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Abstrakt: 

Bakalářská práce je zaměřená na návrh rodinného domu. Novostavba je určena pro 4-5 

člennou rodinu. Dům je samostatně stojíci se dvěma nadzemními podlažími a valbovou 

střechou. Předností tohoto domu jsou jeho velké prosklené plochy v obývacím pokoji a v 

druhém podlaží. Svislé nosné a nenosné konstrukce jsou navrženy z tvárnic Ytong. 

Stropní konstrukce je navržena ze stropních panelů. 

 

Kľúčové slová: 

Rodinný dům, zděná konstrukce, valbová střecha, terasa, balkon, prosklené plochy 

 

Abstract: 

Bachelor´s thesis is focused on the design of the residential house. The new building is 

designed for a family of 4-5 members. The house is detached with two overground floors 

and a hipped roof. The advantage of this house is its large glass surface in the living room 

and second floor. Vertical load-bearing and non-bearing structures are designed from 

Ytong bricks. Ceiling construction is designed from the ceiling panels Spiroll.. 

 

Keywords: 

Residential house, brick construction, hipped roof, terrace, balcony, glass surfaces 
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Úvod 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre reali-

záciu stavby. Projekt sa zaoberá novostavbou jednogeneračného rodinného domu urče-

ného pre 4–5 člennú rodinu, ktorá bude slúžiť ako miesto pre bývanie a relaxáciu. 

Objekt má dve nadzemné podlažia zastrešený valbovou strechou. Rodinný dom je situo-

vaný na mierne svahovitom teréne. Dôraz bol kladený na modernejší výraz stavby z čoho 

vyplýva veľké preklenie v obývacej izby a presklenie obytných miestnosti na druhom 

nadzemnom podlaží s prístupom na balkóny. 
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A SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

A.1 Identifika čné údaje 

A.1.1 Údaje o stavbe 

Názov stavby:   Rodinný dom 

Miesto stavby:  Blansko, parcelné číslo 1365/68 

Kraj:    Jihomoravský 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:   Tomáš Mašek 

    Masarykova 568 

    602 00 Brno 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

Projektant:   Jozef Halgoš 

    Mníchova Lehota 157 

    913 21 Trenčianska Turná 

Hlavný projektant:   Prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. 

A.2 Zoznam vstupných podkladov 

A.2.1 Základné informácie o rozhodnutí alebo opatreniach, na základe 

ktorých bola stavba povolená 

Označenie stavebného úradu:  Blansko 

Meno autorizovaného inšpektora: Pavel Suchý 

Dátum vyhotovenia:   25. 3. 2014 

Číslo rokovacieho rozhodnutia: 689745213 
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A.2.2 Základne informácie o dokumentácii alebo projektovej doku-

mentácii, na základe ktorej bola spracovaná projektová doku-

mentácia pre realizáciu stavby 

Dokumentácia pre stavebné povolenie bola zhotovená Jozefom Halgošom v januári 2014. 

Na jej základe bola vypracovaná dokumentácia na realizáciu stavby. Dokumentácia na 

stavebné povolenie bola schválená stavebným úradom v Blansku. Stavebné povolenie 

bolo vydane dňa 25. 3 2014 pod číslom 689745213. 

A.2.3 Ďalšie podklady 

K realizácii stavby neboli potrebné ďalšie podklady. 

A.3 Údaje o území 

A.3.1 Rozsah riešeného územia 

Stavebný objekt sa nachádza v katastrálnom území Blansko a na pozemku, ktorý je ur-

čený pre výstavbu rodinného domu. 

A.3.2 Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov 

Navrhnutý stavebný objekt sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme alebo záplavo-

vom území. Stavebný objekt sa nenachádza v pamiatkovej zóne a pamiatkovej rezervácii. 

A.3.3 Údaje o odtokových pomeroch 

Dažďová voda bude odvedená do jednotnej kanalizácie a ta následne bude odvedene ve-

rejnou jednotnou kanalizáciou. 

A.3.4 Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, ak nebolo 

vydané územné rozhodnutie alebo územne opatrenie, poprípade 

ak nebol vydaný územní súhlas 

Dokumentácia k realizácii stavebného objektu je v súlade s územne plánovacou doku-

mentáciou. 
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A.3.5 Údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou 

zmluvou územné rozhodnutie nahradzujúce alebo uzemním súh-

lasom, poprípade s regulačným plánom v rozsahu, v ktorom na-

hradzuje územné rozhodnutie, s povolením stavby a v prípade 

stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby údaje 

o jej súlade s územne plánovacou dokumentáciou 

Stavebný objekt sa nachádza na pozemku, ktorý je územným plánom určený na výstavbu 

objektov na bývanie. Rodinný dom splňuje všetky urbanistické regulatívy. 

A.3.6 Údaje o dodržaní obecných požiadaviek na využitie územia 

Daná projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s požiadavkami vyhlášky 

502/2006 Sb., ktorá mení vyhlášku 137/1998 Sb. o obecných technických požiadavkách 

na výstavbu. Obecné technické požiadavky na výstavbu boli splnené. 

A.3.7 Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 

Dokumentácia bola prejednaná s dotknutými orgánmi, požiadavky boli spracované. Po-

žiadavky dotknutých orgánov boli splnené. 

A.3.8 Zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Dokumentácia nemá zoznam výnimiek a nemá úľavové riešenie. 

A.3.9 Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícii 

Nie sú súvisiace a podmieňujúce investície 
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A.3.10 Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých realizáciou stavby 

(podľa katastru nehnuteľností) 

Pozemky dotknuté stavbou: 

Parcelné číslo Výmera Vlastník Druh pozemku 

1365/68 2614 m2 

Tomáš Mašek 

Masarykova 568 

602 00 Brno 

Zastavená plocha 

Záhrada 

 

Susedné pozemky: 

Parcelné číslo Výmera Vlastník Druh pozemku 

1365/69 1544 m2 

Petr Vejvoda 

Lesní 35 

265 47 Bansko 

Zastavená plocha 

Záhrada 

 

Parcelné číslo Výmera Vlastník Druh pozemku 

1365/67 1556 m2 

Josef Malacha 

Lesní 37 

265 47 Bansko 

Zastavená plocha 

Záhrada 

 

Parcelné číslo Výmera Vlastník Druh pozemku 

1365/71 1465 m2 

Martin Svoboda 

Lesní 18 

265 47 Bansko 

Zastavená plocha 

Záhrada 
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Parcelné číslo Výmera Vlastník Druh pozemku 

1365/70 1648 m2 

Zdenka Surmová 

Lesní 16 

265 47 Bansko 

Zastavená plocha 

Záhrada 

 

Katastrálny úrad Blansko 

A.4 Údaje o stavbe 

A.4.1 Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

Jedná sa o novostavbu rodinného domu. 

A.4.2 Účel užívania stavby 

Objekt je určený pre bývanie 

A.4.3 Trvalá alebo dočasná stavba 

Jedná sa o trvalú stavbu 

A.4.4 Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kul-

túrna pamiatka a pod.) 

Stavba nie chránená podľa iných právnych predpisov. 

A.4.5 Údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecných 

technických požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie 

stavieb 

Daná dokumentácia nesplňuje technické požiadavky na stavby a obecné technické požia-

davky zabezpečujúce bezbariérové užívanie stavby. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technic-

kých požadavcích na stavby, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcí zabezpe-

čující bezbariérové užívaní staveb 
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A.4.6 Údaje o splnení požiadaviek dotknutých organov a požiadaviek 

vyplývajúcich z iných právnych predpisov 

Požiadavky dotknutých organov a požiadavky vyplývajúce z iných právnych predpisov 

boli splnené. 

A.4.7 Zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Žiadne výnimky a úľavy nie sú. 

A.4.8 Navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obostavaný 

priestor, úžitková plocha, počet funkčných jednotiek a ich veľ-

kosti, počet užívateľov/pracovníkov a pod.) 

Zastavaná plocha:    483,89 m2 

Obostavaný priestor:    1100 m3 

Úžitková plocha:    346,98 m2 

Obytná plocha:    109,51 m2 

Počet funkčných jednotiek:   1 

Počet užívateľov:    6 

A.4.9 Základná bilancia stavby, (potreby a spotreby médií a hmôt, 

hospodárenie s dažďovou vodou, celkové produkované množstvo 

a druh odpadu a emisii, trieda energetickej náročnosti budov 

a pod.) 

A.4.10 Základne predpoklady výstavby (časové údaje o realizácii 

stavby, členenie na etapy) 

Zahájenie stavby bude najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právnej moci staveb-

ného povolenia. Predpokladaný termín začatia výstavby je 07/2014. Všetky práce budú 

vykonané v jednej etape. Predpokladaný termín dokončenia stavby je 05/2015. 
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A.4.11 Orientačné náklady stavby 

Obostavaný priestor    1100 m3   4500 Kč/m3 

Celkom      4950 tis. Kč 

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

SO 01  Rodinný dom 

SO 02  Vonkajšia terasa 

SO 03  Spevnená plocha – odkvapový chodník 

SO 04  Spevnená plocha – vjazd 
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B SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

B.1 Popis územia stavby 

B.1.1 Charakteristika stavebného pozemku 

Podľa územného plánu mesta Blansko je pozemok určený k trvalej zástavbe. Pozemok je 

rovinný a v súčasnej dobe je zarastený trávnym porastom bez kríkov a stromov. Stavebný 

pozemok je umiestnený pozemku stavebníka. Pod komunikáciou sú umiestnené inžinier-

ske siete a to: vodovodný rad, plynovod – nízkotlakový, jednotná kanalizácia, sdelovacie 

káble, silové vedenie nízkeho napätia. 

B.1.2 Výpočet a zámery vykonaných prieskumov a rozborov (geolo-

gický prieskum, hydrogeologický prieskum, stavebno-historický 

prieskum a pod.) 

Pred začatím projekčných prác bolo vykonané zameranie jestvujúceho terénu, ktoré bolo 

zohľadnené pri návrhu výškového umiestnenia stavebného objektu. Výškové osadenie 

objektu je riešené v časti C Situačné výkresy, výkres C. 2 Koordinačný situačný výkres. 

Na danom pozemku bolo odbornou firmou vykonané meranie objemovej aktivity radonu. 

Bol stanovený nízky radónový index, to znamená, že nie sú potrebné opatrenia na zníže-

nie radiačnej záťaže z podložia. Napriek tomu je ako ochrana navrhnutá hydroizolácia 

Sklobit 40 MINERAL v dvoch vrstvách.  

B.1.3 Jestvujúce ochranné a bezpečnostné pásma 

Pozemok neleží v žiadnom ochrannom a bezpečnostnom pásme. 

B.1.4 Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému úze-

miu a pod. 

Pozemok neleží v záplavovom území, poddolovanom území a ani niektorom podobnom 

území. 
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B.1.5 Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv 

stavby na odtokové pomery v území 

Stavba nebude mat vplyv na okolitú zástavbu a ani na krajinný ráz. V okolí sa nenachá-

dzajú chránené územia, významné krajinné prvky, územný systém ekologickej stability. 

Počas výstavba a počas užívania nebude stavba mať vplyv na niektorú zložku životného 

prostredia. Na pozemku sa nenachádza žiadna vyrastená zeleň a preto nebude potrebný 

výrub zelene. 

Splašková a dažďová voda bude odvedená kanalizačnou prípojkou do verejnej jednotnej 

kanalizácie. 

Odpady: 

Komunálny odpad vytvorený počas užívania stavby bude likvidovaný odvozom špeciali-

zovanou firmou na základe vyhlášky mesta. 

Likvidáciu a odvoz odpadov, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou bude zaisťovať dodá-

vateľ stavby v rámci stavebnej činnosti v súlade so zákonom č. 383/2001 o podrobnos-

tiach s nakladania s odpadmi. Počas stavebných prác bude vznikať odpad zatriedený 

podľa vyhlášky č. 381/2001 Sb., ktorý stanový katalóg odpadov. 

17 01  Betón, tehly, škridle, keramika   – O 

17 02 01 Drevo       – O 

17 04 05 Železo a oceľ      – O 

17 09 04 Zmesný stavebný a demolačný odpad  – O 

B.1.6 Požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín 

Pozemok je bez jestvujúcich stavieb a krikov či stromov. To znamená že nebudú vyko-

nané demolácie a ani výrub drevín. 

B.1.7 Požiadavky na maximálne zaberanie poľnohospodárskeho pôd-

neho fondu alebo pozemkov určených k plneniu funkcie lesa (do-

časné/trvalé) 

Požiadavky sa nevyskytujú. 
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B.1.8 Územno-technické podmienky (hlavne možnosť napojenia na 

jestvujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru) 

Prístup na stavenisko je zaistený z komunikácie miestneho charakteru.  

B.1.9 Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace 

investície  

Nevyskytujú sa. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

Jedná sa o rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami. 

Zastavaná plocha:    483,89 m2 

Obostavaný priestor:    1100 m3 

Úžitková plocha:    346,98 m2 

Obytná plocha:    109,51 m2 

Počet funkčných jednotiek:   1 

Počet užívateľov:    6 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

a) Urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia 

Rodinný dom má dve nadzemné podlažia. RD má atypickú pôdorysnú plochu. Strešná 

konštrukcia je jednoplášťová valbová strecha so sklonom 22°.  

Stavba rodinného domu svojím tvarom nenarušuje okolitú zástavbu. 
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b) Architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové rie-

šenie 

Rodinný dom má dve nadzemné podlažia. RD má atypickú pôdorysnú plochu. Strešná 

konštrukcia je jednoplášťová valbová strecha so sklonom 22°. Strešnú krytinu tvorí kera-

mická škridla TONDACH typu SANBA 11 vo farbe Engoba čierna. 

Hlavný vstup do RD je z juhovýchodnej strany objektu. Ďalší možný vstup je zo severo-

západnej strany a jedná sa o vstup do technickej miestnosti alebo garáže. 

Fasáda objektu je bez kontaktného zateplenia. Fasáda je bielej farby a doplnená kamen-

ným obkladom. Presnejšia štruktúra fasády viď Zložka 3 – D.1.1 Architektonicko-sta-

vebné riešenie výkres D1.1.05 Pohľady. Okná sú plastové tmavo šedej farby a vchodové 

dvere sú hliníkové taktiež tmavo šedej farby. 

Rodinný dom je založený na základových pásoch z prostého betónu triedy C16/20. 

 Obvodové konštrukcie sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic Ytong Theta+P1,8-

300 hrúbky 500 mm na murovaciu maltu Ytong. Vnútorné nosné konštrukcie sú navrh-

nuté z pórobetónových tvárnic Ytong P4-500 hrúbky 250 mm na murovaciu maltu Ytong. 

Stropná konštrukcia je navrhnutá z predpätých stropných panelov Spiroll 200. 

Okná sú platové zasklené trojsklom a sú tmavo šedej farby. Vchodové dvere sú hliníkové, 

tmavo šedej farby. Presklené časti dvier sú zasklené izolačným trojsklom. 

Fasáda je navrhnutá z vápennej omietky bielej farby. Na fasáde je taktiež navrhnutý ob-

klad na betónovej báze, odtiene krémovej. 

B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výstavby 

Na juhovýchodnej strane objektu je hlavný vstup, ktorým sa dostaneme do zádveria. Zo 

zádveria sa dvernými otvormi dostaneme do garáže, z ktorej sa dostaneme do technickej 

miestnosti. Zo zádveria sa taktiež dostaneme chodby, z ktorej je prístup do kuchyne spo-

jenej s obývacou izbou, z ktorej je zase prístup na vonkajšiu terasu. Z chodby sa dosta-

neme na WC alebo do ďalšej časti podlažia kde sa nachádza obytná miestnosť s kúpeľnou 

a šatníkom. Na chodbe sa nachádza schodisko, ktoré vedie do druhého nadzemného pod-

lažia. 
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V 2NP sa nachádzajú dve detské izby, pracovňa, spálňa, WC a kúpeľňa. Z obytných 

miestností je prístup na balkón. 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 

Rodinný dom nie je určená k užívaniu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 

Počas užívania stavby musia byt rešpektované všetky prevádzkové predpisy, nariadenia 

a obecne bezpečnostné predpisy k nainštalovaným spotrebičom a zariadeniam. 

Stavebník (užívateľ) bude zaisťovať pravidelnú údržbu všetkých zariadení a vykonávanie 

revízii. 

B.2.6 Základná charakteristika objektu 

a) Stavebné riešenie 

Rodinný dom je založený na základových pásoch z prostého betónu triedy C16/20. 

 Obvodové konštrukcie sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic Ytong Theta+P1,8-

300 hrúbky 500 mm na murovaciu maltu Ytong. Vnútorné nosné konštrukcie sú navrh-

nuté z pórobetónových tvárnic Ytong P4-500 hrúbky 250 mm na murovaciu maltu Ytong. 

Stropná konštrukcia je navrhnutá z predpätých stropných panelov Spiroll 200. 

Okná sú platové zasklené trojsklom a sú tmavo šedej farby. Vchodové dvere sú hliníkové, 

tmavo šedej farby. Presklené časti dvier sú zasklené izolačným trojsklom. 

Fasáda je navrhnutá z vápennej omietky bielej farby. Na fasáde je taktiež navrhnutý ob-

klad na betónovej báze, odtiene krémovej. 

b) Konštruk čné riešenie 

Viď časť D.1.2 Stavebno-konštrukčné riešenie 
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c) Mechanická odolnosť a stabilita 

Stavba je navrhnutá tak, aby zaťaženie pôsobiace na ňu počas priebehu výstavby a počas 

užívania nemalo za následok: zrútenie celej stavby alebo jej časti, poškodenie iných častí 

stavby alebo technických zariadení alebo inštalovaného vybavenia v dôsledku väčšieho 

pretvorenia nosnej konštrukcie. 

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zaria-

dení 

Keďže stavba nie je určená k výrobe, nenachádzajú sa výrobné technologické zariadenia. 

B.2.8 Požiarno-bezpečnostné riešenie 

Viď samostatná Požiarna správa v zložke Požiarno-bezpečnostné riešenie. 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 

a) Kritéria tepelno-technického hodnotenia 

Viď samostatné Tepelnotechnické posúdenie objektu zložka Stavebná fyzika. 

b) Energetická náročnosť stavby 

Neposudzuje sa. 

c) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energie 

Neposudzuje sa. 

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné 

a komunálne prostredie 

Dokumentácia splňuje požiadavky stanovené stavebným zákonom a vyhl. O obecných 

technických požiadavkách na výstavbu č. 268/2009 Sb. a vyhl. Č. 502/2006 Sb. o zmene 

vyhlášky o obecných technických požiadavkách na výstavbu. 
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B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho pro-

stredia 

a) Ochrana pred prenikaním radónu z podložia 

Na danom pozemku bolo odbornou firmou vykonané meranie objemovej aktivity radonu. 

Bol stanovený nízky radónový index, to znamená, že nie sú potrebné opatrenia na zníže-

nie radiačnej záťaže z podložia. Napriek tomu je ako ochrana navrhnutá hydroizolácia 

Sklobit 40 MINERAL v dvoch vrstvách.  

b) Ochrana pred bludnými prúdmi 

Bludné prúdy sa na pozemku nevyskytujú. 

c) Ochrana pred technickou seizmicitou 

Seizmicita sa na pozemku nevyskytuje. 

d) Ochrana pred hlukom 

Všetky deliace konštrukcie medzi jednotlivými miestnosťami budú splňovať požiadavky 

normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustic-

kých vlastností stavebních výrobků. 

e) Protipovodňové opatrenie 

Objekt sa nenachádza v záplavovom území. 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 

B.3.1 Pripájacie miesta technickej infraštruktúry 

Objekt bude napojení na potrebné inžinierke siete a to: na prípojku jednotnej kanalizácie, 

na vodovodnú prípojku, prípojku silového vedenia nízkeho napätia. 
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B.3.2 Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžka 

Rozmery jednotlivých šachiet viď výkres C.2 Koordinačný situačný výkres. Materiálové 

riešenie šachiet a prípojok bude vyhotovené podľa projektovej dokumentácie TZB. 

B.4 Dopravné riešenie 

B.4.1 Popis dopravného riešenia 

Verejná komunikácia je asfaltová  šírky 5,0 m. Vjazd je zo zámkovej dlažby. 

B.4.2 Napojenie územia na jestvujúcu dopravnú infraštruktúru 

Napojenie na verejnú komunikáciu bude vyhotovené pomocou prefabrikovaného obrub-

níka položeného do betónového lôžka. 

B.4.3 Doprava v pokoji 

Rodinný dom obsahuje garáž pre dva automobily s možnosťou státia v garáži aj pred ňou 

na príjazdovej komunikácii. 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 

B.5.1 Terénne úpravy  

Pred začatím vlastnej stavby bude strhnutá ornica v hrúbke 300 mm, ktorá bude uložená 

na pozemku a po dokončení stavebných prác bude použitá na terénne úpravy. 

B.5.2 Použite vegetačné prvky 

Na pozemku budú dodatočne vysadené stromy a kríky. 

B.5.3 Biotechnické opatrenia 

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

B.6.1 Vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda od-

padky a pôda 

Nie sú inštalované stroje alebo zariadenia a technológie, ktoré majú vplyv na životné 

prostredie. 

B.6.2 Vplyv stavby na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pa-

miatkových stromov, ochrana rastlín a živočíchov a pod.) zacho-

vanie ekologických funkcii a väzieb v krajine 

Objekt nemá negatívny vplyv na prírodu a krajinu. 

B.6.3 Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000 

Objekt sa nenachádza v chránenom území Natura 2000,čiže nemá vplyv. 

B.6.4 Návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho konania 

alebo stanoviska EIA 

Nevyskytuje sa. 

B.6.5 Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedze-

nia a podmienky ochrany podľa iných právnych predpisov 

Nevyskytujú sa žiadne návrhy. 

B.7 Ochrana obyvateľstva 

Nie sú žiadne požiadavky na ochranu obyvateľstva. 

B.8 Zásady organizácie výstavby 

B.8.1 Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 

V súčasnej dobre je pozemok nevyužívaný. 
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B.8.2 Odvodnenie staveniska 

Stavenisko nie je potreba zvláštnym technickým opatrením odôvodňovať. 

B.8.3 Napojenie staveniska na jestvujúcu dopravnú a technickú infra-

štruktúru 

V súčasnej dobre je pozemok nevyužívaný. 

B.8.4 Vplyv uskutočňovania stavby na okolité stavby a pozemky 

Celková prevádzka spojená s výstavbou objektu bude prebiehať iba na pozemku staveb-

níka aby nebol obmedzená prevádzka na verejnej komunikácii a neboli narušene pravá 

tretích osôb, hlavne majiteľov susedným pozemkov. Vozidlám, ktoré budú opúšťať sta-

vebný pozemok počas výstavby, musia byť pred vstupom na verejnú komunikáciu očistné 

pneumatiky a aby nedochádzalo k jej znečisťovaniu. Prevádzka na stavenisku bude pre-

biehať medzi 7:00 – 21:00 tak, aby okolité stavby neboli zaťažované hlukom v nočných 

hodinách. 

B.8.5 Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, 

demolácie, vyrub drevín 

Okolie staveniska nepotrebuje ochranu, keďže sa na pozemku nebudú vykonávať demo-

lácie a ani výrub drevín. 

B.8.6 Maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisii pri 

výstavbe, ich likvidácia 

Na pozemku budú umiestnené veľkoobjemové kontajnery, kde bude vymedzený priestor 

pre zariadenie staveniska a manipuláciu. Počas prepravy budú kontajnery zakryté aby 

počas prepravy nedochádzalo k úniku stavebného odpadu. Nakladanie so stavebným od-

padom bude podľa bodu B.1.5 tejto správy. 

B.8.7 Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depónie 

zemín 

Viď bod B.5 tejto správy. 
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B.8.8 Ochrana životného prostredia pri výstavbe 

Nie sú inštalované stroje alebo zariadenia a technológie, ktoré majú vplyv na životné 

prostredie. 

B.8.9 Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, 

posúdenie potreby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci podľa iných právnych predpisov 

Pre zaistenie bezpečnosti prace je potrebné dodržovať základné predpisy bezpečnosti 

práce a súvisiace technické normy a to:  

− Zákoník práce – zákon č. 65/1965  Sb.,(úplné znění zákon č. 126/1994 Sb.) 

− Nařízení vlády č.108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další 

zákony 

− Zákon ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 

Sb.,č.40/1994 Sb., č.203/1994 Sb. a č. 163/1998 Sb. 

− Vyhláška ČÚBP  a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 

doplněná vyhl. č. 98/1982 Sb. 

− Zákon č. 50/1976 Sb. - stavební zákon, ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona ČNR 

č.425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb.,č.43/1994  Sb.,č.19/1997 Sb. a č.83/1998 Sb. 

− Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.19/1979 Sb., doplněná vyhl.č.552/1990 Sb., kterou se určují 

vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

− Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.20/1979 Sb., doplněná vyhl.č.553/1990 Sb., kterou se určují 

vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 

bezpečnosti 

− Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl.č. 324/1990 Sb. a vyhl.č. 

207/1991 Sb. 

− Vyhláška FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, 

ve znění vyhl. č. 24/1990 Sb., č. 533/1992 Sb., č. 619/1992 Sb., č. 123/1993 Sb., 

zákona č. 12/1997 Sb., vyhl. č. 223/1997 Sb. 

− Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti páce a technických zařízení 

při stavebních pracích 
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− Vyhláška MPSV č. 204/1994 Sb., ve znění vyhl.č. 279/1998 Sb., kterou se stanoví 

rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

− Vyhláška MV č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o 

požární ochraně 

− Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů 

− Nařízení vlády č.178/2001 Sb. – podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  

B.8.10 Úpravy pre bezbariérové užívanie stavieb dotknutých výstav-

bou 

Daný objekt nie je určený pre pobyt osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

B.8.11 Zásady pre dopravno-inžinierske opatrenia 

Nevyskytujú sa. 

B.8.12 Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby (re-

alizácia výstavby za prevádzky, opatrenie voči účinkom vonkaj-

šieho prostredia pri výstavbe a pod.) 

Viď B.8.4 tejto správy. 

B.8.13 Postup výstavby, rozhodujúce čiastkové termíny 

Objekt bude realizovaný v jeden etape. 
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D DOKUMENTÁCIA OBJEKTOV A 

TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZARIADENÍ 

D.1 Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie 

1) Technická správa 

a) Účel stavby 

Objekt bude zrealizovaný na pozemku v meste Blansko v katastrálnom území Blansko v 

Jihomoravskom kraji. Objekt bude postavený na nezastavanom pozemku na parcele číslo 

1365/68, ktorý k dnešnému dňu slúži ako trvalý trávnatý porast. Parcela je v súčasnej 

dobe vo vlastníctve majiteľa. 

Stavebný pozemok bude napojený na miestnu komunikáciu III. triedy.  

Objekt je v súlade s územným plánom mesta Blansko. Ide o rodinný dom s dvoma nad-

zemnými podlažiami. Rodinný dom je atypického pôdorysu. Rodinný dom je založený 

na základových pásoch. Strecha je jednoplášťová, valbová. 

b) Kapacitné údaje 

Zastavaná plocha:    483,89 m2 

Obostavaný priestor:    1100 m3 

Úžitková plocha:    346,98 m2 

Obytná plocha:    109,51 m2 

Počet funkčných jednotiek:   1 

Počet užívateľov:    6 
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c) Architektonické riešenie 

Rodinný dom má dve nadzemné podlažia. RD má atypickú pôdorysnú plochu. Strešná 

konštrukcia je jednoplášťová valbová strecha so sklonom 22°. Strešnú krytinu tvorí kera-

mická škridla TONDACH typu SANBA 11 vo farbe Engoba čierna. 

Hlavný vstup do RD je z juhovýchodnej strany objektu. Ďalší možný vstup je zo severo-

západnej strany a jedná sa o vstup do technickej miestnosti alebo garáže. 

Fasáda objektu je bez kontaktného zateplenia. Fasáda je bielej farby a doplnená kamen-

ným obkladom. Presnejšie štruktúra fasády viď Zložke 3 – D.1.1 Architektonicko-sta-

vebné riešenie výkres D1.1.05 Pohľady. Okná sú plastové tmavo šedej farby a vchodové 

dvere sú hlinikové taktiež tmavo šedej farby. 

RD je murovaný a založený na základových pásoch.  

 

Materiálové riešenie 

Rodinný dom je murovaný. Má dve nadzemné podlažia. Založený je na základových pá-

soch z prostého betónu triedy C 16/20. Rodinný dom je zastrešený jednoplášťovou val-

bovou strechou. Výška hrebeňa je 8,23 m. Obrysové rozmery rodinného domu je 13,3 m 

x 17,55 m. Jednotlivé skladby konštrukcii sú popísane v Zložke 3 – D.1.1 Architekto-

nicko-stavebné riešenie Skladby konštrukcií. 

Zemné práce 

Na danom pozemku bude zhrnutá ornica o hrúbke 300 mm a bude uložená na pozemku 

pre ďalšie využitie pri terénnych úpravách pozemku. Hladina podzemnej vody sa nachá-

dza približne 2,2 m pod základovou škárou a nebude ohrozovať základovú škáru a výko-

pové práce. 
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Základové konštrukcie 

Rodinný dom je založený na základových pásoch z prostého betónu triedy C16/20. Pod 

obvodovými stenami sú rozmery základových pásov 700 x 870 mm a pod nosnými ste-

nami 900 x 530 mm. Hĺbka založenia je 1 m pod úrovňou upraveného terénu. Podkladová 

doska je hrúbky 100 mm z prostého betónu doplnená KARI sieťou 4/150x150. Základové 

pásy pod obvodovými stenami sú doplnené tepelnou izoláciou Isover Styrofoam XPS 250 

WB hrúbky 100 mm a nopovou fóliou. Tepelná izolácia bude vytiahnutá 500 mm nad 

úroven upraveného terénu.  

Obvodové konštrukcie 

Obvodové konštrukcie sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic Ytong Theta+P1,8-300 

hrúbky 500 mm na murovaciu maltu Ytong.  

Vnútorné nosné konštrukcie 

Vnútorné nosné konštrukcie sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic Ytong P4-500 

hrúbky 250 mm na murovaciu maltu Ytong. V schodiskom priestore sú nosné steny vy-

murované zo šalovacích  tvárnic KLIK BLOK ST24 hrúbky 250 mm z dôvodu votknutia 

schodiska do týchto stien. 

Vnútorné nenosné konštrukcie 

Vnútorné nenosné konštrukcie sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic Ytong P2-500 

hrúbky 150 mm na murovaciu maltu Ytong.  

Strecha  

Rodinný dom je zastrešený jednoplášťovou valbovou strechou so sklonom 22 °. Skladba 

strechy je presnejšie popísaná v Zložke 3 – D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie 

Skladby konštrukcií. Krytinu je z keramických škridiel TONDACH  typu SANBA 11 vo 

farbe Engoba čierna. Strecha je odvodnená dvoma zvodmi DN 100 z pozinkovaného ple-

chu. Tieto zvody sú napojené na prípojku  jednotnej kanalizácie a odvedené jednotnou 

kanalizáciou  

Schodisko 
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V rodinnom dome je navrhnuté jedno dvojramenné schodisko. Jedná sa o železobetónové 

schodisko 17 x 174,7/ 283 mm. Sklon schodiska je 31°.Zábradlie je oceľové Z oceľových 

rúrok so sklenou výplňou výšky 1000 mm. Zábradlie je kotvené do schodiska. 

Výplňové konštrukcie 

Okná sú platové zasklené trojsklom a sú tmavo šedej farby. Výrobca udáva typický sú-

činiteľ prestupu tepla celého okna 0,75 W/m2K. Vchodové dvere sú hliníkové, tmavo 

šedej farby. Presklené časti dvier sú zasklené izolačným trojsklom. Výrobca udáva sú-

činiteľ prestupu tepla celého výrobku 1,3 W/m2K. 

Vnútorné dvere sú drevené a osadené do obložkovej zárubne. V 1NP sú niektoré dvere 

skladacie. 

Preklady 

Preklady v obvodových stenách sú tvorené z nosného prekladu Ytong NOP hrúbky 375 

mm a doplnený tepelnou izoláciou Isover EPS GrayWall hrúbky 125 mm. Nad garážo-

vými vrátami a pri rohových preskleniach je použitý želzobetónový preklad hrubky 375 

mm a doplnený izoláciou Isover EPS GreyWall hrúbky 125 mm. Vo vnútorných nosných 

stenách sú použité nosné preklady Ytong NOP hrúbky 250 mm. V priečkach sú požité 

preklady Ytong NEP 15 hrúbky 150 mm.  

Izolácia proti vode 

Podkladaná betónová vrstva bude opatrená penetračným náterom DEPRIMER. Izolácia 

je navrhnutá ako asfaltový pás SKLOBIT 40 MINERAL, ktorý je vystužený sklenou tka-

ninou G. Izolácia bude natavená na povrch a uložená v dvoch vrstvách. Škáry sa budú 

prekrývať s presahom minimálne 100 mm. Pri obvodových stenách bude izolácia vytiah-

nutá 500 mm nad úroveň upravené terénu. 
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Izolácia tepelná 

Tepelná izolácia základu je extrudovaného polystyrénu Isover Styrofoam XPS 250WB 

hrúbky 100 mm a je vytiahnutá 500 mm nad úroveň upraveného terénu. V podlahe 1NP 

je tepelná izolácia Isover EPS 200s hrúbky 100 mm. 

V balkóne je navrhnutá tepelná izolácia Isover EPS 200S hrúbky 150 mm.  

Šikmá strecha je zateplená tepelnou izoláciou Isover UNIROL PROFI v jednej časti stre-

chy iba medzi krokvami hrúbkou 100 mm a v druhej časti strechy medzi krokvami 170 

mm a 50 mm pod krokvami.  

Podhľad v 2NP je zateplený tepelnou izoláciou Isover DOMO COMFORT hrúbkou 220 

mm.  

Preklady v obvodových stenách a železobetónové vence sú zateplené tepelnou izoláciou 

Isover EPS GreyWall hrúbky 125 mm. 

Izolácia akustická 

Akustická izolácia je navrhnutá v stropnej konštrukcii z kročajovej tepelnej izolácie 

Isover N 5,0 hrúbky 50 mm. 

Priečka medzi miestnosťami číslom 104 Kuchyňa a 107 Izba bude doplnená o predsadenú 

sadrokartónovú akustickú stenu s minerálnou izoláciou, Hrúbka tejto predsteny je 55 mm. 

Odvetranie 

Odvetranie všetkých miestností bude prirodzené a to oknami.  

Podlahy 

Všetky skladby podláh ju presne popísane v Prílohe skladby podláh. 
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Obklady 

V miestnosti číslo 104 Kuchyňa je keramický obklad medzi pracovnou doskou kuchyn-

skej linky a vrchných skriniek. Obklad začína vo výške 800 mm od podlahy a je 600 mm 

vysoký obklad, to znamená do výšky 1400 mm od podlahy. 

V miestnostiach číslom 106 WC a 109 Kúpeľňa je keramický obklad po celej výške 

miestnosti, to znamená do výšky 2650 mm od podlahy. 

V miestnostiach číslom 204 WC a 205 Kúpeľňa je keramický obklad po celej výške 

miestnosti, to znamená do výšky 2300 mm od podlahy. 

Podhľady 

Podhľady v 2NP vo všetkých miestnostiach okrem chodby budú riešené ako samonosné. 

Podhľad v chodbe bude riešený ako zavesená konštrukcia do klieštin krovu pomocou 

dratou s okami. 

Omietky 

Vnútorné omietky budú vyhotovené z vápennej tenkovrstevnej omietky. Pred zahájeným 

omietok budú dokončene všetky rozvody elektroinštalácie.  

Úprava fasády 

Fasáda je navrhnutá z vápennej omietky bielej farby. Na fasáde je taktiež navrhnutý ob-

klad na betónovej báze, odtiene krémovej. Presné rozvrhnutie fasády viď výkres D1.1.06 

Pohľady. 

Maľby 

Farebné rozvrhnutie miestností presnejšie určí investor. Vnútorne maľby budú vyhoto-

vené náterom značky PRIMALEX. 
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Inštalačné šachty a prímurovky 

d) Dispozičné riešenie  

Na juhovýchodnej strane objektu je hlavný vstup, ktorým sa dostaneme do zádveria. Zo 

zádveria sa dvernými otvormi dostaneme do garáže, z ktorej sa dostaneme do technickej 

miestnosti. Zo zádveria sa taktiež dostaneme chodby, z ktorej je prístup do kuchyne spo-

jenej s obývacou izbou, z ktorej je zase prístup na vonkajšiu terasu. Z chodby sa dosta-

neme na WC alebo do ďalšej časti podlažia kde sa nachádza obytná miestnosť s kúpeľnou 

a šatníkom. Na chodbe sa nachádza schodisko, ktoré vedie do druhého nadzemného pod-

lažia. 

V 2NP sa nachádzajú dve detské izby, pracovňa, spálňa, WC a kúpeľňa. Z obytných 

miestností je prístup na balkón. 

e) Bezbariérové užívanie stavby 

Rodinný dom nie je určený pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

f) Celkové prevádzkové riešenie a technológia výroby 

Na juhovýchodnej strane objektu je hlavný vstup, ktorým sa dostaneme do zádveria. Zo 

zádveria sa dvernými otvormi dostaneme do garáže, z ktorej sa dostaneme do technickej 

miestnosti. Zo zádveria sa taktiež dostaneme chodby, z ktorej je prístup do kuchyne spo-

jenej s obývacou izbou, z ktorej je zase prístup na vonkajšiu terasu. Z chodby sa dosta-

neme na WC alebo do ďalšej časti podlažia kde sa nachádza obytná miestnosť s kúpeľnou 

a šatníkom. Na chodbe sa nachádza schodisko, ktoré vedie do druhého nadzemného pod-

lažia. 

V 2NP sa nachádzajú dve detské izby, pracovňa, spálňa, WC a kúpeľňa. Z obytných 

miestností je prístup na balkón. 
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g) Konštruk čné a stavebnotechnické riešenie a technické vlastnosti stavby 

Rodinný dom je navrhnutý ako murovaná stavba. RD má dve nadzemné podlažia. Zalo-

žený je na základových pásoch z prostého betónu c16/20. Rodinný dom je ukončený val-

bovou strechou. Výška hrebeňa je 8,23 m. Obrysové rozmery rodinného domu sú 13,3 m 

x 17,55 m a je nepravidelného tvaru.  

Jednotlivé konštrukcie sú presnejšie popísane v prílohe skladieb konštrukcii. 

Pozemok, na ktorom je rodinný dom navrhovaný je rovinatý. Na pozemku sa nachádzajú 

spevnené plochy ako napríklad terasa, pojazdná plocha, nepojazdná plocha, plocha pre 

uloženie komunálneho odpadu a odkvapový chodník. 

Hlavný vstup do rodinného domu je z juhovýchodnej strany. Pozemok je z troch strán 

ohraničený stavajúcim oplotením. zo strany od ulice bude postavený plot z prírodného 

kameňa.  

Dokumentácia je spracovaná v súlade s platnými zákonnými predpismi hlavne vyhláš-

kami MVČR: 20/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb, 246/2001 

Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, zá-

konem 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhláškami MMRČR č. 268/2009 Sb. o obecně 

technických požadavcích na výstavbu a č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dále je 

zpracována v souladu s platnými ČSN, viz položky 2.1 v seznamu použitých podkladů 

pro zpracování. 
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h) Hygienické požiadavky (ochrana zdravila a pracovné prostredie) 

Rodinný dom nebude mat negatívny vplyv na životné prostredie. Objekt je riešený podľa 

požiadaviek vydaného územného plánu. Pri výstavbe rodinného domu nebudú použite 

materiály, ktoré škodia životnému prostrediu. Rodinný dom splňuje všetky požiadavky 

na odstupové vzdialenosti a nedôjde j zatieneniu okolitých objektov. Pozemok bude za-

trávnený a bude vysadený zelenou. 

V rámci realizácie bude nakladanie s odpadmi v rámci s platnými predpismi, tj. zákon č. 

185/2001 Sb., o odpadech a novelou 169/2013 SB., a vyhlášky č. 383/ 2001 Sb., o po-

drobnostech nakládání s odpady. Odpad bude triedený, skladovaný oddelene, odvážaný 

a likvidovaný štandardnými spôsobmi na základe zmluvy s oprávnenou organizáciou. 

Doklady o odpadoch budú predložené ku kolaudácii. 

Na pozemku bolo taktiež vykonané meranie radónového indexu. Po nameraní bol zistený 

nízky index radónového žiarenia. Hydroizolácia, ktorá je navrhnutá ako izolácia spodnej 

stavby je dostačujúca na nízky index raonového žiarenia. 

Vetranie 

Odvetranie všetkých miestností je prirodzené a to oknami 

Vykurovanie 

Ako hlavný zdroj tepla je elektrické podlahové vykurovanie v celom rodinnom dome. 

Osvetlenie 

Všetky miestnosti budú osvetlene prirodzene okennými otvormi alebo pomocou umelého 

osvetlenia. 

Zásobovanie vodou 

Do rodinného domu je privedená pitná voda z prípojky z vodovodného radu. Potom je 

voda ďalej rozvedená do potrebných miestností. 

Odpady 

Splašková a dažďová voda budú odvádzané jednotnou kanalizáciou do verejnej jednotnej 

kanalizácie. Komunálny odpad bude ukladaný na vyhradene miesto a nasledovne odvá-

žaný oprávnenou organizáciou na základe zmluvy. 
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Vibrácie, hluk, prašnosť 

Výstavba rodinného domu nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, okolité 

pozemky a okolitú zástavbu. Počas výstavby budú eliminovane negatívne vplyvy dodr-

žovaním režimu pracovnej doby a pracovného pokoja. Prašnosť bude zabezpečená kro-

pením prašných povrchov, hlučné práce budú obmedzené na nevyhnutne nutnú dobu. 

Vzhľadom na rozsah charakteru stavby budú vplyvy minimálne. 

Pred účinkami negatívnych vplyvov hluku a vibrácii bude vnútorné prostredie chránené 

technickými prostriedkami , osadením výplní otvorov v obvodových konštrukciách. 

Okenné výplne musia zodpovedať platným parametrom predpisov, hlavne ČSN 73 0832 

akustika a nariadenie vlády č. 272/2011 Sb. Zo stavby smerom von nedôjde k žiadnemu 

negatívnemu vplyvu stavby na životne prostredie. 

i) Bezpečnosť pri užívaní stavby 

Počas užívania stavby musia byt rešpektované všetky prevádzkové predpisy, nariadenia 

a obecne bezpečnostné predpisy k nainštalovaným spotrebičom a zariadeniam. 

Stavebník (užívateľ) bude zaisťovať pravidelnú údržbu všetkých zariadení a vykonávanie 

revízii. 

j)  Ochrana zdravia a pracovné prostredie 

Zvláštne požiadavky, ktoré by sa týkali ochrany zdravia a pracovného prostredia nie sú 

požadované. 

k) Stavebná fyzika 

Viď zložka 6 Stavebná fyzika. 

l) Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 

Ochrana pred prenikaním radónu z podložia 

Na pozemku bolo vykonané meranie radónového indexu. Po nameraní bol zistený nízky 

index radónového žiarenia. Hydroizolácia, ktorá je navrhnutá ako izolácia spodnej stavby 

je dostačujúca na nízky index raonového žiarenia. 
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Ochrana pred bludnými prúdmi 

V okolí stavby sa nevyskytujú. 

Ochrana pred vplyvmi technickej seizmicity 

V okolí stavby sa nevyskytujú. 

Ochrana pred hlukom 

Počas výstavby budú eliminovane negatívne vplyvy dodržovaním režimu pracovnej doby 

a pracovného pokoja. Hlučné práce budú obmedzené na nevyhnutne nutnú dobu. 

Protipovodňové opatrenia 

Stavba sa nenachádza v záplavovom území. Opatrenia nie sú požadované. 

m) Požiadavky na požiarnu ochranu konštrukcii 

Stavba musí byť navrhnutá aby bolo dodržané: 

– Zachovanie nosnosti a stability konštrukcie počas určitej doby 

– Obmedzenie rozvoja a šírenie ohňa a dymu v stavbe 

– Obmedzenie šírenia požiaru na susedné stavby 

– Umožnenie evakuácie osôb 

– Umožnenie bezpečného zásahu jednotiek požiarnej ochrany 

Stavba je navrhnutá podľa platných predpisov a noriem a splňuje všetky požiadavky na 

protipožiarnu ochranu stavby. Viď zložka Požiarno-bezpečnostné riešenie 

n) Údaje o požadovanej akosti navrhnutých materiálov 

Akosť a kvalita sú jasné z technických listov výrobcov a z prehlásení o zhode. 

o) Údaje o požadovanej akosti a zhotovení  

Nie sú požadované údaje o akosti a prevedení stavby 

p) Popis netradičných technologických postupov a zvláštnych požiadaviek na 

zhotovovanie a akosť navrhnutých konštrukcii 

Na stavbe sa nevyskytujú netradičné technologické postupy a zvláštne požiadavky na 

zhotovenie a akosť navrhnutých konštrukcii. 
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q) Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zaisťované zhotoviteľom stavby 

– obsah a rozsah výrobnej a dielenskej dokumentácie zhotoviteľa 

Nie sú spracované požiadavky na vypracovanie dokumentácie zaisťované zhotoviteľom 

stavby. 

r)  Stanovenie požadovaných kontrol zakrývaných konštrukcii 

Nie sú vyžadované kontroly, ktoré sú nad povinnými požiadavkami stanovené prísluš-

nými technologickými predpismi a normami. 

s) Výpis použitých noriem a právnych predpisov 

Pri spracovaní tejto projektovej dokumentácie boli použité tieto normy: 

� ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

� ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

� ČSN 73 0540 – 3 – Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

� ČSN 73 0540 – 4 – Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

� ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

� ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

� ČSN 73 08018 – Požární bezpečnost staveb – Osazení objektu osobami 

� ČSN 73 0833 – Požárně bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

� ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 

� ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 

� ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

� ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

� ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 

� ČSN 73 4108 – Hygienické zařízení a šatny 

� ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akus-

tických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

� ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 

� ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

� Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb. o územním plánování a 

stavebnímu řádu 

� Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
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� Zákon č. 169/2013., novela odpadového zákona 

� Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území 

� Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

� Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

� Předpis č. 20/2012 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška 268/2009 Sb., o tech-

nických požadavcích na stavby 

� Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb 

� Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

� Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

� Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb 

� Vyhláška MVČR 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a vý-

konu státního požárního dozoru 

� Vyhláška MVČR 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

� Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

2) Výkresová časť 

Viď zložky 3 D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie, 4 D.1.2 Stavebno-konštrukčné 

riešenie 

3) Dokumenty podrobnosti 

D.1.2 Stavebno-konštrukčné riešenie  

Podrobný popis navrhnutého nosného systému stavby 

Rodinný dom je murovaný. Má dve nadzemné podlažia. Založený je na základových pá-

soch z prostého betónu triedy C 16/20. Rodinný dom je zastrešený jednoplášťovou val-

bovou strechou. Výška hrebeňa je 8,23 m. Obrysové rozmery rodinného domu je 13,3 m 

x 17,55 m. Jednotlivé skladby konštrukcii sú popísane v Zložke 3 – D.1.1 Architekto-

nicko-stavebné riešenie Skladby konštrukcií. 
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Základové konštrukcie 

Rodinný dom je založený na základových pásoch z prostého betónu triedy c 16/20. Pod 

obvodovými stenami sú rozmery základových pásov 700 x 870 mm a pod nosnými ste-

nami 900 x 530 mm. Hĺbka založenia je 1 m pod úrovňou upraveného terénu. Podkladová 

doska je hrúbky 100 mm z prostého betónu doplnená KARI sieťou 4/150x150. Základové 

pásy pod obvodovými stenami sú doplnené tepelnou izoláciou Isover Styrofoam XPS 250 

WB hrúbky 100 mm a nopovou fóliou. Tepelná izolácia bude vytiahnutá 500 mm nad 

úroven upraveného terénu.  

Obvodové konštrukcie 

Obvodové konštrukcie sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic Ytong Theta+P1,8-300 

hrúbky 500 mm na murovaciu maltu Ytong.  

Vnútorné nosné konštrukcie 

Vnútorné nosné konštrukcie sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic Ytong P4-500 

hrúbky 250 mm na murovaciu maltu Ytong. V schodiskom priestore sú nosné steny vy-

murované zo šalovacích  tvárnic KLIK BLOK ST24 hrúbky 250 mm z dôvodu votknutia 

schodiska do týchto stien. 

Vnútorné nenosné konštrukcie 

Vnútorné nenosné konštrukcie sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic Ytong P2-500 

hrúbky 150 mm na murovaciu maltu Ytong.  

Stropná konštrukcia 

Stropná konštrukcia je navrhnutá z predpätých stropných panelov Spiroll 200. 

Strecha  

Rodinný dom je zastrešený jednoplášťovou valbovou strechou so sklonom 22 °. Skladba 

strechy je presnejšie popísaná v Zložke 3 – D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie 

Skladby konštrukcií. Krytinu je z keramických škridiel TONDACH  typu SANBA 11 vo 

farbe Engoba čierna. Strecha je odvodnená dvoma zvodmi DN 100 z pozinkovaného ple-

chu. Tieto zvody sú napojené na prípojku  jednotnej kanalizácie a odvedené jednotnou 

kanalizáciou  
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Schodisko 

V rodinnom dome je navrhnuté jedno dvojramenné schodisko. Jedná sa o železobetónové 

schodisko 17 x 174,7/ 283 mm. Sklon schodiska je 31°.Zábradlie je oceľové Z oceľových 

rúrok so sklenou výplňou výšky 1000 mm. Zábradlie je kotvené do schodiska. 

Údaje o požadovanej akosti navrhnutých materiálov 

Akosť a kvalita sú jasné z technických listov výrobcov 

Popis netradičných technologických postupov  

Na stavbe sa nevyskytujú. 

Zaistenie stavebnej jamy 

Stavebná jama bude hĺbená do hĺbky 1150 mm. Bude zaistená sťahovaním na základe 

vnútorného uhlu trenia zeminy. 

Stanovenie požadovaných kontrol zakrývaných konštrukcii a prípadných kontrol-

ných meraní a skúšok, ak sú stanovované nad rámec povinných – stanovených prí-

slušnými technologickými predpismi a normami 

Nie sú požadované kontroly, ktoré by boli nad rámec povinných – stanovených prísluš-

nými technologickými predpismi a normami. 

Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zaisťované zhotoviteľom stavby 

Tieto požiadavky nie sú v projektovej dokumentácii spracované. 

a) Podrobný statický výpočet 

Zo statického hľadiska bola riešená základová konštrukcia. Bola stanovená orientačnými 

výpočtami. Výpočty sú uvedené v zložke Prílohy – Výpočet základov 

b) Výkresová časť 

Viď zložky 3 D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie, 4 D.1.2 Stavebno-konštrukčné 

riešenie 
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D.1.3 Požiarno-bezpečnostné riešenie 

Viď samostatná zložka 5 D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie – Požiarna správa 

D.2 Dokumentácia technického a technologického zariadenia 

V tomto projekte nie sú riešené technické zariadenia. 
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Záver 

V práci som spracoval projektovú dokumentáciu pre realizáciu jednogeneračného rodin-

ného domu určeného pre 4-5 člennú rodinu. Objekt bol na mierne svahovitom pozemku. 

Navrhol som murovaný dom s dvomi nadzemnými podlažiami. Materiálové a kon-

štrukčné riešenie bolo dodržané podľa pôvodného návrhu štúdie. Rodinný dom má na-

vrhnuté veľké rohové presklenia v obývacej izbe a v obytných miestnostiach v druhom 

nadzemnom podlaží. Práca obsahuje štúdiu objektu, sprievodnú správu, súhrnnú tech-

nickú správu, dokumentáciu objektov a technických a technologických zariadení, výkre-

sovú časť, požiarno-bezpečnostné riešenie, tepelnotechnické posúdenie objektu a obálky 

budovy a jej klasifikáciu prostredníctvom energetického štítku. V seminárnej práci spra-

covávam elektrickú energiu z hľadiska vykurovania. 
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Normy: 

� ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

� ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

� ČSN 73 0540 – 3 – Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

� ČSN 73 0540 – 4 – Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

� ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

� ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

� ČSN 73 08018 – Požární bezpečnost staveb – Osazení objektu osobami 

� ČSN 73 0833 – Požárně bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

� ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 

� ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 

� ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

� ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

� ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 

� ČSN 73 4108 – Hygienické zařízení a šatny 

� ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akus-

tických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

� ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 

� ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

� Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb. o územním plánování a 

stavebnímu řádu 

� Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

� Zákon č. 169/2013., novela odpadového zákona 

� Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území 

� Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

� Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

� Předpis č. 20/2012 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška 268/2009 Sb., o tech-

nických požadavcích na stavby 
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� Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb 

� Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

� Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

� Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb 

� Vyhláška MVČR 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a vý-

konu státního požárního dozoru 

� Vyhláška MVČR 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

� Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

 

Webové stránky výrobcov: 

www.ytong.cz 

www.prefa.cz 

www.fenixgroup.cz 

www.knauf.cz 

wwww.lomax.cz 

www.isover.cz 

www.dektrade.cz 

www.tondach.cz 

www.tzb-info.cz 
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Zoznam požitých skratiek a symbolov: 

2NP   druhé nadzemné podlažie 

1NP   prvé nadzemné podlažie 

M   mierka 

Bpv   Balt po vyrovnaní 

S-JTSK  súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

PT   pôvodný terén 

UT   upravený terén 

SO 01   stavebný objekt číslo 01 

č.p.   číslo parcely 

RŠ   revízna šachta 

VŠ   vodomerná šachta 

ES   elektromerná skriňa 

EPS   expandovaný polystyrén 

XPS   extrudovaný polystyrén 

ŽB   železobetón 

HR.   Hrúbka 

DN   menovitý vnútorný priemer potrubia 

Ø   priemer 

U   súčiniteľ prestupu tepla 

R   tepelný odpor 

λ   súčiniteľ tepelnej vodivosti 

Rdt   tabuľková výpočtová únosnosť zeminy 

SPB   stupeň požiarnej bezpečnosti 

PÚ   požiarny úsek 

RD   rodinný dom 

KCIA   konštrukcia 
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Zoznam príloh: 

ZLOŽKA  1 – PRÍPRAVNÉ A  ŠTUDIJNÉ PRÁCE: 

ŠTÚDIE: 

   01 Pôdorys 1NP     M 1:100 

   02 Pôdorys 2NP     M 1:100 

   03 Rez       M 1:100 

   04 Pohľad      M 1:100 

   05 Pohľad 2      M 1:100 

SEMINÁRNA PRÁCA Elektrické vykurovanie 

ZLOŽKA  2 – C SITUA ČNÉ VÝKRESY  

  C.1 Situačný výkres širších vzťahov   M 1:1000 

  C.2 Koordinačný situačný výkres   M 1:200 

ZLOŽKA  3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO -STAVEBNÉ RIEŠENIE  

VÝKRESY: 

  D1.1.01 Pôdorys 1NP     M 1:50 

   D1.1.02 Pôdorys 2NP     M 1:50 

   D1.1.03 Rez A – A´     M 1:50 

   D1.1.04 Rez B – B´     M 1:50 

   D1.1.05 Pohľady     M 1:100 

   D1.1.06 Detail A, Detail B    M 1:10 

   D1.1.07 Detail C, Detail D    M 1:10 

   D1.1.08 Detail E, Detail F    M 1:10 

   D1.1.09 Detail G, Detail H    M 1:10 

VÝPISY: 

  Výpis prvkov 

  Skladby konštrukcií 

VÝPOČTY: 

   Výpočet schodiska 
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ZLOŽKA  4 – D.1.2 STAVEBNO -KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 

VÝKRESY: 

   D1.2.01 Pôdorys základov,    M 1:50 

   D1.2.02 Skladba stropu nad 1NP   M 1:50 

   D1.2.03 Pôdorys krovu    M 1:50 

VÝPOČTY: 

   Predbežný výpočet základov 

ZLOŽKA  5 – POŽIARNO -BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE 

  Požiarna správa 

ZLOŽKA  6 – STAVEBNÁ FYZIKA  

  Tepelnotechnické posúdenie objektu 
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