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Abstrakt 
Bakalárska práca rieši návrh moderného rodinného domu s advokátskou kanceláriou v 

Považskom Podhradí. Jedná sa o trojpodlažný objekt s čiastočným podpivničením s plochou 

jednoplášťovú strechou, ktorý je určený pre pobyt 3 až 4 osôb a jednopodlažný objekt 

advokátskej kancelárie. Hlavným konštrukčným systémom je murivo z drevocementových 

tvaroviek IZOBLOK.Vstupy do objektov sú situovaný na severnú stranu. 
 
Klíčová slova 
Moderný rodinný dom, kancelária, čiastočne podpivničený, pôdorys, obdĺžnik, strecha, 

plochá, jednoplášťová, parcela, vstup, obytná miestnosť, osvetlenie, vetranie, nosná 

konštrukcia, stavebný systém. 
 
Abstract 
The bachelor thesis solves the design of modern house with a law firm in Povážské Podhradí. 

This is a three-storey building with a partial basement and with flat single shell roof, which is 
designed for 3-4 persons to stay and single floor object for law firm. The main construction 
system is masonry made of wood-cement blocks IZOBLOK.Buildings entrances are situated 
on the northern side. 
 
Keywords 
Modern family house, office, partial basement, object, ground plan, rectangle,roof, flat, single 
casing, plot, entrance, room, lighting, ventilating, skeleton, building system. 
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Úvod: 

Bakalárska práca spracováva projektovú dokumentáciu rodinného domu pre troj až 

štvorčlennú rodinu s advokátskou kanceláriou ako samostatne stojacou budovou. Cieľom tejto 

práce nie je návrh architektonicky nezvyčajnej stavby, ale vytvorenie maximálne funkčného 
domu pri zachovaní rázu lokality, súčasného použitia najnovších materiálov a technológií. 
Návrh rešpektuje všetky požiadavky investora. 



A - SPRIEVODNÁ SPRÁVA
Novostavba rodinného domu s advokátnou kanceláriou 

 v mestskej časti Považské Podhradie
obec Považská Bystrica

parc.č. 571/10 a 571/11

TOMÁŠ MIKUŠKA



Obsah: 

a) Identifikácia stavby 

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

vzťahoch 

c) Údaje o vykonaných prieskumoch a o napojení na dopravnú a technickú infraštruktúru

d) Informácie o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 

e) Informácie o dodržaní obecných požiadaviek na výstavbu, 

f)  Údaje  o  splnení  podmienok  regulacného  plánu,  územného  rozhodnutia,  poprípade  územne

plánovacej informácie u stavieb podla § 104 odst. 1 stavebného zákona

g) Vecné a casové väzby na súvisiace a podmienujúce stavby a iné opatrenia v dotknutom území.

h) Predpokladaná lehota výstavby vrátane popisu výstavby 

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

prostredia a ostatné v tis. KC, dalej údaje o podlahovej ploche budovy bytovej ci nebytovej v m2, a

o pocte bytov v budovách bytových a nebytových.



a) Identifikácia stavby

Názov stavby:                Rodinný dom s advokátnou kanceláriou
Miesto stavby:               Považské Podhradie
                                         Krajský Úrad Považská Bystrica
                                         č.parcely: 571/10, 571/11
Okres:                             Považská Bystrica
Kraj:                                Trenčiansky

Účel stavby:                   Rodinný dom na bývanie s advokátnou kanceláriou
Charakter stavby:         Novostavba

Investor:                         Ján Rýchly; Rozkvet 2176/22; 01701  Považská Bystrica
Projektant:                    Tomáš Mikuška; Rozkvet 2009/23; 01701  Považská Bystrica

Stavba pozostáva z 2 samostatne stojacich stavebných objektov – rodinného domu a advokátnej
kancelárie.

Rodinný dom je navrhnutý pre 4 člennú rodinu.Je členený na 2 nadzemné podlažia a 1 podzemné
podlažie.
Objekt je navrhnutý a osadený v súlade s územným plánom obce Považské Podhradie.Pri návrhu
boli do úvahy brané architektonické a urbanistické nároky daného územia.
Dom je založený na základových pásoch z  prostého betónu.Vzhĺadom na pomery staveniska sa
nepredpokladá  nutnosť  zložitého  zakladania.Postavený  je  zo  systému  IZOBLOK.Obvodový  plášť
tvoria  tvarovky  IZOBLOK  a  dodatočné  zateplenie  z  vonkajšej  strany   fasádnym  polystyrénom
hr.150mm.  Stropy  sú  monolitické  železobetónové  hr.180mm.Schodisko  v  dome  je  tiež
monolitické.Objekt  je  zastrešnený  plochou  strechou  s  atikou,ktorá  jasne  ohraničuje  objem
domu.Strechy sú v 3 výškových úrovniach a to +3,930 a +7,110 pre RD a +3,885 pre garáž.
Podlažie  1.NP  obsahuje  obytnú  časť  –  obývaciu  izbu,kuchyňu,jedáleň,pracovňu,wc,komoru  na
uskladnenie  potravín,terasu,sklad  náradia  a  garáž  pre  1  osobný  automobil.Podlažie  2.NP  tvorí
oddychová časť domu – spálňa,2 izby,wc,kúpelňa. V 1.PP sa nachádza technická miestnosť a veľká
skladobná miestnosť.

Budova  advokátnej  kancelárie je  navrhnutá  z  rovnakých  systémov  a  materiálov  ako  rodinný
dom.Celý objekt je riešený ako stavba s bezbarierovým prístupom a pohybom osôb s obmedzenou
pohybovou  schopnosťou.Tvorí  ju  len  1  nadzemné  podlažie,ktoré  obsahuje  –  vstupnú
chodbu,kanceláriu sekretárky,2 kancelária,kuchyňku,archív,technickú miestnosť a bezbarierové wc.
Výplne otvorov v oboch objektoch tvoria plastové okná (farba – orech).

b)  Údaje  o  doterajšom  využití  a  zastavanosti  územia,  o  stavebnom  pozemku  a  o
majetkoprávnych vzťahoch 
Stavba bdue realizovaná na 2 parcelách č.571/10 a 571/11,ktoré sa nachádzajú v katastrálnom
území  mesta  Považská  Bystrica.Stavebné  parcely  sú  podľa  územného  plánu  vedené  ako
zastaviteľné.Pozemky susedia s parcelami  571/9, 571/12, 571/51, 571/52 a 571/55.



c) Údaje o vykonaných prieskumoch a o napojení na dopravnú a technickú infraštruktúru
Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie:

• snímok katastrálenj mapy

• požiadavky investora

• obhliadka staveniska projektantom

• platné ČSN vzťahujúce sa k danej problematike

• hygienické a požiarne predpisy

Realizované prieskumy:

• V danej oblasti bol už v minulosti vykonaný geologický prieskum. Na základe
ktorého sa urcilo, že zemina spadá do triedy F3.

• Prieskum na výskyt radónu,radónové riziko nízke.

Napojenie stavieb na technickú infraštruktúru:
• vodovod – objekty budú napojené na verejný vodovov
• vedenie NN – napojenie na verejné vedenie NN
• likvidácia splaškovýych vôd – objekt bude odvodnený do jednotnej kanalizačnej siete
• likvidácia dažďových vôd – dažďové vody budú odvedené do jednotnej kanalizačnej siete

Napojenie na dopravnú infraštruktúru:
• Pozemok  je  prístupný  z  miestnej  komunikácie,kde  je  projektovaný  vstup  a  vjazd  na

pozemok.

d) Informácie o splnení požiadaviek dotknutých orgánov
Ochrana  životného  prostredia:  Všetky  práce  spojené  s  výstavbou  a  neskorším  užívaním stavby
nebudú v rozpore s ochranou životného prostredia. Všetky stavebné odpady budú prevezené na
obecnú skládku odpadu.

Ochrana ovzdušia: Stavba vo fázi výstavby a neskoršom užívaní nebude ohrozovat ovzdušie.

Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu : pozemok je už vedený ako stavebná parcela

Ochrana  požiarna:   podrobné  riešenie  v  požiarnej  správe.  V  obci  sa  nachádza  tiež  príslušná
požiarna stanica.

e) Informácie o dodržaní obecných požiadaviek na výstavbu
Všetky obecné požiadavky na výstavbu boli splnené a prejednané s dotknutými orgánmi.

f) Údaje o splnení podmienok regulačného plánu, územného rozhodnutia,  poprípade územne
plánovacej informácie u stavieb podľa § 104 odst. 1 stavebného zákona
Stavba bude postavená na základe vydanie územného rozhodnutia mestským stavebným úradom.
Všetky podmienky regulacného plánu a územného rozhodnutia boli splnené.



g) Vecné a časové väzby na súvisiace a podmieňujúce stavby a iné opatrenia v dotknutom území.
Stavba bude vyžadovat menšie terénné úpravy.

h) Predpokladaná lehota výstavby vrátane popisu výstavby
Termín zahájenia výstavby : Júl 2013
Termín ukončenia výstavby: August 2014

i)  Štatistické  údaje  o  orientačnej  hodnote  stavby  bytovej,  nebytovej,  na  ochranu  životného
prostredia a ostatné v tis. Kč, dalej údaje o podlahovej ploche budovy bytovej či nebytovej v m2,
a o počte bytov v budovách bytových a nebytových.

RD
Celková podlahová plocha (bez terás) : 229,93m2
Celková podlahová plocha terás : 15,71m2
Celková podlahová plocha: 245,64m2

ADV.KANCELÁRIA
Celková podlahová plocha: 76,67m2

Zastavaná plocha: 259,72m2
Obostavaný priestor: 1413,2m3
Plocha stavebného pozemku: 1698,66m2
Percento zastavania: 15,29%
Plocha zpevnených plôch: 145,0m2

Približná cena objektu:
Jednotková cena: 4500 Kč/m3 bez DPH
Stavebné náklady: 7250000 Kč/m3 bez DPH



B - SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
Novostavba rodinného domu s advokátnou kanceláriou 

 v mestskej časti Považské Podhradie
obec Považská Bystrica

parc.č. 571/10 a 571/11

TOMÁŠ MIKUŠKA



Obsah: 
1. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie 

2. Mechanická odolnosť a stabilita 

3. Požiarna bezpečnosť 

4. Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia

5. Bezpečnosť pri užívaní 

6. Ochrana proti hluku 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

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

9. Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia 

10. Ochrana obyvateľstva 

11. Inžinierske stavby (objekty) 

12. Výrobné a nevýrobné technologické zariadenia stavieb



Identifikácia stavby
Názov stavby:                Rodinný dom s advokátnou kanceláriou
Miesto stavby:               Považské Podhradie
                                         K.Ú. Považská Bystrica
                                         č.parcely: 571/10, 571/11
Okres:                             Považská Bystrica
Kraj:                                Trenčiansky

Účel stavby:                   Rodinný dom na bývanie s advokátnou kanceláriou
Charakter stavby:          Novostavba

Investor:                         Ján Rýchly; Rozkvet 2176/22; 01701  Považská Bystrica
Projektant:                    Tomáš Mikuška; Rozkvet 2009/23; 01701  Považská Bystrica

1. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie
a) zhodnotenie staveniska
Stavba bude ralizovaná na  2  parcelách  č.571/10  a  571/11,ktoré  sa  nachádzajú  v  katastrálnom
území  mesta  Považská  Bystrica.Stavebné  parcely  sú  podľa  územného  plánu  vedené  ako
zastaviteľné.Pozemky susedia s parcelami  571/9, 571/12, 571/51, 571/52 a 571/55.Terén pozemku
je  rovinatý.Riešený  pozemok  umožňuje  svojími  vlastnosťami,tvarom  a  veľkosťou  realizáciu
navrhovanej stavby a jej bezpečné užívanie.

b) urbanisticé a architektonické riešenie stavby
Stavba pozostáva z 2 samostatne stojacich stavebných objektov – rodinného domu a advokátnej
kancelárie.

Rodinný dom je navrhnutý pre 4 člennú rodinu.Je členený na 2 nadzemné podlažia a 1 podzemné
podlažie.
Objekt je navrhnutý a osadený v súlade s územným plánom obce Považské Podhradie.Pri návrhu
boli do úvahy brané architektonické a urbanistické nároky daného územia.
Dom je založený na základových pásoch z  prostého betónu.Vzhĺadom na pomery staveniska sa
nepredpokladá  nutnosť  zložitého  zakladania.Postavený  je  zo  systému  IZOBLOK.Obvodový  plášť
tvoria tvarovky IZOBLOK a dodatočné zateplenie z vonkajšej strany  polystyrénomhr.150mm. 
Stropy sú monolitické železobetónové hr.180mm.Schodisko v dome je tiež monolitické.Objekt je
zastrešnený  plochou  strechou  s  atikou,ktorá  jasne  ohraničuje  objem  domu.Strechy  sú  v  3
výškových úrovniach a to +3,930 a +7,110 pre RD a +3,885 pre garáž.
Podlažie  1.NP  obsahuje  obytnú  časť  –  obývaciu  izbu,kuchyňu,jedáleň,pracovňu,wc,komoru  na
uskladnenie  potravín,terasu,sklad  náradia  a  garáž  pre  1  osobný  automobil.Podlažie  2.NP  tvorí
oddychová časť domu – spálňa,2 izby,wc,kúpelňa. V 1.PP sa nachádza technická miestnosť a veľká
skladobná miestnosť.

Budova  advokátnej  kancelárie je  navrhnutá  z  rovnakých  systémov  a  materiálov  ako  rodinný
dom.Celý objekt je riešený ako stavba s bezbarierovým prístupom a pohybom osôb s obmedzenou
pohybovou  schopnosťou.Tvorí  ju  len  1  nadzemné  podlažie,ktoré  obsahuje  –  vstupnú
chodbu,kanceláriu sekretárky,2 kancelária,kuchyňku,archív,technickú miestnosť a bezbarierové wc.
Výplne otvorov v oboch objektoch tvoria plastové okná (farba – orech).



Podlahová plocha
RD
Celková podlahová plocha (bez terás) : 229,93m2
Celková podlahová plocha terás : 15,71m2
Celková podlahová plocha: 245,64m2

ADV.KANCELÁRIA
Celková podlahová plocha: 76,67m2

Zastavaná plocha: 259,72m2
Obostavaný priestor: 1413,2m3
Plocha stavebného pozemku: 1698,66m2
Percento zastavania: 15,29%
Plocha zpevnených plôch: 145,0m2

c) technické riešenie s popisom pozemných stavieb a inžinierskych stavieb a riešenia vonkajších
plôch
c.1) zemné práce

Zemné práce bude ralizovať  odborná firma podľa  platnej  projektovej  dokumentácie.Na ploche
pozemku sa vykoná odobratie ornice o hrúbke 200mm.Vykoná sa výkop stavebnej jamy,jama bude
v najnižšom mieste 3,48m od projektovanej nuly.Následne sa vyhĺbia základové ryhy pre základové
pasy podzemného podlažia do hĺbky  350mm od dna stavebnej jamy.Po dokončení prác v stavebnej
jame sa zhotovia základové ryhy pod nepodpivničenou časťou do hĺbky  1420mm od projektovanej
nuly. 

Odkopaná zemina bude skladovaná na stavebnom pozemku a použije sa pri finálnych terénnych
úpravach.Zvyšná zemina sa odvezie na skládku.V mieste výkopových prác sa nevyskytuje hladina
podzemnej  vody,ktorá  by  mala  vplyv  na  druh  či  založenie  stavby.Z  tohto  dôvodu nie  je  nutné
realizovať žiadne opatrenia z hľadiska založenia stavby a odvodnenia výkopu.

c.2) základy

Základové pásy obvodových nosných stien a vnútorných nosných stien v 1.PP budú realizované z
prostého betónu C16/20.Betónované všetky naraz.Po vybudovaní 1.PP sa vybetónujú základy pod
obvodovými  a  vnútornými  nosnými  stenami.Po  vybetónovaní  základových  pásov  sa  zhotový
podkladný betón hr.150mm C16/20 + kari-sieť 100x100 ø 6mm.Základy sú navrhnuté v dostatočnej
hĺbke,aby nedochádzalo k premŕzaniu.
Miestnosti budú tepelne izolované pomocou tepelnej izolácie v podlahe.

c.3) zvislé konštrukcie

Zvislé  konštrukcie  sú  navrhnuté  zo  systému  IZOBLOK,  ktorý  je  dodatočne  zateplený  tepelnou
izoláciou ISOVER EPS Grey Wall hr.150mm.
Tvárnice IZOBLOK  sú drevocementové tvarovky so železobetónovým jadro.



Navrhnuté: 
obvodové  murivo:
- drevocementové tvarovky s tepelnou izoláciou IZOBLOK 30/7 (U=0,38 [W/m*K]) so žb. jadrom hr.
150mm.

vnútorné nosné murivo:
- drevocementové tvarovky bez tepelnej izolácie IZOBLOK 25/0 so žb jadrom hr.180mm.
priečky:
- drevocementové tvarovky bez tepelnej izolácie IZOBLOK 15/0 so žb.jadrom hr.90mm

c.4) vodorovné konštrukie

Stropy  v  oboch  budovách  (rodinný  dom  a  adv.kancelária)  sú  riešené  ako  monolitické
železobetónové (betón: C20/25, oceľ  B500).Popri betónovaní stropu budú zároveň zabetónované
aj  vence,ktoré  prebiehajú  v  úrovni  stropu(betón  C30/35;  výztuž:  ocel  B  500  -  2*ø10;   2*ø10;
strmienka E6/250).Konkrétne poobvode objektu a po vnútorných nosných stenách. 
Preklady nad dvermi a oknami budú vytvorené z tvaroviek IZOBLOK vložením požadovanej výztuže
podľa statického výpočtu do príslušnych otvorov v tvarovke.
Na prichytenie tienenia budú použité ISOKORB nosníky,typ KSH.Ich umiestnenie viz.Vykres stropu
1.NP.
V rodinnom dome (1.NP, 2.NP) a advokátnej kancelárií bude realizovaný SDK podhľad výšky 200m.

c.5) Schodisko

Konštrukcia schodika je navrhnutá ako ŽB lomená doska s nabetónovanými stupňami 
(betón: C20/25, oceľ B500).Následne budú obložené keramickou dlažbou(1.PP-1.NP) a drevennými
vlysmi(1.NP-2.NP)
Na schodisku bude osadené zábradlie výšky 1,0m z nerezovej ocele.Madlá budú drevené.

   schodisko 1.PP – 1.NP  

-dvojramenné

širka ramena: 1000mm

šírka medziposdesty: 1000mm

počet stupňov v 1 rameni: 9

výška stupňa: 176,66mm

šírka stupňa: 300,00mm

 schodisko 1.NP – 2.NP

-dvojramenné

širka ramena: 1000mm

šírka medziposdesty: 1000mm

počet stupňov v 1 rameni: 9

výška stupňa: 173,66mm

šírka stupňa: 300,00mm



 c.6) Strešné konštrukcie

Zastrešenie  objektu  je  navrhnuté  ako  jednoplášťová  plochá  DUO  strecha  s  výškou  atiky
900mm.Skladba strešnej konštrukcie je zobrazená na výkrese RD – Pôdorys strechy.Spád strešnej
roviny min.2% je docielený monolitickou spádovou vrstvou z polystyrénbetónu min hr. 50mm.
Nad strešnou krytinou budú vyvedené prestupy od ZTI(odvetranie kanalizácie,odvod vzduchu od
digestora a pod).

c.7) komíny
V objekte  rodinného domu je  navrhnuté  jedno komínové teleso.Bude použitý  systém Schiedel
Quadro na plynné palivo,komínové tvárnice Schiedel Quadro 1218L s keramickou vložkou Schiedel
Quadro 18,priemer 180mm.Súčasťou komínového telesa bude komínová vložka SCHIEDEL QUADRO
18 dvířka 66 k upevneniu komínovýych dvierok.Pod touto vložkou sa bude nachádzať Podstavec
kondenzátu SCHIEDEL QUADRO 18 na odvod kondenzátu.Nad strešnou rovinou bude komínové
teleso  opatrené  omietkou  s  výztužnou  sieťkou  a  ukončené  nerezovou  krycou  hlavicou
SchiedelQuadro MA 1820.Komín bude vyvedený 1,0m nad atiku.Účinná vyška je zaistená.

c.8) hydroizolácia

Hydroizolácia stavby bude zaistená pomocou hydroizolačného  pásu s vložkou zo sklennej tkaniny
ELASTEK  50  SPECIAL  MINERAL  hr.5mm.  Na  zvislých  konštrukciach  bude  táto  izolácia  chránená
pomocou  tepelnej  izolácie  STYRODUR.Hydroizolácie  je  na  zvislých  konštrukciach  vytiahnutá
250mm  nad  úroveň  terénu.Pred  položením  hydroizolačných  pásov  bude  na  podkladný  betón
nanesený penetračný náter DEKPRIMER.Izolácia musí byť položená spojito v celom rozsahu.Musia
byť  dodržané  technologické  postupy  a  predpisy.Vodorovná  hydroizolácia  bude  v  celej  ploche
objektu.Napojenie izolácie musí umožniť dilatáciu.
Hydroizoláciu plochej strechy tvorí  hydroizolačná fólia z mäkčeného PVC DEKPLAN 76 hr. 1,5mm.

c.9) tepelná izolácia
Oba stavebné objekty (rodinný dom a adv.kancelária) sú dodatočne zateplené tepelnou izoláciou
ISOVER  EPS  Grey  Wall  hr.150mm  (λ=0,033  [W/m*K]).Izolácia  je  k  podkladu  lepená  pomocou
lepiaceho tmelu CEMIX FLEX T a následne je prichytená tanierovými kotvami.
Strecha je riešená ako jednoplášťová DUO.Vrchná izolácia v skladbe je ISOVER STYRODUR 3035 CS
(λ=0,037  [W/m*K])  hr.200mm,spodnú  izoláciu  tvorí  ISOVER  EPS  S100  (λ=0,037  [W/m*K])
hr.50mm.Izolácia je volne položená,stabilizáciu zabezpečuje vrchná vrstva konštrukcie – štrk.frakcia
16/32mm.
Tepelná izolácia spodnej  stavby je  zabezpečená pomocou izolácie z extrudovaného polystyrénu
ISOVER STYRODUR 3035 CS hr.100mm (λ=0,037 [W/m*K]).Izolant je k podkladu lepený pomocou
tmelu.
V podlahách ležiacich na teréne je ako izolant použitý  ISOVER EPS GreyWall hr.90mm (λ=0,033
[W/m*K]).

c.10) úpravy povrchov

Vonkajšia omietka
Baumit  openTop  hr.5mm  -  tenkovrstvá  omietka  pastovitej  konzistencie.Základnú  vrstvu  pod
omietkou bude tvoriť lepiaca hmota na bázi cementu Baumit openContact hr.5mm.
Na omietnutie sokla bude použitá omietka Baumit MCS 35 – jednovrstvová vápennocementová
omietka.
Ako podklad pod omietky bude použitý  základný náter Baumit PremiumPrimer + armovacia sieťka
Baumit openTex 4x4mm.



Vnútorná omietka
Baumit MPI 25 hr.10mm– jednovrstvová vápennocementová omietka hladená.Ako podklad pod
omietku bude použitý  Baumit Prednástrek hr.5mm. 
Všetky vnútorné zaomietané steny budú opatrené oteruodolnou dizperznou maľbou.Podklad pod
finálnym maliarskym náterom bude opatrený penetračným náterom.

Miestnosti  s  mokrým/vlhkým  prostredím  a  sociálne  zariadenia  budú  opatrené  keramickým
obkladom.Špáry keramického obkladu budú vyplnené špárovacím tmelom.Špáry pri  vnútorných
kútoch  a napojenie na ostatné konštrukcie bude riešené pomocou silikónového tmelu vo farbe
špárovacieho tmelu.

c.11) podlahy
V objekte sa vyskytujú 2 základné výšky podláh:

• podlahy v 1.PP a 1.NP majú hrúbku 150mm
• podlahy v 2.NP majú hrúbku 100mm

Skladby  podláh  a  špecifikácia  jednotlivých  vrstiev  sú  uvedené  v  prílohe  SKLADBY  PODLÁH  A
OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ.

c.12) obklady
V miestnostiach hygienických zariadení a kuchyne je navrhnutý keramický obklad,ktorý je lepený k
podkladu  pomocou  lepiaceho  tmelu.Poloha,výška  a  rozsah  obkladu  je  určený  v  príslušných
pôdorysoch.

c.13) výplne otvorov

Podrobne riešené v prílohe ŠPECIFIKÁCIA VÝPLNE OTVOROV.

c.14) konštrukcia terasy
Na  južnej  strane  objektu  je  navrhnutá  drevená  podlaha.Vstup  na  terasu  je  možný  z  oývacej
izby.Skladba terasy je uvedená v prílohe SKLADBY PODLÁH A OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ.
 
c.15) tesárske  výrobky

Podrobne riešené v prílohe VÝPIS TESÁRSKYCH VÝROBKOV.

c.16) klampiarske  výrobky

Podrobne riešené v prílohe VÝPIS KLAMPIARKSYCH VÝROBKOV.

c.17) zámočnícke  výrobky

Podrobne riešené v prílohe VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV.

c.18) vetranie

Vetranie objektov je riešené pomocou okien,okenné kovanie umožňuje mikroventiláciu.

V kuchyni je navrhnutý cirkulačný digestor s uhlíkovým filtrom MAAN Komoda Touch G.



d) Napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru

Projektová dokumentácia rieši úpravu pozemkov 571/10 a 571/11.Navrhnutý objekt je napojený na
komunikáciu,ktorá bude vybudovaná pre budúcu výstavbu v tejto oblasti.Táto komunikácia bude
napojená na stávajúcu komunikáciu,ktorú vlastní obec Považské Podhradie.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.

Objekty  budú  napojené  na  verejný  vodovov,plynovod,sieť  nízkeho  napätia  a  verejnú  jednotnú
kanalizáciu.

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

Náväznosť objektu na dopravnú infraštruktúru je daná dokumentáciou pre územné konanie a vydaným
územným rozhodnutím pre výstavbu RD v danej lokalite.Navrhované objekty budú napojené vjazdom na
miestnu pozemnú komunikáciu.

f) Vplyv stavby na životné prostredie a riešenie jeho ochrany
Stavba a jej užívanie nebude mať negatívny dopad na životné prostredie.
Odpadové hospodárstvo při užívaní objektu:
Počas  užívania  objektu  bude  vznikať  bežný  komunálny  odpad(plasty,papier,sklo  a  biologický
odpad).Mesto  má  pravidelný  odvoz  odpadkov.Odpadové  vody  budú  zaústené  do  stávajúcej
kanalizácie.

g) Riešenie bezbariérového užívania naväzujúcich verejne prístupných plôch a komunikácii
Objekt rodinného domu nebude riešený ako stavba s bezbarierovým prístupom.Vstupné otvory
majú  výškové rozdiely vačšie než 20mm.V objekte sa nachádza schodisko.

Objekt advokátnej kancelárie je riešený ako stavba s bezbarierovým prístupom.Vstup do objektu je
možný  pomocou  rampy  so  sklonom  6%.V  objekte  sú  osadené  dvere  šírky  900mm,aby  bol
umožnený pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu.

h)  Prieskumy  a  merania,  ich  vyhodnotenie  a  zaclenenie  ich  výsledkov  doprojektovej
dokumentácie

Realizované prieskumy:

• V danej oblasti bol už v minulosti vykonaný geologický prieskum. Na základe
ktorého sa urcilo, že zemina spadá do triedy F6.

• Prieskum na výskyt radónu,radónové riziko nízke.

i) Údaje o podkladoch pre vytýcenie stavby, geodetický referencný polohový a výškový systém.

Vytýčenie objektu sa realizuje podľa príslušnej projektovej dokumentácie geodetickou firmou,ktorá
disponuje príslušným oprávnením.

Ku  kolaudácií  a  k  zápisu  do  katastra  nemovitostí  bude  zhotovený  geodetický  plán,ktorý  bude
zhotový odborná firma.



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

Stavba  je členená na 2 stavebné objekty – rodinný dom a advokátnu kanceláriu (prevádzka).

k) Vplyv stavby na okolné pozemky a stavby, ochrana okolia stavby pred negatívnymi úcinkami
realizácie stavby a po jej ukoncení, resp. ich minimalizácia
Stavba a jej prevádzka nebude mať negatívny vplyv na okolie a životné prostredie.Po dobu výstavby
dôjde k dočasnému zvýšeniu hladiny hluku.
Dažďové vody budú odvedené do verejnej jednotnej kanalizácie.

l) Spôsob zaistenia ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov
Stavebné práce budú realizované odbornou stavebnou firmou za dodržania platných predpisov a
noriem  a  to  hlavne  narízení  vlády  c.  591/2006  Sb.  O  bližších  minimálních  požadavcích  na
bezpecnost a  ochranu zdraví  pri  práci  na staveništi  a narízení  vlády c.  362/2005 Sb.  O bližších
požadavcích na bezpecnost a ochranu zdraví pri práci na pracovištích s nebezpecím pádu z výšky
nebo do hloubky.

2) Mechanická odolnosť a stabilita
Na  výstavbu  rodinného  domu  a  advokátnej  kancelárie  sú  navrhnuté  iba  také  materiály,ktoré
spĺňajú  dostatočnú  mechanickú  odolnosť  po  celú  dobu  životnosti  stavby.Stabilita  stavbybude
zaistená dodržaním navrhnutých systémových riešení a technologických procesov a postupov pri
výstavbe.

3) Požiarna bezpečnosť
Protipožiarna bezpečnosti stavby je spracovaná ako samostatná príloha projektovej dokumentácie -
viz. SPRÁVA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI.

4) Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia
Realizácia stavby ani následné užívanie stavby nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.
Osvetlenie obytných miestností je dostatočné.,realizované prirodzene pomocou okien.Pri návrhu
prirodzeného  osvetlenia  bola  dodržaná  zásada,že  plocha  okien  má  byť  väčšia  než  1/8  plochy
miestnosti.Vetranie miestností je zabezpečené pomocou okien.
Pri  vlastnej  realizácií  stavby  musí  byť  zaistená  likvidácia  odpadov  v  rámci  odpadového
hospodárstva realizačnej firmy.

Základné povinnosti p  ô  vodcu   odpadu:  
Zaradené  odpady  podľa  katalógu  odpadov,uvedeného  vo  vyhláške  ministerstva  ŽP  č.381/2001
Sb.,zhromažďovať podľa jednotlivých druhov.

Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov  a zabezpečiť ich pred znehodnotením,
odcudzením  alebo  iným  nežiaducim  únikom.Pôvodca  odpadu  je  zodpovedný  za  nakladanie  s
odpadmi od doby ich použitia alebo zneškodnenia.Viesť evidenciu v rozsahu stanovenom zákonom
č.185/2001  Sb.  a  vyhláškou  ministerstva  ŽP  č.383/2001  Sb.  o  podrobnostiach  nakladania  s
odpadmi.

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



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  bdue  vyhradené  zabezpečené  miesto.Miesto  bdue  označené  identifikačnými
lístkami každého 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 železo a ocel 
17 04 07 směsné kovy 
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 

5) Bezpečnosť pri užívaní
Stavba  je  navrhnutá  tak,aby  v  priebehu  jej  užívania  a  prevádzky  nedochádzalo  k  úrazu
pošmyknutím,pádom,nárazom,popálením,zásahom  el.prúdom,výbuchom  vo  vnútri  alebo  v
blízkosti  stavby.Pri  užívaní  stavby  nebude  ohrozená  bezpečnoť  premávky  na  pozemných
komunikáciach.

6) Ochrana proti hluku
Pri prevádzke objektu nebude vznikať nadmerný hluk.Stavebné konštrukcie sú navrhnuté tak,aby
spĺňali požiadavky ČSN 730532 Akustika – ochrana proti  hluku v budovách a súvisiace akustické
vlastnosti stavebných vlastností.

7) Úspora energie a ochrana tepla
Budova  je  navrhnutá  tak,aby  spotreba  energie  na  jej  vykurovanie  a  vetranie  bola  čo
najnižšia.Všetky konštrukcie spĺňajú hodnoty požadovaného súčiniteľa prestupu tepla U podľa ČSN
73 0540-2(2011).Pri návrhu  budovy boli rešpektované klimatické podmienky danej lokality.

8. Riešenie prístupu a užívanie stavby osobami s obmedzenou  schopnostou pohybu a
orientácie
Objekt rodinného domu nebude riešený ako stavba s bezbarierovým prístupom.Vstupné otvory
majú  výškové rozdiely vačšie než 20mm.V objekte sa nachádza schodisko.

Objekt advokátnej kancelárie je riešený ako stavba s bezbarierovým prístupom.Vstup do objektu je
možný  pomocou  rampy  so  sklonom  6%.V  objekte  sú  osadené  dvere  šírky  900mm,aby  bol
umožnený pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu.



9. Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia

Bol vykonaný prieskum na výskyt radónu,ktorý stanovil  nízky radónový index.Ako ochrana proti
radónu bude slúžiť použitá hydroizolácia,ktorá bude zároveň tvoriť ochranu proti zemnej vlhkosti.

Objekt sa nenachádza v seizmicky aktívnom pásme,podolovanom území a ani  v  ochrannom či
bezpečnostnom pásme.

10) Ochrana obyvateľstva

Stavba  je  navrhnutá  a  realizovaná  tak,aby  neohrozovala  život,zdravie,životné  podmienky  jej
užívateľov a užívateľov okolných stavieb.

11) Inžinierske stavby

a) Odvodnenie územia vrátane zneškodnovania odpadových vôd

Odpadové vody budú odvádzané do jednotnej verejnej kanalizácie.Dažďové vody budú rovnako
ako odpadové odvádzané do jednotnej kanalizácie.

b) zásobovanie vodou

Objekty sú napojené na verejný vodovod prípojkami,na ktorých sú osadené vodomery.

c) zásobovanie energiami

Oba stavebné objekty budú napojené na verejné vedenie NN káblovou prípojkou a nízkotlakou
plynovou prípojkou na verejný nízkotlaký plynovod.

d) riešenie dopravy

Projektová dokumentácia rieši úpravu pozemkov 571/10 a 571/11.

Navrhnutý objekt je napojený na komunikáciu,ktorá bude vybudovaná pre budúcu výstavbu v tejto
oblasti.Táto komunikáciu bude napojená na stávajúcu komunikáciu.K objektu patria aj 3 parkovacie
miesta,ktoré budú priamo napojené na plánovanú komunikáciu.

e) Povrchové úpravy okolia stavby, vrátane vegetacných úprav

Kryty  všetkých navrhovaných plôch budú realizované z betónovej  dlažby.Podkladné a ochranné
konštrukcie budú z kameniva.Okolo domu bude na určených miestach vytvorený obsyp z riečneho
kameniva  namiesto odkvapoveého chodníka.Zvyšok  pozemku bude zatrávnený  a  využívaný ako
záhrada.

12. Výrobné a nevýrobné technologické zariadenia stavieb

Na pozemku sa nenachádzajú žiadne výrobné ani nevýrobné zariadenia.



                                                             

TECHNICKÁ SPRÁVA
Novostavba rodinného domu s advokátnou kanceláriou 

 v mestskej časti Považské Podhradie
obec Považská Bystrica

parc.č. 571/10 a 571/11

TOMÁŠ MIKUŠKA



                                                             
1) Účel objektu 

Jedná  sa  o  novostavbu  rodinného  domu  s  advokátnou   kanceláriou.  Projektová
dokumentácia je zpracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby.

2) Zásady architektonického, funkčného a dizpozičného a výtvarného riešenia a riešenia
vegetačných úprav okolia objektu,vrátane riešenia prístupu a užívania objektu osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

 2.1 Zásady architektonického, funkčného ,dizpozičného a výtvarného riešenia

Projekt  predkladá  novostavbu  rodinného  domu  zohľadňujúci  prianie  investora,splňuje
stavebno-technické  požiadavky  na  výstavbu,využíva  novodobé  možnosti  a  dostupné
technológie,postupy a procesy.
Stavba rešpektuje charakter a danosti okolia.Miesto stavby je situačne určené.
Ďalšími limitujúcimi faktormi ovplyvňujúcimi celkové dispozičné riešenie a architektonické
riešenie  boli  špecifické  podmienky  a  potreby  investora,ktoré  súčasne  spĺňajú  technické
požiadavky na výstavbu a prevádzkové náležitosti.
Hmotová kompozícia rozdeluje návrh na 2 samostatné objekty.
Rodinný dom je navrhnutý ako dvojpodlažný s čiastočným podpivničením.
Advokátná  kancelária  je  navrhnutá  ako  samostatne  stojaca  jednopodlažná  budova  bez
podpivničenia.
Jedná sa o objekty s plochou strechou. 
Vstup a vjazd(na parkovisko a do garáže)nadväzuje na priľahlú komunikáciu.
Materiál a farba fasády u oboch objektov je identická.Fasáda domu i kancelárie je členená
dvernými a okennými otvormi.Výplne otvorov majú farbu imitácie dreva – orech.
Vonkajšie úpravy budú spočívať  vo vytvorení  zpevnených plôch před domom,smerom do
ulice,ktorá bude slúžiť ako hlavná prísutpová komunikácia.
Ďalej sa počíta s hrubými terénnymi úpravami aj so sadovými úpravami pozemku.

Dizpozičné riešenie
Bytová jednotka
Vstup  do  objektu  je  zo  severnej  strany  pozemku  hlavným  vstupným  závetrím,ktoré  je
vytvorenie  z  drev.konštrukcie.Na  vstup  nadvazuje  zádverie  spolu  so  šatníkom  na  odklad
oblečenia.Zo  zádveria  je  vstup do chodby,z  ktorej  je  možný vstup do pracovne,na wc,na
hlavné  schodisko  do  2.NP  a  1.PP  alebo  do  obývacej  izby.Na  obývaciu  izbu  je  napojená
kuchyňa,z ktorej je prístup do  špajze a  jedálne.Z obývacej izby je priamy prístup na terasu a
záhradu,ktorá sa nachádza na južnej strane pozemku.Na 1.NP sa ďalej nachádza garáž,ktorá
má samostatný vstup z vonkajšieho priestoru.
V  2.  NP  je  vstup  z  chodby  do  kúpelne,samostatného  wc,2  detských  izieb  a  rodičovskej
spálne,v ktorej sa nachádza samostatný šatník. 
V 1. PP sa nachádza technická miestnosť a veľký sklad.
Jednotlivé podlažia spája dvojramenné schodisko.

Advokátna kancelária
Samostatne  stojaca  budova  advokátnej  kancelárie  je  tiež  umiestnená  na  1.NP.Vstup  do
objektu je cez hlavný vstup s bezbarierovým prístupom.Za vstupom do objektu sa nachádza
hlavná  chodba,z  ktorej  je  prístup  do  zvýšných  častí  objektu-2  pracovní,bezbarierového
wc,kuchynky a archívu. 



                                                             
2.2 Riešnie vegetačných úprav pozemku

V okolí objektu prebehnú sadové úpravy.Budú vysadené ovocné stromy a okrasné dreviny na
ploche pozemku.

2.3 Riešenie prístupu a užívanie objektu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie

Objekt  rodinného domu nebude  riešený  ako  stavba  s  bezbarierovým  prístupom.Vstupné
otvory majú  výškové rozdiely vačšie než 20mm.V objekte sa nachádza schodisko.

Objekt  advokátnej  kancelárie  je  riešený ako stavba s  bezbarierovým prístupom.Vstup do
objektu  je  možný  pomocou  rampy  so  sklonom  6%.V  objekte  sú  osadené  dvere  šírky
900mm,aby bol umožnený pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu.

3) Kapacity, užitkové plochy, obostavané priestory, zastavané plochy, orientácia,   osvetlenie a
oslnenie

RD
Celková podlahová plocha (bez terás) : 229,93m2
Celková podlahová plocha terás : 15,71m2
Celková podlahová plocha: 245,64m2

ADV.KANCELÁRIA
Celková podlahová plocha: 76,67m2

Zastavaná plocha: 259,72m2
Obostavaný priestor: 1413,2m3
Plocha stavebného pozemku: 1698,66m2
Percento zastavania: 15,29%
Plocha zpevnených plôch: 145,0m2

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,než sú požadované minimálne hodnoty.

4) Technické a konštrukčné riešenie objektu

4.1) zemné práce

V rámci zemných prác sa jedná o odkopanie stávajúcej zeminy pre 1.PP,vykopanie základov
pre rodinný dom a budovu adv.kancelárie,vytvorenie parkovacích miest.Po vykonaní sondy  v
prípade nutnosti  dojde ku statickému zaisteniu a zjednoteniu celej vykopanej jamy podľa
vhodného technologického postupu.

Odkopaná  zemina sa  použije  při  finálnych  terénnych úpravach.Ďalšie  zemné práce  budú
spojené s vytváraním terénnych úprav záhrady a dvora.



                                                             
4.2) základy

Základové  pásy  obvodových  nosných  stien  a  vnútorných  nosných  stien  v  1.PP  budú
realizované z prostého betónu.Betónované všetky naraz.Po vybudovaní 1.PP sa vybetónujú
základy pod obvodovými a vnútornými nosnými stenami.Základy sú navrhnuté v dostatočnej
hĺbke,aby nedochádzalo k premŕzaniu.
Miestnosti budú tepelne izolované pomocou tepelnej izolácie v podlahe.

4.3) zvislé konštrukcie

Navrhnuté: 
obvodové  murivo:
- drevocementové tvarovky s tepelnou izoláciou IZOBLOK 30/7
vnútorné nosné murivo:
- drevocementové tvarovky bez tepelnej izolácie IZOBLOK 25/0
priečky:
- drevocementové tvarovky bez tepelnej izolácie IZOBLOK 15/0

4.4) vodorovné konštrukie

Stropy  v  oboch  budovách  (rodinný  dom  a  adv.kancelária)  sú  riešené  ako  monolitické
železobetónové (betón: C20/25, oceľ  B500).
Popri betónovaní stropu budú zároveň zabetónované aj vence.(betón C30/35; výztuž: ocel B
500 - 2*ø10;  2*ø10; strmienka E6/250). 
Preklady nad dvermi a oknami budú vytvorené z tvaroviek IZOBLOK vložením požadovanej
výztuže podľa statického výpočtu do príslušnych otvorov v tvarovke.
Na prichytenie tienenia budú použité ISOKORB nosníky,typ KSH.Ich umiestnenie viz.Vykres
stropu 1.NP.
V rodinnom dome (1.NP, 2.NP) a advokátnej kancelárií bude realizovaný SDK podhľad výšky
200m.

4.5) Schodisko

   schodisko 1.PP – 1.NP                                       

-dvojramenné

širka ramena: 1000mm

šírka medziposdesty: 1000mm

počet stupňov v 1 rameni: 9

výška stupňa: 176,66mm

šírka stupňa: 300,00mm

 



                                                             
schodisko 1.NP – 2.NP

-dvojramenné

širka ramena: 1000mm

šírka medziposdesty: 1000mm

počet stupňov v 1 rameni: 9

výška stupňa: 173,66mm

šírka stupňa: 300,00mm

 

Konštrukcia schodika je navrhnutá ako ŽB lomená doska s nabetónovanými stupňami (betón:
C20/25, oceľ B500).Následne budú obložené keramickou dlažbou(1.PP-1.NP) a drevennými
vlysmi(1.NP-2.NP).

Na schodisku bude osadené zábradlie výšky 1,0m z nerezovej ocele.Madlá budú drevené.

4.6) Strešné konštrukcie
Zastrešenie  objektu  je  navrhnuté  ako  jednoplášťová  plochá  strecha  s  výškou  atiky
900mm.Skladba strešnej konštrukcie je zobrazená na výkrese RD – Pôdorys strechy.
Nad  strešnou  krytinou  budú  vyvedené  prestupy  od  ZTI(odvetranie  kanalizácie,odvod
vzduchu od digestora a pod).

4.7) Komíny
V  objekte  rodinného  domu  je  navrhnuté  jedno  komínové  teleso.Bude  použitý  systém
Schiedel Quadro  na  plynné  palivo,komínové  tvárnice  Schiedel  Quadro  1218L,prieduch
nerezový,priemer 180mm.Komín bude vyvedený 1,0m nad atiku.
Účinná vyška je zaistená.

4.8) Obvodový plášť
Obvodový  plášť  je  tvorený  systémom  IZOBLOK,  ktorý  je  dodatočne  zateplený  tepelnou
izoláciou ISOVER EPS GreyWall hr.150mm.
Tvárnice  IZOBLOK   sú  drevocementové  tvarovky  s  vloženou  tepelnou  izoláciou
hr.70mm.Nosnú časť tvorí železobetónové jadro hr.150mm.

4.9) Priečky a deliace konštrukcie

Priečky sú tvorené drevocementovými tvarovkami IZOBLOK 15/0 bez tepelenj izolacie.Výplň
priečky tvorí železobetónové jadro hr.90mm.

4.10) Úpravy povrchov

Vonkajšia  omietka  –  Baumit  openTop  -  tenkovrstvá  omietka  pastovitej  konzistencie.Na
omietnutie sokla bude použitá omietka Baumit MCS 35 – jednovrstvová vápennocementová
omietka.
Vnútorná omietka – Baumit MPI 25 – jednovrstvová vápennocementová omietka hladená.



                                                             
Všetky vnútorné zaomietané steny budú opatrené oteruodolnou dizperznou maľbou.Podklad
pod finálnym maliarskym náterom bude opatrený penetračným náterom.
Miestnosti s mokrým/vlhkým prostredím a sociálne zariadenia budú opatrené keramickým 
obkladom.Špáry keramického obkladu budú vyplnené špárovacím tmelom.Špáry pri 
vnútorných kútoch a napojenie na ostatné konštrukcie bude riešené pomocou silikónového 
tmelu vo farbe špárovacieho tmelu.
Podlahy: keramická dlažba, sokel (obklady a dlažby pokladané od hydroizolačného lepiaceho 
tmelu). V obytných miestnostiach je navrhnutá drevenná  parketová podlaha na systémovej 
podložke. 
Po dokončení stavebných prác bude celý objekt vymalovaný. 

4.11) výplne otvorov

Vstupné dvere: plastové  (Ud=1,1W/m2K)
                                             (Ug=0,7W/m2K)
                                             (Uf=0,9W/m2K)

Okenné konštrukcie: plastové  (Uw=1,2W/m2K) pre refenčné okno 1500x1500mm
                                                         (Ug=1,0W/m2K)
                                                         (Uf=1,1W/m2K)

Vnútorné dvere: drevené (plné, čiastočné presklenné)
Garážová vrata:  plastové lamelové
Okná budú opatrené roletami Roka Therm RG.
Design, členenie a povrchová úprava okien a dverí podľa výberu investora.

4.12) izolácie proti zemnej vlhkosti a vode

Hydroizolácia  stavby  bude zaistená  pomocou  hydroizolačnéh pásu  s  vložkou  zo  sklennej
tkaniny ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL hr.5mm. Na zvislých konštrukciach bude táto izolácia
chránená pomocou tepelnej izolácie STYRODUR.Pred položením hydroizolačných pásov bude
na  podkladný  betón  nanesený  penetračný  náter  DEKPRIMER.Izolácia  musí  byť  položená
spojito v celom rozsahu.Musia byť dodržané technologické postupy a predpisy.Vodorovná
hydroizolácia bude v celej ploche objektu.Napojenie izolácie musí umožniť dilatáciu

4.13) klampiarske a zámočnícke výrobky

Všetky  klampiarske  výrobky  budú  z  pozinkovaného  plechu  podľa  ČSN  73  36  10  a
technologických predpisov dodávateľa. Kvoli 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  klampiarských  výrobkov.Všetky
klampiarske prvky a konštrukcie je nutné dilatovať vo vzdialenosti a predpísaným sposobom
podľa technologického predpisu výrobcu a podľa  ČSN 73 36 10.

Zámočnícke  výrobky  budú  z  pozinkovanej  ocele.Všetky  zvárané  spoje  budú  začistené  a
zabrúsené,volné konce trubiek budú uzavreté viečkami.
Všetky  výrobky  budú  dodané  spolu  s  kotviacimi  materiálmi,vo  vonkajšom  alebo  vlhkom
prostredí budú tieto prvky v nerezovej úprave.



                                                             
5) 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.

6) Sposôb založenia objektu

vid d.2) Základy

7) Vplyv objektu a jeho užívania na životné prostredie a riešenie prípadných negatívnych účinkov

Stavba a jej užívanie nebude mať negatívny dopad na životné prostredie.
Odpadové hospodárstvo při užívaní objektu:
Počas užívania objektu bude vznikať bežný komunálny odpad(plasty,papier,sklo a biologický 
odpad).Mesto má pravidelný odvoz odpadkov.
Odpadové vody budú zaústené do stávajúcej kanalizácie.

8) Dopravné riešenie

Projektová dokumentácia rieši úpravu pozemkov 571/10 a 571/11.

Navrhnutý objekt je napojený na komunikáciu,ktorá bude vybudovaná pre budúcu výstavbu
v tejto oblasti.Táto komunikáciu 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.

9)  Ochrana  objektu  před  škodlivými  vplyvmi  vonkajšieho  prostredia,protiradónové
opatrenie

Navrhovaný objekt nie je v záplavovom území.
Stavba sa nenachádza v oblasti,kde sa predpoladá zosuv pôdy.
Stavba sa nevyskytuje v oblasti so seizmickými účinkami.
Na  stavbu  nebudú  posobiť  škodlivé  vplyvy  z  vonkajšieho  prostredia,navrhnutá  izolácia
zároveň kryje radónové riziko.

oplotenie pozemku

Pozemok   bude  oplotený  oplotením  so  systému  z  lúpanýh  tvárnic  (Pref-bef).Parkovacie
miesta budú volne prístupné z komunikácie.
Meranie spotreby inžinierských sietí bude prístupné na objekte.

10) 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 při
práci na stavenisku a musí sa výchádzať zo zákona č. 309/2006 Sb za 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 při činnosti
alebo poskytovaní služieb mimo pracovnoprávne vzťahy (zákon o zaistení ďalších podmienok
bezpečnosti a ochrany zdravia při 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 dodatkou a zmien.

V Brne  24. 5. 2013                                                                         Tomáš Mikuška ...........................



Záver: 
Spracovanie bakalárskej práce na zadanú tému RODINNÝ DOM S ADVOKÁTNOU 
KANCELÁRIOU vyžadovalo využitie a zvládnutie všetkých poznatkov získaných pri štúdiu 

na Fakulte stavebnej VUT v Brne.Snahou bolo navrhnúť rodinný dom, ktorý bude plniť tak 

požiadavky investora, ako aj všetky štandardy dnešnej doby. Rodinný dom je navrhnutý ako 

čiastočne podpivničená trojpodlažná budova s garážou pre 1 osobný automobil. Samostatne 
stojaca jednopodlažná budova advokátnej kancelárie je navrhnutá z rovnakých konštrukčných 

systémov ako rodinný dom. 
Výsledkom je stavba zapadajúca svojím vzhľadom do lokality a umožňujúca maximálne 

využitie svojho funkčného potenciálu. 



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

dokumentace pro provádění stavby 
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Zoznam použitých skratiek: 
RD - rodinný dom 

1.PP - suterén 

1.NP - prvé nadzemné podlažie 

2.NP - druhé nadzemné podlažie 

XPS - extrudovaný polystyrén 

EPS - expandovaný polystyrén 

HI - hydroizolácia 

TI - tepelná izolácia 

Bpv - výškový systém "Balt po vyrovnaní" 

PT - pôvodný terén 

UT - upravený terén 

TB - železobetón 

PB - prostý betón 

PSB - polystyrén betón 



ZOZNAM PRÍLOH: 
ZLOŽKA A: 

TEXTOVÁ ČASŤ BAKALÁRSKEJ PRÁCE 

 

ZLOŽKA B: 
B 1.01 - RD ZÁKLADY M1:100 

B 1.02 – RD PÔDORYS 1.PP M1:100 

B 1.03 – RD PÔDORYS 1.NP M1:100 

B 1.04 – RD PÔDORYS 2.NP M1:100 

B 1.05 – RD STROP NAD 1.NP M1:100 

B 1.06 – RD PDORYS STRECHY M1:100 

B 1.07 – REZ A-A M1:100 

B 1.08 – AK ZÁKLADY M1:100 

B 1.09 – AK PÔDORYS 1.NP M1:100 

B 1.10 – AK STROP NAD 1.NP M1:100 

B 1.11 – AK PÔDORYS STRECHY M1:100 

B 1.12 – POHĽADY S J M1:100 

B 1.13 – POHĽADY V Z M1:100 

B 1.14 – ŠTÚDIA - RD PÔDORYS 1.PP M1:100 

B 1.15 – ŠTÚDIA - RD PÔDORYS 1.NP M1:100 

B 1.16 – ŠTÚDIA - RD PÔDORYS 2.NP M1:100 

B 1.17 – ŠTÚDIA - AK PÔDORYS 1.NP M1:100 

 

ZLOŽKA C 

ČÁST C1: ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A,B,C dle vyhl.499/2006 Sb. 
C 1.A – SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

C 1.B – SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

C 1.C – SITUÁCIA M1:200 

ČÁST C2: ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE F dle vyhl.499/2006 Sb. 
C 2.A - TECHNICKÁ SPRÁVA 

C 2.01 - RD ZÁKLADY M1:50 

C 2.02 – RD PÔDORYS 1.PP M1:50 

C 2.03 – RD PÔDORYS 1.NP M1:50 

C 2.04 – RD PÔDORYS 2.NP M1:50 

C 2.05 – RD STROP NAD 1.NP M1:50 

C 2.06 – RD PÔDORYS STRECHY M1:50 



C 2.07 – REZ A-A M1:50 

C2.08 – REZ B-B M1:50 

C 2.09 – AK ZÁKLADY M1:50 

C 2.10 – AK PÔDORYS 1.NP M1:50 

C 2.11 – AK STROP NAD 1.NP M1:50 

C 2.12 – AK PÔDORYS STRECHY M1:50 

C 2.13 – POHLADY S J M1:50 

C 2.14 – POHLADY V Z M1:50 

C 2.15 – DETAIL - ATIKA M1:10 

C 2.16 – DETAIL - STREŠNÁ VPUSŤ M1:10 

C 2.17 – DETAIL - ZÁKLAD M1:10 

C 2.18 – DETAIL - SVETLÍK M1:10 

C 2.19 – DETAIL – STREŠNÝ CHRLIČ M1:10 

C 2.20 – SKLADBY PODLÁH A OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ  

C 2.21 – ŠPECIFIKÁCIA VÝPLNÍ OTVOROV – EXTERIÉR 

C 2.22 – ŠPECIFIKÁCIA VÝPLNÍ OTVOROV – INTERIÉR 

C 2.23 – VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV 

C 2.24 – VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV 

C 2.25 – VÝPIS TESÁRSKYCH VÝROBKOV 

 

ČÁST C3: 

C 3.1 – SPRÁVA POŽIARNEJ OCHRANY 

C 3.1.a – SITUÁCIA ODSTUPY 

C 3.2 –   

C 3.3 – VÝPOČET SCHODISKA 

C 3.4 – VÝPOČET ZÁKLADOV 

C 3.5 – VÝPOČET HRÚBKY STROPU 

ZHODNOTENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A OBJEKTOV
Z HLADISKA POŽIADAVIEK TEPELNEJ TECHNIKY A AKUSTIKY


