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Abstrakt 

Cieľom tejto práce je navrhnúť samostatne stojaci rodinný dom a previesť projektovú 

dokumentáciu pre prevedenie stavby. Rodinný dom má slúžiť pre účel bývania 4 až 5 

člennej rodiiny. Súčasťou rodinného domu je garáž. Objekt má 2 nadzemné podlažia a 

suterén. Budova je murovaná z keramických tvárnic Porotherm s valbovou strechou. 

Objekt je situovaný na svažitom teréne.  

 
  

Klíčová slova 

Rodinný dom, dve nadzemné podlažia, podzemné podlažie, valbová strecha, vikier, 

strešné okná, samostatná garáž, terasa. 

  

  

Abstract 

The main purpose of my thesis is to design detached family house and make the 

project documentation for implementation of its construction. This house should be 

able to accommodate family composed by 4-5 members. 

The part of the huose is garage. The building has 2 floors and basement. The building 

with hipped roof is based on brick systém Porotherm. The building is situated on 

sloping terrain. 

  

Keywords 

Family house, two above ground floor, underground floor, hipped roof, skylight, roof 

windows, separate garage, terrace. 
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Úvod 

Bakalárska práca sa zaoberá spracovaním projektovej dokumentácie pre prevedenie 

stavby, pre samostatne stojaci rodinný dom. Dom je určený pre bývanie 4 až 5 člennej 

rodiny. Novostavba je situovaná na nezastavanom pozemku v obci Horné Obdokovce. 

Rodinný dom sa skladá z dvoch nadzemných podlaží, pričom 2. nadzemné podlažie je 

riešené ako obytné podkrovie. Dom je čiastočne podpivničený, pričom časť 

podzemného podlažia je riešené ako prevádzka - kozmetický salón. Stavba je murovaná 

zo systému Porotherm, strecha je polvalbová z dreveného krovu. Súčasťou rodinného 

domu je garáž, ktorá je od objektu oddilatovaná. Garáž je určená pre parkovanie 

jedného osobného automobilu. 
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A.1  Identifikačné údaje  

 

A.1.1 Údaje o stavbe 

a) Názov stavby  

Rodinný dom s prevádzkou 

 

b) Miesto stavby 

Horné Obdokovce, katastrálne územie Horné Obdokovce, číslo parcely: 320/59 

 

c) Predmet dokumentácie  

Rodinný dom s prevádzkou 

 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

a) Meno a adresa stavebníka 

Jozef Vičan, Hečková 652, Radošina 95605 

 

A.1.3  Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

a) Zhotoviteľ projektovej dokumentácie  

Jana Zacharová, Piešťanská 661, Radošina 95605 

b) Zodpovedný projektant 

Ing. Jitka Balíková, Ph.D. 

 

A.2  Zoznam vstupných podkladov 

Pôvodné geologické prieskumy, prevedené v danej lokalite, geologické mapy. 

Radónový prieskum objektu nebol prevedený, podkladom boli aktuálne radónové mapy. 

Hydrogeologický prieskum nebol prevedený, boli prevzaté výsledky z predchádzajúcich 

meraní. Certifikovaným geodetom bolo prevedené geodetické meranie, ďalšími 
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osobami s odpovedajúcou kvalifikáciou  bola uskutočnená vizuálna prehliadka 

staveniska i jeho okolia. Výsledný podklad pre umiestnenie stavby tvorila katastrálna 

mapa dotknutej parcely a jej okolia. Polohy inžinierskych sieti boli zistené na základe 

vyjadrenia dotknutých orgánov. Ďalej potom požiadavky investora, predpisy a normy 

pre projektovanie tohto typu stavby. 

 

A.3  Údaje o území 

a)Rozsah riešeného územia 

Na dotknutom pozemku sa v súčasnej dobe nenachádzajú žiadne stavebné objekty – 

parcela nie je zastavaná. Na parcele sa vo väčšej miere nenachádza vyššia zeleň, na 

parcela je tráva.     

b)Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov  

Pozemok sa nenachádza v ochrannom území, pamiatkovej rezervácii, pamiatkovej zóne, 

zvláštne chránenom území ani v záplavovom území. Na území sa nenachádzajú žiadne 

nerastné suroviny, ani nie je lokalita poddolovaná. 

c) Údaje o odtokových pomeroch 

Pozemok sa nenachádza v povodí žiadnej rieky. Hydrogeologický prieskum nebol 

prevedený. Boli prevzaté výsledky z predchádzajúcich meraní, kde bola hladina 

podzemnej vody zistená v hĺbke 5 m pod úrovňou terénu. Podzemná voda nebude mať 

na objekt žiadny negatívny vplyv. 

d)Údaje o súlade s územne- plánovacou dokumentáciou 

Stavba sa nachádza v zastavitelnej ploche obce Horné Obdokovce. Stavba nebude 

výškovo, priestorovo, alebo urbanisticky narúšať okolitú zástavbu. Podmienky platného 

územného plánu pre obec Horné Obdokovce boli splnené. 

e)Údaje o súlade s územným rozhodnutím 

Stavba je v súlade s platným územným rozhodnutím. 
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f)Údaje o dodržaní všeobecných požiadaviek na využitie územia 

Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných 

požiadavkách na využívanie územia. 

 

 

§ 21 odst. 3 bod a vyhlášky 

Celková výmera pozemku: 1750 m
2 

Celková zastavaná plocha: 187,25 m
2 

Časť pozemku schopná vsakovať dažďové vody: 1750 – 187,25 = 1562,75 m
2 

Pomer pozemku schopného vsakovať dažďové vody k celkovej výmere 

            pozemku: 1750/1562,75= 1,12 > 0,4 (samostatne stojaci dom) 

g)Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 

Podmienky dotknutých orgánov podľa vyjdrení existujúcich sieti boli splnené. Hlavne 

ochranné pásma a podmienky pripojenia. 

h)Zoznam výnimiek a úlavových riešení 

Netýká sa tejto stavby. 

i)Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícii 

Netýká sa tejto stavby. 

j)Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých umiestnením a prevedením stavby 

podľa katastra nehnuteľnosti 

 Číslo parcely: 320/59 

 Druh/spôsob využitia: trvalý trávny porast 

 Vlastník: Drevený Dušan, Horné Obdokovce 

Súsedné pozemky: 

 Číslo parcely: 319/57 

 Druh/spôsob využitia: ostatné plocha/silnice 

 Vlastník: Nitriansky kraj 
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 Číslo parcely: 320/58 

 Druh/spôsob využitia: trvalý travny porast 

Vlastník: Kováčik Marián, Horné Obdokovce 

 Číslo parcely: 320/60 

 Druh/spôsob využitia: trvalý travny porast 

 Vlastník:Muka Marek, Horné Obdokovce 

 

A.4  Údaje o stavbe 

a)Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

Novostavba rodinného domu v suteréne s prevádzkou- kozmetický salón 

 

b)Účel užívania stavby 

Rodinný dom bude slúžiť k trvalému pobytu 4-5 osôb. Prevádzka bude využívaná pre 

malú podnikateľskú činnosť – kozmetika. 

 

c)Trvalá alebo dočasná stavba 

Ide o stavbu trvalého charakteru 

d)Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov 

Netýká sa tejto stavby 

e)Údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecných technických 

požiadaviek zabezpečujúcich bezbarierové užívanie stavieb 

Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických 

požadavcích na stavby. Rodinný dom nie je riešený ako bezbariérový. 

f)Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich z 

iných právnych predpisov 

Projektová dokumentácia je prevedená v súlade s požiadavkami jednotlivých 

dotknutých orgánov. 
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g)Zoznam výnimiek a úlavových riešení 

Netýká sa tejto stavby. 

 

h)Navrhované kapacity stavby 

 Zastavaná plocha pozemku            187,25m
2 

            Plocha stavebného pozemku             1750m
2 

Užitná plocha               458,92m
2 

Počet funkčních jednotiek             2
 

 Počet užívateľov   4-5 

i) Základné bilancie stavby  

- napojenie na inžinierske siete: elektrina, vodovod, plyn, kanalizácia 

- nakladanie s dažďovou vodou: odvádzaná do verejnej kanalizácie 

- množstvo a druhy odpadov: Množstvo vznikajúcich druhov odpadov bude 

v minimálnom rozsahu. V prevažnej miere budú vznikať odpady kategórie „O“, len 

v malom množstve odpady nebezpečné. V mieste vzniku bude odpad zhromažďovaný 

a ihneď bude odvážaný mimo vlastný objekt k ďalšiemu spracovaniu alebo 

zneškodneniu. 

j)Základní předpoklady výstavby  

termín zahájení stavebních prací: 6/2014 

termín dokončení stavebních prací: 6/2016 

k)Orientačné náklady stavby 

jednotková cena za m
3
 obostavaného priestoru:  5 746,- Kč 

obostavaný priestor:      1134 m
2
 

orientační cena stavby:     6500000,- Kč 
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A.5 Členenie stavby na objekty a technické a  

technologické zariadenia 

SO01 – Stavebne technické riešenie 

SO02 – Prípojky inžinierskych sieti 

  – vodovod pitný 

  – kanalizačný rad jednotný 

  – kábel silového vedenia nízkeho napätia 

  – nízkotlaký plynovod 
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B.1  Popis územia stavby 

a)Charakteristika stavebného pozemku 

Pozemok sa nachádza v zastavanej ulici na kraji obce Horné Obdokovce na parcele č. 

katastrálne územie Horné Obdokovce, neďaleko mesta Topoľčany. Pozemok je svažitý. 

Polohopisné umiestenie stavby je zrejmé z doloženej koordinačnej situácie v merítku 

1:200, kde sú zrejmé vzdialenosti od hraníc susedných pozemkov a napojenie veškerých 

inžinierskych sieti. Prístup na pozemok je umožnený  priamo z existujúcej ulice. 

b)Výčet a závery prevedených prieskumov a rozborov (geologický prieskum, 

hydrogeologický prieskum, stavebne- historický prieskum apod.) 

Inžiniersko-geologický prieskum nebol prevedený. Výsledky boli prevzaté z pôvodných 

geologických prieskumov, prevedených v danej lokalite, a z geologických máp. Na 

území sa nenachádzajú žiadne nerastné suroviny ani nie je lokalita poddolovaná. 

Radónový prieskum objektu nebol prevedený. Radonové riziko bolo určené na základe 

aktuálnych radónových máp. Kategória radónového indexu bola pre dané územie 

stanovená ako nízka – objemová aktivita radónu je teda nízka. Hydrogeologický 

prieskum nebol prevedený. Boli prevzaté výsledky z predchádzajúcich meraní, kde bola 

hladina podzemnej vody zistená v hĺbke 6m pod úrovňou terénu. Podzemná voda 

nebude mať na objekt žiadnýy negatívny vplyv. Stavebne historický prieskum nebol 

prevedený, pretože sa na pozemkoch nenachádzajú žiadne pôvodne objekty ani svojou 

rozlohou nezasahujú do chráneného územia ani nenarúša ďalšie ochranné a 

bezpečnostné pásma. Certifikovaným geodetom bolo prevedené geodetické meranie, 

ďalšími osobami s odpovedajúcou kvalifikáciou bola prevedená vizuálna prehliadka 

staveniska i jeho okolia. 

c)Stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma 

Pozemok sa nenachádza v ochrannom území, pamiatkovej rezervácii, pamiatkovej zóne, 

zvlášť chránenom území. Stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma sú stanovené 

príslušnými správcami sietí a dotknutými orgánmi v jednotlivých vyjadreniach. 
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d)Poloha vzhľadom k zaplavovému územiu, poddolovanému územiu 

Pozemok sa nenachádza v zaplavovom území. Na území sa nenachádzajú žiadne 

nerastné suroviny, ani sa nejedná o poddolované územie. 

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

odtokové pomery v území 

Stavba nebude mať zásadný vplyv na okolité pozemky a stavby. Pri prevádzaní stavby 

môže dôjsť ku zvýšeniu hlučnosti a prašnosti, ktorá však bude len dočasná. Dodávateľ 

musí zaistiť pravidelné čistenie vozovky od nečistôt spôsobených staveniskovou 

dopravou. Stavbou nebudú narušené stávajúce odtokové pomery daného územia. 

f)Požiadavky na asanacie, demolicie, kácenie drevín 

Pozemok je voľný, nezastavaný, bez akýchkoľvek kerov a drevín. 

g)Požiadavky na maximálne zábory poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo 

pozemkov určených k plneniu funkcie lesa 

Zábory poľnohospodárskej ani lesnej pôdy nie sú predmetom dokumentácie. 

h)Územne- technické podmienky 

Lokalita je obslužná po miestnej spevnenej komunikácii. 

Technická infraštruktúra je zaistená stavajúcimi inžinierskými sieťamiěmi.  

 

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

V dobe spracovania projektovej dokumentácie nie sú vyvolané žiadne investície. 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

 Účel stavby:      RD s prevádzkou 

 Užitná plocha RD     458,92 m
2
 

 Počet funkčných jednotiek:    2 

 Počet uživateľov:     4-5 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

a)Urbanismus – územné regulácie, kompozícia priestorového riešenia 

Stavba sa nachádza v zastaviteľnej ploche obce Horné Obdokovce. Stavba nebude 

výškovo, priestorovo, alebo urbanisticky narúšať okolitú zástavbu. Podmienky platného 

územného plánu pre obec Horné Obdokovce boli splnené. 

b)Architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 

riešenie 

Jedná sa o dvojpodlažný, čiastočne podpivničený rodinný dom s prevádzkou. Najväčšie 

pôdorysné rozmery sú 14,00 x 13,50. Výška hrebeňa valbovej strechy RD je 8,10 m, 

výška hrebeňa pultovej strechy nad garážou je 3,80 m. Sklon strechy je 35°. 

Povrchová úprava fasády: ryhovaná omietka Cemix marhuľová farba, tehlový obklad, 

strešná krytina – betonové tašky Bramac Classic, odtieň červená. Vonkajšie výplne 

otvorov budú plastové v imitácii orecha, oplechovanie okenných parapetov z 

hliníkového plechu tmavo hnedej farby, strešné okapy a dažďové zvody 

z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou v tmavo hnedej farbe. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní vstup do budovy je umiestnený zo severovýchodnej strany objektu. Po vstupe do 

objektu následuje zádverie so šatňou. Zo zádveria sa dostaneme do vstupnej haly, z 

ktorej sa dostaneme do kuchyne, obývacej izby, pracovne, kúpelne, na WC a na 

schodisko. Z obývacej izby je možné vstúpiť na vonkajšiu terasu. Na kuchyňu je 

naviazaná jedáleň a špajza. Zo schodiskového priestoru sa dostaneme do 1S a 2NP. 2NP 

je obytné podkrovie v ktorom sa nachádza chodba, z ktorej sa dostaneme do spálne so 

šatňou a hygienickým zázemím pre rodičov, 2 izieb, na WC a do kúpeľne s komorou.  

Do suterénu vedie ďalší vstup, z juhozápadnej strany objektu. Následuje zádverie 

V suteréne sa nachádza kotolňa, práčovňa, 2 sklady  sklepním , z ktorého sa dostaneme 

do kozmetického salónu, do skladu a na chodbu. Chodba vedie do ďalšieho skladu, a na 

chodbu ktorá je naviazaná na schodisko, ktoré vedie do 1NP. Z chodby sa dostaneme do 

kotolne a potom do práčovne. Kozmetický salón je tvorený predsieňou, kozmetickou 

miestnosťou a WC. Súčasťou domu je garáž, do ktorej vedie samostatný vstup zo 

severovýchodnej strany objektu. 
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B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 

Rodinný dom nie je riešený ako bezbariérový. 

B.2.5 Bezpečnosť užívania stavby 

Stavba je navrhnutá a bude prevedená takým spôsobom, aby pri jej užívaní alebo 

prevádzke nevznikalo neprijateľné nebezpečie nehôd alebo poškodenie, napr. 

ušmyknutím, pádom, nárazom, popálením, zásahom elektrickým prúdom a zranenie 

výbuchom. Behom užívania stavby budú dodržané veškeré príslušné legislatívne 

predpisy. 

B.2.6 Základná charakteristika objektov 

a)Stavebné riešenie 

Jedná sa o samostatne stojaci RD s 2 nadzemnými podlažiami a prevádzkou v 1S. 

Rodinný dom bude postavený tradičným spôsobom. 

b)Konštrukčné a materiálové riešenie 

Ako základy sú navrhnuté železobetónové základové pásy. Obvodové murivo je 

navrhnuté z nosných tvárnic POROTHERM 36,5 T  Profi, vnútorné nosné murivo je 

z tvárnic POROTHERM 24 Profi, priečky sú z tvárnic POROTHERM 11,5 Profi. Strop 

nad 1.S a 1.NP tvoria POT nosníky a vložky MIAKO POROTHERM. Hrúbka stropu je 

250 mm. Strecha RD je riešená ako valbová so sklonom 35°. Garáž má pultovú strechu 

so sklonom 19°. Okná a vonkajšie dvere sú plastové. Dvere v interiéri sú drevené s 

kovovými zárubňami. Schodisko bude ŽB. Stupnice budú obložené dlažbou. Komínové 

teleso je tvorené systémom prvkov SCHIEDEL ABSLOLUT. Podlahy v obytných 

miestnostiach a budú tvorené laminátovými  doskami alebo keramickou dlažbou viď 

skladby. Vykurovanie objektu bude teplovodné.  

c)Mechanická odolnosť a stabilita 

Veškeré stavebné dielce sú z tradičných materiálov, rozmerov a technológií. Statická 

únosnosť stavebných materiálov je garantovaná výrobcom systému. 
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B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických 

zariadení 

a)Technické riešenie 

Objekt bude zemným vedením napojený na distribučnú sieť nízkeho napätia. Pitnou 

vodou bude objekt zásobovaný z verejného vodovodu. Likvidácia splaškových a 

dažďových vôd je riešená napojením na verejnú kanalizáciu. Plyn bude do objektu 

zavedený z nízkotlakého plynovodného radu. RD i prevádzka budú vykurované 

samostatným kondenzačným kotlom na zemný plyn a krbovou vložkou na pevné palivo. 

Teplá voda bude pripravovaná v zásobníkoch teplej vody o objeme 120 L. 

b)Výčet technických a technologických zariadení 

Jednotlivé technické zariadenia sú zakreslené a bližšie popísané v dielčich častiach 

projektovej dokumentácie. 

B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 

Viď samostatná príloha Zložka č. 5 – Požiarne bezpečnostné riešenie 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 

a)Kritéria tepelne technického hodnotenia 

Viď samostatná príloha Zložka č. 6 – Tepelná technika budov 

b)Energetická náročnosť stavby 

Nie je predmetom dokumentácie. 

c)Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energií 

V projekte je navrhnutá krbová vložka na pevné palivo umiestnená v obývacej 

miestnosti. 
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B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a 

komunálne prostredie 

Vetranie priestorov v objekte je zaistené prirodzené otváratelnými oknami a dverami 

bez použitia VZT a klimatizačnej jednotky. Odvetranie garáže a kuchyne bude pomocou 

prieduchu na fasádu objektu. Objekt je vykurovaný kondenzačným kotlom na zemný 

plyn a krbovou vložkou. Denné osvetlenie a preslnenie je zaistené navrhnutými 

presklenými plochami výplní otvorov. Umelé osvetlenie bude zaistené jednotlivými 

svietidlami podľa výberu stavebníka a projektu elektroinštalácie. V navrhovanom 

objekte nebude inštalovaný žiadny podstatný zdroj vibrácií a hluku, ktorý by mohol 

zhoršiť súčasné hlukové pomery pre okolie. Stavba je navrhnutá tak, aby hluk a vibrácie 

pôsobiace na uživateľov bola na úrovni, ktorá neohrozuje zdravie a je vyhovujúca pre 

dané prostredie. 

B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho 

prostredia 

a)Ochrana pred prenikaním radonu z podložia 

Radónové riziko bolo určené na základe aktuálnych radonových máp. Kategória 

radónového indexu bola pre dané územie stanovená ako nízká - objemová aktivita 

radónu je teda nízka. Navrhnutá hydroizolácia je v súlade s ČSN 730601 uvažovaná ako 

dostatočné protiradónové opatrenie. 

b)Ochrana pred bludnými prúdmi 

Korózny prieskum a monitoring bludných prúdov nebol prevedený, jedná sa o bežnú 

stavbu, ktorá je čiastočne podpivničená. Významné namáhania bludnými prúdmi sa 

nepredpokladajú. 

c)Ochrana pred technickou seizmicitou 

Namáhanie technickou seizmicitou (napr. trhacími prácami, dopravou, priemyselnou 

činnosťou, pulzujúcim vodným prúdom apod.) sa v okolí stavby nepredpokladá, 

konkrétna ochrana nie je riešená. 
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d)Ochrana pred hlukom 

Vzhľadom k umiesteniu stavby nie je potreba riešiť zvláštnu ochranu budúcich 

vnútorných prietorov objektu pred zdrojom vonkajšieho hluku. Konštrukcie sú 

navrhnuté v súlade s ČSN 730532 V navrhovanom objekte nebude inštalovaný žiadny 

zdroj vibrácie a hluku. 

e)Protipovodňové opatrenia 

Objekt sa nenachádza v záplavovom území, nie sú riešené žiadne konkrétne 

protipovodňové opatrenia. 

 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 

a)Napojovacie miesta technickej infraštruktúry 

Sú znázornené vo výkrese situácie 

b)Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 

Okolo pozemku vedie pozemná komunikácia s už vybudovanými IS, ktoré pre účely 

danej stavby plne vyhovujú, vybudovánie nových prípojok. 

NAPOJENIE  NA ROZVODY ELEKTRO 

Elektrická energia bude do objetu dodávaná z rozvodov  verejnej siete vedenej v ulici. 

Na hranici pozemku postavená rozvodná skriňa, z ktorej budú ďalej vedené vlastné 

rozvody do objektu a odkiaľ bude riešené i napojenie staveniska na elektrickú energiu. 

PRÍPOJKA  PLYNU 

Prípojka vedená z ulice, rad nízkotlakého plynu vedený v chodníku DN 150, HUP a  

plynomer umístnený v oplotení vo výklenku na hranici pozemku. Maximálny príkon 

zemného plynu, pre kotol VR = 14,2 m3/h, preto  je navrhnutá prípojka o priemere DN 

25 mm, materiál prípojky polyetylén ( SRD) o dĺžke 6 m.  
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VODOVODNÁ   PRÍPOJKA 

Vodovodná prípojka napojená na verejný vodovod 200L v chodníku v ulici, šachta 

s vodomerom, HUV a poklopom umiestnená na hranici pozemku, vodomer a prípojka 

v  nezámrznej hĺbke. Hlavný uzáver vody v kotolni.  

Nová prípojka (dĺžky 6,00 m) bude napojená z DN 200 vysadením odbočky a osadením 

uzavieracieho šúpata HAWLE so zemnou súpravou ZOIGO. Prípojka bude prevedená 

z trub tlakových hrdlových PVC ktorá povedie kolmo cez ulicu, kde bude pripojená 

s vnútornou vodovodnou išstaláciou objektu. Vodomer bude osadený na hranici objektu 

ve vodomernej šachte 

PRÍPOJKA  NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU   

Celá kanalizácia je napojená na jedinú kanalizačnú prípojku DN 400 v ulici. Bližšie 

podrobnosti sú patrné vždy z príslušnej časti projektovej dokumentácie. Dĺžka prípojky 

6 m. Materiál PVC. Pred objektom sa nachádza  revizna šachta z betonových skruží o 

priemere 1 m s poklopom ,do ktorej  ústi a tu sa napojujú dve vetvy dažďového 

potrubia. Vonkajšie rozvody odvádzajú dažďovú vodu zo strechy objektu, sú napojené, 

cez lapače strešných splavenín, do výšky 1500 mm nad terénom prevedené z liatiny, 

inak z PVC.  

 

B.4 Dopravné riešenie 

a)Popis dopravného riešenia 

Objekt bude dopravne prístupný zo severo-východu. Na stávajúcu komunikáciu bude 

napojený vjazd do garáže.  

b)Napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru 

Územie je obslužné zo severo- východu po miestnej spevnenej komunikácii. 

c)Doprava v kľude 

Pred vstupom do RD bude zriadený vjazd do garáže. Pred garážou bude miesto pre 

parkovanie jedného osobného automobilu. 
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d)Pešie a cyklistické stezky 

Pešie a cyklistické stezky nebudú navrhovanou stavbou dotknuté. 

 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 

a)Terénne úpravy 

Nie sú predmetom dokumentácie. 

b)Použité vegetačné prvky 

Nie sú pedmetom dokumentácie. 

c)Biotechnické opatrenia 

Nie sú predmetom dokumentácie. 

 

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

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

Stavba svojou prevádzkou nijak negatívne neovplyvní životné prostredie v okolí. 

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

stromov, ochrana rastlín a živočíchov apod.), zachovanie ekologických funkcií 

a väzieb v krajine 

Stavba nebude mať negatívny vplyv na prírodu a krajinu. 

c)Vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 

Stavba sa nenachádza na európsky významnej lokalite ani vtáčej oblasti pod ochranou 

Natura 2000. Stavba nebude mať vplyv na sústavu chránených území Natura 2000. 

d)Návrh zohľadnení podmienok zo záveru zisťovacieho riadenia alebo stanoviska 

EIA 

Zisťovacie riadenie a stanovisko EIA sa na tento typ stavby nepožaduje. 
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e)Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky 

ochrany podľa iných právnych predpisov. 

 

B.7 Ochrana obyvateľstva 

Objekt nie je určený pre ochranu obyvateľstva. Obyvatelia v prípade ohrozenia budú 

využívať miestny systém ochrany obyvateľstva. 

 

B.8 Zásady organizácie výstavby 

a)Potreby a spotreby rozhodujúcich médii a hmôt, ich zaistenie 

Potreby a spotreby hmôt nie sú predmetom projektu. Dodávateľ stavby si zmluvne zaistí 

požadovaný odber energií a vody so správcom príslušnej siete. 

b)Odvodnenie staveniska 

Nie je predmetom dokumentácie. 

c)Napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru, 

Objekty budú napojené na verejný vodovod, na verejnú energetickú sieť. Dodávateľ 

stavby si zmluvne dohodne detailné odberné miesta a spôsob napojenia s príslušným 

správcom siete. 

d)Vplyv prevedenia stavby na okolité stavby a pozemky 

Pri realizácii stavby je potreba minimalizovať dopady na okolie staveniska z hľadiska 

hluku, vibrácií, prašnosti apod. 

e)Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asancie, demolicie, kácenie 

drevín 

Ak nie je stavenisko zaistené iným spôsobom, musí byť oplotené v zastavanom území 

obce súvislým oplotením výšky minimálne 1,8 m tak, aby bola zaistená ochrana 

staveniska a bol oddelený priestor staveniska od okolia. Pre ochranu okolia stavby 

z hľadiska hlukových pomerov je potreba dôsledne postupovať podľa nariadenia vlády z 

dňa 21. 1. 2004, ktorým sa mení nariadenie vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před 

nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uverejnené ve zbierke zákonov ČR č. 88/2004 
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Sb. A hlavne § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních 

prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší 

přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Vzhľadom k tomu, že sa jedná 

o realizáciu jednoduchej stavby a pri stavbe budú použité bežné drobné stavebné 

elektrické stroje a ručné náradie, ktoré splňuje vyššie uvedené akustické požiadavky 

(napr. miešačka, vŕtačka, el. kompresor) a pracovná doba, pri prevádzaní stavby, bude v 

časovom rozmedzí podľa vyššie uvedeného predpisu, budú požiadavky na najvyššiu 

prípustnú ekvivalentnú hladinu akustického tlaku podľa príslušného predpisu splnené. 

Skladovaný prašný materiál bude riadne zakrytý a pri manipulácii s ním bude ak to 

bude možné pokropený vodou, aby sa zamedzilo nadmernej prašnosti. Dopravné 

prostriedky musia mať ložnú plochu zakrytú plachtou alebo musia byť uzavrené. 

Zároveň budú pri odjazde na verejnú komunikáciu očistené. Odpady, ktoré vzniknú pri 

výstavbe, budú likvidované v súlade so zákonom č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho 

preváďacími predpismi a predpismi s ním súvisiacími (vyhláška MŽP č. 381/2001, 

383/2001). Pri veškerých prácach je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy, hlavne 

vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. Stavenisko sa musí zariadiť, usporiadať a vybaviť 

prísunovými cestami pre dopravu materiálu tak, aby sa stavba mohla riadne a bezpečne 

prevádzať. 

f)Maximálne zábory pre stavenisko (dočasné / trvalé) 

Trvalý zábor staveniska je vymedzený vonkajšími hranicami stavebného pozemku. Ak 

bude nutné, vzniknú dočasné zábory na prilahlých okolitých pozemkoch, hlavne behom 

napájania prípojok. Dočasné zábory budú čo najmenšieho rozsahu po dobu nezbytne 

nutnú a budú vopred dohodnuté s príslušným vlastníkom pozemku a správcom siete. 
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g)Maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich 

likvidácia 

Odpady, ktoré vzniknú pri stavbe, budú v súlade so zákonom č.154/2010 Sb. 

O odpadech, jeho prevádzacími predpismi a predpismi s ním súvisiacimi likvidované na 

stavbe, odvozom do zberných surovín alebo na skládku k tomu určenú. 

17 01 01  betón       O 

17 01 02  tehla       O 

17 02 01 drevo       O 

17 02 02  sklo       O 

17 02 03  plasty       O 

17 04 05  železo/oceľ      O 

17 05 01  zemina/kamene     O 

17 9 04  smesný stavebný a demoličný odpad  O 

h)Bilancie zemných práci, požiadavky na prísun alebo deponie zemín 

Zemné práce budú prevádzané v potrebnom rozsahu pre zhotovenie základových 

konštrukcií a prípojok. Predbežne sa nepredpokladá nutnosť prísunu alebo deponie 

zeminy. Výkopok zo základov bude znovu použitý na násypy okolo stavby. Bilancie nie 

sú predmetom tejto dokumentácie. 

i)Ochrana životného prostredia pri výstavbe 

Pri prevádzaní stavby sa musí brať do úvahy okolité prostredie. Je nutné dodržiavať 

všetky predpisy a vyhlášky týkajúce sa prevádzania stavieb a ochrany životného 

prostredia a ďalej predpisy o bezpečnosti práce. V priebehu realizácie budú vznikať 

bežné staveniskové odpady, ktoré budú odvážané na riadené skládky k tomu určené. 

Realizačná firma alebo osoby angažované v realizácii stavby budú používať mobilné 

WC. S veškerými odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe a prevádzke objektu, bude 

nakladané v súlade so zákonom č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prevádzacími  

predpismi a predpismi súvisiacími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. 
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Stavebná suť a ďalšie odpady, ktoré je možné recyklovať budú recyklované u príslušnej 

odbornej firmy. Obaly stavebných materiálov budú odvážané na riadené skládky k tomu 

určené. Dopravné prostriedky musia mať ložnú plochu zakrytú plachtou alebo musia 

byť uzavrené. Zároveň budú dopravné prostriedky pri odjazde na verejnú komunikáciu 

očistené. Skladovaný prašný materiál bude riadne zakrytý a pri manipulácii s ním bude 

ak to bude možné pokropený vodou, aby sa zamedzilo nadmernej prašnosti. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych 

predpisov 

Pri prevádzaní stavebných a montážnych prací musia byť dodržané veškeré platné 

bezpečnostné predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov dodávateľa, 

hlavne základná vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a ďalšie platné normy pre 

prevádzanie stavieb. Táto podmienka sa vzťahuje rovnako na zmluvných partnerov 

dodávateľa, investora a ďalšie osoby, oprávnené zdržiavať sa na stavbe. Ďalej musia 

byť dodržané obecne platné predpisy normy pre použitie stavebných materiálov a 

prevádzanie stavebných prací a ďalšie prípadné dohodnuté podmienky v zmluve o 

dodávke stavebných prací tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a majetku a práce boli 

prevedené účelne a hospodárne. Pri manipulácii so strojmi a vozidlami zaistí dodávateľ 

dohľad vyškolenej osoby. Výkop realizovaný v zastavanej časti a na verejných 

priestranstvách, musí byť zaistený proti pádu do výkopu zábradlím. Zvislé steny 

výkopov prevedené ručne musia byť zaistené pažením, ak je hĺbka výkopu hlbšia než 

1,5 m. Ak vznikne hlbší výkopy mimo vlastné stavenisko (napr. behom napájania 

navrhovanej komunikácie alebo behom budovania prípojok), dodávateľ stavby ich musí 

zabezpečiť v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi. Pri práci na svahu v 

sklone min 1:1 a výške svahu 3 m, musia byť prevedené príslušné opatrenia k 

zamedzeniu šmyknutia materiálov a pracovníkov po svahu výkopu. Pracujúci musia byť 

vybavení ochrannými pomôckami (ochranné prilby, rukavice, respirátory apod.), 

potrebným náradím a preškolení z bezpečnostných predpisov. Zariadenia staveniska 

budú súčasťou uzavreného areálu, ktorý bude oplotený popr. inak zaistený. Verejnosť 

do bezprostrednej blízkosti stavby nebude myť prístup. Všetky vstupy na stavenisko 

musia byť označené bezpečnostnými tabuľkami a musia byť uzamykateľné. 
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k)Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb, 

Stavbou nevznikajú požiadavky na úpravu staveniska a okolia pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. Výstavbou nebudú dotknuté stavby určené pre 

bezbariérové užívanie. 

l)Zásady pro dopravne inžinierské opatrenie 

Pri zásobovaní staveniska bude rešpektovaná prevádzka verejnej dopravy a chodcov. 

Stavbou nebudú vznikať zvláštne dopravne inžinierské opatrenia. 

m)Stanovenie špecialnych podmienok pre pravádzanie stavby (provádzanie stavby 

za prevádzky, opatrenie proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe apod.) 

Stavba sa nenachádza v záplavovom území žiadneho vodného toku. 

n)Postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny 

Postup výstavby je následujúcí: základové konštrukcie, hrubá stavba domu, osadenie 

výplní otvorov, inštalácie, úprava povrchov, kompletácia stavby, vybavenie interiéru. 

Rozhodujúce dielčie termíny nie sú predmetom dokumentácie. 

Predpokladané zahájenie výstavby: 06/2014 

Predpokladané ukončenie výstavby: 06/2016 

Stavba RD s prevádzkou bude zahájená po vydaní stavebného povolenia. 
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D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie  

a) Technická správa 

D.1.1a1Účel objektu 

Projektová dokumentácia rieši novostavbu rodinného domu s prevádzkou.  

D1.1a2Funkčná náplň 

Rodinný dom bude slúžiť k trvalému pobytu 4-5 osôb. Prevádzka bude využívaná pre 

malú podnikateľskú činnosť – kozmetika. Prevádzka tohto druhu nie je nijak výrazne 

náročná a nekladie žiadne zvláštne požiadavky na konštrukčné a materiálové riešenie 

stavby či jej realizáciu. 

D.1.1a3 Kapacitné údaje 

 Zastavaná plocha RD s prevádzkou:      187,25 m
2
 

 Užitná plocha prevádzky:     35,44 m
2
 

 Užitná plocha RD      423,48 m
2
 

 Celková užitná plocha:     458,92 m
2
 

  Obostavaný priestor:      1134 m
3
 

 Počet funkčných jednotiek:     2 

 Počet užívateľov:      4-5 

D.1.1a4Architektonické, výtvarné a materiálové a dispozičné riešenie 

Jedná sa o samostatne stojaci dvojpodlažný, čiastočne podpivničený rodinný dom 

s prevádzkou. Najväčšie pôdorysné rozmery sú 14,00 x 13,50. Výška hrebeňa valbovej 

strechy RD je 8,10 m, výška hrebeňa pultovej strechy nad garážou je 3,80 m. Sklon 

strechy je 35°. 

Povrchová úprava fasády: ryhovaná omietka Cemix marhuľová farba, tehlový obklad, 

strešná krytina – betonové tašky Bramac Classic, odtieň červená. Vonkajšie výplne 

otvorov budú plastové v imitácii orecha, oplechovanie okenných parapetov z 

hliníkového plechu tmavo hnedej farby, strešné okapy a dažďové zvody 
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z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou v tmavo hnedej farbe. Výtvarne je dom 

pojatý jednoduchými tvarmi, kombináciami prírodných farieb a materiálov. 

D.1.1a5 Bezbarierové užívanie stavby 

Rodinný dom nie je riešený ako bezbarierový. 

D.1.1a6 Celkové prevádzkové riešenie 

Hlavní vstup do budovy je umiestnený zo severovýchodnej strany objektu. Po vstupe do 

objektu následuje zádverie so šatňou. Zo zádveria sa dostaneme do vstupnej haly, z 

ktorej sa dostaneme do kuchyne, obývacej izby, pracovne, kúpelne, na WC a na 

schodisko. Z obývacej izby je možné vstúpiť na vonkajšiu terasu. Na kuchyňu je 

naviazaná jedáleň a špajza. Zo schodiskového priestoru sa dostaneme do 1S a 2NP. 2NP 

je obytné podkrovie v ktorom sa nachádza chodba, z ktorej sa dostaneme do spálne so 

šatňou a hygienickým zázemím pre rodičov, 2 izieb, na WC a do kúpeľne s komorou.  

Do suterénu vedie ďalší vstup, z juhozápadnej strany objektu. Následuje zádverie 

V suteréne sa nachádza kotolňa, práčovňa, 2 sklady  sklepním , z ktorého sa dostaneme 

do kozmetického salónu, do skladu a na chodbu. Chodba vedie do ďalšieho skladu, a na 

chodbu ktorá je naviazaná na schodisko, ktoré vedie do 1NP. Z chodby sa dostaneme do 

kotolne a potom do práčovne. Kozmetický salón je tvorený predsieňou, kozmetickou 

miestnosťou a WC. Súčasťou domu je garáž, do ktorej vedie samostatný vstup zo 

severovýchodnej strany objektu. 

D1.1a7 Konštrukčné a stavebne technické riešenie a technické 

vlastnosti stavby 

Zemné práce 

Na pozemku dotknutom stavbou bude pred realizáciou stavby prevedená skrývka 

kultúrnych vrstiev pôdy – ornica v hrúbke 25 cm. Skrývka bude prevedená na ploche 

dotknutej samotnou stavbou a spevnenými plochami. Táto skrývka bude následne 

oddelene uložená na deponii v časti parcely, ktorá nebude dotknutá stavbou. Po 

ukončení stavebnej činnosti bude pôda rozprestrená na nezastavaných častiach tohto 

pozemku a použitá k jeho zúrodneniu. Ornica bude rozprestrená len ako vrchná vrstva 
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na kulturne vrstvy nižšej kvality. V súvisloti so založením rodinného domu bude na 

stavebnej parcele vyhĺbená výkopová jama hĺbky 3,5m. Steny výkopu budú svahované 

pod uhlom stanoveným dodávateľom v závistlosti na posudku geologa alebo statika 

podľa zistenej súdržnost zeminy v mieste výkopu. 

 

Základové pomery  

Šírka a hĺbka základových konštrukcií je dimenzovaná pre zeminu triedy F1, 

konzistencie tuhá na únosnosť základovej špáry 200 kPa a na minimálnu nezámrznú 

hlĺbku 0,8 m. Jedná sa o súdržnú zeminu. 

 

Základové konštrukcie 

Objekt je založený na monolitických základových pásoch z prostého betónu triedy 

C16/20. Pod obvodovým murivom je navrhnutý základ šírky 575mm a hĺbky 800mm, 

pod vnútornou nosnou stenou je navrhnutý základ šírky 450 mm a hĺbky 800 mm, pod 

schodiskom je základ šírky 350mm a hĺbky 400 mm. Pod priečkami základ nebude. Pod 

komínom je základ hĺbky 300 mm. Podkladná doska je z betónu C 16/20  hrúbky 0,10 

m vyztuženého oceľovou KARI sieťou s okami 100x100 mm. Základová špára je 

v hĺbke 3250 mm od úrovne 0,000. Základová špára bude minimálne 800m pod 

úrovňou rastlého alebo upraveného terénu. V základových konštrukciách budú 

prevedené všetky potrebné prestupy pro jednotlivé prípojky a vedenie.  

Zvislé nosné konštrukcie 

Pre murovanie zvislých konštrukcií je použitý murovací systém Porotherm. Obvodové 

murivo je z tvárnic 36,5 T Profit hr. 365 mm na maltu pro tenké špáry Porotherm Profi, 

vnútorné nosné murivo hr. 240 mm je vymurované z  tvárnic Porotherm 24 Profi na 

maltu pro tenké špáry Porotherm Profi. Pri prevádzaní je nutné dodržiavať 

technologický postup výrobcu (použijú sa aj doplnkové, polovičné, koncové a rohové 

tehly). Preklady nad okennými a dvernými otvormi v nosných stenách sú navrhnuté 

z keramických prekladov Porotherm preklad 7.  

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropná konštrukcia nad 1.S a 1. NP RD bude prevedená zo systému Porotherm, a to 

pomocou nosníkov POT v osových vzdialenostiach 500 alebo 625 mm so stropnými 
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vložkami MIAKO 19/50 PTH nebo 19/62,5 PTH s roznášacou doskou hr. 170 mm, 

betón C20/25, vyztužená KARI sieťou 4/200-4/200. Celková hrúbka nosnej stropnej 

konštrukcie bude 250 mm.  

Schodisko 

Dvojramenné schodisko z 1. NP do do 2. NP, a z 1.S do 1.NP  je navrhnuté ako 

monolitické železobetónové (betón C20/25). Presný návrh vystuženia schodiska bude 

odborne spracovaný dodávateľom. Schodisko je kotvené do prilahlých nosných stien. 

Každé rameno obsahuje 9 stupňov o výške 166,67 mm a šírke 300 mm, šírka jedného 

ramena je 1000 mm a pôdorysná dĺžka ramena je 2400mm. Šírka medzipodesty je 1000 

mm. Stupnice budú obložené keramickou dlažbou hr. 10 mm, podstupnice budú 

obložené keramickou dlažbou hr. 10 mm. 

Strecha 

RD s prevádzkou je zastrešený valbovou strechou so sklonem 35°, s hrebeňom vo výške 

7,45m. Strecha nad garážou je putová a výška hrebeňa je 3,80m. Strešný plášť RD s 

prevádzkou je osadený na nosnej konštrukcii, tzn. Na drevenom krove. Konštrukcia 

krovu je väznicová. Strešná krytina je z keramických tašiek Bramac Classic. Pri 

pravádzaní strechy je nutné dodržať veškeré technologické predpisy, postupy a 

doporučenia výrobcu všetkých použitých materiálov. 

Zvislé nenosné konštrukcie 

Priečky sú z tvárnic Porotherm 11,5 P+D na vápenocementovou maltu s pevností 2,5 

MPa. Priečky je nutné oddeliť pružne od stropnej konštrukcie napr. PUR penou, aby sa 

obmedzilo šírenie zvuku konštrukciou. Kotvené budú do muriva pomocou ocelových 

profilov z pásovej ocele dodaných firmou Porotherm (v každej druhej ložnej špáre). 

Preklady nad dvernými otvormi v nenosných stenách sú navrhnuté z keramických 

prekladů Porotherm preklad 7.  

Komín 

V RD sa vyskytuje jedno komínové teleso. Toto teleso bude vytvorené systémom 

Schiedel Absolut. Rozmery tvárnic sú 640x360 mm, 2 prieduchy ø 150 mm. Komín 

bude slúžiť pre odvod spalín z plynového kotla v RD a odvod spalín z krbovej vložky. 

Výškové odsadenie dymovodu podľa výrobca je minimálne 300mm. 
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Hydroizolácia 

Hydroizolácia proti radónu a zemnej vlhkosti bude prevedená z natavených asfaltových 

pásov. Podklad pre natavenie hydroizolácie musí byť suchý a opatrený dvojitým 

penetračným náterom. Prekrytie asfaltových pásov musí byť minimálne 150 mm. 

Asfaltové pásy sú modifikované typu Dekbit AL S40 vo dvoch vrstvách, celková 

hrúbka je 8 mm. Tento typ hydroizolácie bude natavený i na zvislé konštrukcie do 

výšky 350 mm nad úroveň upraveného terénu. Do strešnej konštrukcie je vložená 

poistná hydroizolácia – difúzne otevřená fólie Bramac UNI  a parotěsná fólie Isover 

Vario KM Duplex UV. 

Tepelná izolácia 

Obvodové murivo nebude zateplené tepelnou izoláciou. Zateplenie strechy RD je 

tvoreno tepelnou izoláciou medzi krokvami ISOVER Unirol Profi 18 hr. 180mm, 

tepelnou izolácio medzi klieštinami ISOVER Unirol Profi 16 hr. 160mm a tepelnou 

izoláciou pod krokvami a klieštinami ISOVER ORSIK 10 hr. 100mm. Podlahy v 1.S 

budú vybavené izoláciou Baumit EPS-F hr. 70 mm. 

 

Podlahy 

Konštrukcia podlah v celom objekte bude prevedená ako plávajúca. Roznášacou vrstvou 

bude betonová mazanina F5 vyztužená. Na konštrukcii podlahy bude uložena finálna 

povrchová nášlapná vrstva z laminátových dosiek alebo keramickej dlažby, viď 

Legenda miestnosti vo výkresoch pôdorysov. Skladby podláh môžu byť pozmenené 

v závislosti na použitej technológii a postupoch dodávateľa podláh so snahou zachovať 

navrhnutú hrúbku tepelnej izolácie. Celé súvrstvie podlahy vrátane nášlapnej vrstvy 

podlahy musí byť vopred odsúhlasené investorom. 

Povrchové úpravy 

Vonkajšia povrchová úprava stien je navrhnutá ako ryhovaná silikonová omítka Cemix. 

Vnútorné omietky sú navrhnuté sako jemné jadrové omietky Cemix. Po ukončení 

stavebných práci bude celý dom vymalovaný, v kúpelni a sú omietky ošetrené 

impregnáciuo a špecialnou omietkou odolávajúcou prevádzke so zvýšenou vlhkosťou+ 

keramický obklad. Prístupové chodníky a terasa sú navhrnuté z keramickej dlažby.  
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Výplne otvorov 

Vonkajšie dvere a okná budú plastové výrobca PKS v imitácii orecha, zasklené 

izolačným dvojsklom, s vnútornými PVC parapetmi. Dvere v interieri budú v prevedení  

MDF dosky a dreveného rámu od výrobcu Vasco Door.. Vo výstupe na terasu budú 

plastové balkonové dvere s hliníkovým dverným prahom. Strešné okná budú 

s dreveným jadrom s povrchovou vrstvou polyuretanu s vonkajším oplechováním 

z lakovaného hliníku. Rozmery a počty výplní otvorov podľa  príloh výkresovej časti. 

Veškeré otvory je nutné skontrolovať pred výrobou a dodávkou okien. 

Klampiarske výrobky 

Vonkajšie oplechovanie okenných parapetov bude z ťaženého hliníkového plechu 

tmavo hnedej farby. Strešné okapy a dažďové zvody systému Bramac Stabicor M 

z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou v tmavo hnedej farbe. Tvar a rozmery 

jednotlivých prvkov podľa platných ČSN a technológie výrobca. 

Zámočnické výrobky 

Schodisko je opatrené madlom z brúseného nerezu a nerezovým zábradlím. Vetrací 

otvor digestore bude opatrený nerezovou kruhovou vetracou mriežkou. 

 D.1.1a8 Bezpečnosť pri užívaní stavby, ochrana zdravia a pracovné 

prostredie 

Stavba je navrhnutá a bude prevedená takým spôsobom, aby pri jej užívaní alebo 

prevádzke nevznikalo neprijatelné nebezpečie nehôd alebo poškodenie, napr. 

šmyknutím, pádom, nárazom, popálením, zásahom elektrickým prúdom, zranenie 

výbuchom. Behom užívania stavby budú dodržané veškeré príslušné legislatívne 

predpisy. 

D.1.1a9 Stavebná fyzika 

Tepelná technika 

Navrhnuté skladby a konštrukcie uvedené v prílohe vyhovujú požiadavkom daných 

normou ČSN 73 0540 - 2: Tepelná ochrana budov - Požiadavky. Za predpokladu 

správneho prevedenia všetkých navrhnutých konštrukcií a použití predpísaných 

materiálov, budú konštrukcie prispievať k zaisteniu tepelnej pohody človeka. Všetky 
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prevedené výpočty a posúdenia boli prevedené v súlade s normou ČSN 730540: 

Tepelná ochrana budov.  

Osvetlenie, oslnenie 

Sú dodržané všetky potrebné odstupové vzdialenosti od objektu a nevznikne zatienenie 

sousedných objektov. Obytné miestnosti splňujú podmienku o minimálnej preslnenej 

ploche obytných miestnosti. Súčet všetkých podlahových plôch obytných miestnosti je 

väčší než jedna polovica podlahových plôch tohto domu.  

 

Akustika/hluk, vibrácie 

Navrhnuté skladby obvodového plášťa a vnútorných stien vyhovuje z hľadiska 

vzduchovej nepriezvučnosti (dle normy ČSN 73 0532). V navrhovanom objekte nebude 

inštalovaný žiadny podstatný zdroj vibrácií a hluku, ktorý by mohol zhoršiť súčasné 

hlukové pomery pre okolie. Stavba je navrhnutá tak, aby hluk a vibrácie pôsobiace na 

užívatela boli na úrovni, ktorá neohrozuje zdravie a je vyhovujúca pre dané prostredie. 

D.1.1a10 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho 

prostredia 

Ochrana pred prenikaním radónu z podložia 

Radónové riziko bolo určené na základe aktuálnych radónových máp. Kategória 

radónového indexu bola pre dané územie stanovená ako nízka - objemová aktivita 

radónu je teda nízka. Navrhnutá hydroizolácia je v súlade s ČSN 730601 uvažovaná ako 

dostatočné protiradónové opatrenie 

Ochrana pred blúdnymi prúdmi 

Korózny pieskum a monitoring blúdnych prúdov nebol prevedený, jedná sa o běžnú 

stavbu, ktorá je čiastočne podpivničená. Významné namáhanie blúdnymi prúdmi sa 

nepredpokladá. 

Ochrana pred technickou seizmicitou 

Namáhanie technickou seizmicitou (napr. trhacími prácami, dopravou, priemyselnou 

činnosťou, pulzujúcim vodným prúdom apod.) sa v okolí stavby nepredpokladá, 

konkrétna ochrana nie je riešená. 
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Ochrana pred hlukom 

Vzhľadom k umiestneniu stavby nie je potreba riešiť zvláštnu ochranu budúcich 

vnútorných priestorov objektu pred zdrojom vonkajšieho hluku. Konštrukcie sú 

navrhnuté v súlade s ČSN 730532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a 

posudzovanie akustických vlastností stavebných výrobkov - Požiadavky. V 

navrhovanom objekte nebude inštalovaný žiadny zdroj vibracií a hluku. 

Protipovodňové opatrenia 

Objekt sa nenachádza v záplavovom území, nie sú riešené žiadne konkrétne 

protipovodňové opatrenia. 

D.1.1a11 Požiadavky na požiarnu ochranu konštrukcií 

Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je zaistené zachovanie nosnosti a stability konštrukcie 

po určitú dobu, obmezenie rozvoja a šírenie ohňa a dymu v stavbe, obmedzenie šírenia 

požiaru na susednú stavbu, umožnenie evakuácie osôb a zvierat, umožnenie bezpečného 

zásahu jednotiek požiarnej ochrany. Viď samostatná časť D.1.3 Požiarne bezpečnostné 

riešenie. 

D.1.1a12 Údaje o požadovanej akosti navrhnutých materiálov a o 

požadovanej akosti prevedenia 

Všetky použité materiály musia mať požadované vlastnosti (uvedené vo výkresovej 

časti), musí s nimi byť manipulované presne v súlade s podmienkami stanovenými 

výrobcom a montáž (alebo prevedenie konštrukcií) musí byť v súlade s montážnymi 

návodmi konkrétneho výrobku alebo systému. Dodržanie pracovných postupov 

stanovených výrobcom zaisťuje požadovanú akosť prevedenia. 

D.1.1a 13Popis netradičných technologických postupov a zvláštnych 

požiadaviek na prevedenie a akosť navrhnutých konštrukcií 

Nie sú navrhnuté netradičné technologické postupy. 
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D.1.1a14 Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zaisťovanej 

zhotoviteľom stavby - obsah a rozsah výrobnej a dielenskej 

dokumentácie zhotoviteľa 

Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zaisťovanej zhotoviteľom boli stanovené 

pre návrh vystuženia monolitického železobetonového schodiska. Dodávateť výplní 

otvorov musí previesť zameranie stavajúcich otvorov pre následnú výrobu výplní 

otvorov. 

D.1.1a15 Stanovenie požadovaných kontrol zakrývaných konštrukcií a 

prípadných kontrolných meraní a skúšiek ak sú požadované nad 

rámec povinných  

V rámci stavby nie sú vznesené požiadavky na kontrolu zakrývaných častí nad rámec 

povinných, stanovených príslušnými technologickými predpismi a normami. Prebehnú 

bežné kontrolné merania a skúšky nosných konštrukcií.  

D.1.1 a16 Výpis použitých noriem 

Zákon č. 183/2006 Sb.: Stavební zákon, vyhláška č. 499/2006 Sb.: O dokumentaci 

staveb, vyhláška č. 268/2009 Sb.: O technických požadavcích na stavbu, nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb.: O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: O bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky, vyhláška č. 23/2008 Sb.: O technických podmínkách požární ochrany 

staveb, zákon č. 133/1985 Sb.: Požární zákon ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 

246/2001 Sb.: O požární prevenci. 

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části, ČSN ISO 

128 – 23 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování, ČSN 73 0810:04/2010 – Požární 

bezpečnost staveb (PBS) – společná ustanovení, ČSN 73 0802:05/2009 – PBS – 

nevýrobní objekty, ČSN 73 0833:09/2010 – PBS – Budovy pro bydlení a ubytování, 

ČSN 73 0873:06/2003 – PBS – Zásobování požární vodou, ČSN 73 0821:05/2007 – 

PBS – odolnost stavebních konstrukcí, ČSN 73 0818: 07/1197 – PBS – obsazení 
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objektu osobami, ČSN 73 0532: 2010 – Akustika - ochrana proti hluku v budovách 

a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky), ČSN EN ISO 

13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov 
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D.1.2 Stavebne konštrukčné riešenie  

a) Technická správa 

D.1.2a1 Podrobný popis navhnutého nosného systému stavby 

Základové konštrukcie 

Objekt je založený na monolitických základových pásoch z prostého betónu triedy 

C16/20. Pod obvodovým murivom je navrhnutý základ šírky 575mm a hĺbky 800mm, 

pod vnútornou nosnou stenou je navrhnutý základ šírky 450 mm a hĺbky 800 mm, pod 

schodiskom je základ šírky 350mm a hĺbky 400 mm. Pod priečkami základ nebude. Pod 

komínom je základ hĺbky 300 mm. Podkladná doska je z betónu C 16/20  hrúbky 0,10 

m vyztuženého oceľovou KARI sieťou s okami 100x100 mm. Základová špára je 

v hĺbke 3250 mm od úrovne 0,000. Základová špára bude minimálne 800m pod 

úrovňou rastlého alebo upraveného terénu. V základových konštrukciách budú 

prevedené všetky potrebné prestupy pro jednotlivé prípojky a vedenie.  

Zvislé nosné konštrukcie 

Pre murovanie zvislých konštrukcií je použitý murovací systém Porotherm. Obvodové 

murivo je z tvárnic 36,5 T Profi hr. 365 mm na maltu pro tenké špáry Porotherm Profi, 

vnútorné nosné murivo hr. 240 mm je vymurované z tvárnic Porotherm 24 Profi na 

maltu pro tenké špáry Porotherm Profi. Pri prevádzaní je nutné dodržiavať 

technologický postup výrobcu (použijú sa aj doplnkové, polovičné, koncové a rohové 

tehly). Preklady nad okennými a dvernými otvormi v nosných stenách sú navrhnuté 

z keramických prekladov Porotherm preklad 7, rozmer prierezu prekladu je 70x230mm. 

Preklady nad otvormi v obvodovej stene sú doplnené tepelnou izoláciou ISOVER EPS 

100F tl. 90 mm. Dĺžky a počty prekladov sú uvedené v legende prekladov vo výkresoch 

jednotlivých podlaží. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropná konštrukcia nad 1.S a 1. NP RD bude prevedená zo systému Porotherm, a to 

pomocou nosníkov POT v osových vzdialenostiach 500 alebo 625 mm so stropnými 

vložkami MIAKO 19/50 PTH nebo 19/62,5 PTH s roznášacou doskou hr. 170 mm, 
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betón C20/25, vyztužená KARI sieťou 4/200-4/200. Celková hrúbka nosnej stropnej 

konštrukcie bude 250 mm. Pro riešenie prestupov sú použité doplnkové znížené vložky 

MIAKO 8/50 PTH a 8/62,5 PTH s roznášacou betónovou doskou thr. 60 mm. Po 

obvode stropu je umiestnený ŽB veniec hr. 210 mm s vloženou tepelnou izoláciou EPS 

80F tl. 80 mm. 

 

Schodisko 

Dvojramenné schodisko z 1. NP do do 2. NP, a z 1.S do 1.NP  je navrhnuté ako 

monolitické železobetónové (betón C20/25). Presný návrh vystuženia schodiska bude 

odborne spracovaný dodávateľom. Schodisko je kotvené do prilahlých nosných stien. 

Každé rameno obsahuje 9 stupňov o výške 166,67 mm a šírke 300 mm, šírka jedného 

ramena je 1000 mm a pôdorysná dĺžka ramena je 2400mm. Šírka medzipodesty je 1000 

mm. Stupnice budú obložené keramickou dlažbou hr. 10 mm, podstupnice budú 

obložené keramickou dlažbou hr. 10 mm. 

 

Krov 

Konštrukcia krovu je väznicového typu, tvorená krokvami s rozmermi prierezov 

100/140 mm, ktoré sú osedlané na pomurniciach 200/180 mm. Pomurnice sú spojené 

preplátovaním a sú kotvené k vencu pomocou ocelových kotiev so závitom do 

chemickej malty vo vopred predvŕtanom otvore. Ďalej je krov tvorený klieštinami 

80/160 mm spojenými s krokvami svorníkmi, na kleštinách sú osedlané väznice 

160/160 mm. Ďalšie prvky sú znázornéné vo výkrese krovu. Dĺžky jednotlivých prvkov 

sú uvedené vo výpise prvkov krovu vo výkresovej časti projektovej dokumentácie. 

Všetky prvky sú hoblované, opatrené impregnací. 

 

D.1.2a2 Definitívne prierezové rozmery jednotlivých konštrukčných 

prvkov  

Skladby a definitívne rozmery jednotlivých konštrukcií sú uvedené vo výkresovej časti 

PD. 
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D.1.2a3  Údaje o uvažovaných zaťaženiach v statickom výpočte. 

Statický výpočet nie je predmetom tejto dokumentácie. 

D.1.2a4 Údaje o požadovanej akosti navrhnutých materiálov 

Všetky použité materiály musia mať požadované vlastnosti (uvedené vo výkresovej 

časti), musí s nimi byť manipulované presne v súlade s podmienkami stanovenými 

výrobcom a montáž (alebo prevedenie konštrukcií) musí byť v súlade s montážnymi 

návodmi konkrétneho výrobku alebo systému. Dodržanie pracovných postupov 

stanovených výrobcom zaisťuje požadovanú akosť prevedenia. 

D.1.2a5 Popis netradičných technologických postupov a zvláštnych 

požiadaviek na prevádzanie a akosť navrhnutých konštrukcií 

Nie sú navrhnuté netradičné technologické postupy. 

D.1.2a6 Zaistenie stavebnej jamy 

V súvisloti so založením rodinného domu bude na stavebnej parcele vyhĺbená výkopová 

jama hĺbky 3,5m. Steny výkopu budú svahované pod uhlom stanoveným dodávateľom 

v závistlosti na posudku geologa alebo statika podľa zistenej súdržnost zeminy v mieste 

výkopu. 

D.1.2a7 Stanovenie požadovaných kontrol zakrývaných konštrukcií a 

prípadných kontrolných meraní a skúšok, ak sú požadované nad 

rámec povinných 

V rámci stavby nie sú vznesené požiadavky na kontrolu zakrývaných častí nad rámec 

povinných, stanovených príslušnými technologickými predpismi a normami. Prebehnú 

bežné kontrolné merania a skúšky nosných konštrukcií.  
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D.1.2a8 Požiadavky na vypracovanie dokumentaácie zaisťovanej 

zhotoviteľom stavby 

Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zaisťovanej zhotoviteľom boli stanovené 

pre návrh vystuženia monolitického železobetonového schodiska. Dodávateť výplní 

otvorov musí previesť zameranie stavajúcich otvorov pre následnú výrobu výplní 

otvorov. 

D.1.2a9 Upozornenie na hodnoty minimálnej únosnosti, ktoré musia 

konštrukcie spĺňať. 

Požiadavky na minimálnu únosnosť jednotlivých konštrukcií sú uvedené vo výkresovej 

časti projektovej dokumentácie.  

D.1.2a10 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je zaistené zachovanie nosnosti a stability konštrukcie 

po určitú dobu, obmezenie rozvoja a šírenie ohňa a dymu v stavbe, obmedzenie šírenia 

požiaru na susednú stavbu, umožnenie evakuácie osôb a zvierat, umožnenie bezpečného 

zásahu jednotiek požiarnej ochrany. Viď samostatná časť D.1.3 Požiarne bezpečnostné 

riešenie. 

D.1.2a11 Zoznam použitých podkladov 

Zákon č. 183/2006 Sb.: Stavební zákon, vyhláška č. 499/2006 Sb.: O dokumentaci 

staveb, vyhláška č. 268/2009 Sb.: O technických požadavcích na stavbu, nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb.: O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: O bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky, vyhláška č. 23/2008 Sb.: O technických podmínkách požární ochrany 

staveb, zákon č. 133/1985 Sb.: Požární zákon ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 

246/2001 Sb.: O požární prevenci. 

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části, ČSN ISO 

128 – 23 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování, ČSN 73 0810:04/2010 – Požární 
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bezpečnost staveb (PBS) – společná ustanovení, ČSN 73 0802:05/2009 – PBS – 

nevýrobní objekty, ČSN 73 0833:09/2010 – PBS – Budovy pro bydlení a ubytování, 

ČSN 73 0873:06/2003 – PBS – Zásobování požární vodou, ČSN 73 0821:05/2007 – 

PBS – odolnost stavebních konstrukcí, ČSN 73 0818: 07/1197 – PBS – obsazení 

objektu osobami, ČSN 73 0532: 2010 – Akustika - ochrana proti hluku v budovách 

a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky), ČSN EN ISO 

13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov 

D.1.2a12 Požiadavky na bezpečnosť pri prevádzaní nosných 

konštrukcií 

Bezpečnosť na stavbe bude zaistená v súlade s „Nařízení vlády č. 591/2006  Sb. z dňa 

12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích“ (Vláda nariaďujeje podle §21 písm. a) k provedení § 3 

odst.3,§15, §18 odst.1 písm. c) a §18 odst.2 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., ktorým sa 

upravujú ďalšie požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri činnosti alebo 

poskytovaní služieb mimo pracovne právne vzťahy). 
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Záver 

Výstupom tejto bakalárskej práce je projektová dokumentácia, doplnená štúdiami 

rodinného domu pre 4-5 člennú rodinu v Horných Obdokovciach. Rodinný dom je 

navrhnutý na šikmom teréne ako dvojpodlažný s čiastočným podpivničením. Pre 

architektonicky návrh boli vypracované štúdie, ktoré sú súčasťou tejto bakalárskej 

práce. Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu zadania a je doplnená 

technickými výkresmi. V textovej časti je spracovaný tepelne-technický posudok, 

hodnotenie zvukovo-izolačných vlastností, technické správy, výpisy prvkov, návrh 

schodiska a základov. Pri vypracovaní jednotlivých častiach bakalárskej práce boli 

dodržané platné normy, zákony, vyhlášky a iné záväzné dokumenty. 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 

RD - rodinný dom 

ŽB - železobetón 

TI - tepelná izolácia 

NP - nadzemné podlažie 

S - suterén, podzemné podlažie 

EPS - expandovaný polystyrén 

PVC - polyvinylchlorid 

DN - menovitý vnútorný priemer potrubia 

HUP - hlavný uzáver plynu 

STL - stredotlaký plynovod 

NTL - nízkotlaký plynovod 

Bpv - výškový systém Balt po vyrovnaní 

PT - pôvodny terén 

UT - upravený terén 

Hr- hrúbka 

VŠ- vodomerná šachta 

RŠ- revízna šachta 

ER- elektrické riadenie 
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