

 

 

e) Ochrana skolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, 

demolácie, výrub drevín  

Pri realizácii bude dodržaná ČSN DIN 18915 práce s podou, ČSN DIN 

18916 Výsadba rastlín, ČSN DIN 18919 Rozvojová a udržiavacia starostlivosť 

o rastliny a ČSN DIN 18920 Ochrana stromov, porastov a plôch pre vegetáciu 

pri stavebných činnostiach.  
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f) Maximálne zábory staveniska  

V dobe výstavby nedôjde k záborám.  

 

g) Maximálne produkované množstvo a druh odpadov a emisií pri 

výstavbe,  ich likvidácia  

 

- 17 01 01 – Betón – Recyklácia 

- 17 01 03 - Keramické tvarovky  – Recyklácia 

- 20 02 02 - Zemina vykopaná – Skládka 

- 17 04 02 – Hliník – Kovošrot  

- 17 04 01 – Meď – Kovošrot  

- 17 04 05 – Železo a oceľ – Kovošrot 

- 17 02 03 – Plasty – Recyklácia  

- 17 02 01 – Drevo – Uloženie na pozemku investora  

- 17 02 02 – Sklo – Recyklácia 

- 17 08 02 – Stavebné materiály na báze sadry – Skládka 

- 17 09 04 – Zmiešané stavebné odpady – Skládka 

- 17 03 01 – Asfaltové zmesi  – Recyklácia 

 

h) Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun, deponia zemín 

Zhrnutá ornica o hrúbke 300mm bude počas výstavby uložená vo 

východnej časti pozemku  

 

i) Ochrana životného prostredia  

Pri realizácii stavby sa musí brať ohľad na okolité prostredie, je nutné 

dodržiavať všetky platné predpisy a vyhlášky. Je nutné, aby sa vzniknutý odpad 

na stavbe zlikvidoval podľa predpisov, zodpovedný za toto zlikvidovanie je 

realizačná firma alebo osoby zaangažované do realizácie stavby.  

 

 



 39 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, 

posúdenie potreby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci podľa iných právnych predpisov  

 

Na stavenisku budú dodržané : 

- Nariadenie vlády č. 591/2006 Sb. – Požiadavky na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci na stavenisku 

- Zákon č. 309/2006 Sb. – Zaistenie ďalších podmienok bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci  

Parcela je v súčasnosti vybavená oplotením z každej strany do výšky 1,8m 

a taktiež je vybavená uzamykateľnou bránou zo západnej strany. 

 

k) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb   

Stavba leží na súkromnom pozemku, nemá vplyv okolité stavby z hľadiska 

bezbariérového užívania.  

 

l) Zásady pre dopravné inžinierske opatrenia  

Nie je nutné meniť dopravné značenie okolo stavby, prípadná ťažká 

mechanizácia sa bude pohybovať po stavenisku po spevnených plochách. 

Výjazd zo staveniska na verejnú komunikáciu nebude nijak upravovaný – 

nepredpokladá sa , že množstvo mechanizmov vychádzajúcich zo staveniska na 

verejnú komunikáciu a naopak, by ohrozilo prevádzku vozidiel.  

 

m) Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby  

V prípade nevhodných poveternostných podmienok pre daný druh prác  

budú práce prerušené do doby pokiaľ sa podmienky nezlepšia.  

Za nevhodné poveternostné podmienky sa považuje:  

- búrka, dážď, sneženie, námraza  

- vietor o rýchlosti nad 8 m.s-1 pri práci na zavesených pracovných 

plošinách, pojazdnom lešení, rebríkoch na viac ako 5m výšky práce 

a pri použití závesu. V ostatných prípadoch sa za silný vietor 

považuje silný vietor o rýchlosti nad 11m.s-1  

- viditeľnosť v mieste práce menšia než 30m  

- teplota prostredia v čase realizácie prác menšia ako 5°C 
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n) Postupy výstavby, rozhodujúce dielčie termíny  

  Stavba bude prebiehať v jednej etape  

  Predpokladaný začiatok výstavby : 1.9.2016 

- Predpokladaný koniec výstavby : 1.11.2017 

- Doby výstavby : 14 mesiacov  
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D.1.1.a.1 Architektonicko-stavebné riešenie   

D.1.1.a.1.1 Architektonické riešenie 

Hlavným zámerom stavebníka je vytvoriť dlhodobé sídlo s jednou bytovou 

jednotkou, trvalo obývane osobami. Objekt je navrhnutý, ako dvoj podlažný, 

čiastočne podpivničený v mierne svahovitom teréne v obci Šoporňa, na ulici 

Sereďská s popisným číslom 227. Objekt je navrhnutý pre trvalý pobyt 6 člennej   

rodiny, v objekte je na navrhnutých 7 obytných miestností ( obývacia izba + 

jedáleň, spálňa, pracovňa, detská izba I, detská izba II, detská izba III, herňa) 

Podlahová plocha jednotlivých miestností viz. príloha architektonicko-stavebné 

riešenie.  

 

D.1.1.a.1.2 Výtvarné riešenie  

SO01 – Rodinný dom je navrhnutý v súlade s okolitou zástavbou, nezasahuje 

do pozemkov okolitých objektov, sú dodržané minimálne odstupové vzdialenosti. 

Rodinný dom je navrhnutý, ako samostatne stojaci, dvojpodlažný, čiastočne 

podpivničený. Objekt má pôdorysný tvar pravidelného obdĺžnika s 

trojstranným výklenkom na východnej strane. Objekt je zastrešený sedlovou 

strechou, do ktorej zasahujú dva  arkiere prechádzajúce stredom sedlovej strechy 

smerujúce na severnú a južnú stranu. Sklon sedlovej strechy je 35°a sklon 

arkierov je 60°. Objekt je doplnený na východnej a južnej strane dvomi balkónmi, 

ktoré dotvárajú celkovú majestátnosť objektu, čím zelepšujú celkový estetický 

dojem a v neposlednom rade plnia funkciu markízy nad vstupmi do objektu. 

 

D.1.1.a.1.3 Materiálové riešenie  

Boli.použité.materiály.podľa.súčasných.módnych.trendov. 

 

D.1.1.a.1.4 Dispozičné a prevádzkové riešenie 

Príjazd na pozemok je po pozemnej komunikácii na Ulici Sereďská 

s priamym napojením na súkromnú cestu na pozemku. Na pozemku je spevnená 

plocha pre parkovacie státie. Hlavný vstup objektu je orientovaný na juh, vedľajší  

na východ. V 1NP. je navrhnuté zádverie, z ktorého sa ďalej postupuje do 

komunikačného priestoru – chodby a z chodby sa postupuje do kúpeľni spojenej 

s WC, pracovne, spálne, na opačnej strane chodby sa nachádza obývacia izba s 

jedálňou, kuchyňa a špajza. Jedáleň je vsadená do výklenku, ktorý vystupuje 

z priečelia objektu na východnej strane. Oproti zádveriu sa nachádza dvojramenné 

schodisko smerujúce do podpivničenej časti a do obytného podkrovia. V 2.NP je 

z chodby prístup do kúpeľni, WC, šatníka, detská izba I, detská izba II, detská 

izba III a do herne. Z herne-203. a z detskej izby I-204. je prístup na balkón 

a terasu, ktorá je nad výklenkom v 1NP. Z detskej izby II – 205. je prístup na 
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balkón na južnej strane, ktorý súčasne tvorí konštrukciu markízy nad hlavným 

vstupom do objektu. V 2NP sa nachádza centrálny šatník, ktorý bude slúžiť na 

uskladnenie oblečenia a iných predmetov pre všetkých členov rodinného domu. 

Šatník bude vybavený vstavanými skriňami. V suteréne je umiestnená technická 

miestnosť, sklad potravín a posiľovňa. Celková úžitná plocha stavby je  301,82m2.  

D.1.1.a.2 Bezbariérové riešenie  

Rodinný dom nie je určený pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie. Z tohto dôvodu nie je riešený, ako bezbariérový.   

 

D.1.1.a.3 Konštrukčné a stavebno technické riešenie, 

a technické vlastnosti stavby 

 

a) Zemné práce  

V prvom rade bude objekt vytýčený lavičkami a zreteľne sa označí výškový 

bod, od ktorého sa budú ovíjať všetký ostatné výšky. Zemné práce začnú 

odstránením ornice do hĺbky 300mm, táto zemina bude uložená v depónii 

v zadnej časti objektu ( na východnej strane).  Po odstránení ornice budú 

prebiehať výkopové práce pre priestor pivnice, pre základové pásy a výkopy pre 

prípojky inžinierskych sieti. Výkopy budú dočistené ručne podľa potreby.  

 

b) Základové konštrukcie  

Objekt bude osadený na monolitických základových pásoch z prostého 

betónu triedy C20/25 založené v nezámrznej hĺbke 1200mm pod úrovňou terénu 

a v podpivničenej časti sú základové konštrukcie v hĺbke 3830mm pod úrovňou 

terénu. Šírka základových pásov v podpivničenej aj nepodpivničenej časti je 

700mm. Prepojenie základových konštrukcií podpivničenej časti 

a nepodpivničenej časti bude pomocou základových schodov. Podkladaná 

železobetónová doska hrúbky 150mm je vystužená kari sieťou B500B 

s veľkosťou ok 150x150mm a vyplnená betónovou zmesou C20/25.  

 

 

 

c) Zvislé  konštrukcie  

V podzemnej časti je obvodové murivo z debniacich tvárnic DT vyplnené 

betónovou zmesou a doplnené betonárskou výstužou, zateplené z exteriérovej 

strany tepelnou izoláciou XPS austrotherm TOP GK WAFER 100mm 
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a zaizolované asfaltovým pásom v dvoch vrstvách ELASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL. Asfaltové pásy tvoria zároveň aj funkciu protiradónovej ochrany.  

V nadzemnej časti sú obvodové steny zo systému Porohterm z tvaroviek 50T 

– zateplené tvarovky minerálnou izoláciou. Tvarovky sú vymurované na maltu 

Porotherm PROFI. Vnútorné nosné murivo Porotherm 30 profi na maltu 

Porotherm, vnútorné nenosné murivo Porotherm 14 profi a 11,5 AKU na maltu 

Porotherm PROFI. 

 

d) Vodorovné nosné konštrukcie  

V objekte je použitá železobetónová stropná doska medzi 1.S a 1.NP hrúbky 

150mm. Použité materiály betón C20/25, výstuž B550. 

Porotherm strop medzi 1.NP a 2.NP. hrúbky 250mm. Strop je zložený zo 

stropných vložiek MIAKO výšky 190mm, POT nosníkov výšky 175mm 

a nadbetonávky hrúbky 60mm. Použité materiálny na nadbetonávku – betón 

C0/25, kari sieť Ø 8mm s rozmerom ok 150x150mm.  

 Preklady v podzemnej časti objektu sú ŽB monolitické a sú súčasťou 

stužujúceho venca. Preklady v 1NP sú použité preklady Porotherm 7, nad 

vstupnými dvermi a nad okenným otvorom dĺžky 3500mm bude preklad 

monolitický súčasťou sužujúceho venca vystužený podľa statického návrhu 

výstuže a zateplený tepelnou izoláciou XPS TOP P GK WAFER 140mm. V 2.NP 

budú taktiež použité monolitické preklady, ktoré budú súčasťou stužujúceho 

venca a zateplené rovnakou tepelnou izoláciou. Nenosné preklady na otvormi sú 

Porotherm 14,5 a Porotherm 11,5 

Objekt bude v každom podlaží stužený stužujúcim vencom, ktorý bude 

vystužený 4 Ø 14mm, strmene Ø6 po 300mm,oceľ B550B) 

 

e) Komínové teleso   

Na odvod spalín bude slúžiť zabudované komínové teleso Stradeko – dvoj 

prieduchový komín s prieduchmi Ø180mm na odvod spalín z pevného paliva a 

Ø160mm na odvod spalín z plynného paliva. Prieduchy sú uložené v betónových 

tvarovkách 360x360x250mm vyplnené min. vatou. Vnútorná vložka prieduchov 

je.z.izostatickej.keramiky. Nadstrešná časť komínového telesa bude omietnutá 

rovnakou omietkou, ako obvodové murivá a ukončené bude komínovou hlavicou 

z pozinkového plechu - Stradeko pre dvojprieduchový komín.  

 

 

 

f) Schodisko  

Schodisko v objekte je navrhnuté, ako železobetónové monolitické, 

dvojramenné šírky 1100mm, doplnené vymurovaným zrkadlom z muriva 

Porotherm profi 30. Schodisko je vedené zo suterénu cez 1NP do obytného 
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podkrovia. Konštrukčná výška schodisková v každom podlaží je 3150mm. Medzi 

podesta je votknutá do obvodovej nosnej steny, schodiskové ramená sú votknuté 

do stropných konštrukcií a do medzi podesty. Schodisko je obložené keramickou 

dlažbou SABBIA SILVER 8mm. Podrobne viz. príloha D.1.1 Architektonicko-

stavebné riešenie výkres číslo D.1.1.05 Rez objektom A-A´ skladba číslo S9  

 

g) Strešné konštrukcie  

Objekt je zastrešený sedlovou strechou, do ktorej zasahujú dva  arkiere 

prechádzajúce stredom sedlovej strechy smerujúce na severnú a južnú stranu. 

Sklon sedlovej strechy je 35°a sklon arkierov je 60°. Podrobná skladba strechy je 

uvedená v prílohe príloha D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie výkres číslo 

D.1.1.05 Rez objektom A-A´ skladba číslo S5..Odvod dažďovej vody bude 

zabezpečený pozinkovanými žľabmi napojenými pomocou dažďových kotlíkov 

na zvody, ktoré sú napojené na odpadné potrubie, ktorým bude dažďová voda 

odvedená do vsakovacej jímky v zadnej časti pozemku, na východnej strane 

parcely viz. príloha C situačné výkresy, výkres číslo C.2 Koordinačná situácia. 

 

h) Vsakovacia jímka  

Odpadné potrubie dažďovej vody bude napojené do vsakovacej jímky. 

Vsakovacia jímka bude v zadne časti parcely na východnej strane. Jímka bude 

tvorená : vyhĺbená jama o rozmeroch 4x3x3m (v,š,d). Dno aj boky budú obalené 

geotextíliou a obsah bude vyplnený drveným kamenivom frakcie 16-32mm. 

Horná strana bude taktiež zakrytá geotextíliou. Kamenivo bude nasypané do 

výšky od dna 3m a zvyšný 1m bude zásyp zemnou. Napojenie potrubia bude 

priame pod 3% spádom. Použitý materiál na odpadné potrubie dažďovej vody 

bude PVC kanalizačné rúry DN 200. Detailné riešenie napojenia dažďového 

zvodu viz. píloha D.1.2 Stavebno konštrukčné riešenie – číslo výkresu D.1.2.07 

detail 4. 

 

i) Izolácie proti vode  

Izolácia v spodnej stavbe  

Ako izolácia proti vode a vlhkosti bude použitý asfaltový pás 2x Elastek 40 

Special mineral vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu, s polyesterovou nosnou 

vložkou. Táto izolácia zároveň tvorí izoláciu proti radónu. Pri realizácii izolácii 

bude postupované presne podľa pokynov výrobcu a budú dodržané minimálne 

presahy izolácie. 
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Izolácia v strešnej konštrukcii  

Ako hlavná hydroizolačná vrstva strešného plášťa bude pozinkovaný plech 

hrúbky 0,8mm značky K&J&G. Ako poistná hydroizolačná vrstva bude použitá 

Dekten metal plus so smyčkovou rohožou na elimináciu zvukov spôsobených 

vplyvom vetra. Pri realizácii izolácii bude postupované presne podľa pokynov 

výrobcu a budú dodržané minimálne presahy izolácie, a rozmiestnenie segmentov 

na kotvenie plechovej krytiny.  

 

 

j) Tepelná izolácia  

Obvodové murivo v podzemnej časti bude zateplené tepelnou izoláciou XPS 

austrotherm top gk wafer hrúbky 100mm.  

Zateplenie podlahy v suteréne bude z izolačných dosiek Isover EPS Neofloor 

hrúbky 80mm. Zateplenie podlahy v 1NP bude z izolačných dosiek Isover EPS 

Neofloor hrúbky 150mm. Zateplenie podlahy v 2NP bude z izolačných dosiek 

Isover EPS floor 4000 hrúbky 40mm.  

Zateplenie strešného plášťa bude z kamennej vlny Isover ORSIK v hrúbke 

180mm. Rozmiestnenie izolácie bude nasledovné: 100mm hrúbka izolácie bude 

medzi krokvami a 80mm hrúbka bude uložená v podhľade.  

 

k) Konštrukcie klampiarske  

Klampiarske prvky sú navrhnuté z pozinkovaného plechu  

Viz. príloha Architektonicko-stavebné riešenie – Výpis klampiarskych 

prvkov.  

 

l) Výplne otvorov  

Okná a vstupné dvere budú drevené s izolačným troj sklom od firmy 

ABLO.3 Viz. príloha Architektonicko-stavebné riešenie – Výpis prvkov – výpis 

tesárskych prvkov. 

 

m) Podlahy  

Podlahy v objekte sú navrhnuté, ako keramické a drevené. Zateplenie 

podlahy v suteréne bude z izolačných dosiek Isover EPS Neofloor hrúbky 80mm. 

Zateplenie podlahy v 1NP bude z izolačných dosiek Isover EPS Neofloor hrúbky 

150mm. Zateplenie podlahy v 2NP bude z izolačných dosiek Isover EPS floor 

4000 hrúbky 40mm, izolačné dosky tvoria zároveň aj krokovú izoláciu. Viz. 

príloha Architektonicko-stavebné riešenie – Výpis podláh. 
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n) Obklady  

V interiéri budú použité obklady v hygienických miestnostiach, v kuchyni, na 

komínovom telese v 2NP. Výšky obkladov sú uvedené v pôdorysoch jednotlivých 

podlaží.  

V exteriéri bude použitý kameninový obklad IVORY v miestach arkierov, 

sokla, výklenku a balkóna 

 

o) Úpravy povrchov  

Vnútorné omietky - v komunikačných  priestoroch a v neobytných 

miestnostiach budú z vápennej omietky GrobPutz s konečnou povrchovou 

úpravou maľbou Primalex biely, v obytných priestoroch bude použitá sádrová 

omietka Rimano s s konečnou povrchovou úpravou maľbou Primalex biely. 

 

Vonkajšia omietka – Baumit Silikát top omietka, odtieň 1071 – Ryhovaná,  

Viz. príloha Architektonicko-stavebné riešenie – Výpis skladieb – Skladby 

konštrukcií.  

 

p) Vetranie  

Objekt bude vetraný núteným vetraním za pomoci vzduchotechniky 

s rekuperáciou. Objekt možno odvetrávať aj prirodzene oknami.  

 

q) Spevnené plochy  

Pojazdná plocha: pojazdná plocha bude zrealizovaná z betónovej zámkovej 

dlažby hr. 60mm od firmy Semerlock, zámková dlažba – včelie plásty odtieň 

šedá. Dlažba bude uložená do štrkového lôžka frakcie 0/4mm a vyškárovaná 

pieskom.  

Pochôdzna plocha : Pochôdzna plocha na pozemku bude zo štiepanej bridlice 

uloženej do maltového lôžka.  

Priestor na uloženie nádob na komunálny odpad: bude vybetónovaný 

prostým betónom c20/25 o rozmere 800x1200mm. 

 

r) Oplotenie  

Pozemok bude oplotený z každej strany betónovým barierovým plotom do 

výšky 2000mm s povrchovou úpravou Bridlicovej dosky  od firmy TERMINAL 
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D.1.1.a.4 Stavebná fyzika  

D.1.1.a.4.1 Tepelná technika  

Stavba je v súlade s predpismi a normami pre úsporu energií a ochrany tepla. 

Splňuje požiadavky ČSN 730540- s plnené sú požiadavky §6a zákon 406/2000 

Sb.,  znení neskorších predpisov a vyhlášky číslo 78/2013 Sb., o energetickej 

náročnosti budov.  

Skladby jednotlivých konštrukcií budú splňovať požiadavky normy ČSN 

730540-2 na požadovaný súčiniteľ prestupu tepla UN. Podľa výpočtu bola podľa 

náročnosti budova zaradená do klasifikačnej triedy B – úsporná. 

Viz. príloha Tepelno-technické posúdenie – Stavebná fyzika  

 

 

 

 

D.1.1.a.4.2 Akustika  

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

a kroková nepriezvučnosť. Stropy Rw=47dB, Rw steny =42dB, dvere Rw = 27dB. 

Viz príloha – Stavebná fyzika  
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4.  Záver  

Výstupom bakalárskej práce je projektová dokumentácia rodinného domu,  

v obci Šoporňa na ulici Sereďská, pre päť člennú rodinu. Objekt sa nachádza 

v katastrálnom území obce Šoporňa. Objekt svojou existenciou  nebude narúšať 

okolité prostredie.  

Práca je spracovaná v súlade platných noriem, vyhlášok, predpisov 

a technických listov a podkladov výrobcov. Pri vypracovávaní projektovej 

dokumentácii sa  vychádzalo z návrhu štúdii a z požiadavkou investora.  

Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu originálneho zadania. 

Súčasťou práce je tepelno-technické posúdenie, kde je pomocou energetického 

štítku obálky budovy je stavba zaradená do klasifikačnej triedy B – Úsporná. 

Odstupové vzdialenosti požiarno bezpečnostného riešenia sú spracované 

pomocou výpočtového programu www.pelcfrantisek.cz, požiarno nebezpečný 

priestor neohrozuje okolité pozemky. Súčasťou práce je taktiež 3D vizualizácia 

pre lepšiu predstavivosť skutočného tvaru objektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pelcfrantisek.cz/
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6.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 

VJ vsakovacia jímka  

ZŠ zberná šachta  

HRŠ hlavná revízna šachta 

E   elektromer 

NS  nasávací stĺpik  

HUP hlavný uzáver plynu 

PT pôvodný terén 

UT upravený terén 

HI  hydroizolácia  

Tab.  tabuľka  

S-JTSK  systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

Ozn.  označenie  

HPV  hladina podzemnej vody 

PD   projektová dokumentácia  

 

 

Materiály  

 

OSB drevotrieskové dosky – (Oriented Strand Board) 

XPS extrudovaný polystyrén 

EPS expandovaný polystyrén 
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ŽB železobetón 

SDK sadrokartón 

PE  polyetylén 

PVC  polyvinylchlorid 

 

Rozmery 

KV konštrukčná výška 

KVs       konštrukčná výska schodisková  

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 

Rse           tepelný odpor pri prestupe tepla na vonkajšom povrchu 

Rsi           tepelný odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu 

d            hrúbka vrstvy konštrukcie  

φi           relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu  

HT         merná tepelná strata prestupom tepla 

Uem       priemerný súčiniteľ prestupu tepla  

 

Akustika 

R´w zvuková nepriezvučnosť výpočtová 

Rw zvuková nepriezvučnosť laboratórna 

R´w,N zvuková nepriezvučnosť normová 

k  korekčný súčiniteľ 
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6.1 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 – Pôdorys 1S      M 1:100 

04 – Rez A - A´      M 1:100 

05 – Rez B – B´      M 1:100 

06 – Pohľad východný     M 1:100 

07 – Pohľad západný     M 1:100 

08 – Pohľad južný     M 1:100 

09 – Pohľad severný     M 1:100 

Výpočet schodiska  

Návrh základov 

Výkres 10 – Osadenie do terénu´                                  M 1:150 

Výkres 11 – Rezy osadenia objektu do terénu              M 1:150 

3D Vizualizácia  

 

 

Zložka č.2 – C SITUAČNÉ VÝKRESY 

C.1 Situačný výkres širších vzťahov      M 1:1000 

C.2 Koordinačný situačný výkres     M 1:200 
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Zložka č.3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE  

 

        D.1.1.01 Pôdorys 1S     M 1:50  

        D.1.1.02 Pôdorys 1NP     M 1:50  

        D.1.1.03 Pôdorys 2NP     M 1:50  

        D.1.1.04 Výkres krovu      M 1:50  

        D.1.1.05 Rez A – A´     M 1:50  

        D.1.1.06 Rez B – B´     M 1:50  

        D.1.1.07 Pohľad východný     M 1:50  

        D.1.1.08 Pohľad južný           M 1:50  

        D.1.1.09 Pohľad severný       M 1:50  
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