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Abstrakt 
Predmetom bakalárskej práce je návrh objektu rodinného domu s garážovým státim pre dva 
osobné automobily  a objektu zubnej ambulancie v prímestskej časti mesta Považská Bystrica 
v Považskom Podhradí. Objekt rodinného domu je trojpodlažný, dve nadzemné podlažia 
a čiastočné podpivničenie. Rodinný dom je určený pre pobyt 4 osôb. Objekt prevádzky zubnej 
ambulancie je jednopodlažný, s bezbariérovým prístupom. Zastrešenie objektov je riešené 
ako plochá jednoplášťová duo strecha. Hlavným konštrukčným systémom je murivo z drevo - 
cementových tvárnic Izoblok zateplené polystyrénom. 
Práca obsahuje projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby a seminárnu prácu – 
Zhodnotenie stavebných konštrukcií a objektu z hľadiska požiadaviek tepelnej techniky 
a akustiky. 
  

Klíčová slova 
Rodinný dům se stomatologickou ambulancí, jednoplášťová duo strecha, murivo z drevo - 
cementových tvárnic Izoblok zateplené polystyrénom, projektová dokumentácia pre 
realizáciu stavby, trojpodlažný objekt s čiastočným podpivničením, prevádzka zubnej 
ambulancie 

  

  

Abstract 
A subject of the bachelor work is a proposal of a house with two garage parking spots for 
regular cars and a dental office object in Povazska Bystrica suburb Povazske Podhradie. The 
house object has three stores, two above-ground floors and partial basement. The house 
object is designed for four occupants. The dental office object has one store and is disabled-
accessible. Roofing is designed as a single-shrouded duo-roof. Main construction system is 
masonry of wooden-cement blocks Izoblok insulated with polystyrene. 
The work includes project design documentation of construction conduct and term paper – 
Building construction and object construction review regarding thermo technique and 
acoustic. 
  

Keywords 
House with dental Office, single-shrouded duo-roof, masonry of wooden-cement blocks 
Izoblok insulated with polystyrene, project design documentation of construction conduct, 
three-storey object with partial basement, dental office  
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Úvod 

 

Predmetom bakalárskej práce je navrhnutie rodinného domu s prevádzkou zubnej 

ambulancie. Stavba bude realizovaná na parcele č. 571/9, K.Ú. Považská Bystrica.  

Zámer stavby sa skladá z dvoch samostatne stojacich objektov, rodinného domu, 

prevádzky zubnej ambulancie s garážovým státím a parkovacieho státia pre tri osobné 

automobily, z toho jedno státie pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu 

Objekty sú založené na základových pásoch, hlavným konštrukčným systémom je murivo 

z drevo-cemntových tvárnic Izoblok zateplené polystyrénom. Stropné konštrukcie 

a konštrukcia schodiska sú monolitické železobetónové. Výplne otvorou budú realizované 

plastové so šesťkomorovým systémom a zasklené izolačným trojsklom. Okenné otvory 

orientované z južnej strany budú osadené exteriérovými výsuvnými žalúziami so skrytými 

púzdrami s automatickým ovládaním.  

Vonkajšie plochy medzi jednotlivými objektmi a ulicami, ktoré patria k navrhnutej stavbe, 

budú tvoriť sadové úpravy, chodníky, parkovacie plochy a príjazdová komunikácia. 

Práca obsahuje projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby a seminárnu prácu – 

Zhodnotenie stavebných konštrukcií a objektu z hľadiska požiadaviek tepelnej techniky 

a akustiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

a) Identifikácia stavby 

 

Názov stavby:  Rodinný dom so stomatologickou ambulanciou 

Miesto stavby:  Považské Podhradie  

    Krajský Úrad Považská Bystrica 

    číslo parcely 571/9 

 

Okres:   Považská Bystrica 

Kraj:   Trenčiansky 

 

Účel stavby:  stavba na bývanie so zdravotníckym zariadením 

Charakter stavby:  novostavba 

 

Investor:   Milan Zigo, Rozkvet 2387/39, 017 01 Považská Bystrica 

Projektant:   Peter Zigo, Rozkvet 2186/20, 017 01 Považská Bystrica 

 

Predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie je navrhnutie rodinného domu 

s prevádzkou zubnej ambulancie. Pozemok, na ktorom sa má stavba realizovať je rovinatý, 

v miernom svahu so sklonom do 1,5%. Prístup na pozemok je z dvoch priľahlých ulíc.  

Stavba sa skladá z dvoch samostatne stojacich objektov, rodinného domu, prevádzky 

zubnej ambulancie s garážovým státím a parkovacieho státia pre tri osobné automobily, z toho 

jedno státie pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu.  

Objekt rodinného domu je navrhnutý pre štvorčlennú rodinu, čiastočne podpivničený, 

pôdorysné rozmery 11,67 x 17,42m, pozostáva z jedného podzemného a dvoch nadzemných 

podlaží.  

Objekt prevádzky má jedno nadzemné podlažie, pôdorysné rozmery 23,02 x 8,20m, ku 

ktorému je pripojené garážové státie pre dva osobné automobily, pôdorysný rozmer 7,20 x 

7x60m.  

Rodinný dom je založený na základových pásoch z prostého betónu. Geologické pomery 

v mieste plánovanej výstavby nebudú vyžadovať potrebu zložitého zakladania. Objekt je 

murovaný zo systému Izoblok. Obvodový plášť je zo strany exteriéru dodatočne zateplený 

fasádnym polystyrénom hrúbky 160mm. Stropné konštrukcie budú realizované monolitické, 
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železobetónové hrúbky 230mm. Schodisko je doskové, železobetónové, hrúbka schodišťovej 

dosky je 130mm, hrúbka medzi - podestovej dosky je 150mm. Zastrešenie je navrhnuté ako 

jednoplášťová plochá strecha, ohraničená po celom obvode atikou, usporiadanie jednotlivých 

vrstiev strešného plášťa je riešené ako duo strecha. Výplne otvorov tvoria plastové okná 

a dvere s izolačným trojsklom. 

Objekt zubnej ambulancie je navrhnutý obdobným spôsobom ako rodinný dom s použitím 

rovnakých materiálov a je riešený bezbariérovo, garážové státie nie je dodatočne zateplené. 

Vonkajšie plochy medzi jednotlivými objektmi a ulicami, ktoré patria k navrhnutej stavbe, 

budú tvoriť sadové úpravy, chodníky, parkovacie plochy a príjazdová komunikácia. 

Stavba je navrhnutá a osadená v súlade s Územným plánom obce Považské Podhradie 

a pri návrhu boli brané architektonické a urbanistické nároky daného územia. 

 

Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie: 

- snímok katastrálnej mapy 

- vypracovaná štúdia 

- požiadavky, doplňujúce a upresňujúce podklady investora 

- obhliadka staveniska projektantom 

- kladné rozhodnutie o umiestnení stavby zo dňa 17.2.2013 vrátane vyjadrenia 

všetkých zainteresovaných organizácií, ktoré sa predbežne k projektu vyjadrovali  

- platné ČSN vzťahujúce sa k danej problematike 

- hygienické a požiarne predpisy 

 

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

a o majetkovoprávnych vzťahoch 

 

Stavba bude realizovaná na parcele č. 571/9. Parcela je súčasťou katastrálneho územia 

mesta Považská Bystrica a je vedená ako stavebný pozemok. Je v priamom susedstve 

s parcelami č. 571/10, 571/52, 571/53 a nepriamom (naproti cez ulicu) s p. 571/46, 571/6, 

571/7. 

Pozemok, na ktorom má byť realizovaná riešená výstavba je v osobnom vlastníctve 

investora. K žiadosti o stavebné povolenie doloží doklad o vlastníctve. 
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c) Údaje o vykonaných prieskumoch a o napojení na dopravnú a technickú 

infraštruktúru 

 

Uskutočnené prieskumy: 

- geologický prieskum, ktorý bol vykonaný na susednej parcele. Na jeho základe sa 

dá predpokladať, že zloženie zeminy na predmetnom pozemku bude 

s minimálnymi odchýlkami takmer totožné. Zemina spadá do triedy F3 

- radónový prieskum,  radónové riziko nízke 

 

Napojenie objektov na technickú infraštruktúru: 

- vodovodná sieť: objekty budú napojené na verejný vodovod, pričom každý 

objekt bude napojený samostatne, tzn. každý objekt bude mať vlastnú prípojku 

s vlastným vodomerom a revíznou šachtou 

- nízkonapäťové vedenie: objekty budú napojené na verejné vedenie NN, pričom 

každý objekt bude napojený samostatne, tzn. každý objekt bude mať vlastnú 

prípojku s vlastným elektrometrom 

- komunikačná sieť: objekty budú napojené na verejné komunikačné vedenie, 

pričom každý objekt bude napojený samostatne 

- kanalizácia: objekty budú napojené na verejnú jednotnú kanalizáciu na odvod 

splaškovej a dažďovej vody, pričom každý objekt bude napojený samostatne, 

tzn. každý objekt bude mať vlastnú prípojku s revíznou šachtou 

- plynovod - objekty budú napojené na verejné vedenie plynu, pričom každý 

objekt bude napojený samostatne, tzn. každý objekt bude mať vlastnú prípojku 

s vlastným plynomerom 

 

Napojenie objektov na dopravnú infraštruktúru: 

- pozemok je prístupný z dvoch priľahlých komunikácií, jedná sa o rohový 

pozemok, z oboch je navrhnutý vstup a vjazd na pozemok, z jednej 

komunikácie k objektu zubnej ambulancie a z druhej k objektu rodinného 

domu, viď. výkresová dokumentácia C 2.01 Technická situácia.  
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d) Informácie o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 

 

Ochrana životného prostredia 

- všetky práce spojené s výstavbou neskorším užívaním stavby budú v súlade 

s ochranou životného prostredia. Odpady vzniknuté pri výstavbe budú triedené 

a následne vyvezené na príslušnú skládku. Odpady vzniknuté v priebehu 

užívania stavby na bývanie budú vyvážané na miestnu skládku, odpady 

vzniknuté v priebehu prevádzky zubnej ambulancie budú triedené, nebezpečné, 

zdravotnícke odpady budú vyvezené a odstránené v súlade s predpismi 

a nariadeniami o naložení s nebezpečným odpadom (Realizačný program, 

uskutočnený nařízením vlády č. 197/2003 Sb., o plánu odpadového 

hospodářství v ČR) 

Ochrana ovzdušia 

- stavba vo fáze výstavby a ani v užívaní nebude ohrozovať ovzdušie 

Ochrana poľnohospodárskeho fondu 

- dotknutý pozemok je v katastri vedený ako stavebná parcela 

Požiarna ochrana 

- podrobnejšie riešenie v požiarnej správe. V meste sa nachádza požiarna 

stanica, vzdialená 3km, Hasičský záchranný zbor mesta Považská Bystrica. 

 

e) Informácie o dodržaní obecných požiadaviek na výstavbu 

 

Všetky obecné požiadavky na výstavbu boli splnené a prediskutované s dotknutými 

orgánmi. 
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f) Údaje o splnení podmienok regulačného plánu, územného rozhodnutia, poprípade 

územne plánovacej informácie u stavieb podľa § 104 odst. 1 stavebného zákona 

 

Stavba bude realizovaná na základe vydania územného rozhodnutia Stavebným úradom 

v Považskej Bystrici. Všetky podmienky regulačného plánu a územného rozhodnutia boli 

splnené. 

 

g) Vecné a časove väzby na súvisiace a podmieňujúce stavby a iné opatrenia 

v dotknutom území  

 

Stavba bude vyžadovať nenáročné terénne úpravy. 

h) Predpokladaná dĺžka výstavby vrátane popisu výstavby 

 

Termín zahájenia výstavby:  marec  2014  

Termín ukončenia výstavby: máj  2015 

i) Štatistické údaje o orientačnej hodnote stavby bytovej, nebytovej, na ochranu 

životného prostredia a ostatné v tis. Kč, ďalej údaje o podlahovej ploche budovy či 

nebytovej v m² a počte bytov v budovách bytových a nebytových 

Rodinný dom: 

- celková podlahová plocha (bez terás) : 315,21m² 

- celková podlahová plocha terás:  45,98m² 

- celková podlahová plocha:   361,19m² 

Zubná ambulancia: 

- celková podlahová plocha:   96,08m² 

Garážové státie: 

- celková podlahová plocha:   49,00m² 

Zastavaná plocha:      373,935m² 
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Obostavaný priestor:     2202,949m² 

Plocha stavebného pozemku:    1534,35m² 

Percento zastavania:     24,37m² 

Plocha spevnených plôch:    266,199m² 

 

Približná cena stavby: 

 

 

Výpočet: 

Jednotková cena:       5102 Kč/m³ bez DPH 

Obostavaný priestor:     2202,9492 m³ 

 

5102x2202,95      11 239 446,82  

realizácia 2014-2015 (predpoklad nárastu cien o 6%)  11 913 813,63 I 

+náklady na umiestnenie stavby +10% z I  13 105 194,99 II 

+rozpočtová rezerva 10% z I    1 191 381,36 

+projektové a inžinierske práce 10% z I   1 191 381,36 

cena bez DPH      15 487 957,71 Kč (619 518,31 €) 

cena celkom s 20% DPH     18 585 549,26 Kč (743 421,97 €)
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ PRÁCA 

Identifikácia stavby 

 

Názov stavby:  Rodinný dom so stomatologickou ambulanciou 

Miesto stavby:  Povaţské Podhradie  

    Krajský Úrad Povaţská Bystrica 

    číslo parcely 571/9 

 

Okres:   Povaţská Bystrica 

Kraj:   Trenčiansky 

 

Účel stavby:  stavba na bývanie so zdravotníckym zariadením 

Charakter stavby:  novostavba 

 

Investor:   Milan Zigo, Rozkvet 2387/39, 017 01 Povaţská Bystrica 

Projektant:   Peter Zigo, Rozkvet 2186/20, 017 01 Povaţská Bystrica 

1. Urbanistické, architektonické a stavebne technické riešenie 

a) Zhodnotenie staveniska 

 

Stavba bude realizovaná na parcele č. 571/9. Parcela je súčasťou katastrálneho územia 

mesta Povaţská Bystrica a je vedená ako stavebný pozemok. Je v priamom susedstve 

s parcelami č. 571/10, 571/52, 571/53 a nepriamom (naproti cez ulicu) s p. 571/46, 571/6, 

571/7. Pozemok je rovinatý, v miernom svahu so sklonom do 1,5%. Prístup na pozemok je 

z dvoch priľahlých ulíc. 

Pozemok nevykazuje ţiadne obmedzujúce vlastnosti, ktoré by mohli počas výstavby alebo 

v priebehu uţívania stavby negatívne narušovať ich priebeh. 
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b) Urbanistické a architektonické riešenie stavby 

 

Zámer stavby sa skladá z dvoch samostatne stojacich objektov, rodinného domu, 

prevádzky zubnej ambulancie s garáţovým státím a parkovacieho státia pre tri osobné 

automobily, z toho jedno státie pre osoby so zníţenou schopnosťou pohybu.  

Objekt rodinného domu je navrhnutý pre štvorčlennú rodinu, čiastočne podpivničený, 

pôdorysné rozmery 11,67 x 17,42m, pozostáva z jedného podzemného a dvoch nadzemných 

podlaţí.  

Objekt prevádzky má jedno nadzemné podlaţie, pôdorysné rozmery 23,02 x 8,20m, ku 

ktorému je pripojené garáţové státie pre dva osobné automobily, pôdorysný rozmer 7,60 x 

7,60m.  

Rodinný dom je zaloţený na základových pásoch z prostého betónu. Geologické pomery 

v mieste plánovanej výstavby nebudú vyţadovať potrebu zloţitého zakladania. Objekt je 

murovaný zo systému Izoblok. Obvodový plášť je zo strany exteriéru dodatočne zateplený 

fasádnym polystyrénom hrúbky 160mm. Stropné konštrukcie budú realizované monolitické, 

ţelezobetónové hrúbky 230mm. Schodisko je doskové, ţelezobetónové, hrúbka schodišťovej 

dosky je 130mm, hrúbka medzi-podestovej dosky je 150mm. Zastrešenie je navrhnuté ako 

jednoplášťová plochá strecha, ohraničená po celom obvode atikou, usporiadanie jednotlivých 

vrstiev strešného plášťa je riešené ako duo strecha. Strešné roviny sú v dvoch výškových 

úrovniach, výška úrovne atiky +3,495 a +6,745. Výplne otvorov tvoria plastové okná a dvere 

s izolačným trojsklom. 

Objekt zubnej ambulancie je navrhnutý obdobným spôsobom ako rodinný dom s pouţitím 

rovnakých materiálov a je riešený bezbariérovo, výška úrovne atiky +3,995, garáţové státie 

nie je dodatočne zateplené, atika vo výške +3,795. 

Vonkajšie plochy medzi jednotlivými objektmi a ulicami, ktoré patria k navrhnutej stavbe, 

budú tvoriť sadové úpravy, chodníky, parkovacie plochy a príjazdová komunikácia. 

Stavba je navrhnutá a osadená v súlade s Územným plánom obce Povaţské Podhradie 

a pri návrhu boli brané architektonické a urbanistické nároky daného územia. 

 

Plochy 

 

Rodinný dom 

- celková podlahová plocha (bez terás) :  315,21m² 
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- celková podlahová plocha terás:   45,98m² 

- celková podlahová plocha:    361,19m² 

 

 

 

Zubná ambulancia 

- celková podlahová plocha:    96,08m² 

 

Garáţové státie 

- celková podlahová plocha:    49,00m² 

 

Zastavaná plocha:      373,935m² 

Obostavaný priestor:      2202,949m² 

Plocha stavebného pozemku:     1534,35m² 

Percento zastavania:      24,37m² 

Plocha spevnených plôch:     266,199m² 

 

c) technické riešenie s popisom pozemných stavieb a inžinierskych stavieb a riešenia 

vonkajších plôch 

 

1) Zemné práce 

 

V rámci zemných prác sa odstráni vrchná časť zeminy, ornica, do hĺbky  250mm. 

Následne sa vykope figúra pre 1.PP do hĺbky -3,430 od projektovanej nuly, ďalej budú 

nasledovať ryhy pre jednotlivé základové pásy rodinného domu,  prevádzky, garáţe 

a odkopanie zeminy do poţadovanej hĺbky pre spevnené plochy. Svahovanie bude 

realizované prí hĺbke jamy od 1000mm a bude v pomere 1:1,5. 

 Časť zeminy bude odvezená na skládku zeminy, časť bude umiestnená na ploche 

pozemku a neskôr pouţitá pri finálnych terénnych úpravách. 
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2) Základy 

 

Základové pásy obvodových nosných stien a vnútorných nosných stien v 1.PP budú 

betónované všetky súčasne z prostého betónu C 16/20. Po vybudovaní 1.PP sa zrealizujú 

základy pre 1.NP pod všetkými obvodovými a nosnými stenami rodinného domu, 

prevádzky a garáţového státia. Základy sú navrhnuté v dostatočnej hĺbke pre danú oblasť, 

aby nedochádzalo k premŕzaniu. 

 Konštrukcie podláh budú zaloţené na podkladných betónoch, ktoré budú leţať na 

podsypu štrkopiesku hrúbky 250mm. V mieste nenosných vnútorných stien do hrúbky 

150mm, bude vloţená do podkladového betónu Kari sieť 100x100 ø6mm. Presné 

umiestnenie je definované vo výkresovej dokumentácii, viď. výkres C 2.01 Základy. 

 

3) Zvislé konštrukcie 

 

Navrhnuté sú zo systému Izoblok, drevocementové tvarovky. Na obvodové murivo je 

pouţitá tvarovka Izoblok 30/7 s integrovanou tepelnou izoláciou  (EPS, U=0,032W/m² K), 

ktorá bude  dodatočne zateplená fasádnym polystyrénom EPS hrúbky 160mm 

(U=0,032W/m² K). 

Na vnútorné nosné murivo je navrhnutá tvarovka Izoblok 25/0 bez tepelnej izolácie 

a na nenosné vnútorné murivo bude pouţitý Izoblok 15/0 taktieţ bez tepelnej izolácie.  

Murivo pre zvislé konštrukcie garáţe bude pouţité Izoblok 30/7 s integrovanou 

tepelnou izoláciou, murivo nebude dodatočne zateplené.  

 

4) Vodorovné konštrukcie 

 

Stropné konštrukcie objektu rodinného domu a prevádzky zubnej ambulancie sú 

navrhnuté ako monolitické ţelezobetónové z betónu C25/30, oceľ B500 B. Strop 

garáţového státia je riešený ako monolitická ţelezobetónová kríţom vystuţená doska. 

 V priebehu betónovania stropov budú zabetónované aj ţelezobetónové vence, ktoré sú 

skryté, betón C25/30, oceľ B500 B, 4xø10, strmienka E6/250. 

 Preklady nad dvermi a oknami budú vytvorené z tvaroviek Izoblok vloţením 

poţadovanej výstuţe podľa statického posudku statikov do otvorov v tvarovke. Preklad 

nad rohovým oknom bude riešený obdobne, s tým rozdielom, ţe výstuţ prekladu bude 

previazaná s výstuţou venca.         
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 Vysunuté konštrukcie tienenia a zastrešenia vstupov budú realizované nosníkmi 

Isokorb, dimenzie podľa statického posudku príslušného statika. Presné umiestnenie viď. 

výkresová dokumentácia C 2.02 Výkres tvaru stropnej konštrukcie. 

 

 

5) Schodisko 

 

Schodisko v rodinnom dome je narhnuté ako dvojramenné, ţelezobetónová lomená 

doska s nadbetónovanými stupňami, betón C25/30, oceľ B500 B, stupne budú obloţené 

keramickou slinutou dlaţbou do cementového lepidla AD 530. Na schodisku bude 

umiestnené zábradlie, výška úrovne madla 1000mm. Zábradlie bude s nerezovej ocele, 

výplň nerezové bezpečnostné sklo, madlá budú drevené. 

 

Charakteristika: šírka ramena   1000mm 

    šírka medzipodesty  1000mm 

    počet stupňov v ramene 9 

    výška stupňa 1.PP-1.NP 164,44mm 

    výška stupňa 1.NP-2.NP 162,77mm 

    šírka stupňa    300mm 

 

6) Strešná konštrukcia 

 

Strešná konštrukcia je navrhnutá jednoplášťová plochá duo strecha. Výška atiky je 

750mm z tvaroviek Izoblok + dobetonávka. Skladby sú zobrazené vo výkresovej 

dokumentácii C 2.14 Jednoplášťová duo strecha. Prestupy od ZTI (odvetranie kanalizácie) 

budú vyvedené 500mm nad strešnú rovinu. Minimálny sklon strešnej roviny je 2%, 

spádovanie je zabezpečené monolitickou vrstvou polystyrén – betónu z minimálnou 

hrúbkou 80mm. Stabilizačnú vrstvu tvorí praný riečny kameň frakcie 16/32 s minimálnou 

hrúbkou 80mm. 

 

7) Komínové telesá 

 

V rodinnom dome je navrhnuté systémové komínové teleso Schiedel Absolut 

ABS16L, jednoprieduchový s viacúčelovou šachtou, nerezový prieduch s priemerom 
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160mm. Komín bude vyvedený 1000mm  nad strešnú rovinu, osadený komínovou hlavou. 

Nadstrešná časť komínového plášťa bude riešená ako prefabrikovaná z vláknitého betónu 

omietnutá hrubou štruktúrovanou bielou omietkou. Účinná výška je zaistená. 

 

 

8) Hydroizolácie 

 

Zaizolovanie spodnej stavby objektov proti vode a zemnej vlhkosti bude realizované 

hydroizolačnými pásmi s integrovanou výstuţnou vloţkou zo sklenenej tkaniny Elastek 

40 Special Mineral, hrúbky 4mm. Na zvislých konštrukciách bude izolácia chránená 

tepelnou izoláciou styrodur a je vytiahnutá 300mm na terén.  

Pred pokládkou  hydroizolačných  pásov sa na podkladný betón nanesie penetračný 

náter Dekprimer. Pri realizácii musia byť dodrţané všetky technologické postupy 

a predpisy, izolácia musí byť poloţená spojito v celom rozsahu. V navrhovaných miestach 

musí spoj izolácie umoţniť prevedenie dilatácie. 

Hydroizolačnú vrstvu strechy tvorí PVC fólia VAE typ V, hrúbky 2,6mm, ktorá bude 

chránená difúzne otvorenou textíliou. Ako parozábrana bude pouţitý asfaltový pás Dekbit 

AL S40 hrúbky 4mm. 

 

9) Tepelná izolácia 

 

Objekt rodinného domu a prevádzky zubnej ambulancie budú dodatočne zateplené 

fasádnym polystyrénom Isover EPS GreyWall hrúbky 160mm (λ=0,032 W/m² K), ktorá 

bude k podkladu lepená tmelom Baumit Starcontact a kotvená tanierovými kotvami. 

Tepelnú izoláciu strešnej konštrukcie bude tvoriť vrchná vrstva Isover Stytodur 

4000CS v dvoch vrstvách po 120mm, celková hrúbka vrstvy 240mm, (λ=0,038 W/m² K). 

Bude kladená voľne, istená stabilizačnou vrstvou riečneho štrku. Druhou vrstvou tepelnej 

izolácie bude Isover EPS GreyWall hrúbky 80mm, (λ=0,032 W/m² K). 

Zaizolovanie zvislých konštrukcií spodnej stavby bude realizované tepelnou izoláciou 

Isover Styrodur 4000CS, do hĺbky do 1m pod upravený terén bude hrúbka 150mm, 

(λ=0,038 W/m² K),v hĺbke nad 1m bude hrúbka izolantu 100mm, (λ=0,037 W/m² K). 

Bude lepený pomocou tmelu Baumit Bitufix. 

Izolácia podláh na teréne bude zaistená pomocou tepelnej izolácie Isover EPS 

GreyWall hrúbky 100mm, (λ=0,032 W/m² K) 
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10) Úpravy povrchov 

 

Vonkajšia omietka, Baumit Silikattop, tenkovrstvá omietka pastovitej konzistencie hrúbky 

3mm, povrch  škrábaný. Na pozemku budú realizované po výstavbe jednotlivých objektov 

sadové úpravy, ktoré budú obsahovať výsadbu ovocných stromov, okrasných drevín 

a zatrávnených plôch. 

, farba šedá, ktorá bude pouţitá aj úpravu sokla, ktorý bude minimálne o tri odtiene 

tmavší. 

Vnútorná omietka, Baumit hladená, jednovrstvová sadrová omietka, hladená. Všetky 

omietnuté vnútorné povrchy budú omaľované oteru - odolnou disperznou maľbou. 

Podklad pod maliarskym náterom sa ošetrí penetračným náterom.  

Priestory s vlhkou prevádzkou budú obloţené keramickou dlaţbou. Výška obkladu je 

definovaná vo výkresovej dokumentácii. Škáry keramických obkladov budú vyplnené 

bielym škárovacím tmelom. 

Podlaha vo vlhkých priestoroch, keramická dlaţba s hydroizolačnou stierkou. 

Priestory prevádzky, 1.PP rodinného domu a haly objektov, keramická dlaţba 

s keramickým soklom.. Obytné miestnosti bude poloţená drevená podlaha na systémovej 

podloţke s dreveným soklom. 

 

11) Podlahy 

 

V objekte rodinného domu a prevádzky sa vyskytujú dve základné výšky podláh: 

- podlahy leţiace na teréne majú hrúbku 150mm 

- podlahy medzi podlaţiami majú hrúbku 100mm 

 

Skladby a ich jednotlivé vrstvy sú bliţšie špecifikované vo výkresovej dokumentácii

  C 2.15 Skladby. 

 

12) Obklady 

 

Priestory s vlhkou/mokrou prevádzkou (WC, kuchyňa, kúpeľňa, ambulancia) budú 

opatrené keramickým obkladom, jednotlivá výška a rozsah je špecifikovaná vo výkresovej 

dokumentácii, ktorý bude lepený na podklad cementovým lepidlom AD 530. 
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13) Výplne otvorov 

 

Budú realizované z plastového rámu so šesťkomorovým systémom a zasklené 

izolačným  trojsklom, povrchová úprava - imitácia dreva, presný odtieň určí investor.  

Vnútorné dvere budú drevené, plné a čiastočne presklené. Garáţové dvere budú 

plastové sekčné lamelové, farba biela. 

Okná umiestnené na juţnej a juhovýchodnej strane objektu budú osadené 

s exteriérovými lamelami tmavošedej farby s automatickým ovládaním. Podrobné riešenie 

vo výkresovej dokumentácii C2.16 Výpis prvkov. 

 

Tepelno-technické parametre (vypočítané podľa priloţeného softvéru výrobcu) 

Vstupné dvere   Uf=1,1W/m²K 

     Ug=0,7W/m²K 

     Ud=1,11W/m²K 

 

 

Referenčné okno   Uf=1,1W/m²K 

(1500x1500)   Ug=0,7W/m²K 

     Uw=0,94W/m²K 

 

 

14) Konštrukcia terasy 

 

Terasa sa nachádza na juhovýchodnej strane objektu. Terasa systému Real Deck, 

drevo podlahy massaranduba, fošny 25x145x2000mm, na drevenom rošte z hranolov 

45x75mm, kotveným na fixných terčoch, ktoré sú uloţené na zhutnenom štrkovom násype 

hrúbky 250mm, frakcie 16/32, Edef,2=30MPa. 

 

15) Tesárske výrobky 

 

Podrobné riešenie vo výkresovej dokumentácii C2.16 Výpis prvkov. 
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16) Klampiarske výrobky 

 

Podrobné riešenie vo výkresovej dokumentácii C2.16 Výpis prvkov. 

 

17) Zámočnícke výrobky 

 

Podrobné riešenie vo výkresovej dokumentácii C2.16 Výpis prvkov. 

18) Vetranie 

 

Vetranie objektov je riešené pomocou okien. Odvetranie kuchynských výparov bude 

realizované digestorom s odvodom vyústeným nad strešnú rovinu. 

 

d) Napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru 

 

Pozemok je prístupný z dvoch priľahlých komunikácií, ktoré vlastní prímestská časť 

Povaţské Podhradie, jedná sa o rohový pozemok, z oboch je navrhnutý vstup a vjazd na 

pozemok, z jednej komunikácie k objektu zubnej ambulancie a z druhej k objektu 

rodinného domu, viď. výkresová dokumentácia  C 2.01 Technická situácia. Kryty 

navrhovaných plôch budú z betónovej dlaţby. Podkladné a ochranné konštrukcie budú 

tvorené hutneným kamenivom. 

Jednotlivé objekty budú napojené na verejný rozvod vodovodu, plynovodu, jednotnej 

kanalizácie, nízkonapäťovú sieť a na telekomunikačnú sieť, pričom kaţdý objekt bude 

mať vlastné prípojky. 

 

e) Riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry vrátane riešenia dopravy v kľude 

 

Napojenie objektu na dopravnú infraštruktúru pozemných komunikácií je dané 

dokumentáciou pre územné konanie a vydaným územným rozhodnutím pre výstavbu 

v danej lokalite. Riešené objekty budú napojené kaţdý samostatným vjazdom, pričom 

objekt prevádzky bude za vjazdom obsahovať aj odstavnú plochu pre tri osobné 

automobily, pričom jedno parkovacie miesto je riešené ako bezbariérové. 
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f) Vplyv stavby na životné prostredie a riešenie jeho ochrany 

 

Všetky práce spojené s výstavbou neskorším uţívaním stavby budú v súlade 

s ochranou ţivotného prostredia. Odpady vzniknuté pri výstavbe budú triedené a následne 

vyvezené na príslušnú skládku. Odpady vzniknuté v priebehu uţívania stavby na bývanie 

budú vyváţané na miestnu skládku, odpady vzniknuté v priebehu prevádzky zubnej 

ambulancie budú triedené, nebezpečné, zdravotnícke odpady budú vyvezené a odstránené 

v súlade s predpismi a nariadeniami o naloţení s nebezpečným odpadom (Realizačný 

program, uskutočnený nařízením vlády č. 197/2003 Sb., o plánu odpadového hospodářství 

v ČR). 

Stavba vo fáze výstavby ani v uţívaní nebude ohrozovať ovzdušie. 

 

g) Riešenie bezbariérového užívania nadväzujúcich verejne prístupných plôch 

a komunikácii 

 

 Objekt rodinného domu nebude riešený ako stavba s bezbariérovým prístupom. 

Vstupné otvory  majú výškové rozdiely väčšie ako 20mm. V objekte sa nachádza schodisko.

 Objekt zubnej ambulancie je navrhnutý ako stavba s bezbariérovým prístupom. Vstup 

do objektu je moţný po rampe so sklonom 6,19%. V rámci spevnených plôch je navrhnuté aj 

parkovisko s troma parkovacími státiami, z toho jedno riešené pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. 

 

h) Prieskumy a merania, ich vyhodnotenie a začlenenie ich výsledkov do projektovej 

dokumentácie 

 

Geologický prieskum bol v minulosti vykonaný na susednej parcele. Na jeho základe sa 

dá predpokladať, ţe zloţenie zeminy na predmetnom pozemku bude s minimálnymi 

odchýlkami takmer totoţné. Zemina spadá do triedy F3 hlina piesčitá. 

Radónovým prieskumom bolo zistené nízke radónové riziko, výsledok prieskumu 

nevyţaduje podnikať ţiadne ďalšie opatrenia. 
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i) Údaje o podkladoch pre vytýčenie stavby, geodetický referenčný polohový 

a výškový systém 

 

Vytýčenie objektu realizuje dopredu určená geodetická firma podľa príslušnej projektovej 

dokumentácie. Vybraná geodetická firma musí disponovať príslušným oprávnením na 

vykonávanie geodetickej činnosti. 

 

j) Členenie stavby na jednotlivé stavebné a inžinierske objekty a technologické 

prevádzkové súbory 

 

Stavba pozostáva z dvoch samostatných objektov, rodinného domu a prevádzky zubnej 

ambulancie, ku ktorej je napojená garáţ. 

 

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

negatívnymi účinkami realizácie stavby a po jej ukončení, resp. ich minimalizácia 

 

Všetky práce spojené s výstavbou neskorším uţívaním stavby budú v súlade s ochranou 

ţivotného prostredia. Stavba nebude ohrozovať ţivotné prostredie. V priebehu výstavby bude 

mierne zvýšená hladina hluku v okolí staveniska. 

 

l) Spôsob zaistenia ochrany zdravia a bezpečnosť pracovníkov 

 

Všetky práce spojené s výstavbou budú realizované odbornou stavebnou firmou pri 

dodrţaní platných predpisov a noriem a to hlavne nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bliţších 

minimálnich poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb. O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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2. Mechanická odolnosť 

 

Stavba je navrhnutá z materiálov, ktoré zabezpečia jej mechanickú odolnosť a stabilitu 

počas celú dobu ţivotnosti stavby. Stabilita je zabezpečená vhodným návrhom, dodrţaním 

navrhnutých systémových riešení, technologických procesov a postupov počas výstavby.  

3. Požiarna bezpečnosť 

 

Poţiarna bezpečnosť stavby je riešená ako samostatná príloha projektovej dokumentácie viď. 

Správa poţiarnej bezpečnosti. 

4. Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia 

 

Všetky práce spojené s výstavbou neskorším uţívaním stavby budú v súlade s ochranou 

ţivotného prostredia. Stavba nebude ohrozovať ţivotné prostredie. 

Osvetlenie obytných miestností je v súlade s poţiadavkou na minimálnu plochu okien, t.j. 

1/8 podlahovej plochy miestnosti a je viac ako dostačujúce. 

Vetranie jednotlivých miestností je zabezpečené oknami, okná sklopné a otváravé, bliţšie 

špecifikované vo výpise prvkov. 

Pri realizácii stavby musí byť zaistená likvidácia odpadov v rámci odpadového 

hospodárstva realizačnej firmy. 

Pôvodca odpadu je povinný ich zhromaţďovať utriedené podľa druhov odpadu a 

zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným neţiaducim únikom. Pôvodca 

odpadu je zodpovedný za nakladanie s odpadmi od doby ich pouţitia alebo zneškodnenia. 

Viesť evidenciu v rozsahu stanovenom zákonom č.185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva ŢP 

č.383/2001 Sb. o podrobnostiach nakladania s odpadmi. 

S odpadmi, ktoré sú označené ako nebezpečné, nakladať iba so súhlasom okresného 

úradu. 
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Odpady nebezpečné: 

15 01 10 plastový obal se škodlivinami 

15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin 

17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 

17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu 

17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

 

Pre tieto odpady bude vyhradené zabezpečené miesto. Miesto bude označené 

identifikačnými lístkami kaţdého nebezpečného odpadu. 

 

 

Odpady obyčajné 

15 01 06 směs obalových materiálů  

17 01 01 beton  

17 01 02 cihly  

17 01 03 keramické výrobky  

17 02 01 dřevo  

17 02 02 sklo  

17 02 03 ostatní plasty  

17 04 02 hliník  

17 04 04 zinek  

17 04 05 ţelezo a ocel  

17 04 07 směsné kovy  

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 

 

5. Bezpečnosť pri užívaní 

 

Návrh stavby a jej realizácia je riešená tak aby v priebehu uţívania nedochádzalo 

k úrazom alebo ujme na zdraví a neohrozovala bezpečnosť alebo plynulosť premávky na 

pozemných komunikáciách. 
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6. Ochrana proti hluku 

 

Návrh konštrukcií a ich realizácia spĺňajú poţiadavky ČSN 73 05 32 Akustika – ochrana 

proti hluku v budovách a súvisiace akustické vlastnosti stavebných konštrukcií. V priebehu 

prevádzky objektov nebude vznikať nadmerný hluk.   

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Návrh riešených objektov sa opieral o myšlienku čo najväčšej úspory energií. Všetky  

konštrukcie spĺňajú hodnoty poţadovaného súčiniteľu prestupu tepla U podľa  

ČSN 73 05 40 – 2(2011). Pri návrhu boli brané do úvahy klimatické podmienky lokality 

umiestnenia. 

 

8. Riešenie prístupu a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie 

 

Objekt rodinného domu nebude riešený ako stavba s bezbariérovým prístupom.  

Objekt zubnej ambulancie je navrhnutý ako stavba s bezbariérovým prístupom. Vstup do 

objektu je moţný po rampe so sklonom 6,19%. Dverné otvory sú osadené dvernými krídlami  

šírky 900mm aby bol umoţnený pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

 

9. Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia 

 

Radónový prieskum zistil nízky radónový výskyt. Ako ochrana bude slúţiť navrhnutá 

hydroizolácia spodnej stavby. Stavba sa nebude nachádzať  v pásme s aktívnou seizmicitou, 

územie nie je poddolované a nespadá do ţiadneho ochranného či bezpečnostného pásma. 
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10. Ochrana obyvateľstva 

 

Návrh stavby a jej realizácia je v súlade s bezpečnosťou a neohrozuje ţivot, zdravie ani 

ţivotné podmienky jej uţívateľov a uţívateľov okolitých stavieb. 

 

11. Inžinierske stavby 

 

Napojenie objektov na technickú infraštruktúru: 

- vodovodná sieť: objekty budú napojené na verejný vodovod, pričom kaţdý 

objekt bude napojený samostatne, tzn. kaţdý objekt bude mať vlastnú prípojku 

s vlastným vodomerom a revíznou šachtou 

- nízkonapäťové vedenie: objekty budú napojené na verejné vedenie NN, pričom 

kaţdý objekt bude napojený samostatne, tzn. kaţdý objekt bude mať vlastnú 

prípojku s vlastným elektromerom 

- komunikačná sieť: objekty budú napojené na verejné komunikačné vedenie, 

pričom kaţdý objekt bude napojený samostatne 

- kanalizácia: objekty budú napojené na verejnú jednotnú kanalizáciu na odvod 

splaškovej a daţďovej vody, pričom kaţdý objekt bude napojený samostatne, 

tzn. kaţdý objekt bude mať vlastnú prípojku s revíznou šachtou 

- plynovod - objekty budú napojené na verejné vedenie plynu, pričom kaţdý 

objekt bude napojený samostatne, tzn. kaţdý objekt bude mať vlastnú prípojku 

s vlastným plynomerom 

 

 

 

Riešenie dopravy: 

- napojenie objektu na dopravnú infraštruktúru pozemných komunikácií je dané 

dokumentáciou pre územné konanie a vydaným územným rozhodnutím pre 

výstavbu v danej lokalite. Riešené objekty budú napojené kaţdý samostatným 

vjazdom, pričom objekt prevádzky bude za vjazdom obsahovať aj odstavnú 
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plochu pre tri osobné automobily, pričom jedno parkovacie miesto je riešené 

ako bezbariérové 

 

Povrchové úpravy okolia stavby vrátane vegetačných úprav: 

 

- kryty spevnených plôch budú z betónovej dlaţby, podklad pod spevnené 

plochy zo zhutneného kameniva frakcie 16/32. Po obvode objektov bude 

realizovaný obsyp z praného riečneho kameniva frakcie 16/32, umiestnenie 

určené vo výkresovej dokumentácii. Na pozemku budú realizované po 

výstavbe jednotlivých objektov sadové úpravy, ktoré budú obsahovať výsadbu 

ovocných stromov, okrasných drevín a zatrávnených plôch. 

 

12. Výrobné a nevýrobné technologické zariadenia 

 

Na stavbe sa nebudú nachádzať ţiadne výrobné ani nevýrobné technologické zariadenia. 
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F. TECHNICKÁ SPRÁVA 

a) Účel objektu 

 

Predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie je navrhnutie rodinného domu 

a objektu prevádzky zubnej ambulancie v prímestskej časti Považskej Bystrice v Považskom 

Podhradí. Projektová dokumentácia je spracovaná v rozsahu pre prevedenie stavby. 

 

b) Zásady architektonického, funkčného, dispozičného a výtvarného riešenia a riešenia 

vegetačných úprav okolia objektu, vrátane riešenia prístupu a užívania objektu 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

 

Zásady architektonického, funkčného, dispozičného a výtvarného riešenia 

 

Projekt predkladá novostavbu rodinného domu a objektu prevádzky zubnej    

ambulancie, zohľadňujúci všetky špecifické podmienky a potreby investora a stavebno-

technické požiadavky na výstavbu . Stavba rešpektuje charakter a danosti okolia. Miesto 

stavby je situačne určené. 

 Priestorová kompozícia rozdeľuje stavbu na dva samostatné objekty. Rodinný dom je 

navrhnutý ako dvojpodlažný, čiastočne podpivničený. Objekt zubnej ambulancie je 

jednopodlažný, nepodpivničený, na ktorý nadväzuje garážové státie pre dva osobné 

automobily. Objekty sú zastrešené plochou strechou. Vstup a vjazd je riešený z priľahlých 

ulíc, každý objekt má samostatný vstup a vjazd. Materiálové a farebné spracovanie objektov 

je identické. Farebné spracovanie výplní otvorov je v imitácii dreva, presný odtieň určuje 

investor. Vonkajšie úpravy budú spočívať vo vytvorení spevnených plôch pred objektmi 

smerom do priľahlých ulíc. Počíta sa s malými terénnymi a sadovými úpravami. 

 

Dispozičné riešenie 

 

Bytová jednotka 

 Vstup do objektu je zo severovýchodnej strany pozemku hlavným vstupným závetrím, 

ktoré je vytvorené z bezpečnostného skla upevneného na konzolu zastrešenia závetria. 
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Konštrukčné riešenie bližšie popísané vo výkresovej dokumentácii. Na vstup nadväzuje 

zádverie, z ktorého je vstup do haly. Znej sa dá priamo dostať do kúpeľne s wc, pracovne, na 

dvojramenné schodisko do 1.PP a 2.NP a do obývacej izby. Na ňu je napojená kuchyňa, 

z ktorej je prístup do špajze a jedálne. Z obývacej miestnosti je priamy prístup na terasu a 

záhradu cez posuvné terasové dvere, ktorá sa nachádza na juhozápadnej strane pozemku. 

V 2.NP je vstup z haly do kúpeľne, samostatného wc, do dvoch detských izieb 

a rodičovskej spálne, v ktorej je samostatný šatník a umyvárka so samostatným wc.   

V 1.PP je z haly prístup do technickej miestnosti, kde je umiestnený plynový kotol, ďalej 

do skladu a posilňovne. 

 

Zubná ambulancia 

Budova je riešená ako jednopodlažná. Vstup do objektu je cez závetrie, na ktoré sa dostať 

po bezbariérovej rampe a po schodoch. Zo zádveria sa dá dostať na bezbariérové wc a do 

haly, resp. čakárne, kde sa nachádzajú taktiež wc muži a wc dámy. Z čakárne je prístup 

priamo do ambulancie - vyšetrovne, v ktorej je vstup do kúpeľne personálu, skladu 

zdravotníckych potrieb, technickej miestnosti a kuchynky. 

 

Riešenie vegetačných úprav pozemku 

 

 Na pozemku budú realizované po výstavbe jednotlivých objektov sadové úpravy, 

ktoré budú obsahovať výsadbu ovocných stromov, okrasných drevín a zatrávnených plôch. 

 

Riešenie prístupu a užívanie objektu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie   

 

 Objekt rodinného domu nebude riešený ako stavba s bezbariérovým prístupom. 

Vstupné otvory  majú výškové rozdiely väčšie ako 20mm. V objekte sa nachádza schodisko. 

 Objekt zubnej ambulancie je navrhnutý ako stavba s bezbariérovým prístupom. Vstup 

do objektu je možný po rampe so sklonom 6,19%. Dverné otvory sú osadené dvernými 

krídlami  šírky 900mm aby bol umožnený pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

 

  



34 

 

c) Kapacity, úžitkové plochy, obostavané priestory, zastavané plochy, orientácia, 

osvetlenie a oslnenie 

 

Rodinný dom 

- celková podlahová plocha (bez terás) : 315,21m² 

- celková podlahová plocha terás:  45,98m² 

- celková podlahová plocha:   361,19m² 

 

Zubná ambulancia 

- celková podlahová plocha:   96,08m² 

 

Garážové státie 

- celková podlahová plocha:   49,00m² 

 

Zastavaná plocha:      373,935m² 

Obostavaný priestor:      2202,949m² 

Plocha stavebného pozemku:     1534,35m² 

Percento zastavania:      24,37m² 

Plocha spevnených plôch:     266,199m² 

 

Osvetlenie 

  

Denné osvetlenie obytných miestností zodpovedá požiadavkám ČSN 73 05 80, umelé 

osvetlenie zodpovedá požiadavkám ČSN 36 04 52. 

 

Oslnenie 

 

Navrhnuté obytné miestnosti sú orientované južným smerom. V súlade 

s ČSN 73 43 01 vychádza doba preslnenia viac, ako sú požadované minimálne hodnoty.  
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d) Technické a konštrukčné riešenie objektu  

 

Zemné práce 

 V rámci zemných prác sa odstráni vrchná časť zeminy, ornica, do hĺbky  250mm. 

Následne sa vykope figura pre 1.PP, ďalej budú nasledovať ryhy pre jednotlivé základové 

pásy rodinného domu,  prevádzky, garáže a odkopanie zeminy do požadovanej hĺbky pre 

spevnené plochy. Svahovanie bude realizované pri hĺbke jamy od 1000mm a bude 

v pomere 1:1,5. 

 Časť zeminy bude odvezená na skládku zeminy, časť bude umiestnená na ploche 

pozemku a neskôr použitá pri finálnych terénnych úpravách. 

 

Základy 

 Základové pásy obvodových nosných stien a vnútorných nosných stien v 1.PP budú 

betónované všetky súčasne z prostého betónu C 16/20. Po vybudovaní 1.PP sa zrealizujú 

základy pre 1.NP pod všetkými obvodovými a nosnými stenami rodinného domu, prevádzky 

a garážového státia. Základy sú navrhnuté v dostatočnej hĺbke pre danú oblasť, aby 

nedochádzalo k premŕzaniu. 

 Konštrukcie podláh budú založené na podkladných betónoch, ktoré budú ležať na 

podsypu štrkopiesku hrúbky 250mm. 

 

Zvislé konštrukcie 

 Navrhnuté sú zo systému Izoblok, drevocementové tvarovky. Na obvodové murivo je 

použitá tvarovka Izoblok 30/7 s integrovanou tepelnou izoláciou (EPS), ktorá bude ešte 

dodatočne zateplnená fasádnym polystyrénom EPS hrúbky 160mm.  

Na vnútorné nosné murivo je navrhnutá tvarovka Izoblok 25/0 bez tepelnej izolácie 

a na nenosné vnútorné murivo bude použitý Izoblok 15/0 taktiež bez tepelnej izolácie.  

Murivo pre zvislé konštrukcie garáže bude použité Izoblok 30/7 s integrovanou 

tepelnou izoláciou, murivo nebude dodatočne zateplená.  

 

Vodorovné konštrukcie 

 Stropné konštrukcie objektu rodinného domu a prevádzky zubnej ambulancie sú 

navrhnuté ako monolitické železobetónové z betónu C25/30, oceľ B500 B. Strop garážového 

státia je riešený ako monolitická železobetónová krížom vystužená doska.  
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 V priebehu betónovania stropov budú zabetónované aj železobetónové vence, ktoré sú 

skryté, betón C25/30, oceľ B500 B, 4xø10, strmienka E6/250. 

 Preklady nad dvermi a oknami budú vytvorené z tvaroviek Izoblok vložením 

požadovanej výstuže podľa statického posudku statikov do otvorov v tvarovke. Preklad nad 

rohovým oknom bude riešený obdobne, s tým rozdielom, že výstuž prekladu bude previazaná 

s výstužou venca.          

 Vysunuté konštrukcie tienenia a zastrešenia vstupov budú realizované nosníkmi Isokorb, 

dimenzie podľa statického posudku príslušného statika. 

 

Schodisko 

 Schodisko v rodinnom dome je navrhnuté ako dvojramenné, železobetónová lomená 

doska s nadbetónovanými stupňami, betón C25/30, oceľ B500 B, stupne budú obložené 

keramickou slinutou dlažbou do cementového lepidla AD 530. Na schodisku bude umiestnené 

zábradlie, výška madla 1000mm. Zábradlie bude s nerezovej ocele, výplň nerezové 

bezpečnostné sklo, madlá budú drevené. 

 

Charakteristika: šírka ramena   1000mm 

    šírka medzipodesty  1000mm 

    počet stupňou v ramene 9 

    výška stupňa 1.PP-1.NP 176,66mm 

    výška stupňa 1.NP-2.NP 178,66mm 

    šírka stupňa    300mm 

 

Strešná konštrukcia 

Strešná konštrukcia je navrhnutá jednoplášťová plochá duo strecha. Výška atiky je 

750mm z tvaroviek Izoblok + dobetonávka. Skladby sú zobrazené vo výkresovej 

dokumentácii - Jednoplášťová duo strecha. Prestupy od ZTI (odvetranie kanalizácie) budú 

vyvedené 500mm nad strešnú rovinu. 

 

Komínové telesá  

V rodinnom dome je navrhnuté komínové teleso Schiedel+Uni, nerezový prieduch 

s priemerom 160mm. Komín bude vyvedený 1000mm nad strešnú rovinu, osadený 

komínovou hlavou. Účinná výška je zaistená. 
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Obvodový plášť 

Je navrhnutý zo systému Izoblok 30/7, jedná sa o drevocementové tvarovky 

s integrovanou tepelnou izoláciou z EPS hrúbky 70mm, nosnú časť tvorí betónové jadro 

hrúbky 150mm. Obvodové murivo bude dodatočne zateplené fasádnym polystyrénom EPS 

Isover GreyWall hrúbky 160mm. 

 

Priečky a deliace konštrukcie 

Priečky budú realizované z drevocementových tvaroviek Izoblok 15/0 bez tepelnej 

izolácie s betónovým jadrom hrúbky 90mm. 

 

Úpravy povrchov 

Vonkajšia omietka, Baumit Opentop, tenkovrstvá omietka pastovinej konzistencie 

hrúbky 3mm, povrch škrábaný, farba šedá, ktorá bude použitá aj úpravu sokla, ktorý bude 

minimálne o tri odtiene tmavší. 

Vnútorná omietka, Baumit hlazená, jednovrstvá sadrová omietka, hladená. Všetky 

omietnuté vnútorné povrchy budú omaľované oteruodolnou disperznou maľbou. Podklad pod 

maliarskym náterom sa ošetrí penetračným náterom. Priestory s vlhkou prevádzkou budú 

obložené keramickou dlažbou. Výška obkladu je definovaná vo výkresovej dokumentácii. 

Škáry keramických obkladov budú vyplnené bielym škárovacím tmelom. 

Podlaha vo vlhkých priestoroch, keramická dlažba s hydroizolačnou stierkou. 

Priestory prevádzky, 1.PP rodinného domu a haly objektov, keramická dlažba s keramickým 

soklom.. Obytné miestnosti bude položená drevená podlaha na systémovej podložke 

s dreveným soklom. 

 

Výplne otvorov 

Budú realizované z plastového rámu so šesťkomorovým systémom a zasklené 

izolačným   

trojsklom, povrchová úprava - imitácia dreva, presný odtieň určí investor.  

Vnútorné dvere budú drevené, plné a čiastočne presklené. Garážové dvere budú 

plastové sekčné lamelové, farba biela. 

Okná umiestnené na južnej a juhovýchodnej strane objektu budú osadené 

s exteriérovými lamelami tmavošedej farby s automatickým ovládaním. 
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Tepelno-technické parametre (vypočítané podľa priloženého softvéru výrobcu) 

Vstupné dvere   Uf=1,1W/m²K 

     Ug=0,7W/m²K 

     Ud=1,11W/m²K 

 

 

Referenčné okno   Uf=1,1W/m²K 

(1500x1500)   Ug=0,7W/m²K 

     Uw=0,94W/m²K 

 

Izolácie proti zemnej vlhkosti a vode 

Zaizolovanie spodnej stavby objektov proti vode a zemnej vlhkosti bude realizované 

hydroizolačnými pásmi s integrovanou výstužnou vložkou zo sklenenej tkaniny Elastek 

40 Special Mineral, hrúbky 4mm. Na zvislých konštrukciach bude izolácia chránená 

tepelnou izoláciou styrodur.  

Pred pokládkou hydroizolačných pásov sa na podkladný betón nanesie penetračný 

náter Dekprimer. Pri realizácii musia byť dodržané všetky technologické postupy 

a predpisy, izolácia musí byť položená spojito v celom rozsahu. V navrhovaných miestach 

musí spoj izolácie umožniť prevedenie dilatácie. 

 

Klampiarske a zámočnícke výrobky 

Všetky klampiarske výrobky budú z pozinkovaného plechu podľa ČSN 73 36 10 a 

technologických predpisov dodávateľa. Kvôli zamedzeniu vzniku kontaktnej korózie je 

nutné prípadné styky s inými kovmi a bitumenovými pásmi prerušiť, napr. pomocou fólie. 

Hrúbky plechov určí dodávateľská firma podľa druhu a veľkosti klampiarskych výrobkov. 

Všetky klampiarske prvky a konštrukcie je nutné dilatovať vo vzdialenosti a predpísaným 

spôsobom  podľa technologického predpisu výrobcu a podľa  ČSN 73 36 10. 

Zámočnícke výrobky budú z pozinkovanej ocele. Všetky zvárané spoje budú začistené 

a zabrúsené, voľné konce trubiek budú uzavreté viečkami. 

Všetky výrobky budú dodané spolu s kotviacimi materiálmi, vo vonkajšom alebo 

vlhkom prostredí budú tieto prvky v nerezovej úprave. 
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e) Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a výplní otvorov 

 

Murovací systém je navrhnutý zo systému Izoblok, ktorý splňuje minimálne tepelné 

odpory a je zabránené tepelným mostom. 

Výplne otvorov osadené v obvodovom plášti budú splňovať požiadavky  

ČSN 73 05 40. 

 

f)  Spôsob založenia objektu 

 

Viď. výkresová dokumentácia, C 01. Základy. 

 

g) Vplyv objektu a jeho užívania na životné prostredie a riešenie prípadných 

negatívnych účinkov 

 

Odpadové hospodárstvo pri užívaní objektu 

V priebehu užívania objektu bude vznikať bežný komunálny odpad (plasty, papier, sklo a 

biologický odpad) a zdravotnícke odpady budú vyvezené a odstránené v súlade s predpismi 

a nariadeniami o naložení s nebezpečným odpadom (Realizačný program, uskutočnený 

nařízením vlády č. 197/2003 Sb., o plánu odpadového hospodářství v ČR) 

Mesto má pravidelný odvoz odpadu. Odpadové vody budú zaústené do jestvujúcej 

kanalizácie. Stavba a jej užívanie nebude mať negatívny dopad na životné prostredie. 

 

 

h) Dopravné riešenie 

 

Projektová dokumentácia rieši úpravu pozemku 571/9. Navrhnutý objekt je napojený 

na komunikáciu, ktorá bude vybudovaná pre budúcu výstavbu v tejto oblasti. Táto 

komunikácia bude napojená na stávajúcu komunikáciu. K objektu patria aj 3 parkovacie 

miesta, ktoré budú priamo napojené na plánovanú komunikáciu. Kryty všetkých 

navrhovaných plôch budú realizované z betónovej dlažby. Podkladné a ochranné 

konštrukcie budú z kameniva. 
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i) Ochrana objektu pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia, protiradónové 

opatrenie 

 

Navrhovaný objekt nie je v záplavovom území. Stavba sa nenachádza v oblasti, kde sa 

predpokladá zosuv pôdy. Stavba sa nevyskytuje v oblasti so seizmickými účinkami. Na 

stavbu nebudú pôsobiť škodlivé vplyvy z vonkajšieho prostredia, navrhnutá izolácia 

zároveň kryje radónové riziko, ktoré bolo napriek tomu zistené radónovým prieskumom 

ako nízke radónové riziko. 

Pozemok bude ohradený murovanými stĺpikmi na betónovaných pásoch. Výplň medzi 

stĺpikmi bude tvoriť drevené laty. 

 

j) Dodržiavanie obecných požiadaviek na výstavbu 

 

Pri vykonávaní všetkých stavebných prác musí byť bezpodmienečne dodržané 

nariadenie vlády č. 591/2006 o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci na stavenisku a musí sa vychádzať zo zákona č. 309/2006 Sb. zo 

dňa 23. mája 2006, ktorým sa upravujú ďalšie požiadavky na bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri činnosti v pracovnoprávnych vzťahoch a  o zaistení bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri činnosti alebo poskytovaní služieb mimo pracovnoprávne vzťahy (zákon o 

zaistení ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). Projektová 

dokumentácia je v súlade s vyhláškou č. 269/2009 Sb., ktorou sa mení vyhláška č. 

501/2006 Sb., o obecných požiadavkách na využívanie územia a vyhláškou č. 268/2009 

Sb., o technických požiadavkách na stavby a s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb. Projektová 

dokumentácia je v súlade s príslušnými a požadovanými ČSN, zákonmi a vyhláškami 

vrátane ich dodatkov a zmien. 
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Záver 

  

 Predmetom bakalárskej práce bol návrh rodinného domu, ktorý bude splňovať 

požiadavky na prácu z domova, bude v súlade s predstavou investora a s aktuálnymi 

štandardami, normami a predpismi. 

 Výstup práce tvorí projekt v stupni pre realizáciu stavby. Objekty svojím 

vzhľadom nenarúšajú estetický vzhľad danej lokality a dosahujú maximálnu funkčnosť 

v rámci zadania a predstavy investora. 
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ZOZNAM POUŢITÝCH ZDROJOV: 

 

Súvisiace normy  

ČSN, EN: 

ČSN 01 3111 Technické výkresy - Skládání výkresů 

ČSN 73 0532 Akustika 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů pozemní části 

ČSN 01 3130 Technické výkresy - Kótování - základní ustanovení 

ČSN 73 3050 Zemní práce - Všeobecné ustanovení - Pojmenování 

ČSN ISO 128-40 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 40: Základní pravidla 

kreslení řezů a průřezů 

ČSN EN ISO 5457 Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů 

ČSN EN ISO 4157-1 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování. Část 1: Budovy a 

jejich části 

ČSN 73 0540/2011 - 1,2,3,4 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 43 01 Obytné budovy 

ČSN 73 0810 Poţární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 

ČSN 73 0802/2009 Poţární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0833 Poţární bezpečnost staveb-Budovy pro bydlení a ubytování 

Právne predpisy: 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 

Zákon č. 268/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb – Příloha č. 2: Rozsah a obsah 

projektové dokumentace pro provádění stavby 

PLOCHÉ STŘECHY – Praktický průvodce – Karel Chaloupka, Zbyněk Svoboda 

Vydala Grada Publishing,a.s., U průhonu 22, Praha 2009 
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POUŽITÝ SOFTWARE: 

 

Autocad 2010 

Microsoft Office 2010 

Teplo 2010 

 

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

 

RD –  rodinný dom 

NP –  nadzemné podlaţie 

PT –  pôvodný terén 

UT –  upravený terén 

ŢB –  ţelezobetón 

PE –  polyetylén 

PVC –  polyvinylchlorid 

PD –  projektová dokumentácia 

HUP – hlavný uzáver plynu 

RŠ –  revízna šachta 

P –  plastové výrobky 

K – klampiarske výrobky 

Z –  zámočnícke výrobky 

EPS –  expandovaný polystyrén 

XPS –  extrudovaný polystyrén 

HI – hydroizolácia 

B.p.v. – výškový systém „Balt po vyrovnaní“  
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ZOZNAM PRÍLOH: 

 

ZLOŽKA A: 

 TEXTOVÁ ČASŤ – VLASTNÝ TEXT BAKALÁRSKEJ PRÁCE 

 

ZLOŽKA B: 

1. PÔDORYS ZÁKLADOV-RD   M 1:100 

2. PÔDORYS ZÁKLADOV-PREVÁDZKA  M 1:100 

3. PÔDORYS 1.PP-RD     M 1:100 
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6. PÔDORYS 1.NP- PREVÁDZKA   M 1:100 
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9. JEDNOPLÁŠŤOVÁ STRECHA-RD  M 1:100 

10. JEDNOPLÁŠŤOVÁ STRECHA-PREVÁDZKA M 1:100 

11. POHĽAD JZ, SV     M 1:100 

12. POHĽAD JV, SZ     M 1:100 

13. ŠTÚDIA PÔDORYS 1.PP-RD   M 1:100 

14. ŠTÚDIA PÔDORYS 1NP-RD    M 1:100 

15. ŠTÚDIA PÔDORYS 2.NP-RD    M 1:100 

16. ŠTÚDIA PÔDORYS 1.NP- PREVÁDZKA  M 1:100 

 

ZLOŽKA C: 

C.1 - TEXTOVÁ ČASŤ 

C.2 - VÝKRESOVÁ ČASŤ 

C.3 – JEDNOTLIVÉ ZLOŢKY OBSAHUJÚCE VÝPOČTY A POSUDKY 
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C1) ČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A, B, C PODĽA  

VYHL. 499/2006 Sb. – ZOZNAM PRÍLOH 

1) - TEXTOVÁ ČASŤ: A – SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

B – SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA  

 

2) - VÝKRESOVÁ ČASŤ: C 1.01 – TECHNICKÁ SITUÁCIA M 1:250 

 

C2) ČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE F PODĽA  

VYHL. 499/2006 Sb. – ZOZNAM PRÍLOH 

1) - TEXTOVÁ ČASŤ: TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

2) - VÝKRESOVÁ ČASŤ: C 2.00 ZÁKLADY-RD    M 1:50 

C 2.01 ZÁKLADY-PREVÁDKA   M 1:50 

C 2.02 PÔDORYS 1.PP-RD    M 1:50

 C 2.03 PÔDORYS 1.NP-RD    M 1:50 

C 2.04 PÔDORYS 2.NP-RD    M 1:50

 C 2.05 PÔDORYS 1.NP- PREVÁDKA  M 1:50 

C 2.06 STROP 1.NP-RD    M 1:50 

C 2.07 ZVISLÝ REZ A – A´, B – B´  M 1:50 

C 2.08 JEDNOPLÁŠŤOVÁ DUO STRECHA-PR M 1:50 

C 2.09 JEDNOPLÁŠŤOVÁ DUO STRECHA-RD. M 1:50 

C 2.10 POHĽAD JZ     M 1:50 

C 2.11 POHĽAD SV     M 1:50 

C 2.12 POHĽAD JV     M 1:50 

C 2.13 POHĽAD SZ     M 1:50 

C 2.14 SKLADBY     M 1:50 

C 2.15 VÝPIS PRVKOV    M 1:50 
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C 4 DETAILY 

C 4.01 DETAIL ATIKY    M 1:10 

C 4.02 DEAIL OKNA SO ŢALÚZIAMI  M 1:5 

C 4.03 DETAIL STREŠNEJ VPUSTE  M 1:5 

C 4.04 DETAIL DAŢĎOVÉHO CHRLIČA  M 1:10 

C 4.05 DETAIL ODKVAPOVÉHO CHDNÍKA M 1:5 

 

C3) JEDNOTLIVÉ ZLOŽKY OBSAHUJÚE VÝPOČTY A POSUDKY 

 

C 3.1 –  VÝPOČET SCHODISKA 

C 3.2 –  VÝPOČET HRÚBKY STROPNEJ KONŠTRUKCIE 

C 3.3 –  VÝPOČET ZÁKLADOVÝCH PÁSOV 

C 3.4 –  TECHNICKÁ SPRÁVA POŢIARNEJ OCHRANY 

C 3.5 –  SITUÁCIA – POŢIARNE ODSTUPY 

C 3.6 –  ZHODNOTENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A OBJEKTU   

Z HĽADISKA POŢIADAVIEK TEPELNEJ TECHNIKY A 

AKUSTIKY 
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