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Abstrakt 
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom drevostavby rodinného domu v katastrálnom 
území Horná Mariková, okres Považská Bystrica. Dom je samostatne stojaci, 
v miernom svahu v blízkosti lesa. Je navrhnutý pre štvorčlennú rodinu. Objekt je 
jednopodlažný, s obytným podkrovím a podpivničením. Strecha je sedlová. Dom je 
navrhnutý ako drevená rámová konštrukcia, opláštená sádrovláknitými doskami 
Fermacell. Vchod je orientovaný na východ, obytné miestnosti na juh a západ. 
 
Klíčová slova 
Rodinný dom, na báze dreva, rámová konštrukcia, sedlová strecha, Fermacell, Isover 
  
  
 
Abstract 
This bachelor´s thesis deals with design of timber frame house situated in the cadastral 
area Horná Mariková, region Považská Bystrica. It is detached house standing on the 
gentle slope near the forest. It is designed for family of four. The house has one storey, 
residential loft and basement. There is the saddleback roof. The house is designed like   
a timber frame construction with Fermacell boards. An entrance is situated on the east, 
living rooms are situated on the south and the west.  
 
Keywords 
Detached house, wooden – based, frame construction, saddleback roof, Fermacell, 
Isover 
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1.Úvod 
Vo svojej bakalárskej práci som sa zaoberala spracovaním projektovej 

dokumentácie rodinného domu na stupni prevádzania stavby. Jedná sa o drevostavbu 

rodinného domu v katastrálnom území Horná Mariková, okres Považská Bystrica.  

Objekt je samostatne stojaci, v miernom svahu, stojaci blízko lesa. Je navrhnutý 

pre štvorčlennú rodinu. Dom je jednopodlažný, s obytným podkrovím a je čiastočne 

podpivničený. Zastrešenie tvorí sedlová strecha. Ako konštrukčný systém bola zvolená 

drevená rámová konštrukcia, opláštená sádrovláknitými doskami Fermacell. Nosný 

systém suterénu tvoria betónové tvárnice Premac DT40. Obytné miestnosti sú prevažne 

orientované na juh a západ, vstup do objektu na východ. 
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A. Sprievodná správa 
A.1 Identifikačné údaje 
A.1.1Údaje o stavbe 
a)  názov stavby, 

Novostavba rodinného domu 

b)  miesto stavby (adresa, popisné čísla, katastrálne územie, parcelné čísla pozemkov). 

Adresa:  Horná Mariková - Pagaňov, 018 03 

Kat. územie:  Horná Mariková 

Parcelné čísla:  438/5, 438/4, 438/3, 438/2  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
- meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu 

Martina Martečíková, Horná Mariková - Modlatín 271, 018 03 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 
- meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu 

Martina Martečíková, Horná Mariková - Modlatín 271, 018 03 

A.2 Zoznam vstupných podkladov 

- štúdia rodinného domu, snímka z katastrálnej mapy, popis inžinierskych sietí, 

výškopis predmetných parciel, produktové listy sortimentu Premac, Fermacell, Isover. 

A.3 Údaje o území 

a)  rozsah riešeného územia, 

celková plocha pozemku  1142 m2 

plocha stavebnej parcely  457  m² 

zastavaná plocha RD   125,33 m² 

obstavaný priestor   934,4 m³ 

úžitková plocha RD   234,06 m² 

spevnené plochy   79,95 m² 
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b)  údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov (pamiatková rezervácia, 

pamiatková zóna, zvláštne chránené územie, záplavové územie apod.), 

Pozemok sa nenachádza v chránenom území. 

c)  údaje o odtokových pomeroch, 

Dažďová voda z polovice strechy bude odvádzaná do podzemnej akumulačnej 

nádrže o objeme 6m³, ktorá sa nachádza za domom. Bude opatrená bezpečnostným 

prepadom, ktorý ústi do trativodu tvoreného plastovou rúrou DN400, uloženou 

a zasypanou štrkom. Voda z druhej časti strechy bude odvádzaná rovno do vsakovacej 

šachty o hĺbke 3m, zasypanou štrkom o frakcii 8 – 32 mm. 

d)  údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, ak nebolo vydané územné 

rozhodnutie alebo územné opatrenie, poprípade nebol vydaný územný súhlas, 

Dokumentácia je spracovaná v súlade s územne plánovacou dokumentáciou. 

e)  údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou územné 

rozhodnutie nahradzujúcou alebo územným súhlasom, poprípade s regulačným plánom 

v rozsahu, v ktorom nahrádza územné rozhodnutie, s povolením stavby a v prípade 

stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby údaje o ich súlade s územne 

plánovacou dokumentáciou, 

Dokumentácia je spracovaná v súlade s územným rozhodnutím. 

f)  údaje o všeobecných požiadavkách na využitie územia, 

Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, stavebná parcela 438/5 je 

vedená ako zastavaná plocha s nádvoriami. Návrh je v súlade s územným plánom. 

g)  údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov, 

Budú dodržané ochranné pásma dotknutých orgánov. 

h)  zoznam výnimiek a úľavových riešení, 

Žiadne výnimky ani úľavové riešenia. 
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i)  zoznam podmieňujúcich a súvisiacich investícií, 

Predpokladaný začiatok výstavby 8/2014, predpokladaný koniec 8/2015. 

Celková plocha pozemku:     1047 m² 

Plocha stavebnej parcely:      362 m2 

Podlahová plocha 1S:    80,81 m² 

Podlahová plocha 1NP:     79,4 m² 

Podlahová plocha podkrovia:   73,85 m² 

Obstavaný priestor:      934,4 m³ 

Predpokladaná cena: objekt:  5 368 000 CZK  (199 000 EUR) 

    prípojky:      60 000 CZK      (2 200 EUR) 

    spolu:  5 428 000 CZK   (201 200 EUR) 

 

j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých prevádzaním stavby (podľa katastra 

nehnuteľností). 

 

číslo 
parcely 

výmera 
parcely 

[m²] 
vlastník  druh a využitie pozemku 

3039/1 17565 bez LV lesné pozemky 
436 273 bez LV orná pôda 

439/1 825 bez LV zastavané plochy a nádvoria 
438/1 48 bez LV orná pôda 

437/1 881 Hanuliak Ján                     
Horná Mariková 52, 018 03 orná pôda 

437/2 485 Hanuliak Ján                           
Horná Mariková 52, 018 03 zastavané plochy a nádvoria 

440/1 1146 
Kavalík Jaroslav                        

Horná Mariková 816, 018 
03 

orná pôda 
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A.4 Údaje o stavbe 

a)  nová stavba alebo zmena dokončenej stavby, 

Nová stavba RD. 

b)  účel užívania stavby, 

Stavba pre bývanie do 150 m². 

c)  trvalá alebo dočasná stavba, 

Trvalá stavba. 

d) údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kultúrna pamiatka apod.), 

Objekt nie je kultúrnou pamiatkou. 

e) údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a všeobecných technických 

požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb, 

Nie je požiadavkou investora. 

f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich z iných 

právnych predpisov, 

Budú dodržané ochranné pásma dotknutých orgánov. 

g) zoznam výnimiek a úľavových riešení, 

Žiadne výnimky ani úľavové riešenia. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obstavaný priestor, úžitková plocha, 

počet funkčných jednotiek a ich veľkosti, počet užívateľov/pracovníkov apod.), 

zastavaná plocha:  125,33 m² 

obstavaný priestor:   934,4 m³ 

úžitková plocha:  234,06m² 

počet funkčných jednotiek: 1 byt 

počet užívateľov:  4 osoby 
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i)  základná bilancia stavby (potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie s dažďovou 

vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií, trieda energetickej 

náročnosti budov apod.), 

Stavba RD je riešená ako drevená rámová konštrukcia (1NP, 2NP) tvorená 

prvkami 60/160mm, 60/120mm, 60/100mm,  suterén je murovaný z betónových prvkov 

Premac DT40, doplnených výstužou. Založenie spodnej stavby je prevedené pomocou 

základových pásov. Strop nad suterénom tvorí železobetónová doska hr. 200mm, strop 

nad 1NP je drevený trámový strop z prvkov dimenzie 60/220mm. V celom objekte bude 

použitá tepelná izolácia Isover, či už ako výplň nosnej konštrukcie alebo na zateplenie. 

Odvod dažďovej vody z polovice strechy bude do akumulačnej nádrže 

s objemom 6000 litrov, opatrenej bezpečnostným prepadom, ktorý ústi do trativodu 

tvoreného plastovou rúrou DN400. Voda z druhej časti strechy bude odvádzaná priamo 

do vsakovacej šachty hĺbky 3m, zasypanej štrkom o frakcii 8-32 mm. 

Z hľadiska odpadového hospodárstva je nutné dodržovať zákon č. 185/2001 Sb. 

o odpadoch a predpisoch s nimi súvisiacich.           

Zatriedenie odpadov uvedených vo vyhláške MŽP 383/2001 Sb.: 

15 00 00 odpadové obaly 

15 01 01 papier / lepenka 

15 01 02 plastové obaly 

15 01 04 kovové obaly 

17 00 00 stavebný a demoličný odpad 

17 01 07 zmes alebo frakcie betónu, tehiel, keramiky 

17 02 01 drevo 

17 02 03 plasty 

17 04 05 železo alebo oceľ 

17 06 02 ostatný izolačný materiál 

Behom vlastného prevozu dôjde k vzniku nasledujúceho odpadu: 

 20 00 00 odpad komunálny 

 20 01 01 papier 

 20 01 02 sklo 

 20 01 03 drobné plastové predmety 

 20 01 05 drobné kovové predmety 



15 
 

 20 01 11 textilný materiál 

Vzniknutý odpad nemá zvláštne požiadavky na likvidáciu, odvoz kontajnerom na 

skládku. 

j)  základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácii stavby, členenie na etapy), 

zahájenie stavby: 8/2014 

ukončenie stavby:  8/2015 

postup výstavby: zemné práce, prípojky 

    hrubá spodná stavba 

    hrubá vrchná stavba 

    práce vnútorné a dokončovacie 

k)  orientačné náklady stavby. 

Predpokladaná cena stavby je 5 428 000 CZK   (201 200 EUR). 

 

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

S01 – Rodinný dom 

Súčasťou objektu RD je pripojenie inžinierskych sietí – pripojenie NN, žumpa, 

akumulačná nádrž, prevádzanie terénnych úprav a oplotenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brne dňa 18.5.2014 
 

                     ………………………………………………… 
                                                                                       podpis autora 
                                                                                 Martina Martečíková  
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B. Súhrnná technická správa 
B.1 Popis územia stavby 

a)  charakteristika stavebného pozemku, 

Miesto výstavby RD sa nachádza v katastrálnom území obce Horná Mariková – 

časť Pagaňov. Územie je sklonité, svahovité. Pozemok je z väčšej časti lemovaný 

lesným pozemkom a ornou pôdou. Na náprotivnej strane sa nachádza vzdušné vedenie 

NN, z ktorého bude privedená prípojka a odberné miesto na parcelu stavebníka. Miestna 

prístupová komunikácia má charakter spevnenej plochy. 

b) výčet a závery vykonaných prieskumov a rozborov (geologický prieskum, 

hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum apod.), 

V mieste stavby boli vykonané nasledujúce prieskumy: 

- Stanovenie radónového indexu pozemku:  hodnota radónového indexu v danej 

lokalite je nízka, čo podľa ČSN 73 06 01 vyžaduje opatrenie konštrukcie celistvou 

hydroizoláciou.  

- Hydrogeologický prieskum: na základe prieskumu bolo zistené, že hladina 

podzemnej vody nebude mať žiadny vplyv na zakladanie a výstavbu objektu. 

Vsakovacie vlastnosti pôdy vo vrchných vrstvách pôdy sú nižšie, nutné využiť 

možnosť vsakovacej šachty na odvodnenie dažďovej kanalizácie. 

c)  stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma, 

Pozemok sa nenachádza v chránenom ani bezpečnostnom pásme. 

d)  poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu apod., 

Miesto stavby nie je poddolované, nepredpokladajú sa žiadne zosuvy pôdy. 

e)  vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 

pomery územia, 

Objekt nebude mať zásadný vplyv na životné prostredie, okolité pozemky alebo 

stavby. Negatívne vplyvy, ktoré sú spojené s výstavbou, budú eliminované 

dodržiavaním režimu pracovnej doby a pracovného pokoja. Prípadná prašnosť bude 

odstraňovaná kropením, hlučné procesy budú obmedzované na nevyhnutnú dobu. 

Vzhľadom na rozsah a charakter stavby budú tieto negatívne vplyvy minimálne. 
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Odpady z domácnosti budú zhromažďované na miestach k tomu určeným, 

následne odvezené na likvidáciu. Triedený odpad bude odnášaný do zberných 

kontajnerov. Nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú pri prevádzaní stavby, sa budú riadiť 

podľa platných zákonov a vyhlášok. 

Počas doby výstavby bude nutné pri prevádzaní stavebných prác a prevoze 

zariadenia na stavenisku vhodným spôsobom stavbu zabezpečiť, aby nedošlo 

k znečisteniu podzemných vôd. Jedná sa hlavne o vhodný spôsob odvádzania 

dažďových vôd zo stavebnej jamy, prevozných, výrobných a skladovacích plôch 

staveniska. 

f)  požiadavky na asanácie, demolície, kácanie drevín, 

Bez požiadaviek na asanácie a demolície. Na stavebnom pozemku sa 

nenachádzajú žiadne dreviny určené na kácanie.  

g)  požiadavky na maximálne zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 

pozemkov určených k plneniu funkcie lesa (dočasné/trvalé), 

Žiadne požiadavky. Objekt sa nachádza v zastavanom území obce. 

h)  územne technické podmienky (hlavne možnosť napojenia na stávajúcu dopravnú 

a technickú infraštruktúru), 

K objektu vedie spevnená prístupová cesta, ktorá nadväzuje na hlavnú 

komunikáciu s asfaltovým povrchom. 

Stavba bude napojená na vzdušné vedenie NN, ktoré vedie cez náprotivný 

pozemok, na hranici pozemku bude vybudovaný elektrický rozvádzač. 

Bude osadená nová akumulačná nádrž na dažďovú vodu, o objeme 6000litrov, 

s bezpečnostným prepadom ústiacim do trativodu, časť strechy bude odvodňovaná 

rovno do vsakovacej šachty. 

Splašková kanalizácia bude ukončená žumpou na pozemku, v blízkosti hranice, 

pre uľahčenie prístupu pre odvozové vozidlo. Objem septiku je 10 m³. 

i)  vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície. 

Investor predpokladá zahájenie stavby v auguste 2014, stavba bude realizovaná 

a dokončená v auguste 2014, teda predpokladaná doba výstavby je jeden rok. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

Rodinný dom 

zastavaná plocha:  125,33 m² 

obstavaný priestor:   934,4 m³ 

úžitková plocha:  234,06m² 

počet funkčných jednotiek: 1 byt 

počet užívateľov:  4 osoby 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

a)  urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia, 

Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci dom v miernom svahu. Na 

susedných parcelách sa nenachádzajú stávajúce objekty, dom je umiestnený s ohľadom 

na príjazdovú komunikáciu.  Vstup do objektu je situovaný na východ, rovnako ako 

spálňa rodičov a hosťovská izba. Obytné miestnosti sú orientované na juh a západ. 

Detské izby, s ohľadom na dostatok svetla a časového využitia priestoru, sú orientované 

na západ. Obytná terasa sa nachádza na západnej fasáde, ktorá bude dostatočne oslnená 

najmä v poobedňajších hodinách. 

a)  architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 

riešenie. 

RD je navrhnutý ako podpivničený jednopodlažný objekt s obytným podkrovím. 

Pôdorys objektu je nepravidelného obdĺžnikového tvaru, zastrešený sedlovou strechou 

so sklonom strešných rovín 30°. 

Objekt je zateplený, fasáda objektu je bielej farby, z jednovrstvovej prefarbenej 

omietky. Strešná krytina Bramac Klasik je odtieňu Antik. Podstrešie je podbité 

drevenými doskami. Okolo domu sú chodníky z veľkoformátovej dlažby, priestor pred 

garážou je vyložený zámkovou dlažbou. Oporné múry v okolí domu sú obložené 

prírodným kameňom. Výplne otvorov sú hnedej farby (imitácia dreva – orech), 

klampiarske výrobky sú z pozinkovaného materiálu s ochrannou vrstvou. Garážové 
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vráta, vstupné dvere a dvere na vstupe do suterénu sú tmavosivej farby (ral 8028). 

Schodisko a časť terasy budú opatrené nerezovým zábradlím výšky 1,0 m. 

Výška rodinného domu je +7,590 m nad úrovňou podlahy. Svojim tvarom 

a farebným prevedením zapadá do okolitej zástavby.  

B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológie výroby 

RD je riešený ako obytný objekt, bez ďalšieho využitia alebo výroby. 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 

Nie je požiadavkou investora. 

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 

Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s požiadavkami predpisov 

a príslušných noriem. Stavba rodinného domu je navrhnutá tak, aby nemohlo dôjsť 

k bezpečnostným rizikám pri jej užívaní. 

B.2.6 Základná charakteristika objektov 

a) stavebné riešenie 

 Rodinný dom je navrhnutý ako jednopodlažný objekt s čiastočným 

podpivničením a obytným podkrovím. Je nepravidelného obdĺžnikového tvaru, so 

sedlovou strechou, výška hrebeňa sa nachádza + 7,590 m nad úrovňou podlahy prvého 

nadzemného podlažia.  

b) konštrukčné a materiálové riešenie 

Základové konštrukcie objektu tvoria betónové pásy, pod nepodpivničenou 

časťou domu je základ zo strateného debnenia. Vybetónovanie základových pásov sa 

prevedie do vopred pripravených a vykopaných rýh. Podkladová doska bude z betónu 

pevnostnej triedy C20/25 rovnako ako aj pásy, s vloženou kari sieťou ø 6mm 

s veľkosťou ôk 150 x 150 mm. 

 Nosné steny suterénu sú z betónových tvárnic Premac DT40, vnútorné steny 

DT30, schodisková stena DT20, doplnené výstužou.  
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Nosnú konštrukciu nadzemných podlaží tvorí drevená rámová konštrukcia, 

osové vzdialenosti drevených stĺpikov - 625 mm, rozmer 60/160 mm. Priestor medzi 

stĺpikmi je vyplnený minerálnou vatou Isover, hrúbky 160 mm, opláštenie pomocou 

sádrovláknitých dosiek Fermacell, hrúbky 15 mm. 

Hlavná nosná stena má šírku 145 mm, dimenzia prvkov 60/120 mm, výplň 

minerálnou vatou a opláštenie sádrovláknitými doskami hrúbky 12,5 mm. 

Nenosné priečky majú hrúbku 125 mm, drevené stĺpiky sú 60/100 mm, 

opláštenie pomocou sádrovláknitých dosiek hrúbky 12,5 mm. 

Strop nad suterénom tvorí železobetónová doska, betón pevnosti C20/25 

a výstuž B500B. Podlepenie časti stropu pod obytnými miestnosťami tepelnou izoláciou 

hrúbky 50 mm. 

 Strop nad 1NP je drevený trámový strop, osová vzdialenosť prvkov 625 mm, 

rozmer 60/220 mm, tuhosť zabezpečená zbitím pomocou obvodového trámu, rovnakej 

dimenzie. Priestor medzi trámami vyplnený minerálnou izoláciou hrúbky 200 mm. 

Záklop pomocou drevených dosiek OSB, hrúbky 22 mm. 

Schodisko vedené zo suterénu do 1NP a do podkrovia je navrhnuté ako drevené 

schodnicové schodisko so spodnými schodnicami, vyrobené na zákazku.  

Objekt je ukončený sedlovou strechou, ktorej nosnú konštrukciu tvorí drevený 

krov. Na zateplenie bude použitá minerálna izolácia Isover. 

Vonkajšie plochy okolo objektu budú vyložené dlažbou z prírodného kameňa, 

uloženej na podkladovej vrstve betónu a štrkovom lôžku, ktorého hrúbka závisí od 

využitia plochy (pochôdzna alebo pojazdná). Ostatné vonkajšie plochy budú vysiate 

trávou a vysadené stromami a okrasnými kríkmi. 

c) mechanická odolnosť a stabilita 

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

a užívania nemalo za následok zrútenie stavby alebo jej časti, väčší stupeň 

neprípustného pretvorenia, poškodenie iných častí stavby alebo technických zariadení 

alebo inštalovaného vybavenia v dôsledku pretvorenia nosnej konštrukcie, poškodenie 

v prípade, kedy je rozsah neúmerný pôvodnej príčine. 

Objekt je navrhnutý podľa typových zásad výrobcov materiálov a konštrukčných 

systémov. Súčasťou tejto projektovej dokumentácie nie je statický výpočet. Bol 
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vypočítaný predbežný návrh základových pásov. Rozmery prvkov konštrukcie krovu 

a stropu sú navrhnuté podľa empirických rozmerov. 

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických 

zariadení 

a) technické riešenie, 

 V RD sa nenachádzajú žiadne technické zariadenia. 

b) výpis technických a technologických zariadení. 

 V RD sa nenachádzajú žiadne technické a technologické zariadenia. 

B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 

 Požiarna bezpečnosť objektu je riešená samostatnou požiarnou správou, ktorá je 

súčasťou bakalárskej práce (viď Zložka D – Požiarna bezpečnosť). 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 

a) kritériá tepelne technického posúdenia,   

Posúdenie objektu z hľadiska stavebnej fyziky je riešené samostatnou správou, 

ktorá je súčasťou bakalárskej práce (viď Zložka E – Stavebná fyzika). 

b) energetická náročnosť budovy, 

 Súčasťou práce je energetický štítok budovy, viď samostatná príloha bakalárskej 

práce, preukaz energetickej náročnosti budovy nie je súčasťou BP. 

c) posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energii. 

 Nie je predmetom riešenia projektovej dokumentácie. 

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné 

a komunálne prostredie 

Zásady riešenia parametrov stavby (vetranie, vykurovanie, osvetlenie, zásobovanie 

vodou, odpady a pod.) a ďalej zásady riešenia vplyvu stavby na okolie (vibrácie, hluk, 

prašnosť apod.). 
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 Vetranie- objekt bude vetraný prirodzene, odvetranie WC (miestnosť č.105) 

bude zabezpečené pomocou ventilátora, v kuchyni (miestnosť č.108) bude inštalovaný 

digestor. 

 Vykurovanie – vykurovacím médiom pre RD je elektrická energia. Jednotlivé 

miestnosti budú vykurované prostredníctvom priamo výhrevných stropných infra 

panelov. Temperovanie priestoru v podzemnom podlaží je možné zabezpečiť pomocou 

elektrického radiátora umiestneného v miestnosti skladu (S01), prípadne dielni (S03). 

Elektrická energia bude využitá aj na ohrev teplej vody. 

 Osvetlenie – vo všetkých miestnostiach je zabezpečené osvetlenie denným 

svetlom, doplnené svetlom umelým. 

 Zásobovanie vodou – objekt bude zásobovaný vodou z vlastnej studne, ktorá je 

umiestnená na pozemku investora. Pripojovacie potrubie bude uložené v nezámrznej 

hĺbke. Vnútorné potrubia budú vedené výhradne v inštalačných predstenách  

a konštrukcii podlahy v chráničkách obalených tepelnou izoláciou. Technické riešenie 

rozvodov bude vykonané odbornou firmou. Po skončení montáže bude prevedená 

tlaková skúška systému.  

 Splašková kanalizácia – splašky budú odvádzané pomocou plastových rúr 

z PVC DN 150 mm, so sklonom minimálne 2% smerom od objektu v nezámrznej hĺbke,  

do vlastnej žumpy na pozemku investora. Žumpa je navrhnutá ako plastová nádrž 

o objeme 10 m³. V mieste, kde je navrhnuté odvetranie kanalizácie, bude stúpajúce 

potrubie DN 100 mm, ktoré bude vytiahnuté až nad strešnú rovinu, ukončené vetracou 

hlavicou (tvarovka súčasť strešnej krytiny). Rozvody pre pripojenie zariaďovacích 

predmetov budú vedené výhradne v predstenách, v suteréne bude potrubie vedené pod 

stropom k zvislému potrubiu a vedené popri stene pod základ RD. 

 Dažďová kanalizácia – vody zo šikmých častí strechy budú odvádzané pomocou 

strešných žľabov a 4 zvodov DN 100 mm do potrubia z PVC DN 150 mm. Voda z 2 

zvodov ústi do plastovej akumulačnej nádrže s objemom 6000 litrov, opatrenej 

bezpečnostným prepadom a trativodom. Zvyšné dva zvody ústia rovno do vsakovacej 

šachty s priemerom 800 mm, hĺbkou 3 m, vyplnenou štrkom. 

 Stavba svojím prevedením a užívaním nebude nijako šíriť hluk ani vibrácie, či  

ohrozovať stavby v okolí. 
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B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho 

prostredia 

a)  ochrana pred prenikaním radónu z podložia, 

 Stupeň radónového rizika bol stanovený ako nízky, čo podľa ČSN 73 06 01 

vyžaduje opatrenie konštrukcie celistvou hydroizoláciou.  

b)  ochrana pred blúdnymi prúdmi, 

 V danej lokalite sa nenachádzajú blúdne prúdy. 

c)  ochrana pred technickou seizmicitou, 

 V oblasti sa nenachádzajú objekty spôsobujúce technickú seizmicitu. 

d)  ochrana pred hlukom, 

 RD nebude produkovať vonkajší hluk, použité materiály spĺňajú podmienky 

požiadaviek noriem na nepriezvučnosť konštrukcie. 

e)  protipovodňové opatrenia. 

 Pozemok sa nenachádza v povodňovej oblasti. 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 

a)  napájacie miesta technickej infraštruktúry, 

 Prípojka NN – pripojenie na vzdušné vedenie elektrickej energie na parcele č. 

437/1 ( LV- Hanuliak Ján, Horná Mariková 52, 018 03, využitie parcely - orná pôda). 

Podzemné vedenie k elektrickému rozvádzaču na hranici pozemku, odtiaľ do elektrickej 

skrine v suteréne objektu. 

 Prípojka vodovodu – vlastná vŕtaná studňa na pozemku investora. 

 Prípojka splaškovej kanalizácie – pripojenie na vlastnú žumpu, materiál – plast, 

objem – 10 m³, umiestnená na pozemku investora. 

 Prípojka dažďovej kanalizácie – pripojenie na akumulačnú nádrž, materiál – 

plast, objem – 6000 litrov, umiestnená na pozemku investora. 
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b)  pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky. 

 Zásobovanie vodou – z vlastnej studne na pozemku, pre celkovú spotrebu vody 

pre 4 osoby 1800 litrov za deň, alebo Qmax = 0,056 l/s. Samotný vrt pre studňu je 

realizovaný pred prácami na suterénnej časti RD. 

 Kanalizácia – splaškové vody pripojené na žumpu, potrubie z PVC DN 150 mm 

a spádom min. 2% smerom od objektu, dĺžky cca 17bm. Plastová žumpa o objeme 10 

m³, pripojovacie potrubie v nezámrznej hĺbke. 

Dažďová voda je zvedená zo strechy 4 dažďovými zvodmi prepojenými s dažďovou 

kanalizáciou na parcele dĺžky cca 34 bm. Časť je odvádzaná do plastovej akumulačnej 

nádrže o objeme 6 000 litrov, opatrenej bezpečnostným prepadom a trativodom 

z plastovej vsakovacej rúry Siku Pipe 300VS, uložená v štrkovom lôžku frakcie 8 – 32 

mm. Časť vody je odvádzaná rovno do vsakovacej šachty o priemere 800 mm a hĺbke 3 

m, vyplnenej štrkom.  

 Pripojenie NN – prípojka od stĺpu vzdušného vedenia po hranicu pozemku do 

elektrického rozvádzača je cca 25bm. Zariadenie silnoprúdovej a slaboprúdovej 

elektrotechniky nie je požadované. 

B.4 Dopravné riešenie 

a) popis dopravného riešenia, 

 K objektu vedie príjazdová cesta určená pre obyvateľov priľahlých objektov, 

možnosť parkovania pred objektom na spevnenej ploche alebo v garáži, ktorá je 

súčasťou objektu.  

b) napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru, 

 Prístupová komunikácia, ktorá vedie k RD je spevnenou plochou, parcelné číslo 

439/1, je napojená na hlavnú miestnu komunikáciu s asfaltovým povrchom. 

c) doprava v pokoji, 

 Súčasťou RD je garáž pre parkovanie 1 vozidla o rozlohe 23,40 m², pred 

objektom je spevnená časť zámkovou dlažbou, určená na parkovanie ďalšieho vozidla, 

ošetrená odvodňovacím žľabom.  
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d) pešie a cyklistické chodníky. 

 Nevzťahuje sa na riešený objekt. 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 

a) terénne úpravy, 

 Zemina vyťažená pri zemných prácach sa neodváža, použije sa na zhotovenie 

násypu a vyrovnania terénu v okolí objektu. V okolí objektu bude vyrovnaný terén 

pomocou nasypanej zeminy, prekonávanie výškových úrovní medzi vstupom na 

pozemok a úrovňou 1NP bude prostredníctvom vonkajšieho schodiska. Zároveň budú 

vymurované oporné múry výšky 850 mm v prednej časti domu, obložené kameňom, na 

zabezpečenie zeminy proti zosuvu. 

 b) použité vegetačné prvky, 

 Okolo objektu bude vysiata tráva, vysadené nové okrasné kríky a ovocné 

stromy. 

c) biotechnické opatrenia. 

 Nie je predmetom riešenia. 

B.6 Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana 

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

Stavba svojim prevedením a užívaním nebude mať škodlivý vplyv na životné 

prostredie. Negatívne vplyvy, ktoré sú spojené s výstavbou, budú eliminované 

dodržiavaním režimu pracovnej doby a pracovného pokoja. Prípadná prašnosť bude 

odstraňovaná kropením, hlučné procesy budú obmedzované na nevyhnutnú dobu. 

Vzhľadom na rozsah a charakter stavby budú tieto negatívne vplyvy minimálne. 

Odpady z domácnosti budú zhromažďované v popolniciach umiestnených 

v blízkosti brány, následne odvezené oprávnenou organizáciou. Triedený odpad bude 

odnášaný do zberných kontajnerov. Nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú pri prevádzaní 

stavby, sa budú riadiť podľa platných zákonov a vyhlášok. 

Počas doby výstavby bude nutné pri prevádzaní stavebných prác a prevoze 

zariadenia na stavenisku vhodným spôsobom stavbu zabezpečiť, aby nedošlo 
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k znečisteniu podzemných vôd. Jedná sa hlavne o vhodný spôsob odvádzania 

dažďových vôd zo stavebnej jamy, prevozných, výrobných a skladovacích plôch 

staveniska. 

b)  vplyv stavby na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pamätných stromov, 

ochrana rastlín a živočíchov apod.),zachovanie ekologických funkcii a väzieb v krajine, 

 Objekt nijako neovplyvní okolitú krajinu, na pozemku budú vysadené nové 

rastliny a stromy. 

c)  vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000, 

 Žiadny vplyv. 

d)  návrh zohľadnenia podmienok zo záveru riadenia alebo stanoviska EIA, 

 Žiadne návrhy. 

e)  navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzenia a podmienky 

ochrany podľa iných právnych predpisov. 

 V danej lokalite sa nenachádzajú žiadne ochranné pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvateľstva 

Splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva. 

 Stavebný pozemok a celá obec sa nachádza mimo záplavového územia. Otázka 

evakuácie osôb z objektu je predmetom správy Požiarne bezpečnostného riešenia 

stavby. 

 Na pozemku určenom pre stavbu nie sú a nebudú skladované ani používané 

žiadne vysoko toxické a nebezpečné látky. 

 Na území výstavby a v jej okolí nie sú skladované nebezpečné látky, ktorých 

vplyv by zasahoval na hodnotenú stavbu. Núdzové zásobovanie vodou bude riešené 

pristavením akumulačnej nádrže na vodu. 
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B.8 Zásady organizácie výstavby 

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

 Materiál na stavbu zaistí firma, ktorá bude stavbu realizovať. 

b)  odvodnenie staveniska, 

 Odvodnenie stavebnej jamy je prevádzané pomocou drenážnych trubiek DN 100 

mm, v štrkovom lôžku frakcie 16 – 32 mm. Odvodnenie skladovacích plôch 

spádovaním, do okolitého terénu. 

c)  napojenie staveniska na stávajúcu technickú a dopravnú infraštruktúru, 

 Stavenisko bude pripojené na novú elektrickú prípojku na hranici pozemku. Ako 

zdroj vody bude na stavenisku pristavená akumulačná nádrž na vodu. K pozemku vedie 

prístupová cesta so spevneným povrchom. 

d)  vplyv prevádzania stavby na okolité stavby a pozemky, 

Prevádzanie stavby bude mať vplyv na okolité pozemky a stavby, a to parcely 

číslo 436, 437/1, 440/1.  

e)  ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolície, kácanie 

drevín, 

Negatívne vplyvy, ktoré sú spojené s výstavbou, budú eliminované 

dodržiavaním režimu pracovnej doby a pracovného pokoja. Prípadná prašnosť bude 

odstraňovaná kropením, hlučné procesy budú obmedzované na nevyhnutnú dobu. 

Vzhľadom na rozsah a charakter stavby budú tieto negatívne vplyvy minimálne. 

Nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú pri prevádzaní stavby, sa budú riadiť 

podľa platných zákonov a vyhlášok. 

Počas doby výstavby bude nutné pri prevádzaní stavebných prác a prevoze 

zariadenia na stavenisku vhodným spôsobom stavbu zabezpečiť, aby nedošlo 

k znečisteniu podzemných vôd. Jedná sa hlavne o vhodný spôsob odvádzania 

dažďových vôd zo stavebnej jamy, prevozných, výrobných a skladovacích plôch 

staveniska. 

Na parcele sa nenachádzajú žiadne stromy určené na kácanie, bez požiadaviek 

na demolície a asanácie. 
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f)  maximálne zábory pre stavenisko (dočasné/trvalé), 

 Stavenisko sa nachádza na pozemku p.č. 438/5, 438/4, 438/3, 438/2, prístup 

k objektu vedie po spevnenej komunikácii p.č. 439/1. Prípojka NN vedie čiastočne po 

p.č. 437/1. 

g)  maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich 

likvidácia, 

Z hľadiska odpadového hospodárstva je nutné dodržovať zákon č. 185/2001 Sb. 

o odpadoch a predpisoch s nimi súvisiacich.           

Zatriedenie odpadov uvedených vo vyhláške MŽP 383/2001 Sb.: 

15 00 00 odpadové obaly 

15 01 01 papier / lepenka 

15 01 02 plastové obaly 

15 01 04 kovové obaly 

17 00 00 stavebný a demoličný odpad 

17 01 07 zmes alebo frakcie betónu, tehiel, keramiky 

17 02 01 drevo 

17 02 03 plasty 

17 04 05 železo alebo oceľ 

17 06 02 ostatný izolačný materiál 

Odpad vzniknutý pri prevádzaní stavebne montážnych prác bude skladovaný 

v kontajneri a odvezený na riadenú skládku. Nespáliteľné odpady z výrobkov 

a dodaných materiálov (PVC, fólie apod.) budú rovnako odvezené na riadenú skládku. 

Zhotoviteľ stavebných prác musí nakladať s odpadmi iba spôsobom stanoveným 

v platných predpisoch. Odpady sa podľa vyhlášky č. 381/2001 Sb. dajú ďalej 

upravovať, využívať alebo zneškodňovať iba v zariadeniach a  miestach na to určených 

(spaľovne, skládky). 

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

 Na parcele č.438/5 bude odstránená vrstva ornice, ktorá bude uložená na 

pozemku a bude použitá pri dokončovacích terénnych úpravách. Zemné práce budú 

prevádzané v rámci odkopu zeminy zo svahového pozemku pod zastavanou plochou 
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stavby cca 125 m², v hĺbke 0 – 3 m. Zemina sa neodváža, použije sa na zhotovenie 

násypu a vyrovnania terénu v okolí objektu.  

i)  ochrana životného prostredia pri výstavbe, 

 Pred začatím stavebných prác na pozemku bude odstránená vrstva ornice, ktorá 

bude uložená na pozemku aby nedošlo k jej poškodeniu. Po dokončení stavby bude 

využitá na terénne úpravy.  

j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych predpisov, 

Zhotoviteľ je povinný zaistiť v priebehu výstavby bezpečnosť práce pri 

prevádzaní stavieb. Všetci pracovníci budú preškolení a zoznámení s predpismi 

bezpečnosti práce, poučení o pohybe na stavenisku, doprave a manipulácii 

s materiálom. Ďalej budú zoznámení s hygienickými a požiarnymi predpismi. Pri 

stavebných prácach je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a vyhlášku č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci na staveniskách. 

k)  úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb, 

 Stavby dotknuté výstavbou si nevyžadujú úpravy pre bezbariérové užívanie. 

l)  zásady pre dopravne inžinierske opatrenia, 

 Stavba si nevyžaduje žiadne obmedzenia pre dopravu. 

m)  stanovenie špeciálnych podmienok pre prevádzanie stavby (prevádzanie stavby za 

prevozu, opatrenia proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe apod.), 

 Nie sú stanovené žiadne špeciálne podmienky pre prevádzanie. 
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n)  postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny.  

Jedná sa o stavbu menšieho rozsahu, ktorá bude prevádzaná oprávnenou 

stavebnou firmou, ktorej názov a adresa budú písomne oznámené príslušnému 

stavebnému úradu – odboru výstavby 3 týždne pred zahájením stavebných prác. 

zahájenie stavby: 8/2014 

ukončenie stavby:  8/2015 

postup výstavby: zemné práce, prípojky 

    hrubá spodná stavba 

    hrubá vrchná stavba 

    práce vnútorné a dokončovacie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brne dňa 18.5.2014 
 

                     ………………………………………………… 
                                                                                       podpis autora 
                                                                                 Martina Martečíková  
  



31 
 

D. Dokumentácia objektov a technických 

a technologických zariadení 
D.1 Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu 

D.1.1 Architektonicko – stavebné riešenie 

D.1.1.a  Technická správa 

D.1.1.a.1  Účel objektu 
 Projektová dokumentácia rieši návrh novostavby rodinného domu v Hornej 
Marikovej. Účelom objektu je trvalé bývanie jednej štvorčlennej rodiny. 

D.1.1.a.2  Zásady architektonického, funkčného, dispozičného a výtvarného riešenia 
a riešenia vegetačných úprav okolia objektu, vrátane prístupu a užívania objektu 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

RD je navrhnutý ako podpivničený jednopodlažný objekt s obytným podkrovím. 

Pôdorys objektu je nepravidelného obdĺžnikového tvaru, zastrešený sedlovou strechou 

so sklonom strešných rovín 30°. 

Objekt je zateplený, fasáda objektu je bielej farby, z jednovrstvovej prefarbenej 

omietky. Strešná krytina Bramac Klasik je odtieňu Antik. Podstrešie je podbité 

drevenými doskami. Okolo domu sú chodníky z dlažby z prírodného kameňa, rovnako 

ako aj priestor pred garážou. Oporné múry v okolí domu sú obložené prírodným 

kameňom. Výplne otvorov sú hnedej farby, klampiarske výrobky sú z pozinkovaného 

materiálu. Garážové vráta, vstupné dvere a dvere na vstupe do suterénu sú tmavosivej 

farby (ral 8028). Schodisko a časť terasy budú opatrené nerezovým zábradlím výšky 1,0 

m. 

Výška rodinného domu je +7,590 m nad úrovňou podlahy. Svojim tvarom 

a farebným prevedením zapadá do okolitej zástavby.  

Okolie objektu bude zatrávnené, budú vysadené nové okrasné kríky a ovocné 

a okrasné stromy. 

 K objektu vedie spevnená príjazdová cesta určená pre obyvateľov priľahlých 

objektov, možnosť parkovania pred objektom na spevnenej ploche alebo v garáži, ktorá 

je súčasťou objektu.  

 Riešenie bezbariérového prístupu a užívania objektu nie je požiadavkou 

stavebníka.  
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D.1.1.a.3  Kapacity, úžitkové plochy, obstavané priestory, zastavané plochy, orientácia, 

osvetlenie a oslnenie 

Rodinný dom 

zastavaná plocha:  125,33 m² 

obstavaný priestor:   934,4 m³ 

úžitková plocha:  234,06m² 

počet funkčných jednotiek: 1 byt 

počet užívateľov:  4 osoby 

Orientácia objektu vzhľadom k svetovým stranám, osvetlenie a oslnenie je riešené 

vo výkrese C.2,3 Celková a koordinačná situácia 

D.1.1.a.4  Technické a konštrukčné riešenie objektu, jeho zdôvodnenie vo väzbe na 

užívanie objektu a jeho požadovanú životnosť 

 Stavba suterénu je založená na podkladovej betónovej doske vynesenej 

základovými pásmi s celoplošným hydroizolačným súvrstvím. Základom pre drevenú 

časť objektu je základová železobetónová doska, ktorá tvorí zároveň strop nad 

suterénom. Použité stavebné materiály a technológie sú tradičné, ekologické, bez 

riešenia atypických detailov. Pre zvolené územie a tvar pozemku je konštrukčné 

a technické riešenie objektu optimálne z hľadiska jednoduchej údržby stavby. Pri 

dodržiavaní pravidelnej bežnej údržby je životnosť stavby stanovená na minimálne 75 

rokov. 

D.1.1.a.5  Tepelne technické vlastnosti stavebných konštrukcii a výplní otvorov 

 Tepelne technické vlastností stavebných konštrukcii a výplní otvorov sú 

súčasťou samostatnej časti dokumentácie – tepelne technické riešenie objektu. 

D.1.1.a.6  Spôsob založenia objektu s ohľadom na výsledky inžiniersko – geologického 

a hydrogeologického prieskumu 

 Založenie objektu je riešené pre jednoduché základové podmienky a nízke 

radónové riziko. Spodná voda nijakým spôsobom neovplyvňuje založenie objektu, 

hladina podzemnej vody sa nachádza pod úrovňou základovej špáry. V prípade zistenia 

odlišnosti základových podmienok alebo nevhodného stavu základových podmienok, je 

treba zohľadniť a preveriť v projektovej dokumentácii. 
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 RD je založený na podkladovej doske z prostého betónu C20/25 s vloženou kari 

sieťou ϕ6 mm, s veľkosťou ôk 150 x 150 mm. Pod nepodpivničenou časťou domu tvorí 

základ podkladový betón s kari sieťou, hrúbky 50 mm, spojený s podpivničenou časťou 

prostredníctvom základovej dosky hrúbky 200 mm zo železobetónu. Základ pod 

nosnými stenami tvoria základové pásy, navrhnuté na základe tabuľkovej hodnoty 

únosnosti základovej pôdy Rdt= 0,30 MPa. Predbežný výpočet je súčasťou 

dokumentácie. 

D.1.1.a.7  Vplyv objektu a jeho užívania na životné prostredie a riešenie prípadných 

negatívnych účinkov 

Všetky materiály navrhované pre výstavbu nepredstavujú riziko z hľadiska 

ochrany zdravia osôb a životného prostredia. 

Stavba svojim prevedením a užívaním nebude mať škodlivý vplyv na životné 

prostredie. Negatívne vplyvy, ktoré sú spojené s výstavbou, budú eliminované 

dodržiavaním režimu pracovnej doby a pracovného pokoja. Prípadná prašnosť bude 

odstraňovaná kropením, hlučné procesy budú obmedzované na nevyhnutnú dobu. 

Vzhľadom na rozsah a charakter stavby budú tieto negatívne vplyvy minimálne. 

Odpady z domácnosti budú zhromažďované v popolniciach umiestnených 

v blízkosti brány, následne odvezené oprávnenou organizáciou. Triedený odpad bude 

odnášaný do zberných kontajnerov. Nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú pri prevádzaní 

stavby, sa budú riadiť podľa platných zákonov a vyhlášok. 

Počas doby výstavby bude nutné pri prevádzaní stavebných prác a prevoze 

zariadenia na stavenisku vhodným spôsobom stavbu zabezpečiť, aby nedošlo 

k znečisteniu podzemných vôd. Jedná sa hlavne o vhodný spôsob odvádzania 

dažďových vôd zo stavebnej jamy, prevozných, výrobných a skladovacích plôch 

staveniska. 

D.1.1.a.8  Dopravné riešenie 

 K objektu vedie príjazdová cesta určená pre obyvateľov priľahlých objektov, je 

to spevnená plocha, parcelné číslo 439/1, je napojená na hlavnú miestnu komunikáciu 

s asfaltovým povrchom. 
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Súčasťou RD je garáž pre parkovanie 1 vozidla, pred objektom je spevnená časť 

zámkovou dlažbou, určená na parkovanie ďalšieho vozidla, opatrená odvodňovacím 

žľabom.  

 

D.1.1.a.9 Ochrana objektu pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia, 

protiradónové opatrenia 

 Objekt je chránený pred nízkym radónovým rizikom návrhom hydroizolačnej 

vrstvy v základových konštrukciách. 

D.1.1.a.10  Dodržanie všeobecných požiadaviek na výstavbu 

 Pri prevádzaní výstavby sú dodržiavané platné vyhlášky a súvisiace predpisy. 

D.1.1.b  Výkresová časť 

Zoznam príloh projektovej dokumentácie: 

D.1.1.b.1  Pôdorysy základov 
Súčasť stavebne konštrukčného riešenia. 

D.1.1.b.2   Pôdorysy jednotlivých podlaží a strechy 
D1.1.01 Pôdorys suterénu 
D1.1.02 Pôdorys 1. nadzemného podlažia 
D1.1.03 Pôdorys podkrovia 
D1.1.04 Pôdorys strechy 

 
D.1.1.b.3   Rezy 

D1.1.05 Rez A – A´ 
D1.1.06 Rez B – B´ 

D.1.1.b.4  Pohľady 
D1.1.07 Pohľad západný, pohľad východný 
D1.1.08 Pohľad južný, pohľad severný 

D.1.1.b.5   Výkresy prípojok na verejné rozvodné siete a kanalizáciu 
C.2,3  Celková a koordinačná situácia 

D.1.1.b.6   Výkresy napojenia na verejné komunikácie, riešenie dopravy v pokoji 
C. 1  Situácia širších vzťahov 
C.2,3  Celková a koordinačná situácia 
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D.1.1.b.7  Výkresy úprav na komunikáciách pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie 
 Nie je riešené – nebolo súčasťou zadania investora. 

D.1.1.b.8   Doplnkové výkresy 
D1.1.09 Detail A – napojenie obvodových stien 
D1.1.10 Detail B – ukončenie strešnej konštrukcie 
D1.1.11 Detail C – napojenie stropu na obvodovú stenu 
D1.1.12 Detail D – napojenie obvodovej a vnútornej steny 
D1.1.13 Detail E – Napojenie drevenej časti na suterén 

D.1.2 Stavebne konštrukčné riešenie 

D.1.2.a  Technická správa 

D.1.2.a.1 Popis navrhnutého konštrukčného systému stavby, výsledky prieskumu 

stávajúceho stavu nosného systému stavby pri návrhu jej zmeny  

 Pre suterén je zvolený  jednoduchý konštrukčný systém nosných stien, 

z betónových tvárnic. Základové konštrukcie sú základové pásy z prostého betónu. 

Konštrukčný systém nadzemných podlaží tvorí drevená rámová konštrukcia. Opláštenie 

pomocou sádrovláknitých dosiek. 

D.1.2.a.2  Navrhnuté výrobky, materiály a hlavné konštrukčné prvky 

 Steny obvodové – v suteréne navrhnuté z betónových tvárnic Premac DT40 

doplnené výstužou, v nadzemnej časti objektu je obvodová stena z drevených prvkov 

60/160 mm, priestor medzi nimi vyplnený minerálnou izoláciou Isover, hrúbky 160 

mm, opláštenie pomocou sádrovláknitých dosiek Fermacell, hrúbky 15 mm. 

 Steny vnútorné – vnútorné nosné steny suterénu sú murované z betónových 

tvárnic Premac DT30, DT20. Hlavná vnútorná nosná stena 1NP má šírku 145 mm, 

dimenzia prvkov 60/120 mm, výplň minerálnou vatou a opláštenie sádrovláknitými 

doskami hrúbky 12,5 mm. Nenosné priečky majú hrúbku 125 mm, drevené stĺpiky sú 

60/100 mm, opláštenie pomocou sádrovláknitých dosiek hrúbky 12,5 mm. 

Strop – nad suterénom tvorí železobetónová doska, betón pevnosti C20/25 

a výstuž B500B. Podlepenie časti stropu pod obytnými miestnosťami tepelnou izoláciou 

hrúbky 50 mm. Strop nad 1NP je drevený trámový strop, osová vzdialenosť prvkov 625 

mm, rozmer 60/220 mm, tuhosť zabezpečená zbitím pomocou obvodového trámu, 
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rovnakej dimenzie. Priestor medzi trámami vyplnený minerálnou izoláciou hrúbky 200 

mm. Záklop pomocou drevených dosiek OSB, hrúbky 22 mm. 

Schodisko vedené zo suterénu do 1NP a do podkrovia je navrhnuté ako drevené 

schodnicové schodisko so spodnými schodnicami, vyrobené na zákazku.  

Strecha – riešená ako sedlová strecha so sklonom strešných rovín 30°, ktorej 

nosnú konštrukciu tvorí drevený krov. Krokvy 80/200 mm sú osedlané na pomúrnice 

160/140 mm, klieštiny sú vzájomne spojené príložkami. Osová vzdialenosť krokiev je 

800 mm. Dimenziu drevených prvkov krovu je potreba znovu posúdiť pred vlastnou 

realizáciou, podľa snehovej oblasti a použitej strešnej krytiny. 

 Okná – navrhnuté plastové okná Windek s izolačným trojsklom. 

 Dvere – vnútorné dvere sú navrhnuté drevené, vonkajšie vstupné dvere sú 

plastové, presklené s bočným rámovým svetlíkom, garážové vráta sú oceľové, sekčné, 

výsuvné pomocou elektromotoru. 

 Klampiarske výrobky – budú použité oceľové pozinkované žľaby a zvody na 

odvod dažďovej vody, parapety budú z pozinkovaného plechu s ochrannou vrstvou. 

 Strešná krytina – skladaná keramická krytina Bramac Klasik, farba Antik. 

D.1.2.a.3  Hodnoty úžitkových, klimatických a ďalších zaťažení uvažovaných pri návrhu 

nosnej konštrukcie 

 Zaťaženie snehom: 2,80 kN/m² 

 Zaťaženie vetrom: vb= 25 m/s 

 Úžitkové zaťaženie stropu : 1,5 kN/m² (1S) 

 Úžitkové zaťaženie stropu : 1,5 kN/m² (1NP) 

D.1.2.a.4 Návrh zvláštnych, neobvyklých konštrukcii, konštrukčných detailov, 

technologických postupov 

 V rámci riešenia novostavby RD nie je riešený žiadny atypický detail alebo 

stavebný materiál či technológia. 

D.1.2.a.5  Technologické podmienky postupu prác, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu 

vlastnej konštrukcie, prípadne susedné stavby 

 Pre zhotovenie jednotlivých konštrukčných celkov musia byť dodržané pokyny 

výrobcu a dodávateľa daného celku (základové konštrukcie, murované konštrukcie, 

drevené konštrukcie, izolačné práce, konštrukcie krovu apod.). 
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 Susedné stavby nie sú týmto projektom konštrukčne dotknuté. 

D.1.2.a.6  Zásady pre prevádzanie búracích prác, prác na podchytenie a spevňovacích 

konštrukcii či postupov 

 Nebudú vykonávané žiadne búracie práce, ani práce na podchytenie. Nebudú 

použité žiadne zvláštne spevňovacie konštrukcie či postupy. 

D.1.2.a.7  Požiadavky na kontrolu zakrývaných konštrukcii 

 V rámci projektu nie sú nutné špecifické zakrývacie práce. 

D.1.2.a.8 Zoznam použitých podkladov, ČSN, technických predpisov, odbornej 

literatúry, software 

ČSN 73 0601, ČSN 73 1702, ČSN 73 0035, ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 

ČSN 73 4301, ČSN 73 0532, ČSN 73 0540 

ČSN EN 12 056-3,ČSN 73 4301 

Vyhláška č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 

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

Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

Vyhláška č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech 

D.1.2.a.9  Špecifické požiadavky na rozsah a obsah dokumentácie prevádzania stavby, 

prípadne dokumentácia zaisťovaná ich zhotoviteľom 

 Projekt rodinného domu vyžaduje bežný rozsah projektovej dokumentácie pre 

stavebné riadenie a v tomto rozsahu je aj spracovaný. 

D.1.2.b  Podrobný statický výpočet 

 Súčasťou dokumentácie je predbežný výpočet základových pásov. Dimenzia 

drevených prvkov bola určená empiricky. Únosnosť materiálov uvažovaná podľa 

parametrov výrobcu. 

 Pokiaľ v priebehu budú zistené iné okrajové podmienky, než sú uvažované 

v projekte, je nutná konzultácia s projektantom. 

 



38 
 

D.1.2.c  Výkresová časť 

Zoznam príloh projektovej dokumentácie: 

D.1.2.c.1  Pôdorysy základov 
RD je založený na podkladovej doske z prostého betónu C20/25 s vloženou kari 

sieťou ϕ6 mm, s veľkosťou ôk 150 x 150 mm. Pod nepodpivničenou časťou domu tvorí 

základ podkladový betón s kari sieťou, hrúbky 50 mm, spojený s podpivničenou časťou 

prostredníctvom základovej dosky hrúbky 200 mm zo železobetónu. Základ pod 

nosnými stenami tvoria základové pásy, navrhnuté na základe tabuľkovej hodnoty 

únosnosti základovej pôdy Rdt= 0,25 MPa. Predbežný výpočet je súčasťou 

dokumentácie. 

 Pokiaľ by hydrogeologické podmienky na pozemku ukázali zložité základové 

podmienky, je treba preveriť navrhnuté základové konštrukcie. 

 Výkres základov – viď výkres D1.2.01 Základy. 

D.1.2.c.2  Tvar monolitických betónových konštrukcii 
 D1.2.02  Strop nad suterénom – výkres tvaru betónovej monolitickej konštrukcie 
 
D.1.2.c.3  Výkresy zostáv kovových a drevených konštrukcii 
 D1.2.03  Strop nad 1NP – výkres zostavy dielcov drevenej konštrukcie stropu 

 D1.2.04 Krov – výkres zostavy dielcov drevenej konštrukcie krovu 

D1.2.04  Výkres zostavy dielcov – výkres zostavy drevenej konštrukcie 

nadzemnej časti domu 

D.1.2.d  Plán kontroly spoľahlivosti konštrukcii 

 Jedná sa o stavbu určenú pre bývanie, objekt so suterénom, nadzemným 

podlažím a obytným podkrovím. Z hľadiska spoľahlivosti konštrukcii ide o kontrolu: 

- Základové konštrukcie z hľadiska založenia v nezámrznej hĺbke. 

- Stenové konštrukcie suterénu z hľadiska správnej väzby a použitia 

odpovedajúcich spojovacích hmôt. 

- Prevedenie spojov hydroizolácie spodnej stavby. 

- Stenové konštrukcie z hľadiska uloženia stien podľa výkresu zostavy. 

- Stropné konštrukcie z hľadiska ukladania stropných prvkov podľa projektu. 
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- Konštrukcie krovu z hľadiska prevedenia tesárskych spojov a ukladanie 

strešných prvkov podľa projektu. 

- Kontroly budú zaistené stavebným dozorom investora, vykonávané pravidelne. 

D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie 

Viď samostatná príloha BP – Zložka D - Požiarne bezpečnostné riešenie. 

D.1.4 Technika prostredia stavieb 

Dokumentácia sa spracováva samostatne pre jednotlivé zariadenia. 

D.1.4.a Technická správa 

a)  zdravotne technické inštalácie 

Kanalizácia 

Ročné množstvo odpadových vôd:                   4 os. – Qr=191,4 m3/rok 

Splaškové vody budú odvádzané pripájacím potrubím do žumpy. Pripojovacie 

potrubie z PVC DN 150 mm a spádom min. 2% smerom od objektu k žumpe, dĺžky cca 

17bm. Plastová žumpa o objeme 10 m³ sa nachádza na pozemku investora. Pripojovacie 

potrubie bude uložené v nezámrznej hĺbke. 

V mieste odvetrania kanalizácie bude stúpacie potrubie DN 100 mm, ktoré bude 

vytiahnuté nad strešnú konštrukciu, ukončené tvarovkou, ktorá je súčasťou dodávky 

strešnej krytiny. 

Rozvody pre pripojenie zariaďovacích predmetov budú vedené výlučne 

v inštalačných predstenách, v suteréne pod stropom v sklade.  

Dažďová voda je zvedená zo strechy 4 dažďovými zvodmi prepojenými 

s dažďovou kanalizáciou na parcele dĺžky cca 34 bm. Časť je odvádzaná do plastovej 

akumulačnej nádrže o objeme 6 000 litrov, opatrenej bezpečnostným prepadom 

a trativodom z plastovej vsakovacej rúry Siku Pipe 300VS, uložená v štrkovom lôžku 

frakcie 8 – 32 mm, v sklone 0,5 – 1%. Časť vody je odvádzaná rovno do vsakovacej 

šachty o priemere 800 mm a hĺbke 3 m, vyplnenej štrkom.  
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Vodovod 

Celková denná spotreba vody pre dom           4 os. – Q=1800 l/deň 

Sekundová potreba vody             4 os. – Q=0,056 l/s 

Zdrojom vody pre novo navrhnutý rodinný dom bude studňa, ktorá sa nachádza 

na pozemku investora. Samotný vrt bude urobený ešte pred začatím prác na objekte. 

 Potrubia budú vedené výhradne v inštalačných predstenách a budú uložené 

v chráničkách obalených tepelnou izoláciou. Technické riešenie rozvodov budú 

vykonané odbornou firmou. Po skončení montáže sa vykoná tlaková skúška systému.   

b)  plynové odberné zariadenie 

 Plynové zariadenia sa v objekte nenachádzajú. 

c)  vzduchotechnika 

 Vzduchotechnické zariadenia sa v objekte nenachádzajú. 

d)  vykurovanie 

 Ako zdroj tepla bude využitá elektrická energia. Jednotlivé miestnosti budú 

vykurované prostredníctvom priamo výhrevných infra panelov. Temperovanie priestoru 

v podzemnom podlaží je možné zabezpečiť pomocou elektrického radiátora 

umiestneného v miestnosti skladu (S01), prípadne dielni (S03). Elektrická energia bude 

využitá aj na ohrev teplej vody – elektrický ohrievač vody. 

e)  chladenie 

 Nie je požadované. 

f)  meranie a regulácia 

 Nie je požadované. 

g)  silnoprúdová elektrotechnika 

 Nie je predmetom riešenia.  

h)  slaboprúdová elektrotechnika 

 Nie je predmetom riešenia.  
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D.1.4.b  Výkresová časť 
 Pripojenie inžinierskych sietí  viď. C2,3 – Celková a koordinačná situácia. 

D.1.4.c  Zoznam strojov a zariadení technickej špecifikácie 
 Nevyskytujú sa. 

D.2 Dokumentácia technických a technologických zariadení 
 V rámci projektu novostavby rodinného domu sa nevyskytujú žiadne výrobné 
a nevýrobné zariadenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brne dňa 18.5.2014 
 

                     ………………………………………………… 
                                                                                       podpis autora 
                                                                                 Martina Martečíková  
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3. Záver 
 V rámci bakalárskej práce som zhotovila projektovú dokumentáciu, ktorá môže 

byť použitá k výstavbe rodinného domu, podľa platných právnych požiadaviek, 

predpisov a vyhlášok. Ako stavebný materiál bolo využitý tradičný prvok – drevo. 

Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť dom, ktorý poskytne vhodné zázemie pre 

trvalé bývanie štvorčlennej rodiny. 
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5. Zoznam použitých symbolov a skratiek 
 

LV  list vlastníctva 

MŽP  Ministerstvo životného prostredia 

NN  nízke napätie 

NP  nadzemné podlažie 

PT  pôvodný terén 

RD  rodinný dom 

S  suterén 

UT  úroveň terénu 

bm   meter bežný 

Qmax  [l/s] maximálny prietok 

Rdt  [MPa] únosnosť základovej pôdy 
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 D1.1.03 – Pôdorys podkrovia, M1:50 

 D1.1.04 – Pôdorys strechy, M1:50 

 D1.1.05 – Rez A – A´, M1:50 
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 D1.1.11 – Detail C, M1:5 
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 D1.1.13 – Detail E, M1:5  

    D1.2 Stavebne – konštrukčné riešenie 

 D1.2.01 – Základy, M1:50 
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 D1.2.02 – Strop nad suterénom, M1:50 

 D1.2.03 – Strop nad 1NP, M1:50 

 D1.2.04 – Krov, M1:50 

 D1.2.05 – Výkres zostavy dielcov, M1:50 

Výpis prvkov 

Výpis skladieb konštrukcii 

Zložka D – Požiarne bezpečnostné riešenie 
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 V.1 – Pôdorys suterénu, M1:75 

 V.2 – Pôdorys 1NP, M1:75 

 V.3 – Pôdorys podkrovia, M1:75 

 V.4 – Situácia, M1:200 

Zložka E – Stavebná fyzika 

 Posúdenie objektu z hľadiska stavebnej fyziky – správa 
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 S.02 – Pôdorys 1NP, M1:100 
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 S.04 – Rez A, M1:100 

 S.05 – Rez B, M1:100 

Zložka F – Seminárna práca 

 Drevo ako stavebný materiál 
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7. Prílohy 
Viď samostatné zložky bakalárskej práce Zložka B, Zložka C, Zložka D, Zložka 

E, Zložka F.  
(Citácia zo smernice dekana č. 19/2011: „V případě potřeby mohou jeden celek svázaný 
nerozebíratelnou vazbou tvořit jen náležitosti uvedené v bodech a) – m). Přílohy podle 
bodu n), kterými jsou zpravidla podklady, výpočty, výkresy a zdrojové kódy, mohou 
tvořit samostatnou nebo samostatné přílohy. Vše je pak vloženo do tvrdých spisových 
desek se šňůrkou podle Čl. 3 této směrnice.“) 
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