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Abstrakt 

 
Predmetom bakalárskej práce je novostavba rodinného domu s predajňou cyklo 

súčiastok a servisom bicyklov v katastrálnom území obce Česká v zástavbe rodinných 

domov. Objekt je dvojpodlažný, nepodpivničený, tvorený prvým a druhým nadzemným 

podlažím. K rodinnému domu prilieha pristavaná garáž. Rodinný dom je navrhnutý ako 

jednogeneračný (pre štvorčlennú rodinu), garáž je určená pre jeden osobný automobil 

a v predajni sa počíta s dvoma pracovníkmi – predavač a servisný technik. Z obytnej 

časti je zabezpečený prechod do garáže a predajne. Nad garážou sa nachádza strešná 

terasa s prístupom z druhého nadzemného podlažia objektu. Objekt je založený na 

základových pásoch z prostého betónu, nosný systém je tvorený keramickými 

tvárnicami Porotherm, stropné konštrukcie sú z keramických stropných vložiek 

a nosníkov Porotherm. Zastrešenie budovy je riešené jednoplášťovou plochou strechou. 

Hlavný vstup do budovy je orientovaný na sever, obytná časť domu je orientovaná na 

východ, západ a juh. 

 

Abstract 

 
The aim of this bachelor thesis is the proposal of newly-built detached house with the 

bicycle components shop and bicycle service in the cadaster unit of municipality Česká 

in the development of detached houses. It is a two-storey building, cellarless, consisting 

of the first and second storey. The built-in garage abuts to the detached house. The 

building is designed for one generation (a family of four people) with a garage for one 

automobile and in the shop there are two employees – a salesman and a service 

technician. The passage to the garage and shop is provided from the living area of the 

building. The roof terrace with access from the second storey of the object is located 

above the garage. The object is built from the strips of plain concrete, the structural 

system consists of Porotherm clay blocks and the floor structures are formed by ceramic 

fillers and Porotherm beams. The roofing of the building is realized by the warm flat 

roof. The main entrance into the building is oriented to the north, the living area of the 

house is oriented to the east, west and south. 

 

Kľúčové slová 

 
Rodinný dom, predajňa cyklo súčiastok, garáž, dvojpodlažný, nepodpivničený, strešná 

terasa, Porotherm, jednoplášťová plochá strecha 

 

Keywords 

 
Detached house, bicycle components shop, garage, two-storey, cellarless, roof terrace, 

Porotherm, warm flat roof 
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1    Úvod 
       Zadaním pre spracovanie bakalárskej práce je téma „Rodinný dům  

     s prodejnou“. Bakalárska práca sa teda zaoberá vypracovaním projektovej 

     dokumentácie stavebnej časti k prevedeniu novostavby rodinného domu 

     s predajňou cyklo súčiastok a servisom bicyklov v obci Česká v zástavbe 

     rodinných domov. Cieľom práce je vyriešenie dispozície pre daný účel, návrh 

     vhodnej konštrukčnej sústavy, nosného systému a vypracovanie výkresovej 

     dokumentácie vrátane textovej časti a príloh s požadovanými výpočtami,  

     posudkami a výpismi. Práca musí byť vypracovaná podľa všetkých platných 

     právnych predpisov a noriem ČSN. Téma bakalárskej práce bola zvolená po 

     konzultáciách a dohode medzi vedúcou práce a autorom práce. Práca je podľa 

     požiadaviek a smerníc dekana členená do troch častí. Prvou časťou je Hlavná 

     textová časť, ktorá obsahuje informácie o práci, sprievodnú a technickú 

     správu, seminárnu prácu a zoznam všetkých príloh. Druhou časťou sú Prílohy 

     bakalárskej práce, ktoré sú členené s rešpektovaním Prílohy č.6  - Rozsah 

     a obsah dokumentace pro provádení stavby, vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znení 

     vyhlášky č. 62/2013 Sb. na šesť samostatných zložiek. Treťou časťou práce sú 

     Povinné súčasti bakalárskej práce – Popisné údaje vysokoškolskej 

     kvalifikačnej práce a Prehlásenie o zhode listinnej a elektronickej formy 

     VŠKP 

 

2  Sprievodná správa 

 

2.1  Identifikačné údaje 
2.1.1 Údaje o stavbe 
 a) názov stavby:  Rodinný dom s predajňou 

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

pozemkov): 

  Adresa:          Nádavky 4/244, 664 31 Česká 

  Katastrálne územie:     Česká 

  Parcelné číslo pozemku:   646/39 

 c) predmet projektovej dokumentácie:  Novostavba rodinného domu s predajňou  

   cyklosúčiastok a servisom bicyklov 

2.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 a) meno a priezvisko:      Tomáš Mecko 

 b) miesto trvalého bydliska:  Brusník 26, 053 11 Smižany 

2.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 
 a) spracovateľ projektu: Tomáš Mecko 

           Brusník 26 

           053 11.Smižany 

2.2 Zoznam vstupných podkladov 
 Podkladom pre spracovanie projektu boli nasledujúce podklady: 

 požiadavky investora a obstarávateľa na dispozičné a prevádzkové 

riešenie 
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 vypracovaný projekt pre územné rozhodnutie v zmysle požiadaviek 

investora a príslušných noriem a predpisov 

 majetkoprávne vzťahy, podklady o rozsahu a hraniciach riešeného 

územia – katastrálne hranice 

 technické požiadavky 

 obhliadka terénu 

 závery a konzultácie s orgánmi štátnej správy a správcami sietí 

 polohopisné a výškopisné zameranie danej lokality 

 inžiniersko-geologický prieskum danej lokality 

2.3 Údaje o území 
 a) rozsah riešeného územia: 

  Výstavba rodinného domu s predajňou sa bude realizovať na stavebnej 

parcele 646/39. 

 b) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov1) (pamiatková 

rezervácia, pamiatková zóna, zvláštne chránené územie, záplavové územie 

a pod.): 

    Územie nespadá do žiadneho z hore uvedených chránených území. 

Výstavba rodinného domu bola povolená. 

 c) údaje o odtokových pomeroch: 

    Dažďová voda bude zvádzaná do podzemnej akumulačnej nádrže 

umiestnenej na pozemku stavby, prebytočná dažďová voda z akumulačnej 

nádrže bude pomocou bezpečnostného prepadu vsakovať na pozemku 

investora. 

 d) údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, v prípade ak nebolo 

vydané územné rozhodnutie alebo územné opatrenie, poprípade ak nebol 

vydaný územný súhlas: 

    Stavba bude zrealizovaná v súlade so všetkou územne plánovacou 

dokumentáciou. 

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

územným rozhodnutím nahradzujúcim alebo územným súhlasom, poprípade 

s regulačným plánom v rozsahu, v ktorom nahradzuje územné rozhodnutie, 

a v prípade stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby údaje 

o jej súlade s územne plánovacou dokumentáciou: 

    Stavba je navrhnutá a bude zrealizovaná v súlade so všetkými územne 

plánovacími podmienkami a podľa požiadaviek príslušného územne 

plánovacieho úradu. 

 f) údaje o dodržaní obecných požiadaviek na využitie územia: 

    Stavba bude realizovaná v súlade so všetkými právnymi normami 

a predpismi. 

 g) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov: 

    Pri výstavbe budú rešpektované požiadavky všetkých dotknutých 

orgánov. 

 h) zoznam výnimiek a úľavových riešení: 

    Daný pozemok nespadá pod žiadne chránené územie, ani pod územie so 

špeciálnymi požiadavkami pri výstavbe, preto nie sú žiadne výnimky 

a úľavové riešenia potrebné. 
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 i) zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií: 

    Investorom stavby je Tomáš Mecko, investícia stavby nie je podmienená. 

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

nehnuteľností): 

    Výstavbou objektu budú zasiahnuté pozemky príjazdovej komunikácie 

nachádzajúcich sa na parcelách číslo: 646/72, 646/197, 646/194,646/195, 

646/196, 646/183, 646/182, 646/181, 646/179, 646/178, 646/176. 

2.4 Údaje o stavbe 
 a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby: 

  Daný projekt rieši novú výstavbu rodinného domu s predajňou v obci 

Česká. Zastavaná plocha pozemku je 211,92 m2. 

 b) účel užívania stavby: 

  Budova bude mať charakter rodinného bývania a taktiež v nej bude 

prevádzkovaná  Predajňa cyklo súčiastok a servis bicyklov. 

 c) trvalá alebo dočasná stavba: 

    Jedná sa o stavbu trvalého charakteru. 

 d) údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov1) (kultúrna pamiatka 

a pod.):  

    Pre daný projekt nie je nutné uvažovať. 

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

požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb: 

    Projekt nerieši bezbariérové užívanie stavieb. 

 f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich 

z iných právnych predpisov2) 

    Pri výstavbe budú rešpektované požiadavky všetkých dotknutých 

orgánov. 

 g) zoznam výnimiek a úľavových riešení: 

    Jedná sa o výstavbu typického rodinného domu s predajňou, na ktorý nie 

sú kladené žiadne špeciálne požiadavky. Výnimky a úľavové riešenia nie sú 

potrebné. 

 h) navrhované kapacity stavby: 

 zastavaná plocha:       211,92 m2 

 obostavaný priestor:      196,17 m2 

 užitná plocha:         353,42 m2 

 obytná plocha:         152,94 m2 

 plocha príslušenstva:      200,48 m2 

 počet obyvateľov v obytnej časti: 4 

 počet pracovníkov v predajni:  2 

 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 budovy a pod.): 

    Všetky údaje sú zaznamenané v prílohách k projektu – Výpočty stavebnej 

fyziky. Budova je podľa obálky budovy zaradená do triedy energetickej 

náročnosti B – Úsporná budova. 
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 j) základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácii stavby, členenie na 

etapy): 

    Predpokladaný termín zahájenia terénnych úprav je stanovený na 

september 2015. 

    Predpokladaný termín zahájenia samotnej výstavby je stanovený na 

október 2015. 

    Termín ukončenia výstavby je podľa požiadavky investora stanovený na 

november 2017. 

 k) orientačné náklady stavby: 

    Orientačné náklady stavby sú vyčíslené na cca 4 mil. Kč. 

2.5 Členenie stavby na objekty a technické 

a technologické zariadenia 
   SO01  Rodinný dom s predajňou 

   SO02  Príjazdová cesta 

   SO03  Chodníky a terasa 

   SO04  Parkovisko 

   SO05  Odkvapový chodník 

   SO06  Miesto pre uloženie odpadu 

   SO07  Oplotenie 

   SO08  Sadové úpravy 

 

   IO01  Prípojka pitnej vody 

   IO02  Plynovodná prípojka 

   IO03  Prípojka silového vedenia nízkeho napätia 

   IO04  Prípojka splaškovej kanalizácie 

   IO05  Dažďová kanalizácia 
 

3  Súhrnná technická správa 
 

3.1  Popis územia stavby 
 a) charakteristika stavebného pozemku: 

  Predmetná lokalita sa nachádza v katastrálnom území obce Česká na 

stavebnej parcele č. 646/39 v zástavbe rodinných domov. Pozemok je mierne 

svahovitý, vyspádovaný zo západu na východ. 

 b) zoznam a závery zrealizovaných prieskumov a rozborov (geologický 

prieskum, hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum apod.): 

    Na stavenisku bola vykonaná obhliadka terénu. Údaje o geologickom 

podloží, hydrologických pomeroch a o stavebne historickom vývoji boli 

prebrané z už zrealizovaných prieskumov v danej lokalite. 

 c) existujúce ochranné a bezpečnostné pásma: 

   Vodovod – 1,5 m na obe strany (do DN 500 mm) 

   Plynovod – 4,0 m na obe strany (plynovody a prípojky do DN 200 mm) 

   Elektrické vedenie – 1,0 m na obe strany (do 110 kV) 

                     3,0 m na obe strany (nad 110 kV) 

   Kanalizácia – 1,5 m na obe strany (do DN 500 mm) 
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 d) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu apod.: 

  Dané územie sa nenachádza v záplavovom území, seizmickej oblasti, ani 

sa v jeho oblasti nenachádzajú žiadne poddolované oblasti. 

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

odtokové pomery v území: 

    Parcela je z východu a juhu ohraničená zástavbou rodinných domov, zo 

severu a zo západu ju ohraničuje dopravná komunikácia. Pozemok je 

ohraničený z východnej, južnej a severnej strany kovovým plotom na 

podmúrovke zo štiepaných tvaroviek a zo západnej strany drôtovým plotom. 

V severnej časti pozemku sa nachádza parkovisko s prístupom do predajne. 

V tejto časti nie je pozemok oplotený. Vstup do rodinného domu je od tejto 

časti oddelený drôtovým plotom.  

    Dažďová voda bude zvádzaná do podzemnej akumulačnej nádrže 

umiestnenej na pozemku stavby, prebytočná dažďová voda z akumulačnej 

nádrže bude pomocou bezpečnostného prepadu vsakovať na pozemku 

investora. 

 f) požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín: 

    Na pozemku sa nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by bolo potrebné 

asanovať alebo demolovať. Nachádza sa tu ale vzrastlá zeleň (krík – 5ks), 

ktorá bude pred zahájením výstavby vyrúbaná.  

 g) požiadavky na maximálne zábory poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 

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

    Pre stavebný pozemok nie sú evidované žiadne spôsoby ochrany a taktiež 

sa nejedná o pozemok lesa. 

 h) územne technické podmienky (hlavne možnosť napojenia na existujúcu 

dopravnú a technickú infraštruktúru): 

    Navrhovaný objekt bude napojený na všetky potrebné siete technickej 

infraštruktúry. V priľahlom verejnom priestranstve sa nachádzajú existujúce 

siete technickej infraštruktúry a to: vodovodné potrubie pitnej vody – liatina, 

DN150; plynovodné potrubie stredotlaké – HDPE, DN 100; silové vedenie 

nízkeho napätia, splašková kanalizácia – kamenina DN 300.  

    Objekt je dopravne napojený na obecnú komunikáciu ulice Nádavky IV, 

ktorá je napojená na cestu 3. triedy č. 386, ktorá spája obec Česká s mestom 

Brno a obcou Kuřim. 

 i) vecné a časové väzby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície: 

    Predpokladaný termín zahájenia terénnych úprav je stanovený na 

september 2015. 

    Predpokladaný termín zahájenia samotnej výstavby je stanovený na 

október 2015. 

    Termín ukončenia výstavby je podľa požiadavku investora stanovený na 

november 2017. 

3.2  Celkový popis stavby 
3.2.1  Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

  Jedná sa o novú výstavbu rodinného domu, v ktorom sa bude nachádzať 

predajňa cyklo súčiastok so servisom bicyklov. Zo západnej strany prilieha 

k objektu vstavaná garáž s prechodom do obytnej časti. Budova je 

dvojpodlažná, nepodpivničená, tvorená prvým a druhým nadzemným 

podlažím. Rodinný dom je navrhnutý pre štvorčlennú rodinu, garáž je určená 
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pre jeden osobný automobil a v predajni sa počíta s dvoma pracovníkmi – 

predavač a servisný technik. Zastavaná plocha pozemku je 211,92 m2, 

obostavaný priestor tvorí 196,17 m2, užitná plocha objektu je 353,42 m2, 

z čoho 152,94 m2 tvorí obytná plocha a 200,48 m2 plocha príslušenstva.  

   

  Miestnosti 1NP:   

   
  Miestnosti 2NP: 

   

3.2.2  Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
 a) urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia: 

  Celková dispozičná koncepcia zástavby na pozemku vychádza 

z urbanistických možností danej lokality. V danej lokalite sa nachádzajú 

jednopodlažné a dvojpodlažné rodinné domy s prevažne plochou, občasne 

pultovou alebo šikmou strechou. Hlavný vstup do všetkých častí budovy je 

orientovaný zo severnej strany od ulice Nádavky IV. Obytná časť rodinného 

domu je orientovaná na východ, západ a juh. Na pozemku pred budovou 

Ozn. Účel miestnosti Podlahová plocha [m2]

101 Zádverie 10.00

102 Predajňa 27.00

103 Šatňa 3.74

104 Kúpeľňa 4.48

105 Schodisko 19.01

106 Chodba 11.13

107 Technická miestnosť 3.84

108 Kúpeľňa 6.25

109 WC 2.75

110 Špajza 3.90

111 Kuchyňa 12.86

112 Obývacia hala s jedálňou 42.00

113 Sklad 8.44

114 Garáž 20.63

Ozn. Účel miestnosti Podlahová plocha [m2]

201 Pracovňa 17.50

202 Spálňa 23.56

203 Kúpeľňa 6.41

204 Schodisko 19.01

205 Chodba 11.13

206 Kúpeľňa 6.72

207 WC 3.00

208 Detská izba 19.79

209 Detská izba 22.58

210 Hosťovská izba 14.65

211 Šatník 3.75
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budú vybudované 3 parkovacie státia pre osobné automobily určené pre 

zákazníkov predajne. Vedľa vjazdu do garáže bude vybudovaný priestor pre 

odkladanie odpadu. Okolie domu bude prepojené chodníkom, ktorý bude 

viesť od vstupnej časti domu k terase v zadnej časti. Okolo týchto plôch sa 

počíta so zatrávnením a s výsadbou okrasnej zelene. 

 b) architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové 

a farebné riešenie: 

    Celkové architektonické a dispozičné riešenie obytných domov je aj 

odrazom parcely, na ktorej sa objekt bude nachádzať. Architektonický návrh 

sa odvoláva na okolité objekty, objekt je nepodpivničený, dvojpodlažný so 

vstavanou garážou, je zastrešený jednoplášťovou plochou strechou 

ukončenou atikou. Výšková úroveň atiky je +6,780 m. Objekt je v časti nad 

garážou znížený, je nad ňou umiestnená strešná terasa ukončená atikou so 

zábradlím. Vo východnej časti je objekt uskočený o 1 m, fasáda objektu je 

ladená v okrovej farbe, sokel omietnutý mozaikovou omietkou v dekore 

prírodných kamienkov. Okná, dvere a garážová brána sú plastové vo farbe 

zlatý dub. Nad rovinu atiky vyčnieva o 1,06 m komín pre odvod spalín.  

3.2.3  Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 
    Dispozícia priestoru vychádza z požiadaviek investora a príslušných 

noriem a predpisov, je jednoduchá a funkčná so samostatným schodiskom, 

ktoré sa nachádza v centrálnej časti objektu a vertikálne sprístupňuje 

jednotlivé podlažia.  

    V 1.NP sa nachádza garáž a predajňa, ktoré sú dvermi prepojené 

s obytnou časťou budovy. Ku garáži prilieha sklad záhradného náradia 

a techniky. V predajni je okrem predajného a servisného priestoru taktiež 

zabezpečené hygienické zázemie pre pracovníkov. Vedľa schodiska je 

umiestnená technická miestnosť, v ktorej je umiestnený plynový kotol pre 

vykurovanie a je odvetraná otvárateľným otvorom. V 1.NP sa nachádza 

samostatná kúpeľňa a samostatné WC. Podstatnú časť tohto podlažia tvorí 

obývacia hala s jedálňou, z ktorej je umožnený priamy výstup na terasu a do 

zahrady. Jedáleň je priamo prepojená s kuchyňou, ku ktorej prilieha špajza.  

    2.NP je tvorené hlavne kľudovou zónou, nachádzajú sa v ňom hlavne 

obytné miestnosti a to: spálňa, 2 detské izby, hosťovská izba a pracovňa. 

Z chodby tohto podlažia je vstup do samostatnej kúpeľne, WC a šatníka. 

Spálňa má taktiež samostatnú kúpeľňu. Výstup na strešnú terasu je umožnený 

balkónovými dvermi z chodby tohto podlažia.  

3.2.4  Bezbariérové užívanie stavby 
    Projekt nerieši bezbariérové užívanie stavby. 

3.2.5  Bezpečnosť pri užívaní stavby 
    Budova musí spĺňať všetky požiadavky pre bezpečné užívanie stavieb. Na 

schodisku s strešnej terase musí byť namontované zábradlie, taktiež musí byť 

použitá protišmyková podlaha na schodisku. 

3.2.6  Základná charakteristika objektu 
 a) stavebné riešenie: 

   SO01  Rodinný dom s predajňou 

   SO02  Príjazdová cesta 

   SO03  Chodníky a terasa 

   SO04  Parkovisko 
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   SO05  Odkvapový chodník 

   SO06  Miesto pre uloženie odpadu 

   SO07  Oplotenie 

   SO08  Sadové úpravy 

  

   IO01  Prípojka pitnej vody 

   IO02  Plynovodná prípojka 

   IO03  Prípojka silového vedenia nízkeho napätia 

   IO04  Prípojka splaškovej kanalizácie 

   IO05  Dažďová kanalizácia 

 b) konštrukčné a materiálové riešenie: 

    SO01 - Rodinný dom s predajňou 

    Základy: 

  Budova je založená na základových pásoch z prostého betónu triedy 

C16/20. Základové pásy pod obvodovými nosnými stenami majú výšku 1 m 

a základová škára je v úrovni -1,150 m pod úrovňou podlahy 1.NP, 

základové pásy pod vnútornými nosnými stenami majú výšku 0,5 m 

a a základová škára bude v úrovni -0,650 m. Podkladný betón hrúbky 150 

mm je vystužený oceľovou zvarovanou sieťou s okami 150 / 150 mm 

a drôtom 6 / 6 mm. Pod priečky v šírke 1 m je do podkladného betónu 

vložená naviac kari sieť 100 x 100 x 6 mm.  

    Zvislé konštrukcie: 

  Nosný systém pozostáva z obvodových a vnútorných nosných stien 

vymurovaných z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi, rep. Porotherm 24 

Profi na tenkovrstvú maltu Porotherm. Obvodové steny sú opatrené 

certifikovaným zatepľovacím systémom (ETICS). Priečky sú vymurované 

z keramických tvárnic Porotherm 11,5 AKU na tenkovrstvú maltu 

Porotherm. Opláštenie zvodného potrubia zo strešných vtokov a inštalačné 

predsteny sú navrhnuté zo sadrokartónových konštrukcií Knauf W625 

Predsadená stena. Komín je vymurovaného zo systému Schiedel Stabil 

380x380 mm s prieduchom priemeru 200 mm. 

  Vodorovné konštukcie: 

  Stropy sú montované zo systému Porotherm s keramickými stropnými 

nosníkmi POT a keramickými stropnými vložkami MIAKO. Uloženie 

stropných nosníkov na nosné steny je min. 125 mm. Schodisko je 

dvojramenné železobetónové, ramená sú zvukovo oddilatované. 

Železobetónový veniec je tvorený betónom triedy C20/25 a výstužou B500B. 

Preklady nad otvormi sú zrealizované z keramických prekladov Porotherm 7, 

resp. Porotherm 11,5, resp Porotherm 14,5. 

  Strecha: 

  Strecha nad obytnou časťou je plochá jednoplášťová s klasickým poradím 

skladby, zateplená stabilizovanými tepelnoizolačnými doskami z penového 

polystyrénu Isover EPS 100 S v dvoch vrstvách po 120 mm. Spád strešnej 

roviny je vytvorený pomocou spádového betónu z perlitu. Strecha je z každej 

strany ukončená atikou. Odtok vody zo strechy je zabezpečený dvoma 

vtokmi Topwet HL 62/1. Výlez na strechu je zabezpečený oceľovým 

pozinkovaným rebríkom s odnímateľnou spodnou časťou, nachádzajúcim sa 

na strešnej terase nad garážou. 
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  Strešná terasa nad garážou je prístupná balkónovými dverami z chodby v 

druhom nadzemnom podlaží. Jedná sa o obrátenú skladbu plochej strechy s 

betónovou dlažbou na podložkách a tepelnou izoláciou z dosiek z 

extrudovaného polystyrénu Isover Synthos XPS Prime 70 L hrúbky 40 mm. 

Spád strešnej roviny je vytvorený pomocou spádového betónu z perlitu. 

Strecha je z každej strany ukončená atikou doplnenou o oceľové pozinkované 

zábradlie. Odtok vody zo strechy je zabezpečený vtokom Topwet HL 62H/1 

a bezpečnostným prepadom cez atiku pomocou zvodného potrubia. 

  Úpravy povrchov, izolácie, podlahy: 

  Obvodový plášť je zateplený certifikovaným kontaktným zatepľovacím 

systémom s tepelnoizolačnými fasádnymi doskami z penového polystyrénu 

Isover EPS 70 F hrúbky 160 mm a ako povrchová úprava je použitý 

silikátový fasádny náter Cemix FTC – farba MD 92 – okrová. Sokel je 

zateplený certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom s 

tepelnoizolačnými doskami z extrudovaného polystyrénu Isover Synthos 

XPS Prime 70 L hrúbky 120 mm a ako povrchová úprava je použitá 

mozaiková omietka CEMIX M – farba M106 – dekor prírodné kamienky. 

Vnútorné steny a stropy sú omietnuté jednovrstvou omietkou Porotherm 

Universal a natrené silikátovým interiérovým náterom Cemix VT v rôznom 

farebnom prevedení.  

  Spodná stavba je zaizolovaná proti spodnej vode dvojicou 

hydroizolačných pásov z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou zo 

sklenenej tkaniny Glastek 40 Special Mineral. 

   V budove sú použité 4 rôzne druhy podláh podľa nášľapnej vrstvy. 

V garáži a sklade nášľapnú vrstvu tvorí farebný epoxidový náter Sikafloor 

Garage natrený na betónovú mazaninu, v predajni je podlaha s nášľapnou 

vrstvou z PVC, v kuchyni, špajzi, kúpeľniach, technickej miestnosti a na WC 

je zrealizovaná keramická dlažba a v ostatných miestnostiach ako sú chodby, 

obývacia hala, spálňa, detské izby, hosťovská izba, šatník a pracovňa je 

položená laminátová podlaha. Schodiskové stupne sú obložené dreveným 

obkladom. Na strešnej terase je ako nášľapná vrstva použitá betónová 

terasová dlažba, chodníky a terasa na záhrade sú zo zámkovej dlažby. 

  Výplne otvorov: 

  Všetky okná a exteriérové dvere sú plastové vo farbe zlatý dub. Garážová 

brána je sekčná vo farbe zlatý dub a s elektrickým pohonom. Prechod medzi 

garážou a obytnou časťou je zabezpečený multifunkčnými dverami vo farbe 

buk. Interiérové dvere sú drevené s oblôžkovými zárubňami vo farbe fólia 

olše. Podrobná špecifikácia zámočníckych, klampiarskych výrobkov, ( ako sú 

oceľové prvky zábradlí a iné) je vo výkresovej časti a vo výkazoch 

zámočníckych a klampiarskych výrobkov. 

 c) mechanická odolnosť a stabilita: 

  Všetky hore uvedené konštrukčné systémy sú prebrané z katalógov 

certifikovaných výrobcov a použité s doporučeniami týchto výrobcov na 

medzné rozmery, rozpätia, únosnosti. 
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3.2.7  Základná charakteristika technických a technologických 

  zariadení 
 a) technické riešenie: 

    Vykurovanie:  
    Vykurovanie objektu a príprava TÚV je centrálne z vlastného 

kondenzačného plynového kotla Protherm Tiger Condens 25 KKZ 21 

umiestneného v technickej miestnosti. Ide o závesný kondenzačný plynový 

kotol s jedným zabudovaným nerezovým zásobníkom teplej vody 21 litrov, 

rozsahom výkonu pre vykurovanie 5,4 – 19,6 kW, rozsahom výkonu pre 

ohrev teplej vody 5,1 – 25,5 kW a menovitým prietokom teplej vody pri Δt 

30  ̊C 15 l/min. Vykurovacím médiom je tepla voda s teplotným spádom 

70/50  ̊C, distribuovaná medeným potrubím. 

    Vykurovacie telesá sú oceľové doskové radiátory Korado Radik Plan VK 

so spodným pripojením a integrovanou ventilovou vložkou. V kúpeľniach 

a na WC sú použité trubkové vykurovacie telesá Koralux Linear Komfort so 

spodným pripojením. 

    Vnútorný vodovod: 

    Vnútorný vodovod je napojený na verejnú vodovodnú sieť cez 

vodomernú šachtu vodovodnou prípojkou z HDPE DN 80. Potrubie pre 

rozvod vody v objekte je z PVC. Vertikálny rozvod vody v objekte pre prvé 

a druhé nadzemné podlažie je vedený dvoma stúpacími potrubiami 

umiestnenými v inštalačných predstenách vo východnej časti objektu. Hlavný 

horizontálny rozvod vody k jednotlivým stúpacím potrubiam a zariaďovacím 

predmetom bude vedený v podlahe, v drážkach stavebnej konštrukcie, resp. 

v inštalačných predstenách.  

    Vnútorná kanalizácia: 

    Splašková kanalizácia je napojená na verejnú splaškovú kanalizáciu 

kanalizačnou prípojkou z PVC KG DN 150 s kanalizačnou šachtou. Ležaté 

zvodné potrubie pre odvod splaškových vôd bude vedené pod základmi. 

Splaškové vody sú od jednotlivých zariaďovacích predmetov odvedené 

pomocou pripojovacieho potrubia PVC. Pripojovacie potrubie bude vedené 

v drážkach stavebnej konštrukcie v sadrokartónových predstenových 

konštrukciách a v podlahe. Zvislé odpadné potrubie je navrhnuté z rúr PVC. 

Na zvislých odpadných potrubiach sú vysadené odbočky pre jednotlivé 

pripojovacie potrubia, ktoré sú napojené na zariaďovacie predmety. 

    Zrážkové vody: 

    Zrážková voda je zo strechy odvádzaná strešnými vtokmi Topwet HL 

62/1 resp. Topwet HL 62H/1 a zvislým odpadným potrubím z Polyamidu 

PA6 DN 110. Zvislé odpadné potrubie je opláštené predsadenou stenou 

Knauf 625 s jednovrstvým opláštením zo sadrokartónových dosiek. Von 

z objektu je zvádzaná zvodným potrubím vedúcim pod základom do 

akumulačnej nádrže umiestnenej na pozemku stavby, prebytočná dažďová 

voda z akumulačnej nádrže vsakuje pomocou bezpečnostného prepadu na 

pozemku investora. 

    Elektroinštalácie: 

    V objekte je riešený silnoprúdový rozvod a osvetlenie. Elektrická 

inštalácia je z vodičov typu CYKY uložených pod omietkou. Osvetlenie je 
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prevedené z typizovaných žiarovkových a žiarivkových svietidiel. Intenzita 

osvetlenia sa pohybuje v rozmedzí 60 až 300 luxov. 

  Napäťová sústava:   3 + PEN, ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-C-S 

  Inštalovaný príkon:   12 kW 

  Ochrana pred úrazom el. prúdom - normálna prevádzka: izoláciou, krytmi 

- pri poruche: samočinným odpojením 

        od napájania 

  Stupeň elektrifikácie: A 

  Stupeň dôležitosti dodávky el. energie:  1 

    Vnútorný plynovod: 

    Je napojený na verejný stredotlaký plynovod plynovodnou prípojkou 

z HDPE DN 100 cez guľový uzáver, ktorým je ukončený stredotlaký 

pripojovací plynovod, je regulovaný na nízkotlaký a distribuovaný 

k spotrebičom. Meranie spotreby plynu prebieha v skrini hlavného uzáveru 

plynu umiestnenej v plote na hranici pozemku.  

    Vzduchotechnika: 

    Vetranie miestností je prirodzené, oknami. 

 b) výpis technických a technologických zariadení: 

    V objekte sú riešené technické a technologické zariadenia pre 

vykurovanie a rozvod TÚV, vnútorný vodovod, vnútornú kanalizáciu, odvod 

zrážkových vôd, elektroinštalácie a plynofikáciu. 

3.2.8  Požiarne bezpečnostné riešenie 
 a) rozdelenie stavby a objektov do požiarnych úsekov: 

    Viď. príloha k projektu - Technická správa požiarnej ochrany. 

 b) výpočet požiarneho rizika a stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti: 

    Viď. príloha k projektu - Technická správa požiarnej ochrany. 

 c) zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov 

vrátane požiadaviek na zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií: 

    Viď. príloha k projektu - Technická správa požiarnej ochrany. 

 d) zhodnotenie evakuácie osôb vrátane vyhodnotenia únikových ciest: 

    Viď. príloha k projektu - Technická správa požiarnej ochrany. 

 e) zhodnotenie odstupových vzdialeností a vymedzenie požiarne nebezpečného 

priestoru: 

    Viď. príloha k projektu - Technická správa požiarnej ochrany. 

 f) zaistenie potrebného množstva požiarnej vody, poprípade iného hasiva, 

vrátane rozmiestnenia vnútorných a vonkajších odberných miest: 

    Viď. príloha k projektu - Technická správa požiarnej ochrany. 

 g) zhodnotenie možnosti prevedenia požiarneho zásahu (prístupové 

komunikácie, zásahové cesty): 

    Viď. príloha k projektu - Technická správa požiarnej ochrany. 

 h) zhodnotenie technických a technologických zariadení stavby (rozvodné 

potrubia, vzduchotechnické zariadenia): 

    Viď. príloha k projektu - Technická správa požiarnej ochrany. 

 i) posúdenie požiadaviek na zabezpečenie stavby požiarne bezpečnostnými 

zariadeniami: 

    Viď. príloha k projektu - Technická správa požiarnej ochrany. 
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 j) rozsah a spôsob rozmiestnenia výstražných a bezpečnostných značiek 

a tabuliek: 

    Viď. príloha k projektu - Technická správa požiarnej ochrany. 

3.2.9  Zásady hospodárenia s energiami 
 a) kritéria tepelne technického hodnotenia: 

  Kritériom pre tepelne technické hodnotenie budovy bol výpočet najnižšej 

vnútornej povrchovej teploty, súčiniteľa prestupu tepla ochladzovaných 

konštrukcií a priemerného súčiniteľa tepla obálkou budovy. Výpočty sú 

uvedené v prílohách k projektu – Výpočty stavebnej fyziky. 

 b) energetická náročnosť stavby: 

    Výpočtom a vyhodnotením priemerného súčiniteľa prestupu tepla 

obálkou budovy bola budova zaradená do kategórie B – Úsporná budova. 

Viď. príloha k projektu – Výpočet a vyhodnotenie priemerného súčiniteľa 

prestupu tepla obálkou budovy. Celková energetická náročnosť stavby nebola 

stanovená. 

 c) posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energie: 

    Využitie alternatívnych zdrojov energie nebolo v danom projekte riešené. 

3.2.10  Hygienické požiadavky na stavbu, požiadavky na pracovné 

a komunálne prostredie, zásady riešenia parametrov stavby 

(vetranie, vykurovanie, osvetlenie, zásobovanie vodou, odpady 

apod.) a ďalej zásady riešenia vplyvu stavby na okolie 

(vibrácie, hluk, prašnosť apod.): 
    Stavba spĺňa hygienické požiadavky na pracovné a komunálne prostredie 

podľa daných predpisov a noriem. Riešenie daných parametrov stavby 

a riešenie vplyvu stavby na okolie spĺňa dané predpisy a normy.  

3.2.11  Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho 

prostredia 
 a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia: 

    Pre projekt nie je relevantné z dôvodu nevyskytovania sa radónu 

v neprípustnej miere na danom území. Boli realizované merania radónu 

priamo na mieste stavby. 

 b) ochrana pred blúdnymi  prúdmi: 

    Pre projekt nie je relevantné z dôvodu nevyskytovania sa blúdnych 

prúdov na danom území. 

 c) ochrana pred technickou seizmicitou: 

    Pre projekt nie je relevantné, stavebný pozemok sa nenachádza 

v seizmickej oblasti. 

 d) ochrana pred hlukom: 

    Pre projekt nie je nutné riešiť ochranu stavby pred hlukom. Stavba sa 

nachádza v tichom prostredí rodinných domov, v jej blízkosti sa nenachádza 

žiadna hlavná cestná komunikácia, železničná trať alebo letisko. 

 e) protipovodňové opatrenia: 

    Stavebný pozemok sa nenachádza v povodňovej oblasti. Projekt preto 

nerieši ochranu stavby pred povodňami. 
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3.3  Pripojenie na technickú infraštruktúru 
 a) napojovacie miesta technickej infraštruktúry: 

    Navrhovaný objekt bude napojený na všetky potrebné siete technickej 

infraštruktúry. V priľahlom verejnom priestranstve sa nachádzajú existujúce 

siete technickej infraštruktúry a to:  

 vodovodné potrubie pitnej vody – liatina, DN 150 – prípojka pitnej 

vody HDPE DN 80 

 plynovodné potrubie stredotlaké – HDPE, DN 100 – plynovodná 

prípojka nízkotlakého plynu HDPE DN 100 

 silové vedenie nízkeho napätia – prípojka silového vedenia nízkeho 

napätia 

 splašková kanalizácia – kamenina DN 300 – prípojka splaškovej 

kanalizácie PVC KG DN 150  

 b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky: 

 prípojka pitnej vody HDPE DN 80 – dĺžka 30,05 m 

 plynovodná prípojka nízkotlakého plynu HDPE DN 100 – dĺžka 

25,69 m 

 prípojka silového vedenia nízkeho napätia – dĺžka 22,48 m 

 prípojka splaškovej kanalizácie PVC KG DN 150 – dĺžka 26,55 m 

3.4  Dopravné riešenie 
 a) popis dopravného riešenia: 

    Objekt sa nachádza v zástavbe rodinných domov v slepej ulici Nádavky 

IV. Prístupová komunikácia je dvojpruhová, šírky 7,0 m. Na pozemku je 

zriadená prístupová cesta do garáže šírky 2,75 m. 

 b) napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru: 

    Objekt je dopravne napojený na obecnú komunikáciu ulice Nádavky IV, 

ktorá je napojená na cestu 3. triedy č. 386, ktorá spája obec Česká s mestom 

Brno a obcou Kuřim. 

 c) doprava v kľude: 

    Pre parkovanie osobného automobilu majiteľa rodinného domu je 

zriadená garáž s možnosťou prípadného parkovania druhého automobilu na 

príjazdovej ceste pred garážou. Na pozemku, v prednej časti objektu sa 

nachádzajú 3 parkovacie miesta rozmeru 2,75 x 6,0 m, určené pre 

zamestnancov a zákazníkov predajne, ktoré sú priamo napojené na obecnú 

komunikáciu.  

 d) chodníky pre peších a cyklistov: 

    Na ulici Nádavky IV nie je zriadený žiaden chodník pre peších alebo 

cyklistov. V blízkosti pozemku sa nachádza len krátky chodník spájajúci 

ulice Nádavky IV a Hatě. 

3.5  Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 
 a) terénne úpravy: 

  V projekte je zahrnuté vybudovanie chodníkov, odkvapového chodníka, 

terasy, príjazdovej cesty ku garáži, spevnenej plochy pre uloženie odpadov 

a parkoviska. Všetky tieto úpravy okrem odkvapového chodníka sú zo 

zámkovej dlažby. Odkvapový chodník je vysypaný prírodným kamenivom – 

kačírek. Projekt počíta aj s úpravou terénu po ukončení hlavnej stavebnej 
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činnosti. Tá pozostáva z úprav terénu do navrhovaných sklonov 

s rozprestretím ponechanej zeminy odňatej pri zemných prácach. 

 b) použité vegetačné prvky: 

  Predmetom riešenia sadových úprav je výsadba novej zelene, kríkov, 

okrasných drevín, rastlín a záhonov v záujme dotvorenia estetického 

a humánneho prostredia bezprostredne nadväzujúceho na funkciu bývania 

s trvalým charakterom. Samotnému prostrediu zodpovedá aj druhový výber 

rastlín. 

 c) biotechnické opatrenia: 

    Projekt nerieši žiadne biotechnické opatrenia. 

3.6  Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho 

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

Výstavbou objektu a jeho užívaním nebude životné prostredie výrazne 

negatívne ovplyvnené. Vplyvom stavby nedôjde k ovplyvneniu podložia, 

povrchových vôd, ani podzemných vôd. 

Odpad vzniknutý pri stavebných prácach bude likvidovaný podľa Zákona 

o odpadech – č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. Pri nakladaní s 

odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby bytového domu a po ukončení 

výstavby, nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú 

vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na 

vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu 

a prípadnému úniku do okolia za predpokladu dodržiavania prevádzkového 

poriadku vypracovaného pre skladovanie nebezpečných odpadov. Pôvodca, 

zhotoviteľ zabezpečí využitie a zneškodnenie všetkých druhov odpadov 

samostatne. Zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na 

základe platných povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy. 

Objekt nie je zdrojom radioaktívneho alebo ionizujúceho žiarenia 

a v objekte sa nenachádzajú ani zariadenia, ktoré by toto žiarenie 

produkovali. 

Vetranie objektu je zabezpečené prirodzene, oknami. V kuchyni sa 

nachádza digestor s vyústením na fasáde. 

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

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

funkcií a väzieb v krajine: 

    Ekologické funkcie a väzby nebudú v oblasti stavby narušené. 

 c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000: 

    Daná lokalita nespadá pod žiadne z chránených území Natura 2000. 

Projekt preto nerieši vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000. 

 d) návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho riadenia alebo 

stanoviska EIA: 

    Výstavba objektu bude prebiehať v súlade s platnými normami 

a predpismi. Stanovisko EIA nebráni výstavbe rodinného domu s predajňou. 

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

ochrany podľa iných právnych predpisov: 

  Odstupové vzdialenosti sú navrhnuté podľa platných predpisov a noriem 

ochranných pásmach pri vedení inžinierskych sietí. 
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  Elektrické vedenie: 

  Ochranné pásmo je vymedzené zvislými rovinami vedenými po oboch 

stranách elektrického vedenia a je závislé na veľkosti napätia. V riešenom 

projekte je to 1,0 m (napätie do 110 kW). V ochrannom pásme je zakázané 

vykonávať bez súhlasu príslušných úradov zemné práce, umiestňovať stavby 

a konštrukcie, ktoré by zamedzili prístup k vedeniu, vysádzať zeleň 

a prechádzať mechanizmami o hmotnosti nad 3 t. 

  Plynové vedenie: 

  Ochranným pásmom sa rozumie priestor vo vodorovnej vzdialenosti od 

pôdorysu plynárenského zariadenia, merané kolmo na jeho obrys. 

V riešenom prípade je veľkosť ochranného pásma 4,0 m na obe strany 

(plynovody a prípojky do priemeru 200 mm). 

  Vodovod: 

  Ochranné pásma sú vymedzené podľa priemeru potrubia, v riešenom 

prípade sa jedná o ochranné pásmo šírky 1,5 m na obe strany (do DN 500 

mm). 

    Kanalizácia: 

  Ochranné pásma sú vymedzené podľa priemeru potrubia, v riešenom 

prípade sa jedná o ochranné pásmo šírky 1,5 m na obe strany (do DN 500 

mm). 

3.7  Ochrana obyvateľstva 
  Splnenie základných požiadaviek z hľadiska úloh ochrany obyvateľstva: 

  Nutné dodržiavanie základných BOZP opatrení, potrebného vyškolenia 

pracovníkov a predpísaného zabezpečenia staveniska a pracoviska 

zamestnancov. 

Stavbyvedúci musí klásť dôraz na správne dodržiavanie projektovej 

dokumentácie, a správnosť prevedenia prác v súlade s platnými predpismi 

a technologickými postupmi. 

Stavba musí byť pred uvedením do chodu odsúhlasená a skolaudovaná 

príslušnými orgánmi štátnej správy. 

V prípade dodržania všetkých potrebných ustanovení nie je nutné klásť 

zvláštny dôraz na ochranu obyvateľstva v dobe realizácie výstavby ani 

v dobe užívania samostatnej stavby. 

Bezpečnosť sa riadi platnými zákonmi a nariadeniami vlády Českej 

republiky. Použité zákony a nariadenia vlády: „Nařízení vlády 591/2006 Sb. 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništi; Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky; Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí; Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany draví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci)“. 
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3.8  Zásady organizácie výstavby 
 a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií  a hmôt, ich zaistenie: 

  Materiál použitý pri výstavbe objektu bude na stavenisko privezený 

postupne podľa potreby. Včasné dodanie materiálu a hmôt zaistí a skontroluje 

stavbyvedúci. Položkový rozpočet nebol realizovaný, orientačné náklady na 

výstavbu sú vyčíslené orientačne na cca 4 mil. Kč. 

 b) odvodnenie staveniska: 

  Odvodnenie staveniska bude počas celej doby trvania výstavby riešené 

líniovou drenážou s gravitačným odvodnením do kanalizačnej vpuste 

v existujúcej cestnej komunikácii. Tento spôsob odvodnenia stavby je 

odsúhlasený príslušnými orgánmi štátnej správy. 

 c) napojenie stavenisku na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru: 

  Stavenisko bude počas výstavby napojené na existujúcu obecnú 

komunikáciu ulice Nádavky IV. Doprava materiálov a hmôt a príjazd 

mechanizmov bude realizovaná po tejto dopravnej komunikácii. 

  Stavenisko bude pripojené na existujúce vedenie technickej infraštruktúry 

a to: voda, kanalizácia, elektro. 

 d) vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky: 

V prípade dodržiavania nariadení určených pre prevádzku staveniska 

nebude mať výstavba veľký vplyv na okolité stavby a pozemky. 

Pri prácach na stavenisku sa bude postupovať tak, aby boli dodržané 

maximálne prípustné hodnoty limitu hluku. Práce budú vykonávané iba 

v denných hodinách a to od 7:00 do 16:00 hod. a budú sa dodržiavať 

predpísané prestávky. 

Pri prácach sa bude postupovať tak, aby sa zamedzilo šíreniu prachu do 

okolia. 

 e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, 

výrub drevín: 

Stavenisko bude v dobe výstavby bytových domov oplotené plotom 

o výške 2 m a vstup bude zabezpečený. Vstup na stavenisko bude 

zabezpečený pomocou uzamykateľnej brány. Výrub drevín (krík – 5 ks) bude 

prebiehať v súlade s platnými povolaniami a len na pozemku investora. 

 f) maximálne zábory pre stavenisko (dočasné/trvalé): 

    Celé stavenisko sa nachádza na pozemku investora. 

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

likvidácia: 

     Odpad vzniknutý pri stavebných prácach bude likvidovaný podľa Zákona 

o odpadech – č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. Pri nakladaní s 

odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby bytového domu a po ukončení 

výstavby, nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú 

vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na 

vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu 

a prípadnému úniku do okolia za predpokladu dodržiavania prevádzkového 

poriadku vypracovaného pre skladovanie nebezpečných odpadov. 

  

  

 

 



26 
 

 h) bilancia zemných prác, požiadavky na presun alebo deponie zemín: 

     Zemina z výkopov bude počas výstavby skladovaná na pozemku 

investora, a po ukončení stavebných prác bude použitá na realizáciu 

terénnych úprav okolo objektu. 

 i) ochrana životného prostredia pri výstavbe: 

Výstavba bude prebiehať v súlade s platnými normami a predpismi. 

V prípade dodržiavania noriem a predpisov nedochádza k vzniku rizika 

ohrozenia životného prostredia. 

Pri prácach sa bude postupovať tak, aby sa zamedzilo šíreniu prachu do 

okolia. Ak dôjde k znečisteniu verejných plôch ako sú dopravné komunikácie 

prachom, bude okamžite vykonaná náprava. Potrebné je taktiež dbať na 

predchádzanie úniku nafty a motorových olejov z vozidiel (potrebná je 

pravidelná kontrola a údržba stavebných strojov). Pri prípadnom úniku olejov 

či iných látok je stavbyvedúci povinný vykonať nápravu nasypaním 

absorventu prípadne odňať kontaminovanú zeminu. Túto udalosť je potrebné 

zapísať do stavebného denníka. 

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

potreby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných 

právnych predpisov: 

Počas výstavby sa budú všetci pracovníci riadiť platnými zákonmi 

a nariadeniami vlády Českej republiky. Použité zákony a nariadenia vlády: 

„Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi; Nařízení vlády 362/2005 

Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; Nařízení vlády č. 

378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; Zákon č. 309/2006 

Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany draví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)“. 

Pred vstupom na stavenisko budú všetci pracovníci vyškolení, o školení 

bude vedený záznam v stavebnom denníku spolu s podpismi všetkých 

zúčastnených. 

Prítomnosť koordinátora stavby nie je potrebná, stavbyvedúci bude 

dohliadať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri realizácii výstavby. 

 k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb: 

  Projekt nerieši bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb. 

Výstavba objektu sa nedotkne žiadnych stavieb s bezbariérovým užívaním.  

 l) zásady pre dopravne inžinierske opatrenia: 

 Výstavba objektu výrazne neovplyvní fungovanie dopravnej 

infraštruktúry okolia, preto nie je potrebné vykonávať bližšie opatrenia. 

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

prevádzky, opatrenia proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe 

apod.): 

    Projekt nerieši žiadne špeciálne podmienky pre realizáciu stavby. 
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 n) postup výstavby, rozhodujúce čiastkové termíny: 

    Postup výstavby: 

1. Geologický prieskum, terénne úpravy 

2. Oplotenie staveniska provizórnym oplotením 

3. Zameranie stavby, vytýčenie objektu, výkopy, dočasné paženie 

výkopov 

4. Napojenie inžinierskych sietí, betonáž základov, základovej dosky, 

realizácia hydroizolácie spodnej stavby 

5. Realizácia zvislých konštrukcií 1.NP, vrátane stužujúceho venca, 

stropnej konštrukcie a železobetónového schodiska 

6. Realizácia zvislých konštrukcií 2.NP, vrátane stužujúceho venca a 

stropnej konštrukcie  

7. Ukončenie obvodovej steny atikou 

8. Realizácia strešného plášťa 

9. Osadenie výplní otvorov v obvodovej stene 

10. Realizácia zateplenia a vonkajších povrchových úprav 

11. Dokončenie vnútorných inštalácií 

12. Osadenie výplní otvorov vo vnútorných stenách 

13. Realizácia vnútorných povrchových úprav a podláh 

14. Inštalácia zariaďovacích predmetov 

15. Terénne úpravy  

 

    Predpokladaný termín zahájenia terénnych úprav je stanovený na 

september 2015. 

    Predpokladaný termín zahájenia samotnej výstavby je stanovený na 

október 2015. 

    Termín ukončenia výstavby je podľa požiadavky investora stanovený na 

november 2017. 
 

 

4  Seminárna práca–Jednoplášťové ploché strechy 
 

4.1  Úvod 
 Témou tejto seminárnej práce sú jednoplášťové ploché strechy, ich 

obecná charakteristika, požiadavky na nich kladené, ich rozdelenie, typy 

skladieb pochôdznych a nepochôdznych striech, stabilizácia strešných 

plášťov, ich odvodnenie a konkrétny rozbor oboch skladieb strešného plášťa 

Rodinného domu s predajňou riešeného v bakalárskej práci.  

4.2  Obecná charakteristika jednoplášťových striech 
 Podľa ČSN 73 1901 sú jednoplášťové ploché strechy definované ako 

strechy zaisťujúce všetky strešné funkcie jedným strešným plášťom, ktorých 

sklon vonkajšieho povrchu je menší ako 8,75% (5 ̊ ). 

 

  Výhody: 

 zmenšujú celkovú výšku budovy 

 možnosť zastrešenia zložitých pôdorysov 

 možnosť účelového využitia strešných plôch 
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 ľahký prístup 

 úspora materiálu 

 menšia pracnosť 

  Nevýhody: 

 nutný odborný návrh skladby strešných vrstiev, nutnosť správneho 

tepelno technického posúdenia 

 dôsledné dodržiavanie technologických zásad pri realizácii 

 kontrola vnútorných vrstiev bez porušenia iných vrstiev nie je možná 

 niektoré charakteristické miesta bývajú zdrojom porúch (styk strechy s 

atikou, prieniky krytinou, vtoky, ai.) 

 miesta porúch sa ťažko zisťujú, poruchy sa prácne odstraňujú 

4.3  Požiadavky na jednoplášťové ploché strechy 
  Norma ČSN 73 1901 ustanovuje tieto požiadavky: 

 mechanická odolnosť a stabilita 

 požiarna bezpečnost 

 hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia - vylúčenie výskytu 

plesní, priesaku vody a vylúčenia vlhnutia stavebných konštrukcií a 

následného zhoršenia vnútorného prostredia vlhkosťou 

 ochrana vnútorného prostredia proti hluku 

 bezpečnosť při užívání 

 úspora energie a tepelná ochrana 

 ďalšie požiadavky investora - estetické požiadavky na vzhľad strechy, 

požiadavky na trvanlivosť a spoľahlivosť strechy alebo jej častí. 

  Splnenie požiadaviek ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov: 

 návrh tepelnej izolácie (súčiniteľ prestupu tepla U) 

 tepelné mosty (teplotný faktor, najnižšia povrchová teplota) 

 kondenzácia vodnej pary (vznik, množstvo, celková bilancia) 

 návrh skladby a konštrukcie – zaistiť priaznivý vlhkostný stav a režim 

strechy 

  Splnenie požiadaviek ČSN 73 0540-2 – kondenzácia vodných pár: 

 vylúčenie možnosti vodných pár u tých konštrukcií, kde by 

skondenzovaná vodná pára ohrozila ich funkciu 

 prípustná kondenzácia vo vnútri skladby, za predpokladu: 

1. skondenzovaná para neohrozí funkciu konštrukcie 

2. kladná ročná bilancia vodnej pary (Mc,a < Mev,a) 

3. množstvo skondenzovanej vodne pary je menšie než 0,1 kg/m2 ∙ rok 

a 3% plošnej hmotnosti materiálu, kde dochádza ku kondenzácii 

4.4  Rozdelenie jednoplášťových plochých striech 
  Jednoplášťové ploché strechy rozdeľujeme podľa: 

a) spôsobu využita 

 nepochôdzne – vstup na strechu len pre kontrolu stavu konštrukcie 

 pochôdzne (prevádzkové) – využívané pre účely dopravy, rekreácie,  

              technologickej prevádzky apod.   

b) spôsobu odvetrania 

 vetrané – história 

 nevetrané – dnes 
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c) podľa tepelnej izolácie 

 bez tepelnoizolačnej vrstvy – objekty a konštrukcie 

             bez tepelnotechnických požiadaviek 

 s tepelnoizolačnou vrstvou – objekty a konštrukcie s tepelnotechnickými 

             požiadavkami 

d) podľa umiestnenia tepelnoizolačnej vrstvy 

 jednoplášťová strecha, skladba klasická 

 jednoplášťová strecha, skladba obrátená (inverzná) 

 jednoplášťová strecha kombinovaná (DUO) 

 kompaktná strecha 

e) podľa materiálu vodotesniacej vrstvy 

 hydroizolačné pásy 

o asfaltové pásy 

o hydroizolačné fólie (plasty, pryže) 

 stierky 

f) podľa spôsobu stabilizácie strešného plášťa 

 mechanicky kotvené systémy 

 lepené systémy 

 priťažené stabilizačnou vrstvou 

g) podľa spôsobu odvodnenia 

 vonkajšie odvodnenie (podokapový žľab) 

 vnútorné odvodnenie (vtoky, medzistrešné a zaatikové žľaby) 

4.4.1  Vrstvy jednoplášťových plochých striech 
 Strešné súvrstvie je súhrnné označenie všetkých vrstiev strechy a skladá 

sa spravidla z: 

 Nosná konštrukcia strechy 

 Vodotesniaca vrstva strechy 

o zabraňuje prenikaniu atmosferickej, prevádzkovej alebo technologickej 

vody do strechy alebo prostredia pod ňou (podrobnejšie v ČSN 73 0600 

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení) 

o skladaná vodotesniaca vrstva (podľa ČSN 73 0607) – priepustná len 

pre vodu v kvapalnom skupenstve voľne stekajúcu po jej povrchu 

o povlaková vodotesniaca vrstva (podľa ČSN 73 0606) 

o hlavná vodotesniaca vrstva – vystavená priamo vonkajšiemu 

prostrediu (je krytinou), musí odolávať všetkým vplyvom a prevádzke 

o poistná vodotesniaca konštrukcia – hydroizolačné povlaky, musí byť 

vyspádovaná a odvodnená 

o doplnková vodotesniaca vrstva – odvádza vodu prenikajúcu skladanou 

vodotesniacou vrstvou 

o provizórna vodotesniaca vrstva – odvádza vodu len po určité časové 

obodobie, napr. behom výstavby 

 Parotesniaca vrstva strechy 
o materiál s vysokým difúznym odporom, ktorý sa dá homogénne spájať 

o spoje musia byť funkčné po dobu životnosti, vrstva má ležať na 

podklade, u nesúvislých podkladov podložené spoje 

o ak je použitá silikátová spádová vrstva, parotesniaca vrstva sa 

umiestňuje na ňu 
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 Tepelnoizolačná vrstva strechy 
o vrstva podieľajúca sa významne na dosiahnutí požadovaného teplotného 

stavu vnútorného prostredia, brániaca hlavne nežiadúcim únikom tepla 

vedením 

o používajú sa materiály s obmedzenou schopnosťou prijímať vodu 

a vlhkosť 

o nutná minimalizácia medzier medzi doskami (polodrážka, viac vrstiev 

s prestriedanými špárami)  

 

 Spádová vrstva strechy 
o vrstva vytvárajúca potrebný sklon nasledujúcich vrstiev strešného plášťa 

o najčastejšie z násypov, betónov, tepelnoizolačných dosiek (môže 

zároveň tvoriť funkciu tepelnoizolačnej vrstvy) 

o dá sa nahradiť sklonom nosnej konštrukcie 

 Stabilizačná, spojovacia, expanzná, ochranná, dilatačná a separačná 

vrstva 

4.4.2  Skladby nepochôdznych plochých striech 
4.4.2.1  Skladba klasická 

 strecha s vodotesniacou vrstvou nad tepelneizolačnou vrstvou 

   
 najčastejšie používaná skladba 

 dostatočná dimenzie parotesnej vrstvy - obmedzenie kondenzácie, 

dosiahnutie kladnej vlhkostné bilancie 

 samostatná spádová vrstva z betónu - umiestnenie pod parozábranou, 

možno vytvoriť poistnú vodotesniaci vrstvu 

 možnosť vytvorenia spádovej vrstvy zo spádových klínov tepelnej 

izolácie – plnia zároveň aj tepelnoizolačnú funkciu 

 voľbou kvalitných materiálov možno s relatívne nízkymi nákladmi 

zaobstarať spoľahlivé skladby pre bežné použitie 

 možnosť použitia hydroizolačných asfaltových pásov alebo 

hydroizolačných fólií pre vodotesniacu vrstvu 

 tepelná izolácia v dvoch vrstvách 

 široká paleta strešných vtokov pre použitie 

4.4.2.2  Skladba obrátená (inverzná) 

 strecha s opačným poradím vrstiev, s vodotesniacou vrstvou 

umiestnenou pod tepelnoizolačnou vrstvou 
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 tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu (XPS) je jedinou 

materiálovú možnosťou ako vytvoriť dlhodobo spoľahlivú obrátenú 

strechu, čiže strechu s opačným poradím vrstiev 

 dosky z XPS sa pokladajú na väzbu voľne na povlakovú hydroizoláciu z 

asfaltovaných pásov alebo z vhodnej hydroizolačnej fólie 

 v prípade vodotesné izolácie z hydroizolačnej fólie je nutné prihliadať i 

k materiálovému prevedeniu hydroizolačnej fólie a v nevyhnutnom 

prípade oddeliť dosky z XPS od fólie vhodnú separačnou vrstvou 

 s ohľadom na voľnú pokládku dosiek z XPS na hydroizoláciu je nutnou 

podmienkou zabezpečenie stability strešného plášťa voči saniu vetra, 

prípadne aj voči rozplávaniu dosiek z XPS po ploche strechy pri 

prívalovom daždi priťažením - buď vrstvou štrku, alebo prevádzkovým 

súvrstvím 

 na vytvorenie tepelnej izolácie obrátených striech sa používajú zásadne 

dosky z XPS s polodrážkou, ktoré nielenže minimalizujú vznik 

tepelných mostov, ale zabezpečujú aj ich vzájomné spolupôsobenie pri 

hore uvedenom namáhaní 

Hlavné výhody obrátených striech oproti klasickým skladbám plochých 

striech: 

 jednoduchšia skladba strešného plášťa (bez parozábrany, voľná 

pokládka XPS) 

 jednoduchšia pokládka jednotlivých vrstiev strešného plášťa 

 pokládka XPS aj ďalších vrstiev je spravidla nezávislá od 

poveternostných vplyvov 

 vodotesná izolácia je chránená proti mechanickému poškodeniu 

 vodotesná izolácia nie je vystavovaná tepelnému namáhaniu v lete alebo 

v zime 

 dlhá životnosť strešného plášťa 

 významne väčšia únosnosť XPS oproti klasickému EPS umožňuje 

vyhotovenie dlažby na podložkách alebo dokonca prevedenie parkovísk 

na strechách 

 jednoduchšia prístupnosť jednotlivých vrstiev strechy k prípadným 

opravám 

 možné opätovné použitie XPS 
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Hlavné nevýhody obrátených striech oproti klasickým skladbám 

plochých striech: 

 stabilita strešného plášťa obrátenej strechy proti rozplávaniu dosiek z 

XPS pri daždi a najmä proti účinkom sania vetra je zabezpečovaná 

priťažením štrkom alebo prevádzkovým súvrstvím (napríklad dlažbou 

na podsype alebo na podložkách). Vo svojich dôsledkoch to znamená 

požiadavku na väčšiu únosnosť nosnej konštrukcie strešného plášťa 

 pri návrhu i dimenzovaní tepelnej izolácie je nutné prihliadnuť k vplyvu 

prúdiacej chladnej dažďovej vody na nosnú konštrukciu strechy (vody, 

ktorá preteká po hydroizolácii pod tepelnou izoláciou z dosiek XPS). 

Tento vplyv prúdiacej chladnej dažďovej vody zohľadňuje korekcia 

súčiniteľa prestupu tepla ΔUr. Vplyv prúdiacej vody môžu významne 

obmedziť špeciálne systémové difúzne otvorené separačné fólie, ktoré 

zaisťujú separačnú a drenážnu funkciu nad doskami z XPS 

 obrátenú strechu je nutné (rovnako ako klasickú plochú strechu) 

pravidelne kontrolovať. U klasickej obrátenej strechy so stabilizačnou 

vrstvou zo štrku môže časom dochádzať k uchyteniu náletové zelene, 

ktorú je nutné odstraňovať. Preto sa odporúča použiť povlakovú izoláciu 

odolnú voči prerastaniu koreňov rastlín. 

 u dvojvrstvového prevedenia tepelnej izolácie z XPS existuje reálna 

možnosť vytvárania vodného filmu medzi oboma vrstvami XPS, u 

strešných záhrad potom prerastaniu koreňových systémov pod doskami 

z XPS 

 XPS je drahší ako klasický EPS 

 obrátené strechy nemožno realizovať na drevenom debnení či 

trapézovom plechu 

  Odvodnenie obrátených striech 

 k odvodňovaniu týchto striech sa používajú buď klasické jednostupňové 

vtoky s osadením ochranného košíčka v úrovni vrchného povrchu XPS, 

alebo radšej jednostupňové strešné vtoky s dierovaným nástavcom 

špeciálne určené na odvodnenie obrátených striech. S ohľadom na 

rozplávanie tepelnej izolácie z voľne položenej a stabilizačnou vrstvou 

zaťaženej tepelnej izolácie z XPS pri upchatých odvodňovacích prvkoch 

(strešných vtokoch) alebo pri prívalových dažďoch, sa vždy odporúča 

vykonanie bezpečnostných prepadov 

4.4.2.3  Skladba kombinovaná (DUO) 

 strecha s dvoma alebo niekoľkými tepelnoizolačnými vrstvami, 

z ktorých aspoň jedna je umiestnená pod vodotesniacou vrstvou a jedna 

pod ňou 
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 v niektorých prípadoch je možné z rôznych dôvodov využiť niektoré 

vlastnosti XPS (najmä pevnosť v tlaku) a vytvoriť tzv. DUO strechu, 

kedy je v podstate na klasickú jednoplášťovú strechu s povlakovou 

vodotesnou izoláciou a s vhodnou tepelnou izoláciou (napr. Z EPS) 

položená ďalšia tepelná izolácie z XPS. DUO strechu je možné 

navrhnúť z troch dôvodov: 

o v prípade požiadavky na vytvorenie obrátenej strechy na nosnej 

konštrukcii s malou akumuláciou tepla by mohlo dochádzať k jej 

podchladeniu dažďovou vodou, pretekajúcou po povrchu vodotesnej 

izolácie pod doskami z XPS. Teplota vnútorného povrchu takej 

konštrukcie strechy by sa ľahko mohla znížiť pod hodnotu rosného 

bodu, v nepriaznivých obdobiach roka by preto mohlo dochádzať 

nielen k hygienickým závadám (vzniku plesní), ale niekedy aj k riziku 

poškodenia nosnej konštrukcie vlhkosťou. V tom prípade je možné 

tento nepriaznivý vplyv podchladenej vody na nosnú konštrukciu 

výrazne znížiť vykonaním klasickej jednoplášťovej strechy napríklad 

s tepelnou izoláciou z EPS a na povlakovú hydroizoláciu položiť 

voľne (ako pri obrátenej strechy) tepelnú izoláciu z XPS s priťažením 

o v prípade požiadavky na vytvorenie prevádzkového súvrstvia niekedy 

z hľadiska pevnosti v tlaku nevyhovejú ani najpevnejšie druhy 

penového polystyrénu (napríklad ani EPS 200 S Stabil) zabudovaného 

do klasickej jednoplášťové strechy a dochádzalo by k poškodeniu 

nielen EPS, ale aj povlakovej izolácie napríklad vysokým bodovým 

zaťažením. To sa týka najmä terás s dlažbou na podložkách alebo 

strešných záhrad s drenážnou a akumulačnou nopovou fóliou. V tom 

prípade je možné využiť veľmi vysokej pevnosti v tlaku dosiek z XPS 

a vytvoriť DUO strechu. Dosky z XPS hr. min. 50 mm spravidla 

spoľahlivo roznesú bodové zaťaženie na podklad 

o existujúce klasické jednoplášťové ploché strechy nevyhovujú 

požiadavkám noriem tepelnotechnické normy ČSN 73 0540-2: 2007, 

a je preto nutné ich dozatepliť. Pri rekonštrukciách existujúcich 

plochých striech možno po oprave alebo výmene existujúcej 

povlakové izolácie položiť dodatočnú tepelnú izoláciu z XPS vrátane 

priťaženia a vytvoriť tak DUO strechu. Nutnými podmienkami je ale 

nielen dostatočná únosnosť nosnej konštrukcie strešného plášťa s 

ohľadom na nutné priťaženie strešného plášťa hmotnosťou 
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stabilizačnej vrstvy, ale aj riadne vyspádovanie existujúce plochy 

strechy k odvodňovacím prvkom 

 pri rekonštrukciách existujúcich jednoplášťových plochých striech s 

dozateplením sa s ohľadom na obmedzenia kondenzácie vlhkosti pod 

hydroizoláciou odporúča, aby bol tepelný odpor tejto dodatočnej 

tepelnej izolácie z XPS rovný aspoň hodnote tepelného odporu 

existujúceho strešného plášťa (samozrejme s požiadavkou na dodržanie 

minimálnej požadovanej hodnoty súčiniteľa prestupu tepla UN podľa 

platnej ČSN 73 0540-2) 

  Upozornenie na realizáciu v letných mesiacoch 

 XPS má trvalú tepelnú odolnosť +75 ° C, je preto nevhodné používať v 

lete separačnú geotextíliu z tmavo sfarbeného polypropylénu, pretože na 

rozpracovanej streche s obnaženou tepelnou izoláciou z XPS a s 

položenou geotextíliou hrozí riziko prehriatia dosiek z XPS a ich 

následné skrútenie. Podobne môže dôjsť k nezvratnému skrúteniu dosiek 

z XPS po pokládke tmavej nopovej fólie tvoriacej drenážnu a 

akumulačnú vrstvu v prevádzkovom súvrství strešnej záhrady. V takom 

prípade je nutné čo najskôr po pokládke nopovej fólie (najlepšie 

súbežne) položiť filtračnú geotextíliu a strešný substrát, aby sa tepelná 

expozícia a tým aj prehriatie XPS znížilo na minimum 

4.4.2.4  Kompaktná strecha 

 špecifická skladba s využitím vlastností penoskla 

   
 skladba je absolútne nepriepustná pre vodnú paru, ideálne použitie nad 

prevádzkami s vysokou vlhkosťou (bazény, papierne, atď.) 

 všetko je plnoplošne spojené bez vzduchových dutín 

 penosklo je úplne parotesné, difúznu priepustnosť tejto tepelnej izolácie 

ovplyvňujú len špáry medzi jednotlivými doskami z penoskla vyplnené 

oxidovým asfaltom 

 v jednovrstvom prevedení tepelnej izolácie z penoskla má preto faktor 

difúzneho odporu takto zlepenej tepelnej izolácie hodnotu μ = 70 000. 

U dvojvrstvej tepelnej izolácie prestriedanými špárami sa dá uvažovať 

hodnota faktoru difúzneho odporu μ = až 700 000. Vo svojich 

dôsledkoch to znamená, že kompaktná skladba strešného plášťa 

s tepelnou izoláciou z penoskla vôbec nepotrebuje parozábranu, pretože 

ekvivalentná difúzna hrúbka len tejto tepelnej izolácie sa už 
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u jednovrstvej varianty penoskla pohybuje (v závislosti ne jej hrúbke) 

v rade niekoľkých kilometrov. Použitie parozábrany by sa v tomto 

prípade dokonca uplatnilo negatívne, pretože parozábrana by 

neumožnila presnú identifikáciu prípadnej poruchy hydroizolácie tejto 

strechy 

Hlavné výhody kompaktných striech oproti klasickým skladbám 

plochých striech: 

 nepodtekanie vody pri poruche vodotesniacej izolácie strechy 

 vysoká hydroizolačná spoľahlivosť 

 kontrolovateľnosť 

 ľahká lokalizácia porúch a tým aj opraviteľnosť 

 extrémne vysoká spoľahlivosť proti účinkom sania vetra 

4.4.3  Skladby pochôdznych plochých striech 
  Prevádzkové vrstvy sa dajú aplikovať na strechy: 

 bez tepelnoizolačných požiadaviek 

 s tepelnoizolačnými požiadavkami 

o  s klasickou skladbou 

o  s obrátenou skladbou (inverznou) 

o  s kombinovanou skladbou (DUO) 

  Podmienky návrhu pochôdznych striech: 

 únosnosť nosnej konštrukcie strechy 

 únosnosť vrstiev strešného plášťa, ktoré sú pod vrstvami prevádzkovými 

 dilatačné oddelenie prevádzkových vrstiev 

  Konštrukčné zásady riešenia pochôdznej vrstvy: 

 vzhľadom k absencii účinku slnka je obvykle nutné vkladať do strechy 

jednoplášťovej s klasickým poradím vrstiev vrstvu parotesnú 

 hydroizolácia musí mať v celej ploche strechy min. sklon 2% 

 pod prevádzkovým (terasovým) súvrstvím musia byť na vrstvu 

hydroizolačnú umiestnené vrstvy filtračné, dilatačné a drenážne 

 vyvedenie hydroizolácie na priľahlé zvislé konštrukcie (steny, potrubia, 

komíny apod.) musí byť min. 150 mm (lepšie 200 mm) nad vonkajší 

povrch dlažby 

 vyvedená hydroizolácia na zvislé konštrukcie musí byť chránená proti 

mechanickému poškodeniu vyvolanému prevádzkou na terase 

 u terasy s dlažbou do podsypu by hydroizolácia mala mať atest proti 

prerastaniu koreňov (FLL test) 

  Konštrukčné spôsoby riešenia pochôdznej strechy: 

 trvalé úpravy 

o  dlažba lepená na betónový podklad 

o  dlažba na podložky 

o  dlažba do pieskového podsypu 

o  dlažba na pryžových pásoch 

 provizórne úpravy 

o pryžové alebo plastové pásy s protiskĺznou úpravou (poprípade aj 

farebným odlíšením) bodovo lepené na hydroizoláciu na rovnakej 

materiálovej báze 
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4.4.3.1  Dlažba lepená na betónový podklad – klasická skladba 

   
  Konštrukčné zásady: 

 u terás zaťažených bežnou prevádzkou od osôb obvykle vyhovie 

v strešnom plášti ľubovoľná tepelná izolácia – roznášací účinok 

betónovej mazaniny. Dosky z minerálnej plsti je však nutné konzultovať 

s výrobcom 

 betónová mazanina pod dlažbou vrátane maltového lôžka a dlažby musí 

byť dilatovaná  po max 2 x 2 m, doporučuje sa vystužiť 

 betónová mazanina pod dlažbou vrátane maltového lôžka a dlažby musí 

byť dilatovaná od všetkých zvislých prestupujúcich konštrukcií 

 maltové lôžko pod dlažbou môže byť nahradené lepiacimi tmelmi alebo 

tmelmi s hydroizolačnými účinkami 

  Výhody riešenia dlažby do maltového lôžka: 

 hydroizolácia (prípadne tepelná izolácia z XPS) je v celej svojej ploche 

spojite chránená pred: 

o mechanickým poškodením od prevádzky na terase 

o veľkými rozdielmi teplôt 

o vplyvmi vonkajšieho vzduchu (UV spektrum slnečné žiarenia,  

chemická exhalácia apod.) 

  Nevýhody riešenia dlažby do maltového lôžka: 

 realizácia terasovej úpravy je závislá na počasí (nedá sa realizovať pri 

mraze) 

 veľká hmotnosť terasového súvrstvia 

 nemožnosť vytvorenia vodorovného povrchu terasy 

 v prípade aplikácie na strešný plášť o klasickom usporiadaní vrstiev 

nebezpečie mechanického poškodenia hydroizolácie pri realizácii 

terasovej úpravy 

 po určitom čase riziko odmŕzania betónovej mazaniny a dlažby 

 náročné hľadanie závad v hydroizolačnej vrstve 

 veľmi náročné riešenie sanácie hydroizolačnej vrstvy spojené väčšinou 

s pracným, finančne a časovo náročným odstraňovaním vrstiev 

tvoriacich terasovú úpravu 

 

 

 

 

 



37 
 

4.4.3.2  Dlažba na podložkách – klasická skladba 

   
  Konštrukčné zásady: 

 vzhľadom k špáram medzi dlaždicami je nutnú navrhovať asfaltové pásy 

s ochranou proti UV spektru slnečnému žiareniu a agresívnym vplyvom 

ovzdušia. Z rovnakého dôvodu je nutné chrániť XPS v prípade obrátenej 

strechy (väčšinou pomocou geotextílie – zápach) 

 z dôvodu sústredeného zaťaženia od podložiek je nutné pre tepelnú 

izoláciu použiť penosklo alebo XPS, v niektorých jednoduchších 

prípadoch vyhovie aj EPS s objemovou hmotnosťou min. 30 kg/m3 (EPS 

200 S) 

 z dôvodu minimalizácie vtlačovania podložiek je vhodné: 

o podložky podkladať prírezmi rovnakého materiálu ako hydroizolácia 

o zvoliť mechanicky odolnejší typ fólií 

o použiť asfaltové pásy silenjšie modifikované APP s kombinovanou 

(dvojitou) nosnou vložkou (druhá vložka zo skleneného rúna 

spevneného sklenenou sieťou je tesne pod horným povrchom 

asfaltového pásu 

o použiť SBS modifikované asfaltové pásy s povrchovou úpravou 

hrubozrnným posypom, prípade kovovou fóliou (pozor na vlhkostný 

režim strešného plášťa – kovová fólia má vysoký difúzny odpor 

  Výhody riešenia dlažby na podložkách: 

 nezávislosť realizácie terasovej úpravy na počasí 

 suchá montáž terasovej úpravy bez mokrého procesu 

 rýchlejšie prevedenie terasovej úpravy 

 ľahšie dosiahnutie vodorovného povrchu terasy (rektifikovateľné 

podložky) 

 odpadajú problémy s dilatáciou 

 ľahšia lokalizácia závad 

 ľahšie prevedenie sanácie  

  Nevýhody riešenia dlažby na podložkách: 

 väčšie nebezpečenstvo mechanického poškodenia hydroizolácie, prípade 

XPS u obrátených striech (prestrčenie ostrých predmetov ako skla, 

klincov apod. špárami medzi dlaždicami, prípadne prepadnutie 

nedopalkov cigariet) 

 zanášanie priestoru pod dlaždicami od nečistôt (lístie, prach, cigarety 

apod.), na druhej strane nenáročné odstránenie jednej alebo viac dlaždíc 

s možnosťou veľmi ľahkého vyčistenia spojeného s prípadnou kontrolou 

celistvosti povrchu hydroizolácie 
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4.4.3.3  Dlažba do pieskového podsypu 

  Konštrukčné zásady: 

 dlažba sa kladie buď do štrkopieskového lôžka (má charakter skôr 

provizória), alebo vo forme zámkovej dlažby do piesku 

 u pochôdznych terás zaťažených bežnou prevádzkou od osôb obvykle 

vyhovie v strešnom plášti ľubovoľná tepelná izolácia, v prípade 

tužených dosiek z minerálnej plsti je však nutné konzultovať 

s výrobcom 

 pre podsyp kamenivo frakcie 2-4 v hrúbke min. 20 mm 

 podsyp nad pružnými vrstvami ( = TI vrstva, nopová fólia) má mať takú 

hrúbku, aby bolo možné dlažbu zhutniť 

 min. rozmery dlažby 400 x 400 x 40 mm 

  Výhody riešenia dlažby do pieskového podsypu: 

 malá závislosť realizácie terasovej úpravy na počasí 

 jednoduchá, suchá a pomerne rýchla montáž terasovej úpravy bez 

mokrého procesu 

 ľahké dosiahnutie vodorovného, prípade zámerne nerovného povrchu 

terasy prostredníctvom ľahkého zvýšenia násypovej vrstvy 

 odpadajú problémy s dilatáciou 

 ľahšia lokalizácia závad 

 ľahšia realizácia sanácie 

 nízke zriaďovacie náklady 

  Nevýhody riešenia dlažby do pieskového podsypu: 

 charakter terasy pripomína skôr provizórium (pokiaľ sa nejedná 

o zámkovú dlažbu) 

 možnosť nepravidelného sadania podsypu v priebehu času 

 obmedzený sortiment použitia dlažby 

 zanášanie podsypu prachom a čiastočkami zemin prostredníctvom špár 

medzi dlaždicami – z toho vyplývajúce nebezpečenstvo vzniku 

nechcenej vegetácie v špárach dlažby spojené s možným narušením 

hyroizolácie od prípadne vzniknutého agresívnejšieho koreňového 

systému 

4.4.3.4  Dlažba na pryžových pásoch 

  Konštrukčné zásady: 

 voľné položenie pryžového pásu o hrúbke 10 mm na hydroizoláciu, 

prípadne na XPS u obrátenej strechy 

 horný povrch pryžového pásu je štrukturovaný do prelisov, do ktorých 

sa položia keramické dlaždice 

 spodný povrch pryžového pásu je vyprofilovaný tak, aby plnil drenážnu 

funkciu 

 v strešnom plášti vyhovie tepelná izolácia z EPS, XPS, PUR a penoskla, 

v prípade tužených dosiek z minerálnej plsti je nutné konzultovať s 

výrobcom 

  Výhody riešenia dlažby na pryžových pásoch: 

 absolútne najjednoduchšie riešenie terasovej úpravy 

 nezávislosť realizácie riešenia terasovej úpravy 

 suchá montáž bez mokrého procesu 
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 najrýchlejšie prevedenie terasovej úpravy 

 varianta terasovej úpravy s najnižšou hmotnosťou 

 veľmi ľahké odstránenie terasovej úpravy a jej následné veľmi rýchle 

znovupoloženie (napr. pred a po zimnej sezóne) 

 odpadajú problémy s dilatáciou 

 veľmi ľahká lokalizácia závad 

 veľmi ľahké prevedenie sanácie 

  Nevýhody riešenia dlažby na pryžových pásoch: 

 nemožnosť dosiahnutia vodorovného povrchu terasy 

4.5  Stabilizácia strešného plášťa 
 hlavne proti účinkom sania vetra – dynamické účinky 

 zlá stabilizácia môže viesť k poškodeniu alebo k totálnej havárii 

strešného plášťa 

 veterný vztlak – silový účinok až 3600 N/m2 

 pozor na otvorené budovy – veterný vztlak sa sčíta 

 nutné stabilizovať všetky vrstvy strešného plášťa v ploche + kotvenie 

detailov (atika, vtoky) 

  Možnosti stabilizácie jednoplášťových plochých striech: 

 lepenie 

 natavenie 

 mechanické kotvenie 

 priťaženie 

4.5.1  Stabilizácia strešného plášťa lepením 
 vysoké požiadavky na kvalitu podkladu (rovinnosť, čistota, atď, 

doskové bednenie – nedá sa) 

 neperforujeme podkladné vrstvy (hlavne parozábranu) 

 spôsoby použita: 

o povlakové hydroizolácie (asfaltové pásy aj fólie), ich spodný povrch 

je opatrený samolepiacou vrstvou (v miestach, kde nie je možné 

použiť otvorený plameň alebo pri kladení na EPS 

o „ľahkotaviteľná úprava“ povrchu asfaltových pásov (ošľahnutie 

plameňom aktivuje lepiacu hmotu) 

o samostatná fixačná vrstva – lepidlo, poprípade studený či horúci asfalt 

o dávkovanie je vždy realizované podľa technologického postupu 

výrobcu vo väzbe na polohou a výšky objektu 

 

          
           Lepenie tepelnoizolačných dosiek 
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4.5.2  Stabilizácia strešného plášťa natavením 
 najbežnejší spôsob montáže hydroizolácie z asfaltových pásov, kedy sa 

pomocou plameňa natavujú asfaltové pásy na vhodne pripravený 

podklad (penetrovaný betón, kašírované dosky tepelnej izolácie, 

pôvodné izolácie na báze asfaltov) 

 nedá sa realizovať na horľavé podklady, nutné chrániť 

 natavenie: 

o plnoplošné – vzájomné spojenie asfaltových pásov 

o bodové – vytvorenie expanznej vrstvy (pre prípad nutnosti eliminácie 

tlaku vodných pár) 

   
          Plnoplošné natavenie asfaltového pásu 

4.5.3  Stabilizácia strešného plášťa mechanickým kotvením 
 stabilzácia pomocou kovových alebo plastových kotviacich prvkov 

(kotevná skrutka + prítlačná podložka alebo teleskop) 

 typ kotiev a ich množstvo závisí na konštrukcii, do ktorej sa realizuje 

kotvenie a na vztlaku od sania vetra (určuje výška a poloha objektu) 

 výhodou tohoto systému je, že sa dá presne navrhnúť a následne 

skontrolovať kvalita výsledného zakotvenia strešného plášťa 

 dá sa realizovať na podklad z trapézových plechov, drevené aj OSB 

bednenie, betónové konštrukcie, tenkostenné panely, atď 

 izolácie sa najčastejšie kotvia v presahoch, poprípade v ploche, pozdĺž 

okrajov strechy a okolo všetkých detailov, následne je kotvenie prekryté 

presahom susedného pásu a zavarené 

 kotviace systémy od kvalitných dodávateľov – EJOT, SFS intec 

 pozor na korozie vzdornosť kotviacich prvkov 
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           Mechanické kotvenie strešného plášťa 

4.5.4  Stabilizácia strešného plášťa priťažením 
 výhodný spôsob pre strechy prevádzkové – terasy, vegetačné strechy atď 

 vlastná hydroizolačná vrstva nemusí byť kotvená k podkladu 

 stabilizačná vrstva závisí na účele strechy, spravidla býva tvorená 

dlažbou, násypom zeminy, praným kamenivom 

 nutné drenážne a filtračné vrstvy – riziko rastu nechcenej zelene 

 problematické riešenie sanácií 

 problematické statické riešenie 

 

 

   
            Priťaženie strešného plášťa 
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4.6  Odvodnenie jednoplášťových plochých striech 
 minimálny sklon hlavnej vodotesniacej vrstvy nie je stanovený, len 

požiadavka vylúčenia vzniku kaluží na povrchu hydroizolačnej vrstvy 

(niekedy bol doporučený sklon min. 1 ̊ = 1,75%) 

 ďalej v poznámke je uvedené, že kalužiny sa obvykle tvoria při sklone 

do 3% 

 sklon poistnej vodotesniacej vrstvy je min. 1 ̊ 

 u reknoštrukcií sú prípustné kalužiny o hĺbke do 10 mm 

 pozor na to, že vrstva vodnej hladiny má vysoký difúzny odpor, teda ak 

zostane na streche vrstva vodnej hladiny , tak všetky tepelnotehnické 

výpočty týkajúce sa kondenzácie neplatia (v strešnom plášti vznikne 

omnoho väčšie množstvo kondenzátu)   

  Spôsoby odvodnenia jednoplášťových plochých striech: 

 vonkajšie odvodnenie (podokapový žľab) 

 vnútorné odvodnenie (vtoky, medzistrešné a zaatikové žľaby)  

  Zásady pre umiestňovanie strešných vtokov: 

 maximálna vzdialenosť vtokov od rozvodia strešných plôch alebo od 

rozvodia vyspádovaného úžľabia je 15 (doporučuje sa nepresiahnúť 10 

m) 

 maximálna vzdialenosť medzistrešných žľabov od atik je 15 m 

 maximálna vzdialenosť vtokov v žľaoboch od ich koncov alebo od 

rozvodia je 15 m 

 vtoky musíme umiestňovať minimálne 1 m od konštrukcií 

vyčnievajúcich nad strešnú rovinu (komíny, atiky atď), aby 

nedochádzalo k zaneseniu nečistotami alebo snehom 

 výšková úroveň vtokového kusu musí byť nižšie než priľahlá úroveň 

strešnej roviny a zároveň v najnižšom mieste príslušnej odvodňovanej 

plochy 

 každá plocha by mala byť odvodnená min. dvoma vtokmi (pre zaistenie 

funkčnosti v prípade upchatia jedného z vtokov napr. nečistotami), na 

malých plochách je povolená výnimka nahradiť druhý strešný vtok 

bezpečnostným prepadom cez atiku 

 

         
     Samostatná spádová   Spádové kliny z tepelnej   Nosná konštrukcia   

     vrstva (napr. betón)   izolácie         v sklone 
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  Vlastný sklon strechy môže byť vytvorený dvomi metódami: 

 spádovaním rovín plášťa do rôzneho sklonu – výška strešného plášťa v 

mieste atiky je po celom obvode strechy rovnaká – jednoduché 

napojenie hydroizolácie na atiku (väčšinou riešené monolitickou 

spádovou vrstvou) 

 spádovaním rovín plášťa do rovnakého sklonu – výška strešného plášťa 

v mieste atiky nie je po obvode strechy rovnaká; toto riešenie je 

výhodnejšie pri jednoduchších pôdorysoch – jednoduchosť vyhotovenia; 

pri zložitejších tvaroch striech môže dôjsť ku komplikáciám pri napájaní 

hydroizolácie na atiku 

4.6.1  Stanovenie odtoku dažďových vôd 
 Q = r ∙ A ∙ c 

 Q  odtok dažďových vôd [l/s] 

 r  intenzia dažďa [l/s∙m2] 

 A  účinná plocha strechy [m2] 

 c  súčiniteľ odtoku [-] 

 

 r = 0,03 l/s∙m2 podľa ČSN 75 6760:2003 

 súčiniteľ odtoku c ≤ 1,0 je ovplyvnený sklonom strechy a schopnosťou 

strechy zadržať vodu, napr. vegetačná vrstva (v prípade neistôt c = 1 – 

výsledný odtok vody nie je súčiniteľom znižovaný) 

 doporučenie: intenzitu dažďa je vhodné vynásobiť súčiniteľom 

bezpečnosti, ktorý sa poybuje od 1 do 3 

 podľa ČSN 75 6760:2003 stanoví max. prietok strešnými vtokmi ich 

výrobca – hodnota závisí na priemere prvku, jeho geometrii, napojení na 

odpadné potrubie a napr. prítomnosti zápachovej uzávierky 

 u terás je nutné osadiť odvodňovacie prvky so zápachovou uzávierkou 

(vpuste) – môže dôjsť k výraznému zníženiu odtokovej kapacity 

 

 
 Tabuľka stanovenia menovitej svetlosti vtoku na základe odtokovej kapacity 
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4.7  Skladby použité v bakalárskej práci 
4.7.1   Strecha nad obytnou časťou – jednoplášťová nepochôdzna 

plochá strecha s klasickou skladbou 

   
  Jedná sa o klasickú skladbu nepochôdznej jednoplášťovej plochej strechy 

s vodotesniacou vrstvou nad tepelneizolačnou vrstvou. Skladba strechy sa 

nachádza nad obytnou časťou. Jej plocha je 156,04 m2 a zo všetkých strán je 

ukončená atikou, ktorá prevyšuje strešnú rovinu o 390 mm. Použité materiály 

skladby strechy spĺňajú všetky požiadavky pre použitie pre tento druh 

skladby strešného plášťa. Informácie o materiáloch boli prebraté 

z technických listov. Odvodnenie strechy je zabezpečené strešnými vpusťami 

TOPWET HL62/1 menovitého priemeru DN 110. Súčiniteľ prestupu tepla 

vyhovuje na požadovanú aj doporučenú hodnotu. Jeho hodnota je 0,150 

W/m2 ∙ K-1. Teplotný faktor strechy je 0,963 a taktiež vyhovuje na 

požadovanú hodnotu. Bol prevedený výpočet ročnej bilancie skondenzovanej 

a vyparenej vlhkosti v strešnej konštrukcii a to v kritických miestach skladby 

– pri strešnom vtoku a pri atike. Výpočtom bolo preukázané, že v oboch 

prípadoch kondenzácia vodnej pary neohrozí funkciu konštrukcie, ročné 

množstvo kondenzátu je nižšie ako ročná kapacita odparu a ročné množstvo 

kondenzátu je menšie ako 0,1 kg/m2 ∙ rok alebo 3-6% plošnej hmotnosti 

materiálu, kde dochádza ku kondenzácii. Výpočty – viď samostatná príloha 

k projektu – Výpočty stavebnej fyziky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

4.7.2  Strecha nad garážou – jednoplášťová pochôdzna plochá 

strecha s obrátenou skladbou 

   
  Návrhom je skladba pochôdznej jednoplášťovej plochej strechy 

s obrátenou skladbou s betónovu dlažbou na výškovo rektifikovateľných 

podložkách s vodotesniacou vrstvou pod tepelneizolačnou vrstvou. Skladba 

strechy sa nachádza nad garážou. Jej plocha je 28,72 m2 a zo všetkých strán je 

ukončená atikou ukončenou zábradlím, ktoré prevyšuje strešnú rovinu o 1270 

mm. Použité materiály skladby strechy spĺňajú všetky požiadavky pre 

použitie pre tento druh skladby strešného plášťa. Informácie o materiáloch 

boli prebraté z technických listov. Ako tepelná izolácia sú použité dosky 

z extrudovaného polystyrénu (XPS) z dôvodu sústredného zaťaženia od 

podložiek pod dlažbou. Výhodou obrátenej skladby je úplná absencia 

parotesnej vrstvy, ochrana vodotesniacej vrstvy proti mechanickému 

a tepelnému namáhaniu a dlhá životnosť celej konštrukcie. Odvodnenie 

strechy je zabezpečené strešnou vpusťou TOPWET HL62H/1 menovitého 

priemeru DN 110 a bezpečnostným prepadom cez atiku pomocou zvodného 

potrubia. Súčiniteľ prestupu tepla vyhovuje na požadovanú aj doporučenú 

hodnotu. Jeho hodnota je 0,532 W/m2 ∙ K-1. Teplotný faktor strechy je 0,877 

a taktiež vyhovuje na požadovanú hodnotu. Bol prevedený výpočet ročnej 

bilancie skondenzovanej a vyparenej vlhkosti v strešnej konštrukcii a to 

v kritických miestach skladby – pri strešnom vtoku a pri atike. Výpočtom 

bolo preukázané, že v oboch prípadoch kondenzácia vodnej pary neohrozí 

funkciu konštrukcie, ročné množstvo kondenzátu je nižšie ako ročná kapacita 

odparu a ročné množstvo kondenzátu je menšie ako 0,1 kg/m2 ∙ rok alebo 3-

6% plošnej hmotnosti materiálu, kde dochádza ku kondenzácii. Výpočty – 

viď samostatná príloha k projektu – Výpočty stavebnej fyziky. 

 

 

 



46 
 

5 Záver 
  Výstupom mojej bakalárskej práce je projektová dokumentácia, požiarne 

bezpečnostné riešenie a tepelne technické posúdenie navrhovaného objektu. 

Práca je vypracovaná v súlade so zadaním bakalárskej práce „Rodinný dům 

s prodejnou“ a zároveň rešpektuje všetky platné právne predpisy a normy 

ČSN. Práca rieši vhodné umiestnenie navrhovaného objektu na pozemku, 

návrh dispozície pre účel rodinného domu s predajňou cyklo súčiastok a 

servisom bicyklov, orientáciu miestností objektu v náväznosti na svetové 

strany, vhodný konštrukčný nosný systém objektu a vhodný návrh skladieb 

konštrukcií v závislosti požiadaviek stavebnej fyziky a požiarnej bezpečnosti 

objektu. Materiály použité v skladbách konštrukcií sú prebrané z katalógov a 

technických listov od výrobcov. Obsah práce rešpektuje jej zadanie. Výsledný 

návrh prešiel rôznymi väčšími či menšími úpravami pri konzultáciách 

s vedúcou bakalárky pani Ing. Danušou Čuprovou CSc. počas celého 

akademického roka. Práca je spracovaná s využitím výpočtovej techniky. 

Vypracovaním tejto bakalárskej práce som získal nové poznatky a skúsenosti, 

ktoré mi budú, ako verím, užitočné v ďalšej činnosti v odbore. 
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 φi [%]      Relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu 

 θe [°C]      Návrhová teplota vonkajšieho vzduchu v zimnom období 

 fRsi [-]       Teplotný faktor vnútorného povrchu 

 U [W.m-2.K-1]   Súčiniteľ prestupu tepla 

 UN,20 [W.m-2.K-1]  Požadovaná hodnota súčiniteľa prestupu tepla 

 Urec,20 [W.m-2.K-1] Doporučená hodnota súčiniteľa prestupu tepla 

 R´w [dB]     Vážená stavebná nepriezvučnosť 

 Rw [dB]      Vážená laboratórna nepriezvučnosť 

 k [dB]      Korekcia závislá na vedľajších cestách šírenia zvuku 

 p [kg.m-2]     Požiarne zaťaženie 

 PTH       Porotherm 

 ŽB        Železobetón 
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 PE        Polyetylén 

 PUR       Polyuretán 
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 Hr.        Hrúbka 

 Ozn.       Označenie 
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