
 

  



 

 







Jedná sa o samostatne stojaci, dvojpodlažný, nepodpivničený rodinný dom 
zastrešený plochou vegetačnou strechou v obci algovce. Súčasťou rodinného 
domu sú dve drevené terasy. Vstupná terasa sa nachádza pred hlavným vstupom 
do objektu a terasa pre relax je prístupná z obytnej miestnosti s kuchynským 
kútom. Z tejto terasy je priamy prístup do záhrady. Hlavný stavebný materiál 
rodinného domu sú stenové panely EcoCocon - kombinácia dreveného rámu 
a slamenej výplne. Garáž je samostatne stojaci jednopodlažný, nepodpivničený 
objekt, ktorý je zastrešený plochou vegetačnou strechou.  

Novostavba rodinného domu, samostatná garáž, slama, drevo, vegetačná strecha, 
drevená prevetrávaná fasáda  

This bachelor thesis is about a two-storey detached house with no basement and 

the living roof which is covered with vegetation. The house includes two wooden 

terraces. The entrance terrace is located in front of the main entrance of the house 

and the second terrace for relaxing has access from the living room with the kitchen 

unit. This terrace is also the entrance to the garden. The main building material 

of this house is Ecocon wall paneling which is combination of wooden frame and 

straw filling. The garage is self-standing and one-storey object with no basement.It 

apos;s also roofed with the living roof.  

Newly-built single-family house, detached garage, straw, wood, green roof, timber 

ventilated facade 
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1. ÚVOD 

Bakalárska práca zameraná na spracovanie projektovej dokumentácie 
samostatne stojaceho rodinného domu a garáže. Rodinný dom je umiestnený 
v mierne svahovitom teréne v obci Šalgovce. Rodinný dom je navrhnutý pre trvalý 
pobyt štvorčlennej rodiny. Riešený je samostatne stojaci, dvojpodlažný, 
nepodpivničený objekt zastrešený plochou vegetačnou strechou.  

Ako samostatne stojaci objekt je riešená aj garáž, ktorá sa nachádza 
v severozápadnej časti pozemku. 

 

Obvodovú nosnú konštrukciu tvorí stenový panelový systém. Zvislé 
obvodové konštrukcie objektu sú zhotovené zo stenových slamených panelov 
Ecococon doplnené drevovláknitými doskami Steico Protect Typ M 
a prevetrávanou fasádou. Vnútorné zvislé nosné a deliace konštrukcie sú hotovené 
z drevených hranolov a nosníkov Steico Wall. Základové pásy pod nosnými 
konštrukciami sú zhotovené z prostého betónu C20/25. Zateplenie spodnej časti 
stavby je zabezpečené hutneným penosklom pod podkladnou doskou a tepelne 

izolačnými doskami Isover EPS 70 v soklovej časti. Nosnú časť zastrešenia tvoria 
stropné panely Novatop s doplnkovou tepelnou izoláciou. Tepelná izolácia 
zastrešenia objektu je minerálna vlna Isover Unirol Profi, ktorej výšku 200mm 
zabezpečujú nosníky Steico Joist. Spád zastrešenia 3% tvoria spádove dosky Isover 
SD. Hydroizolačnú vrstvu vegetačnej strechy je PVC-P Fólia Fatrafol. 

Schodisko je navrhnuté ako drevené, jeden krát zalomené. 
Obvodovú nosnú konštrukciu garáže je navrhnutá z drevených hranolov, 

ktoré sú z interiéru zadebnené doskami OSB a z exteriéru doskami Steico Protect 
Typ M a pohľadovú vrstvu tvorí prevetrávaná fasáda. Na základy garáže bude 
použitý prostý betón C20/25. Nosnou časťou plochej vegetačnej strechy garáže sú 
nosníky Steico Joist. Ako pri rodinnom dome aj pri zastrešení garáže sú použité 
spádové dosky Isover SD a PVC-P Fólia Fatrafol. 
 

Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť návrh rodinného domu s terasou a 

samostatnou garážou, ktoré spĺňa všetky potreby budúcich obyvateľov. Dispozičné 
riešenie je navrhnuté v súlade s platnými predpismi a normami. Projektová 
dokumentácia rieši problematiku tepelnej techniky a požiarnej bezpečnosti. Na 
koľko sa v objekte neuvažuje s pohybom osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu 
nie je táto problematika riešená. 
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A.1 Identifikačné údaje 

A.1.1 Údaje o stavbe: 

Názov stavby    Novostavba rodinného domu 

Miesto stavby :   k.ú. Šalgovce (860310), p.č. C 730/5 

Okres :     Topoľčany 

Kraj :     Nitrianský 

Stavebný úrad :   Topoľčany 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi: 

Investor :    Peter Kováč 

Adresa :    Šalgovce 106, 956 06 Šalgovce 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie: 

Projektant :    Dávid Manduch 

Adresa :    Šalgovce 140, 956 06 Šalgovce 

Kontakt :    manduch.d@centrum.sk 

A.2 Zoznam vstupných podkladov 

- katastrálna mapa obce Šalgovce 

- geometrické zameranie pozemku 

- technická obhliadka pozemku 

- hydrogeologický prieskum 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah riešeného územia 

 Pozemok investora sa skladá z dvoch parciel - p.č. C 730/5 a p.č. C 730/4. 
Objekt rodinného domu s terasou a garáž budú umiestnené v severozápadnejšej 
časti pozemku na parcele C 730/5. Pozemok sa nachádza na okraji zastavaného 
územia obce Šalgovce. Pozemok pozemok je nezastavaný. 

b) Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov 

 Pozemok sa nenachádza v žiadnom území podľa iných predpisov 

c) Údaje o odtokových pomeroch 

 Objekt má navrhnutú samostatnú čističku odpadových vôd a retenčnú nádrž 
do ktorej bude odvádzaná daž ová voda a následne bude zúžitkovaná. Daž ovej 
vode z garáže bude umožnené svojvoľné vsakovanie do zemského podložia. 
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d) Údaje o súlade s územnouplánovacou dokumentáciou 

 Stavba je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou. 

e) Údaje o súhlase s územným rozhodnútím alebo verejnou zmluvou 
nahrádzujúce územné rozhodnutie 

 Stavba je v súlade územným rozhodnutím. 

f) Údaje o dodržaní všeobecných požiadavkou na využitie územia 

 Sú dodržané všeobecné požiadavky na využitie územia. 

g) Údaje o splnení požiadavkou dotknutých orgánov 

 V projektovej dokumentácií sú zohľadnené požiadavky z písomných 
vyjadrení všetkých správcov sieti a dotknutých orgánov. 

h) Zoznam výnimiek a úľavových riešení 
 V dobe vypracovávania projektovej dokumentácie neboli vydané žiadne 
výnimky a úľavove opatrenia k stavbe.  

i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií 
 V dobe vypracovávania projektovej dokumentácie neboli známe žiadne 
investície. 

j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých zhotovením stavby (podľa katastru 
nehnuteľností) 
 731/4  Čulaga Jaroslav r. Čulaga, 956 06 Šalgovce, č.76,SR 

Jancesová Eva r.Valková, Orlová, Lytňe, Masaryková trída 
č.843, ČR 

732/3  Jančičeková Dana r. Galánková, 921 01 Hlohovec, Petra 
Jilemnického 2137/10, SR 

728  Obec Šalgovce, 956 06 Šalgovce, č.26, SR 

730/15 Valová Eva r.Stankovičková, 956 06 Šalgovce, č.96, SR 

A.4 Údaje o stavbe 

a) Nová alebo zmena dokončenej stavby 

 Projekt rieši novostavbu objektov 

b) Účel užívania stavby 

 SO 01-Rodinný dom – stavba pre bývanie 

 SO 02-Garáž – úžitková stavba 
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c) Trvalá alebo dočasná stavba 

 Stavby sú projektované ako trvalé stavby 

d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnyh predpisov 

 Pozemok sa nenachádza v žiadnom území podľa iných právnych predpisov 

e) Údaje o dodržaní technických požiadavkou na stavbu a všeobecných 
technických požiadavkou zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb 

 Projektová dokumentácia ja riešená v súlade s vyhláškou č.268/2009 č. Sb. 
o technických požiadavkách na stavby v znení neskorších predpisov, ako aj 

s príslušnými ČSN, ktoré sa dotýkajú návrhu stavieb. Projektová dokumentácia je 
navrhnutá aj v súlade so stavebným zákonom č.183/2006 Sb. v znení neskorších 
predpisov. 

 V objekte nie je určený pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácií a z toho  

f) Údaje o splnení požiadavkou dotknutých orgánov požiadavkou 
vyplývajúcich z iných právnych predpisov 

 V projektovej dokumentácií sú zohľadnené požiadavky z písomných 
vyjadrení všetkých správcov sieti a dotknutých orgánov. 

g) Zoznam výnimiek a úlavových riešení 
 V dobe vypracovávania projektovej dokumentácie neboli vydané žiadne 
výnimky a úľavove opatrenia k stavbe.  

h) Návrhové kapacity stavby 

SO 01 – Rodinný dom 

 Zastavaná plocha :   168,8 m² 
 Obostavaná priestor :    1158,6 m³ 
 Úžitková plocha :   200,2 m² 
 Počet užívateľov :   4 osoby 

SO 02 – Garáž 

 Zastavaná plocha :   32,8 m² 
 Obostavaná priestor :   101,7 m³ 
 Úžitková plocha :   26,3 m² 
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i) Základná bilancia stavby 

 Odhadovaná bilancia spotreby vody a množstvo produkovanej splaškovej 
vody: 

 Stanovenie spotreby vody je stanovené v súlade s vyhláškou 120/2011 Sb. 
Objekt bude v užívaní 4 osôb.  
 

Qd = 10 l/den * 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 

 

 Bilancia potreby vody z vodovodu: 

 Predpokladaná priemerná denná spotreba vody na osobu - 120 l 

 

Qd = 120 l/den * 4 osoby =  480 l/den = 0,48 m³/den 

Qměs = 0,48 m³/ den * 30 dní = 14,4 m³/měs 

Qrok = 0,48 m³/ den * 365 dní = 175,2 m³/rok 

 

 Likvidácia daž ovej vody:  
Objekt má navrhnutú retenčnú nádrž do ktorej bude odvádzaná daž ová 

voda a následne bude zúžitkovaná, prebytočná voda sa dostáva do zemského 
podložia v aka vsakovacím boxom na pozemku. Daž ovej vode z garáže bude 
umožnené svojvoľné vsakovanie do zemského podložia. 

Vykurovanie rodinného domu ako aj ohrev teplej úžitkovej vody je 
zabezpečený tepelným čerpadlo systému vzduch – voda a v prípade potreby je 
možnosť využiť aj elektrický kotol. 

Energetická náročnosť budovy je riešené v projektovej dokumentácií. vi  
Zložka č.6 – Stavebná fyzika. 

Užívaním rodinného domu vznikajú odpady, ktoré budú umiestnené do 
odpadkových nádob. Odpad bude likvidovaný v zmysle zákona č. 185/2001 Sb., 
a vyhlášky MŽPČR 381/2001, ktorou sa vyhlasuje katalóg odpadov.  
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j) Základná predpoklady výstavby 

 Jedná sa o stavbu menšieho rozsahu, ktorá bude realizovaná svojpomocne 
za pomoci špecialistov na daný stavebný materiál. Predpokladá sa , že výstavba 
objektu bude prebiehať v nasledujúcich termínoch :  
 Predpokladané zahájenie výstavby 8/2017 

 Predpokladané ukončenie stavby  9/2018 

 Stavba bude rozdelená na dve Hlavné etapy :  
Práce skončené vytvorením podkladnej betónovej dosky – do 11/2017 

Ostatné práce dokončené do 9/2018 

k) Orientačné náklady na stavbu 

 Cena je stanovená hrubým odhadom na ......................7 835 000 Kč 

A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické 
zariadenia 

SO 01 – Rodonný dom 

SO 02 – Garáž 

SO 03 – Drevená terasa 

SO 04 – Prípojka splaškovej kanalizácie 

SO 05 – Prípojka daž ovej kanalizácie 

SO 06 – Prípojka vedenia nízkeho napätia pre rodinný dom a garáž 

SO 07 – Prípojka vodovodného potrubia 
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B.1 Popis územia stavby  

a) Popis územia stavby 

 Parcely sú na katastrálnom úrade evidované ako stavebný pozemok. 
V súčasnosti je pozemok oplotený so vstupnou bránou. K pozemku je prístup 
z miestnej komunikácie cez železobetónovú prístupovú cestu, ktorou sa prekonáva 
otvorený rigol nachádzajúci sa popri celom pozemku medzi komunikáciou 
a pozemkom. Parcela C 730/5 je mierne svahovitá, vhodná na výstavbu objektov. 
Parcela C 730/4 je postupne k juhovýchodnej strane svahovitejšia. Na celom 
pozemku je trvalo udržiavaný trávnatý porast.  

b) Zoznam a závery prevedených prieskumov a rozborov 

 Protokol o stanovení radónového indexu – Radónové riziko bolo stanovené 
na nízku hodnotu radónového rizika. Stanovenie radónového rizika bol stanovené 
pomocou geofyzikálnej mapy vydanej ústavom Štúra Dionýza. 
 Hydrogeologický prieskum – prieskumom bolo zistené, že hladina 
podzemnej vody sa nachádza v hĺbky približne 9,3m pod zemským povrchom. 
Stavba objektov nebude ohrozená hladinou podzemnej vody. 

 Geologický prieskum – prieskum nebol spracovaný. Presná hodnota 
únosnosti zeminy bude určená počas výkopových prác. 

c) Existujúce ochranné a bezpečnostné pásma 

 Objekty sa nenachádzajú v žiadnom z ochranných a bezpečnostných 
pásiem. 

d) Pohľad vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu a pod. 

 Objekty ako aj pozemok sa nenachádzajú v žiadnom z záplavových, 
poddolovaných alebo podobných územiach. 

e) Vplyv stavby na okolitú zástavbu a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby 

na odtokové pomery v území 
 Nakoľko sa pozemok nachádza na okraji zastavanej časti malej obce, 
v blízkom okolí sa nenachádzajú žiadne objekty. Umiestnenie objektu je navrhnuté 
v súlade s Vyhláškou 201/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území; 
Zmény:269/2009 Sb., 22/2010 Sb. 

f) Požiadavky na asanáciu, demoláciu, rúbanie drevín 

 Na pozemku sa nenachádzajú objekty potrebné pre demoláciu. Pred 
zahájením výstavby bude potrebné odstrániť náletové dreviny. Jedná sa o 5ks 

dvojročných krov Bazy čiernej (Sambucus nigra). 

g) Požiadavky na maximálne zabratie poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
alebo pozemkov určených k plneniu funkcie lesa 

 Pozemok sa nenachádza na ornej ani lesnej pôde, nepríde k zabratiu 

poľnohospodárskeho fondu a nie je potrebné riešiť ani zabratie iných pozemkov. 
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h) Územné technické podmienky 

SO 04 Prípojka splaškovej kanalizácie – nakoľko obecnej infraštruktúre sa 
nenachádza verejná stoková sieť na pozemku bude vybudovaná samostatná čistička 
odpadových vôd typz SHtech VH6 s napojením na vsakovacie bloky. Potrubie pre 

splaškovú kanalizáciu 150 PVC KG bude uložené v pieskovom lôžku hr. 100mm 
v minimálnom spáde 2% a dosypané na obsyp 300mm nad potrubím.  

SO 05 Prípojka daž ovej kanalizácie – daž ová voda je kapovým 
systémom odvádzaná do retenčnej nádrže objemu 3700l. Retenčná nádrž musí byť 
odborne osadená podľa podmienok výrobcu. Potrubie 110 PVC KG bude uložené 
do pieskového obsypu v min. spáde 2%. Prebytočná voda bude potrubím odvedená 
do vsakovacích blokov. 
 SO 06 Prípojka vedenia nízkeho napätia – elektromer bude umiestnený 
v elektromerovej skrini na hranici pozemku pri prístupovej ceste – prístupná 
z verejného priestoru. Prípojka elektrického vedenia bude umiestnená do zeme 
v hĺbke min. 1000mm od upraveného povrchu a pri zasýpaní budú prevedené 
všetky potrebné úkony pre správne vyznačenie vedenia. 

SO 07 Prípojka na vodovodný rad – vodovodná šachta je umiestnená na 
pozemku investora. Na konci prípojky vo vodovodnej šachte bude umiestnená 
vodomerná sústava. Potrubie na vodovodnú prípojku je navrhnuté 32x3,0 PE 100 

SDR 11, ktoré vedie z vodovodnej šachty do technickej miestnosti v pieskovom 

lôžku a hĺbke min. 1200mm od upraveného terénu. 

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

 Stavba si nevyžaduje podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

 Zámerom projektu je vybudovať dvojpodlažný rodinný dom pre 4 člennú 
rodinu a garáž. V rodinnom dome sa nachádza samostatná funkčná jednotka.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

a) urbanizmus – územné regulácie, kompozícia priestorového riešenia 

 Objekty sú umiestnené na severozápadnej časti pozemku. Vybudovanie 
objektov nijak nenaruší okolité prostredie. Odstupové vzdialenosti sú navrhnuté v 
súlade Vyhláškou 201/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území; 
Zmény:269/2009 Sb., 22/2010 Sb. 

b) architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálového 
a farebného riešenia 

 Jedná sa o samostatne stojací, dvojpodlažný, nepodpivničený rodinný dom, 
ktorý je zastrešený plochou, jednoplášťovou vegetačnou strechou. Objekt je 
obdĺžnikového tvaru s jednostranným predĺžením na juhovýchodnej časti. 
Zastavaná plocha je 168,8 m². Svetlá výška v obývacej miestnosti s kuchynským 



 

25 

 

kútom a v celom 2.NP je 2650mm, v časti nad ktorou sa nachádza 2.NP je svetlá 
výška 2550 mm. Celková úžitková plocha je 200,2 m² . Rovnako ako rodiný dom 
aj garáž je samostatne stojací objekt, nepodpivničený, bez 2.NP, zastrešená 
jednoplášťovou vegetačnou strechou. 

Obvodovú nosnú konštrukciu tvorí stenový panelový systém. Zvislé 
obvodové konštrukcie objektu sú zhotovené zo stenových slamených panelov 
Ecococon doplnené drevovláknitými doskami Steico Protect Typ M 
a prevetrávanou fasádou. Vnútorné zvislé nosné a deliace konštrukcie sú hotovené 
z drevených hranolov a nosníkov Steico Wall. Vnútorné konštrukcie stien sú 
debnené cementovláknitými doskami v niektorých prípadoch sú použité 
sádrovláknité dosky na ktoré je uchytený rákosový podklad pre hlinenú omietku, 

ktorá je použitá v celom objekte. Základové pásy pod nosnými konštrukciami sú 
zhotovené z prostého betónu C20/25. Zateplenie spodnej časti stavby je 
zabezpečené hutneným penosklom pod podkladnou doskou a tepelne izolačnými 
doskami Isover EPS 70 v soklovej časti. Nosnú časť zastrešenia tvoria stropné 
panely Novatop s doplnkovou tepelnou izoláciou. Tepelná izolácia zastrešenia 
objektu je minerálna vlna Isover Unirol Profi, ktorej výšku 200mm zabezpečujú 
nosníky Steico Joist. V celom objekte je upevnený drevený akustický podhľad 
Lugni akustik Light S3-33. Spád zastrešenia 3% tvoria spádove dosky Isover SD. 
Hydroizolačnú vrstvu vegetačnej strechy je PVC-P Fólia Fatrafol. 

Obvodovú nosnú konštrukciu garáže je navrhnutá z drevených hranolov, 
ktoré sú z interiéru zadebnené doskami OSB a z exteriéru doskami Steico Protect 
Typ M a pohľadovú vrstvu tvorí prevetrávaná fasáda. Na základy garáže bude 
použitý prostý betón C20/25. Nosnou časťou plochej vegetačnej strechy garáže sú 
nosníky Steico Joist. Ako pri rodinnom dome aj pri zastrešení garáže sú použité 
spádové dosky Isover SD a PVC-P Fólia Fatrafol. 

Oba objekty – rodinný dom aj garáž majú pohľadovú vrstvu prevetrávanú 
fasádu z obkladových dosiek Rhombus ošetrené náterom otienu Teak. Obkladové 
dosky atiky rodinného domu sú farebné odlíšené náterom Orech regia. Sokele 
oboch objektov sú v prevedení hnedo-čiernej omietky. Drevo-hliníkové okná, 
exteriérové dvere ako aj všetky klampiarske práce na objektoch sú vo farebnom 
prevedení antracitová šedá RAL 7016. Prístupová terasa ako aj terasa sú zhotovené 
z smrekovca sibírského s prevedením v prírodnom nátere. 

B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 

 Za hlavným vchodom sa nachádza zádverie z ktorého je prístup do 
technickej miestnosti a chodby so schodiskom, ktoré nie je konštrukčné oddelené. 
Z chodby je prístupné WC, kúpeľňa, spálňa ako aj obývacia miestnosť 
s kuchynským kútom. Z obývacej miestnosti sa dá prejsť cez francúzske okno na 
terasu. Schodisko je v 2.NP spojené s chodbou, z ktorej je možnosť prístupu do 

oboch detských izieb, kúpeľne a wc.  

 Do garáže je vstup z príslušnej príjazdovej cesty cez garážovú bránu. 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 

 Rodinný dom nie je riešený ako bezbariérový čo je v súlade s §2 vyhlášky 
č.398/2009 Sb.,o obecných technických požiadavkách zabezpečujúce bezbariérové 
užívanie staveb.  
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B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 

 Stavba rodinného domu bude zrealizovaná takým spôsobom aby pri jej 
užívaní nevznikli nehody, neprijateľné nebezpečenstvo alebo poškodenie 
spôsobené pádom, pošmyknutím a pod. behom realizácie stavby budú dodržané 
príslušné legislatívne predpisy.  

B.2.6 Základné charakteristiky objektov 

a) stavebné riešenie  
 Rodinný dom je navrhnutý ako nepodpivničený s dvoma nadzemnými 
podlažiami zastrešený plochou, jednoplášťovou, ľahkou vegetačnou strechou 
v spáde 3%.  
 Garáž je navrhnutá ako jednopodlažný samostatný objekt zastrešený 
plochou, jednoplášťovou, ľahkou vegetačnou strechou v spáde 3%.  

b) stavebné riešenie  
 Rodinný dom je založený na zalomených základových pásoch pod 

jednotlivými nosnými stenami hĺbky 500 mm z prostého betónu C 20/25. Pod 
vnútornou nosnou konštrukciou z drevených hranolov prierezu 120x60mm je šírka 
základového pásu 450 mm. Pre vnútornú nosnú konštrukciu z nosníkou Steico Wall 
SW90 je šírka zákaldu rovnaká ako pre obvodovú nosnú konštrukciu zo stenových 
slamených panelov Ecococon. Pre stropnú konštrukciu nad obývacou miestnosťou 
s kuchynským kútom je vytvorená podporná konštrukcia z drevených stĺpov 
prierezu 160x160 mm pod ktorými je prevedené rozšírenie základových pasov. 
Vnútorné konštrukcie stien sú debnené cementovláknitými doskami v niektorých 
prípadoch sú použité sádrovláknité dosky na ktoré je uchytený rákosový podklad 
pre hlinenú omietku, ktorá je použitá v celom objekte. Z exteriérovej strany na 

stenových paneloch Ecococon ukotvý dodatková tepelná izolácia Steico Protect M 
ktorá bude chrárená difúzne otvorenou fóliou Tyvek. 
 Pod podkladnou betónovou doskou je tepelná izolácia vo forme hutneného 
penoskla frakcie 16-32 mm. Spodná stavba je zaizolovaná proti vode a vlhkosti 

asfaltovým pásom. Tepelnú izoláciu spodnej stavby predstavuje drevovláknita 
doska Steico Therm hr. 100mm. 

 Nosnú časť stropnej konštrukcie pod 2.NP tvoria drevené nosníky 
Steico Joist ktoré sú upevnované pomocou trámových papúč. Trámove papuče sú 
kotvené priľahlých nosných stien. Nosníky sú obojstranne zadebnené. V podlahe 

2.NP podlažia sa nachádzajú voštinové dosky so zásypom, ktoré pôsobia ako 
kročajová izolácia. Systémove dosky podláhového kúrenia sú súčasťou skladieb 
podlahových konštrukcií. V miestnostiach objektu tvoria nášlapnú vrstvu drevené 
parkety. V technickej miestnosti, zádverí, kúpelniach a wc sa nachádza keramická 
dlažba. Nosnú časť zastrešenia tvoria stropné panely Novatop s doplnkovou 

tepelnou izoláciou. Tepelná izolácia zastrešenia objektu je minerálna vlna Isover 
Unirol Profi, ktorej výšku 200mm zabezpečujú nosníky Steico Joist. Spád 
zastrešenia 3% tvoria spádove dosky Isover SD. Hydroizolačnú vrstvu vegetačnej 
strechy je PVC-P Fólia Fatrafol. V skladbe plochej strechy sa nachádza reflexná 
parotesná fólia. V celom objekte je upevnený drevený akustický podhľad Lugni 
akustik Light S3-33 upevnený do oceľového roštu. 
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V rodinnom dome sa nachádzajú laminátové interiérové dvere otienu CPL 
borovica – dymová štruktúra. Drevo-hliníkové okná, exteriérové dvere ako aj 
všetky klampiarske práce na objektoch sú vo farebnom prevedení antracitová šedá 
RAL 7016. 

Garáž je založená na základových pásoch prierezu 500x450 mm. 
Samonivelačný poter tvorí nášľapnú vrstvu. Izolácia proti vode a vlhkosti 

zabezpečuje asfaltový pás, ktorý je natavovaný na podkladný prostý betón 
vystužený KARI sieťou. Obvodovú nosnú konštrukciu garáže je navrhnutá 
z drevených hranolov, ktoré sú z interiéru zadebnené doskami OSB a z exteriéru 
doskami Steico Protect Typ M a pohľadovú vrstvu tvorí prevetrávaná fasáda. 
Nosnou časťou plochej vegetačnej strechy garáže sú nosníky Steico Joist. Ako pri 
rodinnom dome aj pri zastrešení garáže sú použité spádové dosky Isover SD a PVC-

P Fólia Fatrafol. Ako výplne otvorov v garáži sú plastové okno a elektrická 
garážová brána.  

Klampiarske prvky objektov sú vo farebnom prevedení antracitová šedá 
RAL 7016 vyrobené z pozinkovaného plechu. 

Upravený terén okolo rodinného domu a garáže je tvorený vrstvou praného 
štrku ohraničeného o zelene betónovými záhradnými obrubníkmi. Spevnené plochy 
– príjazdová cesta a chodník budú vyložené betónovou zámkovou dlažbou 

Drevené terasy sú chránené voči poveternostný vplyvom prírodným 
náterom. 

c) mechanická odolnosť  stabilita 

 Odolnosť a stabilitu objektov zabezpečujú zvislé a vodorovné štužujúce 
prvky nosných stien ako aj stužujúce trámy pri stropných paneloch v oboch 

nadzemných podlažiach. Stavba je založená v nezámrznej hĺbke na základových 
pásoch z prostého betónu C 20/25. 

B.2.7 Základné charakteristiky technických a technologických zariadení 

a) technické zariadenia 

 Objekt bude vykurovaný tepelným čerpadlom Panasonic Aquarea High 
Performance Men systémm vzduch – voda s tepelným výkonom 5,0 kW, ktoré bude 
zabezpečovať ohrev aj teplej úžitkovej vody. Vnútorná jednotka tepelného čerpadla 
Hydrobox so zabudovaným obehovým čerpadlo a expanznou nádržou objemu 10 l.  
 Zásobníkový ohrievač teplej vody Viessmann 100 s objemom 120 l. 

 Objekt bude vybavený aj rekuperačnou jednotkou, ktorá bude zabezpečovať 
nútené vetranie. Rozvody po objekte budú vedene v podhľadoch a stropných 
konštrukciách. 
 Prestupy cez obvodové stenové panely Ecococon budú prevedené 
odborným spôsobom. 
 

b) výčet technických a technologických zariadení 
 Nie je predmetom projektovej dokumentácie. 
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B.2.8 Požiarno bezpečnostné riešenie 

 Vi  samostatnú prílohu D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie. 

a) rozdelenie stavby a objektov do požiarnych úsekov 

 Rodinný dom so samostatnou garážou je navrhnutý ako jeden požiarny úsek 
N1.01/N2. 

b) výpočet požiarneho rizika a stanovenie požiarneho stupňa bezpečnosti 
 Stupeň požiarnej bezpečnosti II. Požiarne zaťaženie p = 46,15 kg/m². Vi  
samostatnú prílohu D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie, ods. 2,4 Stanovenie 
požiarneho rizika, stupňa požiarnej bezpečnosti a posúdenie veľkosti požiarneho 
úseku. 

c) zhotovenie navrhnutých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov 
vrátane požiadavkou na zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií 
 Vi  samostatnú prílohu D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie, odst. 2,5 

Požiadavky na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií. 

d) zhotovenie navrhnutých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov 
vrátane požiadavkou na zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií 
 Podľa ČSN 73 0833 sa v obytných bunkách budov skupiny OB1 pre 

evakuáciu osôb považuje za postačujúcu nechránenú únikovú cestu priestor šírky 
0,9 m s šírkou dverí na únikovej ceste rozmeru 0,8m. Dĺžka únikovej cesty sa 
neposudzuje. Všetky priestory chodieb a schodiska spĺňajú požiadavok na 
minimálny rozmer 0,9 m. 

e) zhodnotenie odstupových vzdialenosti a vymedzenie požiarne 
nebezpečeného priestoru 

Vi  samostatnú prílohu D.1.3 Požiarno bezpečnostné riešenie ods. 2.8 
Odstupové vzdialenosti a výkres D.1.3.01 Situácia 

f) zaistenie potrebného množstva požiarnej vody, prípadne iného hasiva, 
vrátane rozmiestnenia vnútorných a vonkajších odberných miest 
 Vi  samostatná príloha D.1.3 Požiarno bezpečnostné riešenie, ods. 2,9 
Zariadenie pre protipožiarny zásah 

g) zhodnotenie možnosti realizácie protipožiarného zásahu ( prístupové 
komunikácie, zásahové cesty ) 
 Pozemok je prístupný z miestnej komunikácie. Príjazdová cesta je 
využiteľná pre vozidlá HZZ. Vi  samostatná príloha D.1.3 Požiarno bezpečnostné 
riešenie ods. 2.10 Príjazdové a prístupové komunikácie. 
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h) zhodnotenie techcnického a technologického zariadenia stavby ( rozvodové 
potrubia, vzduchotechniké zariadenia ) 
 Vi  samostatnú prílohu D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie, ods. 2.8 
Technické zariadenia 

i) posúdenie požiadavkou na zabezpečenie stavby požiarno bezpečnostnými 
zariadeniami 

Vi  samostatnú prílohu D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie, ods. 2.11. 
Požiarno bezpečnostné zariadenie 

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

Prenosný hasiaci prístroj bude označený podľa ČSN ISO 3864, ČSN 010813 
a podľa nariadenia vlády NV 11/202 Sb., výstražnými bezpečnostnými značkami 
a tabuľkami. 

B.2.9 Zásady hospodárenia budovy 

a) kritéria tepelne technického hodnotenia 

 Budova je navrhnutá tak aby spĺňala požiadavky normy ČSN 73 0540-2 

a splňuje požiadavky §6 zákona 406/2000 Sb., v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky č.78/2013b., o energetickej náročnosti. 

b) energetická náročnosť budovy 

 Podľa výpočtu bola stanovená trieda energetickej náročnosti budov A – 

Veľmi úsporná 

c) posúdenie využitia alternatívných zdrojov a energií 
 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 je 
objetku je zabezpečené rekuperačnou jednotkou. Objekt je vykurovaný 
podlahovým kúrením. Ohrev vody je zabezpečený tepelným čerpadlom voda-

vzduch. Okna obytných miestností sú navrhnuté tak aby spĺňali požiadavky ČSN 
73 4301 pre denné osvetlenie. Je napojený na vodovodný systém obce z ktorého 
bude zásobovaný pitnou vodou. Odpadová voda bude odvádzaná do čističky 
odpadových vôd a následne do vsakovacich blokov. Na odpad vyprodukovaný 
užívaním objektu je určená nádoba komunálne odpadu. Stavba nemá negatívny 
vplyv na životné prostredie. 
 V garáži zabezpečujú stále prirodzené vetranie dva protiľahlé otvory 
v obvodových nosných stená s výškovým rozdielom. Osvetlenie garáže denným 
svetlom umožňuje plastové okno. 
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B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 

a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia 

 Pozemok sa nachádza v oblasti z nízkym radónovým rizikom. Stanovenie 
radónového rizika bola za pomoci geofyzikálnej mapy. Opatrenie proti prenikaniu 
radónu do objektu je aplikácia asfaltovej vrstvy Elastek 40 Special Mineral. 

b) ochrana pred bludnými prúdmi 
 Nie sú navrhnuté žiadne opatrenia. 

c) ochrana technickou seizmicitou 

 Nie sú navrhnuté žiadne opatrenia. 

d) ochrana pred hlukom 

 Sú dodržané požiadavky normy ČSN 73 0532;2010, minimálna vzduchová 
a kročajová nepriezvučnosť. Vi  príloha Stavebná fyzika. 

e) protipovodňové opatrenia 

 Pozemok sa nenachádza v zápalavovej oblasti a tak protipovodňové 
opatrenia nie sú riešené 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 

a) napájacie miesta technickej infraštruktúry 

 Existujúce inžinierske siete sa nachádzajú na obecnom pozemku pri 
vstupnej bráne v severnej časti pozemku. 

a) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 

 SO 04 Prípojka splaškovej kanalizácie – nakoľko obecnej infraštruktúre sa 
nenachádza verejná stoková sieť na pozemku bude vybudovaná samostatná čistička 
odpadových vôd typz SHtech VH6 s napojením na vsakovacie bloky. Potrubie pre 
splaškovú kanalizáciu 150 PVC KG bude uložené v pieskovom lôžku hr. 100mm 
v minimálnom spáde 2% a dosypané na obsyp 300mm nad potrubím. Celková dĺžka 
potrubia sa 20 m. 

SO 05 Prípojka daž ovej kanalizácie – daž ová voda je kapovým 
systémom odvádzaná do retenčnej nádrže objemu 3700l. Retenčná nádrž musí byť 
odborne osadená podľa podmienok výrobcu. Potrubie 110 PVC KG bude uložené 
do pieskového obsypu v min. spáde 2%. Prebytočná voda bude potrubím odvedená 
do vsakovacích blokov. Dĺžka potrubia 25 m. 
 SO 06 Prípojka vedenia nízkeho napätia – elektromer bude umiestnený 
v elektromerovej skrini na hranici pozemku pri prístupovej ceste – prístupná 
z verejného priestoru. Prípojka elektrického vedenia bude umiestnená do zeme 
v hĺbke min. 1000mm od upraveného povrchu a pri zasýpaní budú prevedené 
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všetky potrebné úkony pre správne vyznačenie vedenia. Dĺžka vedenia až k objektu 

SO 02 Garáž sa uvažuje 17 m. 
SO 07 Prípojka na vodovodný rad – vodovodná šachta je umiestnená na 

pozemku investora. Na konci prípojky vo vodovodnej šachte bude umiestnená 
vodomerná sústava. Potrubie na vodovodnú prípojku je navrhnuté 32x3,0 PE 100 
SDR 11, ktoré vedie z vodovodnej šachty do technickej miestnosti v pieskovom 

lôžku a hĺbke min. 1200mm od upraveného terénu. Dĺžka potrubia 10m 

B.4 Dopravné riešenie 

a) popis dopravného riešenia 

 K pozemku pomyselná príjazdová cesta, ktorú predstavuje železobetónová 
konštrukcia premosťujúca neaktívny odvodňovací, otvorený rigol. Pri 
dokončovacích prácach projektu budú prevedené opatrenia na predĺženie životnosti 
konštrukcie – nanesenie novej asfaltovej vrstvy. 

b) napojenie na existujúcu dopravnú infraštruktúru 

 Príjazdová cesta sa napája na miestnu, minimálne frekventovanú 
komunikáciu. 

c) doprava v kľude 

 Na pozemku je vybudovaná garáž s jedným parkovacím miestom 
a príjazdová cesta, ktorá v určitých prípadoch môže slúžiť ako parkovacie miesto. 

d) pešie a cyklistické cesty  
 Nie je riešené. 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 

a) terénne úpravy 

 Po dokončení výstavby objektov vo fázy dokončovacích práce prebehne 
úprava terénu podľa navrhnutých spadov a použitých materiálov. 

b) použité vegetačné prvky 

 Pozemok je celoplošne zatrávnený. V južnej časti pozemku sa nachádzajú 
ovocné stromy. K riešeniu vegetácie prispeje fakt, že na oboch stavebných 
objektoch je navrhnutá plochá vegetačná strecha so suchomilnými rastlinami.  

c) biotechnické opatrenia 

 Nie sú riešené. 
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B.6 Popis vplyvu stavby na životné prostredie a jeho ochranu 

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

 Všetky materiály použité pri výstavbe objektov vyhovujú hygienickým 
požiadavkám na emisie škodlivín a cudzorodých látok. Behom výstavby sa počita 
so zvýšenou prašnostou a hlučnostou v okolí pozemku. Budú stanovené opatrenia 
pre minimalizáciu týchto negatívnych dopadov. Odpad vzniknutý počas výstavby 
bude triedený podľa kategórie odpadov. Hotová stavba nemá žiaden vplyv na 
životné prostredie. 

 b) vplyv na prírodu a krajinu 

 Stavba nebude mať vplyv na  prírodu a krajinu. 

c) vplyv na sústavu chránených území Natura 2000 

 Stavba nemá vplyv na chránené územie Natura 2000.  

d) návrh zohľadnenia 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 obmedzenia iných predpisov. 

B.7 Ochrana obyvateľstva  

 Stavba objektov spĺňa požiadavky na stavby z hľadiska ochrany 
obyvateľstva. 

B.8 Zásada organizácie výstavby 

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

 Zhotovenie vodovodnej a elektrickej prípojky prebehne ešte pred samotný 
zahájeným stavby a tak bude zabezpečené elektrická energia a stály prístup k pitnej 

vody pri vstupnej bráne na severnej časti pozemku. 

b) odvodnenie staveniska 

 Odvodnenie staveniska bude zabezpečené sústavou drenážnych potrubí, 
ktoré budú zvedené do najnižšieho miesta odkiaľ bude v prípade potreby voda 
čerpaná na trávnatú plochu južnej parcely pozemku. 
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c) napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 

 Príjazdová cesta sa napája na miestnu, minimálne frekventovanú 
komunikáciu. 

d) vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 

 Pri realizácií stavby sa uvažuje so zvýšenou hlučnosťou v pracovných 
dňoch a zvýšenou prašnosťou pri realizácií spodnej stavby. 

e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, 
výrub drevín 

 Pozemok je po celom obvode chránený pred vstupom cudzích osôb plotom 
výšky 1,8 m a uzamykateľnou vstupnou bránou. Pred realizáciou budú odstránené 
náletové dreviny, Jedná sa o 5ks dvojročných krov Bazy čiernej (Sambucus nigra). 

f) maximálne zabratie pre stavenisko ( dočasné/trvalé ) 
 V dobe výstavby sa nepočíta so záborami. 

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. 

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

 Odobratá ornica bude sústredená na pozemku s plánom alšieho využitia 
pri upravovaní terénu 

i) ochrana životného prostredia 

 Behom výstavby bude vplyvom stavebných prác v okolí stavby zvýšená 
prašnosť a hlučnosť. 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. 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. 

  



 

34 

 

Ochrana pred prachom: 

Zvýšenie prašnosti v predmetnej lokalite prevádzkou stavby bude eliminované: 
Na pozemku bude prebiehať dočistenie 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 ods. 1 
zákona číslo 13/1997 Zb. O pozemných komunikáciách v platnom znení znečistenie 
bez prieťahov odstrániť a uviesť komunikáciu do pôvodného stavu. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stevenisku, posúdenie 
potreby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných 
predpisov 

 Pri práci na stevenisku budú dodržiavané :  
- Nariadenie vlády č. 591/2006 Sb. – Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci na stavenisku 

- Zákon č. 309/2006 Sb. – Zaistenie alších podmienok bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. 

k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 

 Pri výstavbe objektov nie je potrebné riešiť bezbariérové užívanie. 

l) zásady pre dopravné inžinierske opatrenia  
 Novostavba rodinného domu nebude zasahovať do dopravného systému 
a tak nie je potrebné riešiť dopravne inžinierske opatrenie 

m) stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby 

 Zázemie pre osoby pracujúce na objekte bude v provizórnych objektoch 
staveniska.  

 Pri výstavbe budú dodržané všetky hygienické predpisy, najmä ochrana 
pred hlukom, vibráciami, otrasmi a ochrana pred prachom.  

 Vykonávať práce na objekte bude možné v pracovných dňoch od 6 – 18 hod. 

n) postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny 

 Jedná sa o stavbu menšieho rozsahu, ktorá bude realizovaná svojpomocne 
za pomoci špecialistov na daný stavebný materiál. Predpokladá sa , že výstavba 
objektu bude prebiehať v nasledujúcich termínoch :  
 Predpokladané zahájenie výstavby 8/2017 

 Predpokladané ukončenie stavby  9/2018 

 Stavba bude rozdelená na dve Hlavné etapy :  
Práce skončené vytvorením podkladnej betónovej dosky – do 11/2017 

Ostatné práce dokončené do 9/2018 
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D.1.1.a.1 Účel objektu, funkčná náplň, kapacitné údaje 

 Zámerom investora je vybudovať dvojpodlažný rodinný dom pre  
4-člennú rodinu. Súčasťou projektu je riešenie samostatne stojacej garáže s jedným 
parkovacím miestom. V rodinnom dome sa nachádza jedna funkčná jednotka.  
 SO 01 – Rodinný dom 

 Zastavaná plocha :   168,8 m² 
 Úžitková plocha :   200,2 m² 
 

SO 02 – Garáž 

 Zastavaná plocha :   32,8 m² 
 Úžitková plocha :   26,3 m² 

D.1.1.a.2 Riešenie stavby 

D.1.1.a.2.1 Architektonické riešenie 

 Jedná sa o samostatne stojaci, dvojpodlažný, nepodpivničený rodinný dom 
zastrešený plochou vegetačnou strechou. Súčasťou rodinného domu sú dve drevené 
terasy. Vstupná terasa sa nachádza pred hlavným vstupom do objektu a terasa pre 

relax je prístupná z obytnej miestnosti s kuchynským kútom. Z tejto terasy je 

priamy prístup do záhrady. 
 Garáž je samostatne stojaci jednopodlažný, nepodpivničený objekt, ktorý je 
zastrešený plochou vegetačnou strechou. 

D.1.1.a.2.2 Výtvarné riešenie 

 Hlavnú kompozíciu tvorí samotný rodinný dom s pôdorysným tvarom 
obdĺžnika s jednostranným odskokom. Tvar obdĺžnika 2.NP nie je pôdorysne nad 
celým 1.NP. Pre rodinný dom a aj garáž je navrhnutá pohľadová vrstva vegetačnej 
strechy zmes suchomilných rastlín. Ako fasáda je navrhnutý drevený obklad, ktorý 
tvorí pohľadovú vrstvu prevetrávanej fasády. Výplne otvorov, klampiarske výrobky 
budú v prevedení antracitovej šedej. 

D.1.1.a.2.3 Materiálové riešenie 

 Materiálové riešenie stavby rodinného domu vychádza zo najmodernejších 
a zároveň tradičných materiálov. Obvodové nosné murivo rodinného domu je zo 
stenových panelov EcoCocon – kombinácia drevo a slama. Vnútorné nosné 
a deliace steny sú navrhnuté v kombinácia drevo s sádrovláknitými a 
cementovláknitými doskami. Nosnú časť zastrešenia tvoria drevené stropné panely 
Novatop. V celom objekte sú použité hlinené omietky s rákosovým podkladom. 
 Garážová obvodová nosná stena s drevených hranolov je podobne ako 
vnútorné nosné a deliace steny rodinného domu obojstranná debnená. Pohľadovú 
vrstvu v interiéry tvorí hlinená omietka s rákosovým podkladom. 
Pre nosnú časť zastrešenia garáže boli navrhnuté stropné nosníky Steico Joist. 
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D.1.1.a.2.4 Dispozičné a prevádzkové riešenie 

 V severnej časti pozemku je prístup z miestnej komunikácie. K objektom 

vedie prístupová cesta, ktorá tvorí aj prístup automobilového vozidla do garáže. 
Z prístupovej cesty sa chodníkom dostaneme k vstupnej terase, prekonávame 
výškový rozdiel. Hlavným vstupom do objektu sa dostaneme do zádveria, odkiaľ 
je prístup do technickej miestnosti a chodby so schodiskom. Chodba nie je 

konštrukčne oddelená od schodiskového priestoru. Priestranná chodba slúži hlavná 
miestnosť pre rozdelenie smerov v objekte. Je tu možnosť prístupu k 2.NP 

pomocou schodiska, kúpeľni, samostatnému wc, spálni a miestnosti skladajúcej sa 
z obývacej miestnosti a kuchynského kútu. Z obývacej miestnosti s kuchynským 
kútom je prístupná komora a terasa s priamym prepojením do záhrady. Schodiskom 
sa dostaneme do chodby 2.NP z ktorej sú prístupné všetky miestnosti. V 2.NP sa 

nachádzajú dve samostatné detské izby, kúpeľňa a samostatné wc. 
 Všetky miestnosti v rodinnom dome sú navrhnuté tak aby  spĺňali 
požiadavky pre umiestnenie obytných miestnosti v objektoch a boli presvetlené 
prirodzeným svetlom. 

D.1.1.a.3 Bezbariérové riešenie 

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

vyhlášky č.398/2009 Sb.,o obecných technických požiadavkách zabezpečujúce 
bezbariérové užívanie staveb.  

D.1.1.a.4 Konštrukčné a stavebno technické riešenie a technické 
vlastnosti stavby 

a) Zemné práce 

 Samotné zemné práce budú zahájené zhotovením vytyčovacích lavičiek. Na 
vytýčenej ploche bude odobratá ornica v hrúbke 150mm, ktorá bude odložená 
v deponii na južnej parcele pozemku a bude k dispozícií pri dokončovacích práca 
na úpravu terénu. Predmetom zemných prác bude terénne úpravy a výkop rýh podľa 
projektovej dokumentácie. Pre samotným začatím výkopov rýh bude podľa 
projektovej dokumentácie plošne odobraná vrstva zeminy do hĺbky 760 mm od 
úrovne podlahy 0,000 z dôvodu dodržania hrúbky vrstvy 400 mm hutneného 
penoskla. Šírka rýh pre základy pod obvodovou nosnou konštrukciou je 700 mm. 
Nakoľko budú v jednotlivých základových pásoch výškové rozdiely, budú hĺbky 
výkopu odlišné. Najmenšia hĺbka od výškovej úrovne podlahy 0,000 je 1360 mm. 
Podľa projektovej dokumentácie bude v daných miestach prevedené prehĺbenie rýh 
na hodnotu 1620 mm a 1860 mm od výškovej úrovne podlahy 0,000. Hĺbka rýh pod 
vnútornými nosnými stenami ako aj rozšírenie pre stĺpové prvky je 1360 mm od 
úrovne 0,000. Šírka rýh pre vnútornú stredovú nosnú stenu je 700 mm a 450 mm 

vnútornú nosnú stenu. Pri stredovej vnútornej nosnej stene bude vytvorené 
rozšírenie o 240 mm a dĺžky 540 mm v miestach podľa projektovej dokumentácie  
pre stĺpovú podpornú konštrukciu. V miestach kotvenia prvkov schodiska bude 

prevedené zníženie hrúbky penoskla z dôvodu rozšírenia betónovej podkaldnej 
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dosky o 100 mm a rozšírenie taktiež o 100 mm. Po obvode rýh bude vo výške  
500 mm od dna rýh a odskokom 100 mm prevedené svahovanie v sklone 1:0,57 

z dôvodu lepšej manipulácie pri zhotovovaní základovej konštrukcie. Dno rýh bude 
ručne dočistené. 
 Pre garáž sú navrhnuté základové pásy bez výškového zalomenia. Po 
vytýčení a odobraní ornice bude prevedený výkop rýh šírky 450 mm a hĺbky  
1195 mm od výškovej úrovne podlahy garáže 0,000. Rovnako prebehne po obvode 
výkopu svahovanie 1:0:57. 

b) Základové konštrukcie  
 Objekt je založený na monolitických, výškovo zalomených základových 
pásoch z prostého betónu C 20/25. Základy oboch objektov sú v nezámrznej hĺbky. 
Šírky základov sú určené podľa výkopu rýh a výška základových pásov je 500 mm 

od upraveného dna rýh. Pred samotnou betonážou základových pásov je potrebné 
uloženie uzemňovacieho drôtu, vytýčenie miest zmien výškových úrovni 
základových pásov a prestupov v základových pásoch podľa projektovej 
dokumentácie. Po min. 4 dňoch od betonáže bude prevedené uloženie debniacich 
tvaroviek vo vrstvách podľa projektovej dokumentácie, ktoré budú vystužené 
oceľovými prútmi ø8 mm vo zvislom aj vodorovnom smere. Vo vodorovnom smere 
bude presah jednotlivých prútov min. 400 mm previazaný drôtom. DT šírky  

400 mm ukladané nad pásy obvodových stien a vnútornej stredovej nosnej steny 
a DT šírky 150 mm pre vnútornú nosnú stenu sú zalievané betónom C 25/20. 
Následne prebehne osadenie potrebných potrubí a chráničiek vedenia, ich 
prestupov cez podkladnú betónovú dosku spolu so uložením geotextílie a uhutnenia 

vrstvy prenoskla. Podkladná betónová doska bude vybetónovaná z prostého betónu  
C 20/25, hrúbky 150 mm a bude vystužená KARI sieťou ø8 mm / 150 x 150 mm. 
Po obvode, v miestach schodiska a podporných nosných stĺpov bude sieť v dvoch 

vrstvách. 
 Monolitické základové pásy pre obvodovú nosnú stenu v garáži sú 
navrhnuté šírky 450 mm a výšky 500 mm. Rovnako ako pri rodinnom dome bude 
výškovú úroveň dopĺňať DT tvarovky v dvoch radoch šírky 150 mm. DT šírky  
150 mm zalievané betónom C 25/20 a vystužené oceľovými prútmi ø8 mm vo 
zvislom aj vodorovnom smere. Vo vodorovnom smere bude presah jednotlivých 
prútov min. 400 mm previazaný drôtom. Tak isto aj podkladná doska bude 
prevedená rovnakým spôsobom ak pri rodinnom dome. 

c) Zvislé nosné konštrukcie  
 Ako obvodové nosné murivo objektu SO 01 Rodinný dom boli navrhnuté 
stenové panely EcoCocon, ktoré sú vytvorené kombináciou dreveného nosného 
rámu a slamenej výplne. Slamené panely sú ukladané na podkladnú konštrukciu, 
ktorá sa skladná s vyrovnávajúcej vrstvy vápeno-cementovej malty na ktorú sú 
ukladané drevené prvky prierezu 45x95 mm. Tieto prvky sú kotvené do podkladnej 
betónovej dosky rámovými hmoždinami. Priestor medzi prvkami je vyplnený 
extrudovaným plystyrénom. Následne je táto podkladná konštrukcie zaklopená  
5 mm hrubou drevovláknitou Steico Underfloor. Na takto prirpavený podklad sa 
osádzajú panely EcoCocon, ktoré sa následne kotvia samoreznými vrtumi do 
podkladu ako aj sami navzájom. Vnútorná stredová nosná stena je navrhnutá 
z drevených nosníkov Steico Wall 36 z dôvodu napojenia obvodovej nosnej steny 
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z panelov EcoCocon v 2.NP. Zvyšné vnútorné nosné steny sú vytvorené zo zvislých 
drevený prvkov prierezu 120x60 mm. Všetky vnútorné nosné steny sú obojstranne 
debnené záklopovými sádrovláknitými doskami Fermacell, v kúpeľni 
cementovláknitými  doskami Fermacell. Priestor medzi drevenými prvkami vo 
vnútorných nosných stenách je vyplnený minerálnou vlnou Isover Unirol Profi. 
Ako zvislú nosnú konštrukciu považujeme aj drevené stĺpy prierezu 160x160 mm 
v obývacej miestnosti, ktoré vytvárajú nosnú konštrukciu pre stropné panely 
Novatop. 

 Obvodová nosná stena garáže je tvorená z drevených prvkov prierezu 
150x60 mm medzi ktorými sa nachádza minerálna vata Isover Unirol Profi. 
Z interiérovej strany tvorí záklop OSB doska hrúbky 15 mm a z exteriérovej 
drevovláknita doska Steico Protect Typ M. Pre zabezpečenie umiestnenia 
asfaltového pásu do výšky min. 300 mm nad upravený terén bude v garáži na 
podkladnú dosku úložený jeden rad DT šírky 150 mm a výšky 250 mm. DT budú 
následne vystužené rovnakým spôsobom ako pri zákaldovej konštrukcii a zaliate 

prostým betónom C 20/25. 

d) Vodorovné nosné konštrukcie  
 Vodorovné nosné konštrukcie pre zastrešenie objektu sú stropné panely 
Novatop výšky 280 mm. Tieto panely sú ukladané na obvodové nosné panely 
EcoCocon a v 1.NP podlaží sú ukladané na drevenú konštrukciu z trámov prierezu 
160x160 mm. Panely Novatop sú kotvené do podkladných konštrukcií oceľovými 
L-prvkami a samoreznými vrutmi. Po obvode – vi  výkres D.2.1.03 a D.2.1.03 sú 
kladené drevené stužujúce hranoly, ktoré spolu so stropnými panelmi zvyšujú 
tuhosť konštrukcie objektu. Nosné časti stopných konštrukcií pod 2.NP podlažím 
sú tvorené drevenými nosníkmi Steico Joist výšky 200 mm. Na zvislé prvky 

vnútorných nosných stien sú kotvené prvky Steico LVL R do ktorých sú kotvené 
trámové papuče. Následne sú nosníky Steico Joist ukladané a kotvené do 
trámových papúč. Stropné nosníky Steico sú v mieste styku s vnútornou stredovou 
konštrukciou ukladané na konštrukciu.  
 Tak isto aj pre návrh nosnej stropnej konštrukcie v garáži je použitý systém 
drevených nosníkov Steico Joist výšky 240 mm, ktoré sú ukladané na konštrukciu 
obvodovej nosnej steny a zároveň vytvárajú aj presah strešnej konštrukcie. Po 
obvode nosníkov je uložená drevený LVL R nosník, ktorý slúži ako stužujúci prvok 
konštrukcie. 

e) Schodisko  

 Schodisko je navrhnuté ako drevené, dvojramenné, jeden krát zalomené. 
Hlavnou konštrukciou je konštrukcia medzipodesty, ktorej zvislé drevené prvky sú 
kotvené do podlakdnej betónovej dosky a vodorovné prvky sú kotvené do 
priľahlých konštrukcií. Schodiskové rameno je vytvorené zo schodníci do ktorých 
sú kotvené stupnice a podstupnice, ktoré vytvárajú schodiskový stupeň. Schodisko 
je doplnené drevenou konštrukciou zábradlia.  

f) Komín 

 V objekte sa neuvažuje s využívaním zariadení na spaľovanie tuhých alebo 
plynných látok a preto nie je komín súčasťou objektu. 
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g) Strešné konštrukcie 
 Na nosné stropné panely Novatop budú podľa projektovej dokumentácie 
upevnené drevené nosníky Steico Joist výšky 200 mm. Medzi nosníky bude 
vkladaná tepelná izolácie. Nosníky zároveň vytvárajú presah strešnej konštrukcie 
cez objekt.  Steico nosníky budú zadebnené 15 mm hrubou doskou Egger DHF na 
ktorú bude ukladaná spádova vrstva zo spádových dosiek Isvoe SD v spáde 3 %. 
Pre lepšiu manipiláciu s vrstvami na okrajovej časti strechy bude potrebné vytvoriť 
drevený prvok na okraji strešnej konštrukcie, ktorý zabezpečí plynulý prechod 
ďalších vrstiev – viď výkres D.1.2.11. Opätovnou vrstvou 15 mm hrubej dosky 
Egger DHF dosiahneme pevnú, rovinatú, podkladnú plochu pre uloženie ďalších 
vrstiev strešnej konštrukcie. Netkanou geotextíliou vytvoríme podklad pre 
hydroizolačnú vrstvu, ktorá je tvorená PVC-P fóliu Fatrafol 818 V/UV. Pohľadovú 
vrstvu strechy tvorí vegetačný substrát zo zmesou suchomilných rastlín hrúbky 60 
mm. Pre odstránenie prebytočnej vody zo substrátu slúži drenážna nopová fólia 
FKD 25 s výškou nopov 25 mm. 
 V skladbe strešnej konštrukcie garáže sú nosníky Steico zadebnené OSB 
doskou P+D na ktorú sú ukladané spádové dosky Isover SD. Rovnakým spôsobom 
ako v skladbe zastrešenia rodinného domu je skladba použitá aj na garáži. Použitím 
15 mm hrubej dosky Egger DHF dosiahneme pevnú, rovinatú, podkladnú plochu 
pre ukladanie vrstiev strešnej konštrukcie. Netkanou geotextíliou vytvoríme 
podklad pre hydroizolačnú vrstvu, ktorá je tvorená PVC-P fóliu Fatrafol 818 V/UV. 
Pohľadovú vrstvu strechy tvorí vegetačný substrát zo zmesou suchomilných rastlín 
hrúbky 60 mm. Pre odstránenie prebytočnej vody zo substrátu slúži drenážna 
nopová fólia FKD 25 s výškou nopov 25 mm. 

h) Izolácia proti vode 
 Pre hydroizoláciu spodnej stavby v oboch objektoch je použitý 
modyfikovaný asfaltový pás hrúbky 4 mm. Jedná sa o asfaltový pás Elastek 40 
special mineral, ktorý je natavovaná na podkladnú betónovú dosku. Pred začatím 
hydroizolačných prác bude po obvode dosky vzniknutá hrana zatupená. Presah 
asfaltového pásu mimo podkladnú dosku bude približne 100 mm. V miestach, kde 
vo výške min. 300 mm od upraveného terénu sa nenachádza hydroizolácia, bude 
potrebné na dané miesta aplikovať zvislú hydroizoláciu v podobe samolepiaceho 
modifikovaného asfaltového pásu – Glastek 30 sticker plus. Dvojitou penetráciou 
panelov EcoCocon a ich drevených prvkov dosiahneme vhodný podklad pre 
nalepenie asfaltového pásu. V garáži bude prevedený spätný spoj a asfaltový pás 
bude aplikovaný až na hornú hranu DT tvaroviek aby vytvoril izoláciu medzi 
drevenými prvkami obvodovej nosnej steny a DT tvarovkami. 
 Pre hydroizoláciu strešnej konštrukcie bude použitá vyššie spomínaná  
PVC-P fóliu Fatrafol 818 V/UV. 

i) Tepelná izolácia 
 Samotný panel EcoCocon má veľmi dobre tepelnoizolačné vlastnosti avšak 
je potrebné navrhnúť tepelnú izoláciu pre eliminovanie možných tepelných strát 
v spojoch drevených konštrukcií panelu. Z toho dôvodu je použitá drevovláknitá 
doska Steico Protect typ M hrúbky 60 mm ako tepelná izolácia obvodovej steny. 
Táto doska tvorí aj debniacu vrstvu obvodovej nosnej steny garáže v exteriérovej 
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doska Steico Protect typ M hrúbky 60 mm ako tepelná izolácia obvodovej steny. 
Táto doska tvorí aj debniacu vrstvu obvodovej nosnej steny garáže v exteriérovej 
strany. Tepelná izolácia spodnej stavby je zabezpečená 400 mm hrubou vrstvou 
hutneného penoskla a 100 mm hrubou vrstvou drevovláknitej dosky Steico Therm. 
V oboch objektoch je navrhnuté zateplenie soklovej časti extrudovaným 
polystyrénom hrúbky 60 mm. Pre zateplenie strešnej konštrukcie je navrhnuté v pre 

garáž aj rodinný dom vyplnenie medzi drevenými  nosníkmi Steico Joist 
mineárlnou vlnou Isover Uniroll Profi a spádovými doskami Isover SD.  

j) Konštrukcie klampiarske  
 Všetky klampiarske výrobky budú vyrobené z pozinkovaného plechu 
s ochrannou farebnou vrstvou otienu antracitová šedá RAL 7016. Vi  zložka č. 3 
Architektonicko – stavebné riešenie, príloha Výpis prvkov – Výpis klampiarskych 
výrobkov. 

k) Výplne otvorov 

 Všetky výplne otvorov rodinného domu budú od výrobcu Hoblina. Bude sa 

jednať o výplne z materiálu kombinácie drevo a hliník. Z exteriéru bude použitý 
hliníkový plech s povrchovou úpravou antracit RAL 7016 a z interiéru bude 
smrekové drevo, ktoré tvorí konštrukciu okna. Okná v obytných miestnostiach sú 
doplnené exteriérovými žalúziami Lomax. Vi  zložka č. 3 Architektonicko – 

stavebné riešenie, príloha Výpis prvkov – Výpis stolárských výrobkov, Výpis 
špeciálnych dodávok. 
 V garáži bude použité plastové okno Slovaktual bielej farby s povrchovou 

úpravou antracit RAL 7016 z exteriéru. Garážová brána od spoločnosti Lomax bude 
na elektrický pohon. 

l) Podlahy 

 Podlahy sú navrhnuté v rodinnom dome s nášľapnou vrstvou drevené 
parkety alebo keramická dlažba. Podlahy sú riešené bez mokrého procesu. V oboch 

nadzemných podlažiach je navrhnuté podlahové kúrenie. V skladbe podlahy 2.NP 

sa nachádzajú aj voštinové dosky Fermacell so zásypom, ktoré tvoria krokovú 
izoláciu. 
 V garáži je vytvorený betónový poter hrúbky 40 mm vyspádovaný do suchej 
jímky. 

m) Obklady 

 Vo všetkých hygienických miestnostiach a v kuchyni bude pužitý 
keramický obklad IS Grigio. Výšky obkladov sú uvedené v pôdorysoch 
jednotlivých podlaží. 
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n) Úprava povrchov 

 Vo všetkých miestnostiach rodinného domu ako aj garáže bude aplikovaná 
hlinená omietka s rákosovým podkladom, ktorý bude sponami kotvený do stien. 
Hlinená omietka bude aj ako pohľadová vrstva stropu v garáži. Podhľady 
v miestnostiach rodinného domu sú tvorené ocelovou konštrukciou s pohľadovou 
vrstvou dreveného akustického stropu Ligno Akustik Light S3 -33. Pre oba objekty 

bude vytvorená prevetrávaná fasáda s podkladným dreveným roštom hrúbky  
50 mm na ktorý budú upevňované obkladové dosky Rhombus hrúbky 20 mm. 

o) Vetranie 

 Vetranie objektu je zabezpečené rekuperačnou jednotkou a jej rozvodmi 

v miestnostiach objektu. V garáži zabezpečujú stále prirodzené vetranie dva 
protiľahlé otvory v obvodových nosných stená s výškovým rozdielom.  

p) Spevnené plochy  
 Prístupová cesta k objektom bude vytvorená z betónovej dlažby hrúbky  
50 mm ktorá bude uložená na vyrovnávajúcom štrkovom podklade hrúbky 60 mm 
s frakciou kameniva 8-16 mm. Hrubé vyrovnanie terénu bude dosiahnuté štrkovým 
lôžkom hrúbky 70 mm s kamenivom frakcie 16-32 mm. Rovnakú skladbu  bude 
vytvorený aj chodník k rodinnému domu.  

q) Oplotenie 

 Hranica pozemku je trvalo oplotená zachovalým pletivovým plotom 
a aktuálne riešená zmena oplotenia hraníc pozemku. 

D.1.1.a.5 Stavebná fyzika 

D.1.1.a.5.1 Tepelná technika 

 Stavba je navrhnutá v súlade s platnou legislatívou tak, aby spĺňala 
požadovane hodnoty súčiniteľa prestupu tepla. Spĺňa požiadavky normy ČSN 73 
0540 – 2 a spĺňa požiadavky §6 zákona 406/2000 Sb., v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky č.78/2013b., o energetickej náročnosti. Vi  zložka č. 6 Stavebná fyzika. 
 Podľa výpočtu bola stanovená trieda energetickej náročnosti budov A – 

Veľmi úsporná  

D.1.1.a.5.2 Akustika 

 Sú dodržané požiadavky normy ČSN 73 0532; 2010, minimálna vzduchová 
a krokovú nepriezvučnosť. Vi  zložka č. 6 Stavebná fyzika. 
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3. ZÁVER 

 Výstupom bakalárskej práce je projektová dokumentácia novostavby 
rodinného domu a samostatne stojacej garáže. Objekty sa podarilo do zvolenej 
lokality obce Šalgovce vhodne osadiť a tým nenarušiť okolité prostredie. 
Bakalársku prácu som vypracoval v súlade s platnými normami, predpismi 
a vyhláškami a s použitým technických listov a podkladov od výrobcov.  
 

Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu zadania. Súčasťou práce je 
tepelne technické posúdenie stavebných konštrukcií na základe čoho bol 
spracovaný energetický štítok obálky. Stavba rodinného domu spadá do 
energetickej triedy A – veľmi úsporná. Podľa požiarne bezpečnostného riešenia 
stavby, rodinný dom vyhovuje všetkými právnymi predpisom. 
V bakalárskej práci bola vypracovaná seminárna práca s názovom Výstavba 
rodinného domu zo slamených panelov EcoCocon, v ktorej bližšie predstavujem 
vlastnosti tých panelov a výstavbu rodinného domu z nich. 
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Normy 

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavebních částí; 
ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb. 
ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy; 
ČSN 73 4301 – Obytné budovy; 
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov – část 1: Terminologie; 
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky; 
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky – Změna Z1; 
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov – část 3: Návrhové hodnoty veličin; 
ČSN 73 0540 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky; 
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty; 
ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb. Společné ustanovení; 
ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami; 
ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování; 
ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou; 

Webové stránky 

http://www.ecococon.eu/ 

http://www.dektrade.cz/ 

http://www.novatop.cz/ 

http://www.tepore.sk/ 

http://www.lindab.cz/ 

http://www.fatrafol.sk/ 

http://www.fermacell.cz/ 

http://www.baumit.cz/ 

http://www.isover.sk/ 

http://www.slovaktual.sk/ 

http://www.hoblina.sk/ 

http://www.cze.sika.com/ 

http://www.createrra.sk/ 
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5. VÝPIS SKRATIEK A SYMBOLOV 

Všeobecné 

ČSN   označenie českej technickej normy  
DN   menovitý rozmer 
m n.m.   metrov nad morom 

S-JTK   systém jednotnej trigonometrickej katastrálnej siete 

NN   nízke napätie 

SO   stavebný objekt 
RD   rodinný dom 

VŠ   vodovodná šachta 

RN   retenčná nádrž 

ER   elektromerový rozvádzač 

ČOV   čistička odpadových vôd 

PT   pôvodný terén 

UT   upravený terén 

UO   úroveň odobranej ornice 

k.ú.   katastrálne územie 

p.č.   parcelné čislo 

HPV   hladina podzemnej vody 

Materiál 
OSB   drevotriesková doska 

HI   hydroizolácia 

TI   tepelná izolácia 

XPS   extrudovaný polystyrén 

ŽB   želetobetón 

PVC   polyvinyl chlorid 

Rozmery 

KV   konštrukčná výška 

KVs   konštrukčná výška schodiska 

HR   hrúbka 

SV   svetlá výška 
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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. ZOZNAM PRÍLOH 

Zložka č.1 – Prípravné a študijné práce 

  

01 – Pôdorys 1.NP      M 1:100  

02 – Pôdorys 2.NP      M 1:100 

03 – Priečny rez      M 1:100 

04 – Pozdĺžny rez      M 1:100 

05 – VSV pohľad      M 1:100 

06 – JJV pohľad      M 1:100 

07 – ZJZ pohľad      M 1:100 

08 – SSZ pohľad      M 1:100 

09 – Pôdorys garáže      M 1:75 

10 – Priečny rez garáže     M 1:75 

11 – Pohľady VJV, SSV - garáž    M 1:75 

12 – Pohľady ZSZ, JJZ – garáž    M 1:75 

Výpočet schodiska 

Návrh základov 

Zložka č.2 – C Situačné výkresy 

 C.1 Situačný výkres širších vzťahov    M 1:1000 

 C.2 Koordinačný situačný výkres    M 1:250 

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 – Pôdorys plochej strechy nad 1.NP  M 1:50 

 D.1.1.04 – Pôdorys plochej strechy nad 2.NP   M 1:50 

 D.1.1.05 – Priečny rez objektom    M 1:50 

 D.1.1.06 – Pozdĺžny rez objektom    M 1:50 

 D.1.1.07 – Pohľady VSV, JJV    M 1:50 

 D.1.1.08 – Pohľady ZJZ, SSZ    M 1:50 

 D.1.1.09 – Pôdorys garáže     M 1:50 

 D.1.1.10 – Priečny rez garážou     M 1:50 

 D.1.1.11 – Pôdorys plochej strechy garáže   M 1:50 

 D.1.1.12 – Pohľady VJV, SSV – garáž   M 1:50 

 D.1.1.13 – Pohľady ZSZ, JJV - garáž    M 1:50 

 Výpis prvkov 

 Výpis skladieb 
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Zložka č.4 – D.1.2 Stavebno konštrukčné riešenie 

 D.1.2.01 – Pôdorys zákaldov      M 1:50 

 D.1.2.02 – Zostava konštrukčných prvkov v 1.NP   M 1:50 

 D.1.2.03 – Zostava stropných dielcov nad 1.NP   M 1:50 

 D.1.2.04 – Zostava konštrukčných prvkov v 2.NP   M 1:50 

 D.1.2.05 – Zostava stropných dielcov nad 2.NP   M 1:50 

 D.1.2.06 – Pohľady na zostavu panelov EcoCocon   M 1:50 

 D.1.2.07 – Pôdorys základov – garáž    M 1:50 

 D.1.2.08 – Zostava stropných dielcov – garáž   M 1:50 

 D.1.2.09 – Zostava konštrukčných prvkov – garáž   M 1:50 

 D.1.2.10 – Detail 1 – Založenie stavby    M 1:5 

 D.1.2.11 – Detail 2 – Atika vegetačnej strechy   M 1:5 

 D.1.2.12 – Detail 3 – Ukončenie presahu strechy   M 1:5 

 D.1.2.14 – Detail 4 – Uloženie stopnej konštrukcie   M 1:5 
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