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ABSTRAKT  

Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť rodinný dom s prevádzkou kaderníctva. Jedná sa 

o dom s dvomi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Dom disponuje garážou 

pre dva automobily situovanou v suteréne. Prevádzka kaderníctva je prístupná 

samostatným vchodom. Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu. 

Zvislé konštrukcie sú murované z tvárnic Porotherm Profi, vodorovné nosné 

konštrukcie sú taktiež navrhnuté v systéme Porotherm – stropné nosníky Pot  

a keramické vložky Miako. Strecha je riešená ako plochá s atikou.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

rodinný dom, kaderníctvo, Porotherm, plochá strecha, prevádzka, suterén 

ABSTRACT  

The aim of the thesis submitted is to project house with hairdressing operation. The 

house has two above-the-ground and one underground floor. It is equipped with garage 

for two cars which is situated in the basement. The hairdressing operation is accessible 

via separate entrance. The foundations of the building are made of stepped reinforced 

concrete. Porotherm Profi blocks are used for vertical structures. Horizontal structures 

are also projected using Porotherm system – ceiling girders Pot and ceramic inserts are 

used. The roof is flat, with attic.  

KEYWORDS  

house, hairdressers, Porotherm, flat roof, operation, basement  
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ÚVOD 

Bakalárska práca sa zaoberá vypracovaním projektovej dokumentácie  

na realizáciu stavby rodinného domu s prevádzkou kaderníctva v meste Turzovka  

na ulici Hrnčiarska. Projektová dokumentácia vychádza z prípravných a študijných 

prác, kde boli premyslené dispozičné riešenia s ohľadom na danú parcelu, jej 

priestorové možnosti a účel budúcej stavby. Rodinný dom je navrhnutý s jedným 

podzemným a dvomi nadzemnými podlažiami. Stavba je založená na základových 

pásoch z prostého betónu. Zvislé konštrukcie tvoria keramické tvárnice Porotherm 

Profi. Stropy sú navrhnuté taktiež v systéme Porotherm – nosníky pot a keramické 

vložky Miako. Strecha je plochá jednoplášťová Fatrafoil. 

Dispozičné riešenie zachováva rozdelenie priestoru na spoločenskú a oddychovú 

zónu pričom prevádzka kaderníctva je samostatne prístupná vlastným vchodom. 

V suteréne 1S sa nachádza garáž pre dve vozidlá, skladovacie priestory, práčovňa 

a technické zázemie. Prvé nadzemné podlažie 1NP je rozdelené na samostatnú časť 

kaderníctva a spoločenskú časť rodinného domu. Druhé nadzemné podlažie 2NP plní 

oddychovú funkciu. 

Práca je členená na hlavnú textovú časť, ktorá zahŕňa sprievodnú správu, súhrnnú 

technickú správu, správu architektonicko–stavebného riešenia a správu stavebno–

konštrukčného riešenia. V samostatných prílohách práce sú rozpracované študijné 

práce, výkresová dokumentácia situačná, architektonicko–stavebná, stavebno–

konštrukčná, správa požiarnej bezpečnosti a posúdenia objektu z hľadiska stavebnej 

fyziky – tepelno technické posúdenie, akustické posúdenie a posúdenie z hľadiska 

osvetlenosti a preslnenia. 
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A   Sprievodná správa 

A.1 Identifikačné údaje 

A.1.1 Údaje o stavbe 

a) Názov stavby: Rodinný dům s kadeřnictvím 

b) Miesto stavby: katastrálne územie 02354 Turzovka, parcelné číslo 3381 

c) Predmet projektovej dokumentácie: dokumentácia pre realizáciu stavby 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Anna Somrová 

Stred 427 

023 54 Turzovka 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

Denisa Bajáková 

Dlhá nad Kysucou 270 

023 54 Turzovka 

A.2 Zoznam vstupných podkladov 

 Územný plán mesta Turzovka 

 Prehliadka lokality a pozemku 

 Geodetické zameranie pozemku 

 Stanovenie radónového indexu 

 Stanovenie hladiny podzemnej vody 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah riešeného územia 

Riešené územie sa nachádza v meste Turzovka. Parcela (p. č. 3381) sa nachádza 

v lokalite územným plánom určenej na výstavbu rodinných domov. Parcela je 

vo vlastníctve stavebníka. Prípojky k inžinierskym sieťam budú z časti riešené 

na mestskom pozemku. 
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b) Údaje o ochrane území podľa iných právnych predpisov 

Na územie parcely sa nevzťahuje ochrana podľa iných právnych predpisov. 

Nenachádza sa v pamiatkovej zóne, pamiatkovej rezervácii, zvláštne chránenom 

území ani v záplavovom území. 

c) Údaje o odtokových pomeroch 

Pozemok je svažitý od západu. Spevnené plochy sú odvodnené na voľné 

priestranstvá, strecha je odvodnená do retenčnej nádrže.  

d) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou 

Podmienky územného plánovania sú dané územným plánom mesta Turzovka. 

Parcela sa nachádza v lokalite územným plánom určenej na výstavbu rodinných 

domov pričom drobné prevádzky sú povolené. Stavba rodinného domu 

s prevádzkou kaderníctva teda odpovedá požiadavkám tohto územného plánu. 

e) Údaje o súlade s územným plánom a stavebným rozhodnutím 

Dokumentácia pre realizáciu stavba je v súlade s požiadavkami danými  

pri stavebnom povolení. 

f) Údaje o dodržaní všeobecných požiadaviek na využitie územia 

Všetky požiadavky na využitie územia boli splnené. 

g) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 

Všetky požiadavky dotknutých orgánov boli splnené. 

h) Zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Stavba nevyžaduje žiadne výnimky ani úľavové riešenia. 

i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií 

Stavba nevyžaduje žiadne súvisiace ani podmieňujúce investície. 

j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých realizáciou stavby 

1. Parcela č. 3381 – dotknuté stavbou všetkých stavebných objektov 

2. Parcela č. 3800 – verejná komunikácia – dotknutá stavbou prípojok 

inžinierskych sieti 

Susediace pozemky 

1. Parcela č. 3379 – zastavané plochy a nádvoria, Anton Holaza 

2. Parcela č. 3378/3 – orná pôda, mesto Turzovka 

3. Parcela č. 3380 – zastavané plochy a nádvoria, Alojz Novotný  
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A.4 Údaje o stavbe 

a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

Jedná sa o novostavbu rodinného domu s prevádzkou kaderníctva. Súčasťou 

stavby sú prípojky inžinierskych sieti, spevnené plochy a oplotenie pozemku. 

b) Účel užívania stavby 

Stavba sa realizuje za účelom bývania a prevádzky kaderníctva. Prevádzka 

kaderníctva je úplne oddelená od časti určenej na bývanie. 

c) Trvalá alebo dočasná stavba  

Jedná sa o trvalú stavbu. 

d) Údaje o ochrane stavby podľa iných predpisov 

Nie sú. 

e) Údaje o dodržaní  technických požiadaviek na stavby a obecných 

technických požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb 

Stavba je navrhnutá podľa požiadaviek na bezpečnosť a vlastnosti stavieb  

zo zákona č. 183/2006 Z.z. stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Tiež 

podľa vyhlášky č. 268/2009 Z.z. O technických požiadavkách na stavby, v znení 

neskorších predpisov. Ďalej je stavba navrhnutá podľa súvisiacich normových 

predpisov najmä normy ČSN 73 4301 Obytné budovy.  Stavba nie je určená  

na užívanie osobami vyžadujúcimi bezbariérové riešenie. 

f) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek 

vyplývajúcich z iných právnych predpisov 

Všetky požiadavky dotknutých orgánov boli v projektovej dokumentácii 

zohľadnené. 

g) Zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Nie sú.  

h) Navrhované kapacity stavby 

Plocha pozemku  635,0 m2 

Zastavaná plocha  175,0 m2 

Objemový priestor   525,0 m3 

Počet bytových jednotiek 1 

Úžitková plocha bytu  128,0 m2 

Počet užívateľov  4 osoby 
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i) Základne bilancie stavby 

spotreba elektrickej energie  4,500 kWh/rok 

spotreba vody    153 m3/rok 

spotreba plynu   1,850 m3/rok 

trieda energetickej náročnosti B 

produkcia odpadov   115 l/ týždeň 

j) Základné predpoklady výstavby 

Začiatok výstavby nezávisí na ďalšej výstavbe. 

Predpokladaný termín zahájenia 09/2017 

Predpokladaný termín dokončenia 09/2018 

k) Orientačné náklady stavby 

Rozpočet stavby nie je súčasťou dokumentácie 

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

SO01 – Rodinný dom   

SO02 – Oplotenie pozemku  

SO03 – Spevnené plochy  

SO04 – Kanalizačná prípojka  

SO05 – Vodovodná prípojka  

SO06 – Plynová prípojka 

SO07 – Trávnik 
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B Súhrnná technická správa 

B.1 Popis územia stavby 

a) Charakteristika stavebného pozemku 

Pozemok (parcelné číslo 3381) sa nachádza v katastrálnom území mesta 

Turzovka. Pozemok je svažitý smerom od západu k východu. V súčasnosti je 

pozemok porastený trávou a drobnými kríkmi, pričom na východnej strane 

pozemok susedí s miestnou komunikáciou (ulica Hrnčiarska), ktorou sú vedené 

inžinierske siete. Zo severu a juhu pozemku sa nachádzajú parcely, na ktorých 

sú postavené rodinné domy. Na západe pozemku je orná pôda. 

b) Zoznam a závery vykonaných prieskumov a rozborov (geologický 

prieskum, hydrogeologický prieskum, stavebno-historický prieskum a pod) 

Bola vykonaná obhliadka pozemku. Geologický a hydrogeologický prieskum 

pozemku sa nevykonával. Hladina spodnej vody bola určená v neďalekej studni 

približne 5 m pod úrovňou terénu. Stavba bude založená v nezamrznej hĺbke. 

c) Existujúce ochranné a bezpečnostné pásma 

Na pozemku sa nenachádzajú žiadne ochranné alebo bezpečnostné pásmo. 

d) Poloha vzhľadom k záplavovým, poddolovaným územiam 

Pozemok nie je v záplavovom ani poddolovanom území. 

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

na odtokové pomery v území 

Stavba ovplyvní okolité stavby minimálne. Sú dodržané minimálne rozstupy 

stavieb. Stavba neovplyvní odtokové pomery v území. 

f) Požiadavky na asanácie, búranie, výrub drevín 

Na pozemku sa nenachádzajú žiadne stavby ani väčšie dreviny. Drobná zeleň 

a malé kríky budú odstránené pri terénnych úpravách pozemku. 

g) Požiadavky na zaberanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 

pozemkov určených na plnenie funkcie lesa 

Nedôjde k zabratiu poľnohospodárskych ani lesných pozemkov. 

h) Územno-technické podmienky (najmä možnosť napojenie na existujúcu 

technickú a dopravnú infraštruktúru) 
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Príjazd na pozemok je z miestnej komunikácie Hrnčiarska, ktorou sú vedené 

inžinierske siete. Všetky siete sú vyvedené na pozemok. 

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

Nie sú. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

Stavba bude užívaná ako rodinný dom s dvojgarážou pre štvorčlennú rodinu. 

Súčasťou domu bude prevádzka kaderníctva, ktorá je od domu oddelená 

vlastným vonkajším vchodom. 

Plocha pozemku  635,0 m2 

Zastavaná plocha  175,0 m2 

Objemový priestor   525,0 m3 

Počet bytových jednotiek 1 

Úžitková plocha bytu  128,0 m2 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

a) Urbanizmus – územná regulácia, kompozície priestorového riešenia  

Podľa územného plánu mesta Turzovka je územie, v ktorom sa nachádza daná 

parcela určené na stavbu rodinných domov. Dom je situovaný v severnej časti 

pozemku. Vzdialenosti od hranice pozemku sú na severnej strane 3,5 m  

na západnej strane 2,25 m na strane južnej 7,5 m a na strane východnej 10 m. 

Tieto vzdialenosti rešpektujú požiadavky na umiestnenie stavby. Vjazd aj vstup 

na pozemok bude z miestnej komunikácie Hrnčiarska. Objekt bude mať plochú 

strechu s atikou 6650 m nad terénom. 

b) Architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materialové 

a farebné riešenie 

Objekt rodinného domu s kaderníctvom je navrhnutý ako dvojposchodový, 

celkovo podpivničený dom obdĺžnikového tvaru s dvomi výbežkami. Objekt je 

zastrešený plochou strechou v spáde 3 %. Na časti objektu je navrhnutá biela 

fasáda a na časti šedá. Okná a vstupné dvere budú drevené v bielej farbe. 
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B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 

Rodinný dom s kaderníctvom je navrhnutý ako dvojposchodový podpivničený. 

Súkromná časť rodinného domu je úplne stavebne oddelená od prevádzky 

kaderníctva. Kaderníctvo má vlastný vonkajší vchod. Do prevádzky kaderníctva 

sa vchádza zo západnej strany od miestnej komunikácie. Prevádzka zahŕňa 

čakáreň, z ktorej sa vchádza do sociálneho zariadenia, ďalej vlastnú miestnosť 

kaderníctva uspôsobenú pre dve pracovné miesta a sklad. Vchod do obytnej časti 

domu je taktiež od miestnej komunikácie. Vchádza sa cez zádverie  

do schodiskového priestoru po pravej strane sa nachádza chodba, ktorá vedie  

do obývacej izby spojenej s kuchyňou. Kuchyňa je doplnená špajzou, ktorá slúži 

na uskladnenie potravín. Z obývacej časti miestnosti je prístupná vonkajšia 

terasa. Z chodby je taktiež prístupné WC. Prvé poschodie plní spoločenskú 

funkciu domu. Druhé poschodie naopak funkciu súkromnú. S prvým poschodím 

je prepojené dvojramenným schodiskom. Na pravej strane je cez chodbu 

prístupná spálňa rodičov spolu so sociálnym zariadením a taktiež pracovňa.  

Na strane ľavej sa nachádzajú dve detské izby a z chodby prístupne samostatné 

WC a kúpeľňa. Vjazd do garáže je zároveň i hlavným vstupom do suterénu a je 

orientovaný na západnú stranu teda k príjazdovej komunikácii. V suteréne sa 

nachádza garáž pre dve vozidlá, sklad a schodisko spájajúce suterén 

s nadzemnými podlažiami. Ďalej práčovňa, kotolňa a sklad paliva. Rodinný dom 

je navrhnutý pre užívanie štvorčlennou rodinou. 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby  

Stavba nie je určená pre bezbariérové užívanie. 

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 

Stavba je navrhnutá tak aby splnila všetky normové požiadavky na bezpečnosť 

počas užívania stavby. V priebehu užívania bude stavby kontrolovaná podľa 

platných vyhlášok a noriem a to najmä elektrické rozvody, hromozvod, 

kanalizácia a vodovod. 
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B.2.6 Základná charakteristika objektov 

a) Stavebné riešenie 

Objekt rodinného domu s kaderníctvom je navrhnutý ako dvojposchodový 

celkovo podpivničený. Konštrukčný systém je stenový tvorený tvárnicami 

Porotherm Profi. Vodorovné konštrukcie sú tvorené nosníkmi POT 

a keramickými vložkami Miako. Hrúbka stropnej konštrukcie je 250 mm. 

b) Konštrukčné a materiálové riešenie 

Základy objektu budú tvoriť základové pásy z prostého betónu. Obvodové nosné 

steny sú navrhnuté z tvárnic Porotherm T profi vyplnených hydrofobizovanou 

minerálnou vlnou hr. 500 mm. Vnútorné nosné steny sú z tvárnic Porotherm 

Profi hr. 250 mm. Strecha bude jednovrstvová navrhnutá v systéme Fatrafoil  

so sklonom 3 %. Nosnú konštrukciu strechy bude tvoriť Porotherm strop  hr. 

250 mm. 

c) Mechanická odolnosť a stabilita stavby  

Na posúdenie mechanickej odolnosti a stability bol vypracovaný statický 

posudok. Jednotlivé navrhované nosné materiály spĺňajú požiadavky  

na mechanickú odolnosť podľa platných noriem. 

 

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení 

Dom je vykurovaný pomocou splyňovacieho kotla na pelety. Kúrenie je riešené 

ako nízkoteplotné radiátorové s teplotným spádom 70/55°C. 

Rozvody elektrickej energie sú navrhnuté v kábloch CYKY. Elektroinštalácia 

bude vedená pod omietkou. V stenách budú káble uložené v inštalačných 

rúrkach. Výber elektrospotrebičov, spínačov a zásuviek aj ich presné 

umiestnenie bude dohodnuté s investorom a dodávateľom elektromontážnych 

prác. Na jeden zásuvkový okruh môže byť pripojených maximálne 10 ks 

jednoduchých zásuviek alebo 10 ks dvojzásuviek. Vodiče a káble budú vedené  

v zónach podľa ČSN 332130. Zásuvky musia byť umiestnené minimálne 0,6 m 

od okraja vane alebo sprchy, pri umývadle musí byť zásuvka mimo umývacieho 

priestoru.  

Všetky vnútorné rozvody vody a kanalizácie sú navrhnuté ako plastové. Ležaté 

potrubie kanalizácie bude vedené pod podlahou o minimálnom spáde 2 %, 
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pripojovacie potrubie k jednotlivým armatúram o minimálnom spáde 3 %. 

Rozvody budú prevedené z vysokohustotného sieťovaného polyetylénu HD - 

PE. Vnútorné rozvody vody budú vyhotovené z plastových rúr Ekoplastik PPR 

16. Celý vodovod bude izolovaný návlekovou PE izoláciou. Na potrubí budú 

dodržané dilatácie podľa materiálových predpisov výrobcov. Teplá voda bude 

zaistená ohrevom v bivalentnom bojleri so zásobníkom o objeme 200 l. 

Plynovod bude riešený len pre napájanie plynovej varnej dosky. Pre vnútorný 

rozvod plynovodu sa použije bezšvíkových oceľových rúr. Materiálové 

prevedenie použitých bezšvíkových rúr musí spĺňať minimálne Požiadavky 

uvedené v ČSN EN 10208-1. V prípade, že tieto materiálové vyhotovenie nie sú 

k zohnaniu, je nutné použiť materiály vyššej kvality. Spoje potrubia sú vykonané 

zváraním, napojenie na armatúry prírubovými spojmi, popr. závitovým 

pripojením. Plynovod musí byť chránený proti korózii náterom, ktorý sa nanáša 

až po vykonaní tlakovej skúšky. Potrubie prechádzajúcej cez strop alebo nosné 

murivo, uložiť do ochrannej rúrky, presahujúce miesto prestupu najmenej o 10 

mm na každej strane. Ochranná rúrka musí byť z oboch strán vhodným 

spôsobom utesnená. Potrubie je pred uložením do chráničky nutné opatriť 

protikoróznou ochranou. 

B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 

Riešené v samostatnej prílohe D.1.3 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 

Stavba je navrhnutá v súlade s požiadavkami na nízkoenergetické stavby. 

Jednotlivé ochladzované konštrukcie spĺňajú požiadavky na odporúčané hodnoty 

súčiniteľa prestupu tepla. V rámci energetickej náročnosti stavby je 

klasifikovaná ako B – úsporná. 

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

prostredie. Zásady riešenia parametrov stavby (vetranie, vykurovanie, 

osvetlenie, zásobovanie vodou, odpadov a pod) a ďalej zásady riešenie 

vplyvu stavby na okolie(vibrácie, hluk, prašnosť a pod). 

Miestnosti budú vetrané prirodzene, nútené vetranie nie je navrhnuté. 

Vykurovanie je riešené pomocou peletového kotla a radiátorov. Osvetlenie – 
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pomocou úsporných LED žiaroviek. Na pozemku je vyčlenený priestor  

pre komunálny odpad. Nadmerný hluk, vibrácie ani prašnosť sa s ohľadom  

na lokalitu nepredpokladajú. 

B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 

a) Ochrana pred prenikaním radónu z podložia 

Z výsledkov základného radónového prieskumu vyplýva, že ohrozenie 

stavby radónom je minimálne. Základnú ochranu proti radónu tvorí 

hydroizolácia.  

b) Ochrana pred bludnými prúdmi 

Nerealizuje sa. 

c) Ochrana pred technickou seizmicitou  

Nerealizuje sa. 

d)  Ochrana pred hlukom 

Konštrukcie stavby sú navrhnuté tak aby spĺňali normové požiadavky  

na hlukovú nepriezvučnosť. 

e) Protipovodňové opatrenia 

Nerealizujú sa – stavba sa nenachádza v záplavovom území. 

f) Ostatné účinky (vplyv poddolovania, výskyt metánu) 

Nie sú. 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 

a) Pripájacie miesta technickej infraštruktúry, pripojovacie rozmery, 

výkopové kapacity a dĺžky. 

Pripojenie elektrickej energie bude z RIS rozvodne káblom AKY 4x16  

do elektromerového rozvádzača na fasáde objektu. Vodovodná prípojka PE 

DN 32 bude napojená na vodovod vedený v miestnej komunikácii. Vodomer 

a hlavný uzáver budú umiestnene na prístupnom mieste na hranici pozemku. 

Odvod splaškovej vody bude riešený kanalizačnou rúrou ležatého zvodu PVC 

– U 150 napojenou na verejnú kanalizačnú sieť v miestnej komunikácii. 

Napojenie kanalizácie do verejnej stokovej  siete bude vykonané správcom 

miestnej pozemnej komunikácie. Dažďová voda bude zo strechy zvedená 

odkvapovými rúrami a vyvedená pomocou potrubia do retenčnej nádrže 
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uloženej pod terénom. Voda z nádrže bude použitá ako úžitková na zalievanie 

záhrady. Plynová skrinka bude osadená na hranici pozemku. Plyn do objektu 

bude privedený plynovodným potrubím 32/3 PE 100. 

b) Pripojovacie rozmery, výkopové kapacity a dĺžky 

Dĺžky a umiestnenie jednotlivých prípojok sú zakreslené vo výkrese situácie. 

B.4 Dopravné riešenie 

a) Popis dopravného riešenia 

Pripojenie pozemku bude riešené z miestnej komunikácie Hrnčiarska vjazdom 

z východnej časti pozemku. Vjazd bude uzatváraný posuvnou elektrickou 

bránou. 

b) Napojenie územia na jestvujúcu dopravnú infraštruktúru 

Pozemok bude napojený na miestnu komunikáciu vybudovaným vjazdom. 

c) Statická doprava 

Navrhnuté sú dve oddelené parkovacie státia. Parkovacie státia pre dva 

automobily určené pre zákazníkov kaderníctva, ktoré sú priamo prístupné 

vjazdom z miestnej komunikácie. Pre rodinný dom sú navrhnuté 2 parkovacie 

státia v garáži a 2 za posuvnou bránou. Vjazdy sú zhotovené tak, aby spĺňali 

požiadavky na dostatočný rozhľad pri výjazde na miestnu komunikáciu.  

Na komunikácii sa nepredpokladá zvýšená premávka. 

d) Pešie a cyklistické cesty. 

Pre chodcov je objekt prístupný chodníkom pozdĺž komunikácie. Vstup  

do kaderníctva je priamo z miestnej komunikácie chodníkom zo zámkovej 

dlažby. Vstup do rodinného domu je cez bránu šírky 1 m, chodníkom  

zo zámkovej dlažby. 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiace terénne úpravy 

Po dokončení stavby bude vykonaná úprava pozemku, zrytá ornica sa rozprestrie 

a vyseje sa tráva. Predpokladá sa že pozemok bude využitý na okrasnú záhradu 

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

a) Vplyv stavby na životné prostredie - ovzdušia, hluk, voda, odpady 

a pôda 

Stavba vo väčšej miere neovplyvní životné prostredie. Vykurovanie je 

riešené splyňovacím kotlom na pelety emisnej triedy 5. Hospodárenie  

so zrážkovou vodou je riešené zberom do retenčnej nádrže pre jej opätovné 

využitie na zalievanie záhrady. Nakladanie s odpadmi je zabezpečené 

pravidelnou vyvážkou mestom. Investor sa zaväzuje separovať odpad. 

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

stromov, ochrana rastlín a živočíchov a pod), zachovanie ekologických 

funkcií a väzieb v krajine 

Stavba nemá výrazné vplyvy na zachovanie ekologických funkcií a väzieb 

v krajine. Na pozemku sa nenachádzajú žiadne väčšie dreviny. 

c) Vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 

Pozemok nie je v sústave chránených území Natura 2000. 

d) Návrh zohľadnení podmienok zo záveru zisťovacieho konania alebo 

stanoviská EIA 

Neprebehlo zisťovacie konanie ani neboli vydané stanoviská EIA. 

e) Navrhovaná ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzenia 

a podmienky ochrany podľa iných právnych predpisov 

Ochranné pásma jednotlivých inžinierskych sieti sú dané ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Iné ochranné pásma  

na pozemku nie sú. 

B.7 Ochrana obyvateľstva 

Stavba nie je určená na ochranu obyvateľstva. Stavba je navrhnutá tak, aby 

nepredstavovala nebezpečenstvo pre obyvateľstvo. 

B.8 Zásady organizácie výstavby 

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

Napojenie na kanalizáciu a plyn sa pre potreby staveniska nevyžaduje.  

Na pozemku bude mobilné WC bez napojenia na kanalizáciu. Voda bude 
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dodávaná z provizórnej vodovodnej prípojky zhotovenej dodávateľom 

stavby. Elektrina bude na stavenisko privedená z verejného piliera. 

b) Odvodnenie staveniska 

Nebude sa riešiť zvláštne odvodnenie staveniska, stavenisko bude 

odvodnené vsakovaním vody na pozemku. V prípade základových pásov sa 

voda odčerpá pomocou čerpadiel. 

c) Napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú 

infraštruktúru 

Napojenie na dopravnú infraštruktúru je z ulice Hrnčiarska z východnej 

strany pozemku. Zjazd z komunikácie na hranice pozemku je už zriadený. 

Budú využité už jestvujúce prípojky inžinierskych sietí. 

d) Vplyv uskutočňovania stavby na okolité stavby a pozemky 

Pri realizácii stavby nebudú dotknuté susedné pozemky ani stavby. Práce 

budú prebiehať len v dennej dobe. Prípadné znečistenie komunikácií bude 

ihneď odstránené. 

e) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, 

demolácie, výrub drevín 

Demolácie ani výrub drevín sa nevykonávajú. 

f) Maximálne zaberanie pre stavenisko (dočasné / trvalé) 

Kvôli realizácii prípojok k inžinierskym sieťam bude potrebný dočasný 

záber mestských pozemkov. Povolenie k záberu vydá mesto Turzovka  

na základe žiadosti zhotoviteľa so súhlasom správcov sietí. 

g) Maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií  

pri výstavbe, ich likvidácia 

Pri ukladaní odpadu (stavenisková suť) na skládky musí byť minimalizovaná 

možnosť chemických reakcií medzi rôznymi druhmi ukladaných odpadov 

rovnako ako možnosť chemických reakcií medzi ukladanými odpadmi   

a vnútornými vodami (ČSN 83 80 30 Skládkovanie odpadov a normy 

nadväzujúce). Suť bude umiestnená na riadenú povolenú skládku podľa 

zákona. Pri kolaudácii stavby je stavebná firma či stavebník povinný 

bezodkladne doložiť doklady o zneškodnení stavebných odpadov. 

Odovzdávacie protokoly budú v súlade s vyhláškou o odpadoch č. 381/2001. 
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h) Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depónie zemín 

Objekt rodinného domu je podpivničený, bude nutné vykonať výkopy  

pre základové pásy a suterén objektu. V rámci realizácie stavby nebudú 

potrebné zemné práce väčšieho rozsahu. Pred zahájením prací bude  

na pozemku vykonaná skrývka ornice. Vyťažená ornica bude uložená  

na skládke v južnej časti pozemku a po dokončení stavby použitá na úpravu 

terénu. Zvyšková zemina bude uložená na skládke mesta Turzovka.  

i) Ochrana životného prostredia pri výstavbe 

Stavba rodinného domu s prevádzkou kaderníctva bude realizovaná 

pomocou štandardných technologických postupov výstavby. Tieto 

v maximálnej miere rešpektujú životné prostredie v okolí stavby. Dodávateľ 

príma také opatrenia aby boli negatívne vplyvy na životné prostredie čo 

najviac obmedzené. Predovšetkým  – stavebné práce vykonávať len v dennú 

dobu, predchádzať prašnosti (plachtovanie, kropenie), pri znečistení 

komunikácie jej okamžité vyčistenie, triedenie odpadov. 

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

posúdenie potreby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

podľa iných právnych predpisov  

Všetky stavebné práce budú vykonané v zmysle nariadenia vlády  

č. 591/2006 Zb. O bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a 

ochranu zdravia na staveniskách a platných  ČSN. Stavenisko bude oplotené 

a zabezpečené uzamykateľnou bránou. Zákaz vstupu tretích osôb  

na stavenisko. Pracovníci budú poučený o BOZP. Bude stanovený  

Harmonogram vstupu na stavenisko, dĺžka pracovného času a oprávnenosť 

osôb. Bude vypracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

k) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 

Nie sú požadované pre bytovú časť a kadernícku prevádzku polyfunkčného 

domu. 

l) Zásady pre dopravno-inžinierske opatrenia 

Je zabezpečená statická doprava pre zákazníkov kaderníctva. 



24 
 

m) Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby (vykonávanie 

stavby za prevádzky, opatrenia proti účinkom vonkajšieho prostredia 

pri výstavbe a pod) 

Špeciálne podmienky vykonávania nie sú predpokladané. 

n) Postup výstavby, rozhodujúci čiastkové termíny 

Orientačné termíny pre výstavbu: 

Zahájenie stavby 09/2017 

Ukončenie stavby 09/2018 

Rozdeľujúce čiastočné termíny nie sú stanovené.  
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D.1.1   Architektonicko–stavebné riešenie 

 

a) Technická správa 

 

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkčná náplň, kapacitné údaje 

Objekt je novostavbou rodinného domu s prevádzkou kaderníctva. Má dve nadzemné 

a jedno podzemné podlažie. V suteréne sa nachádza garáž pre dve autá. Objekt je 

určený pre štvorčlennú rodinu a prevádzku kaderníctva.  

 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispozičné a prevádzkové, 

bezbariérové užívanie stavby 

Objekt je navrhnutý pre bývanie štvorčlennej rodiny s dvomi školopovinnými deťmi. 

Okrem funkcie bývania štvorčlennej rodiny plní dom aj funkciu prevádzky kaderníctva 

pre dvoch kaderníkov. Objekt je navrhnutý ako celkovo podpivničený s jedným 

podzemným a dvomi nadzemnými podlažiami. Hlavným vstupom do suterénu je 

sklápacia garážová brána. V suteréne 1S sa nachádza garáž pre dve vozidlá, skladovacie 

priestory, práčovňa, technická miestnosť. Suterén plní technickú funkciu v dome.  

Na prvom nadzemnom podlaží 1NP sa nachádza prevádzka kaderníctva. Kaderníctvo je 

prístupné samostatným vchodom a nie je prepojené s obytnou časťou domu. Po vstupe 

do kaderníctva sa ocitneme v čakárni s priestorom na sedenie a odloženie kabátov.  

Na ľavej strane sa nachádza WC s predsienkou. V popredí sa nachádza priestor 

samotného kaderníctva s potrebným vybavením pre dvoch pracovníkov. V ľavom 

zadnom rohu sa nachádza skladovacia miestnosť. Na pravo od vstupu do kaderníctva je 

vstup do obytnej časti rodinného domu. Vstupujeme cez zádverie na schodisko,  

po pravej strane sa dostaneme cez krátku chodbu, z ktorej je prístupné WC, do obývacej 

miestnosti spojenej s kuchyňou. Z kuchynskej časti miestnosti sa dostaneme do špajze, 

ktorá slúži na uskladnenie potravín. Z obývacej miestnosti spojenej s kuchynskou izbou 

je prístup na vonkajšiu terasu. Obývacia izba spojená s kuchyňou a jedálenským kútom 

zároveň plní hlavnú spoločenskú funkciu v dome. Po dvojramennom schodisku sa 

dostávame na druhé nadzemné podlažie 2NP. Po pravej strane sa nachádza priestranná 

spálňa rodičov spolu s WC spojeným s kúpelňou a pracovňou prístupnou z chodby.  
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Na ľavo sa nachádzajú dve detské izby a samostatné WC a kúpeľňa. Priestor druhého 

nadzemného podlažia plní funkciu oddychovej zóny domu. Vonkajšia fasáda objektu je 

navrhnutá z kombinácie bielej a sivej fasádnej omietky. Okná sú drevené sivé. Strecha 

je navrhnutá ako plochá z PVC strešnej krytiny FATRAFOL v sklone 3%. 

 

D.1.1.a.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológie výroby 

Objekt spája funkciu bývania štvorčlennej rodiny a funkciu podnikania Tieto funkcie sa 

vzájomne neovplyvňujú pretože prevádzka je úplne oddelená od časti domu určenej  

na bývanie. Prevádzka teda môže byť pohodlne využitá aj externým pracovníkom  

bez zásahu do súkromia obyvateľov domu. V objekte sa nenachádza žiadna výrobná 

prevádzka. 

D.1.1.a.4 Konštrukčné a stavebno-technické riešenie a technické vlastnosti stavby 

Stavba je navrhnutá ako systém stenový s nosnými obvodovými a vnútornými stenami, 

stužená stropmi z nosníkov a keramických vložiek. Podrobné konštrukčné a stavebno–

technické riešenie je spracované vo výkresovej dokumentácii. 

   

D.1.1.a.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby, ochrana zdravia a pracovné prostredie 

Bezpečnosť pri užívaní stavby sa bude riadiť vyhláškou č. 324/1990 Sb., O bezpečnosti 

práce a technických zariadení pri stavebných prácach, v znení neskorších predpisov. 

Technické zariadenia budú spĺňať požiadavky vyhlášky č.48/1982 Sb., ktorou sa určí 

základná požiadavka k zaisteniu bezpečnosti práce a technických zariadení, v znení 

neskorších predpisov. a taktiež ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia  

pri práci podľa zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,  

v znení neskorších predpisov. 

 

D.1.1.a.6 Stavebná fyzika – tepelná technika, osvetlenie, oslnenie, akustika (hluk 

a vibrácie) 

V objekte sú jednotlivé ochladzované konštrukcie navrhnuté tak, aby vyhovovali 

doporučeným hodnotám súčiniteľa prestupu tepla podľa ČSN 73 0540. Tepelne 

technické posúdenie objektu je popísané v zložke č.6 Stavebná fyzika. Objekt spadá  

do energetickej náročnosti triedy B ÚSPORNÁ. Odvetranie objektu je navrhnuté ako 

prirodzené, pomocou okien. Nútená ventilácia nie je navrhnutá. Digestor je odvetraný 
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do vonkajšieho prostredia pomocou prieduchu cez obvodovú stenu. Vykurovanie domu 

je zaistené pomocou splyňovacieho kotla na pelety, jednotlivé miestnosti sú vykurované 

pomocou radiátorov. Orientácia objektu a rozmery okien sú volené tak, aby boli splnené 

požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie obytných miestností. Konštrukcie sú 

navrhnuté tak aby splňovali normové požiadavky na vzduchovú aj kročajovú 

nepriezvučnosť. S ohľadom na lokalitu, v ktorej je stavba umiestnená sa 

nepredpokladajú nadmerné vibrácie ani hluk.  

. 

D.1.1.a.7 Požiadavky na požiarnu ochranu konštrukcií 

Samostatná časť D.1.3 

 

D.1.1.a.8 Údaje o požadovanej kvalite navrhnutých materiálov a prevedenia 

Materiály použité na stavbe musia mať vlastnosti požadované normou a navrhnuté 

v projektovej dokumentácii. Spracovanie materiálov musí byť v súlade 

s technologickými postupmi určenými výrobcami. 

 

D.1.1.a.9 Popis netradičných technologických postupov a zvláštnych požiadaviek 

na realizáciu a kvalitu navrhnutých konštrukcií 

Pri návrhu projektu sa neriešili netradičné technologické postupy a zvláštne požiadavky 

na realizáciu a kvalitu navrhnutých konštrukcií. 

 

D.1.1.a.10 Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zabezpečované 

zhotoviteľom stavby – obsah a rozsah výrobnej a dielenskej dokumentácie 

zhotoviteľom 

Zhotoviteľ stavby zabezpečí vypracovanie plánov na realizáciu konštrukcie 

stropu nad 1S, 1NP a 2NP. 

 

D.1.1.a.11 Stanovenie požadovaných kontrol zakrývaných konštrukcií  

a prípadných kontrolných meraní a skúšok, pokiaľ budú požadované nad rámec 

povinných – stanovených príslušnými technologickými predpismi a normami 

Nie sú. 
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D.1.1.a.4 Zoznam použitých noriem 

ČSN ISO 128 – 23 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování 

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

ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost – nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Požadavky na požární odolnost 

stavebníchkonstrukcí 

ČSN 73 0821 – Požární bezpečnost – odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0532 – Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

 

D.1.1.b. Výkresová časť 

OBSAH 

D1.1.01 – ZÁKLADY 

D1.1.02 – PÔDORYS 1S 

D1.1.03 – PÔDORYS 1NP 

D1.1.04 – PÔDORYS 2NP 

D1.1.05 – PÔDORYS STRECHY 

D1.1.06 – REZ A–A 

D1.1.07 – REZ B–B 

D1.1.08 – POHĽAD VÝCHODNÝ 

D1.1.09 – POHĽAD ZÁPADNÝ 

D1.1.10 – POHĽAD SEVERNÝ 

D1.1.10 – POHĽAD JUŽNÝ 

 

c) Dokumenty podrobností 

Jednotlivé skladby konštrukcií a detaily sú súčasťou výkresovej časti PD. 
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D.1.2   Stavebno–konštrukčné riešenie 
 

a) Technická správa 

 

D.1.2.a.1 Podrobný popis navrhnutého nosného systému stavby s rozlíšením 

jednotlivých konštrukcií podľa druhu, technológie a navrhnutých materiálov 

 

Zemné práce: Pred začiatkom zemných prác sa odoberie ornica v hrúbke 150 mm 

a uloží sa na deponiu v južnej časti pozemku. Ornica sa odoberie pod plochou stavby 

s primeranou rezervou. Po dokončení stavby sa ornica využije na terénne úpravy 

pozemku. Následne sa podľa výkresu situácie zamerajú rohové body a vytýči sa objekt. 

Nasleduje výkop stavebnej jamy a rýh pre základy. Ryhy budú vykopané rýpadlom, 

posledných 10 cm bude dokopaných ručne kvôli rovinnosti. Základové ryhy skontroluje 

statik a prevedie sa o tom zápis do stavebného denníku. 

 

Základy: Rozmery základov sú spresnené vo výkrese základov. 

 

Zvislé konštrukcie: Obvodové steny sú z tvárnic POROTHERM 50 T Profi na lepidlo 

POROTHERM Profi. Nosné vnútorné steny sú navrhnuté z tvárnic POROTHERM 25 

Profi. Priečky sú navrhnuté z tvárnic POROTHERM 14 Profi a akustické priečky  

z POROTHERM 11,5 AKU. Steny v interiéri sú omietnuté VPC omietkami.  

 

Komín: Pre odvod spalín peletového splyňovacieho kotla je navrhnutý 

jednoprieduchový komín SCHIEDEL UNI ADVANCED s rozmermi 300x300mm.  

 

Vodorovné konštrukcie: Vodorovné nosné konštrukcie sú navrhnuté z nosníkov Pot 

a vložiek Miako. Železobetónový veniec je izolovaný tepelnou izoláciou z EPS hrúbky 

140 mm a ukončený vencovkou Porotherm VT8. 

 

Strešná krytina: Strešná krytina je plastová fólia FATRAFOL 810 na vyspádovanej 

tepelnej izolácii. Spádová vrstva je tvorená spádovým betónom. 

Klampiarske konštrukcie: Klampiarske konštrukcie sú z PZ plechu.  
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Izolácie proti zemnej vlhkosti: Na izolovanie podlahy v suteréne proti vlhkosti je 

navrhnutá hydroizolácia z asfaltových pásov 2x Hydrobit V60 S35 + penetračný náter. 

 

Tepelné izolácie: Strop v suteréne je izolovaný zo strany suterénu tepelnou izoláciou 

EPS 70F hr. 50 mm. Obvodové murivo POROTHERM 50 T Profi je vyplnené 

hydrofobizovanou minerálnou vlnou. Strecha je izolovaná doskami z pochôdzneho 

expandovaného EPS150S polystyrénu hr. 150+100mm prípadne z extrudovaného XPS. 

Omietky: Fasádna silikónová ryhovaná omietka systému 

BASF Prince Color Multiputz RS hr. 2mm. Vnútorné steny opatriť vnútornou sadrovou 

omietkou hr. 10mm. Do omietok použiť sklotextilnú sieťku. 

 

Podlahy: Nášľapné vrstvy podláh sú v interiéri riešené keramickou dlažbou 

a lamelovými parketami. V exteriéri je položená zámková dlažba a na terase 

mrazuvzdorná keramická dlažba. 

 

Výplne otvorov: Okenné výplne sú drevené s izolačným trojsklom v bielej farbe 

prevedení. 

  

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

Navrhnuté materiály a ich charakteristiky sú uvedené v projektovej dokumentácii. 

 

D.1.2.a.3 Údaje o uvažovaných zaťaženiach v statickom výpočte – stále, úžitkové, 

klimatické snehové, náhodné a pod. 

Pri výpočte základových konštrukcií sa uvažovalo stále a náhodné zaťaženie podľa 

platných predpisov. Stavba sa nachádza v druhej snehovej oblasti. 
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D.1.2.a.4 Údaje o požadovanej kvalite navrhnutých materiálov 

Materiály použité na stavbe musia mať vlastnosti požadované normou a navrhnuté 

v projektovej dokumentácii. Spracovanie materiálov musí byť v súlade 

s technologickými postupmi určenými výrobcami. 

 

D.1.2.a.5 Netradičné technologické postupy a zvláštne požiadavky na zhotovenie a 

kvalitu navrhnutých konštrukcií 

Pri návrhu projektu sa neriešili netradičné technologické postupy a zvláštne požiadavky 

na realizáciu a kvalitu navrhnutých konštrukcií. 

 

D.1.2.a.6 Zaistenie stavebnej jamy 

Preto zaistenie výkopovej jamy bude prevedené pažením keďže hĺbka výkopov je 

v niektorých miestach takmer 3 m. 

 

D.1.2.a.7 Stanovenie požadovaných kontrol zakrývaných konštrukcií a prípadných 

kontrolných meraní a skúšok, pokiaľ sú požadované nad rámec povinných – 

stanovených príslušnými technologickými predpismi a normami 

Na stavbe budú realizované všetky povinné kontroly. Kontroly nad rámec povinných 

nie sú vzhľadom na malý rozsah stavby nutné. 

 

D.1.2.a.8 V prípade zmeny jestvujúcej stavby – popis konštrukcie, jej aktuálneho 

technického stavu, navrhnuté technologické postupy s dôrazom na potrebné 

opatrenia k zachovaniu stability a únosnosti samotnej konštrukcie, prípadne 

blízkych susediacich objektov 

Nejedná sa o zmenu stavby. 

D.1.2.a.9 Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zabezpečovanej zhotoviteľom 

stavby – obsah, rozsah a hodnoty minimálnej únosnosti, ktoré musí konštrukcia 

spĺňať 

Zhotoviteľ stavby zabezpečí vypracovanie posudku na statiku konštrukcie stropu  

nad 1S, 1NP a 2NP. 
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D.1.2.a.10 Požiadavky na požiarnu ochranu konštrukcií 

Požiarna ochrana konštrukcií je spracovaná v samostatnej časti. 

 

D.1.2.a.11 Zoznam použitých podkladov – predpisov, noriem, literatúry, 

výpočtových programov apod. 

ČSN ISO 128 – 23 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování 

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

ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost – nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Požadavky na požární odolnost stavebních 

konstrukcí 

ČSN 73 0821 – Požární bezpečnost – odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0532 – Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

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

ČSN ISO 128 – 23 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost – nevýrobní objekty 

ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0821 – Požární bezpečnost – odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

 

D.1.2.a.12 Požiadavky na bezpečnosť pri realizácii nosných konštrukcií – odkaz  

na príslušné predpisy a normy 

Všetky stavebné práce budú vykonané v zmysle nariadenia vlády č. 591/2006 Zb. 

O bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia na staveniskách 

a platných a odporúčaných ČSN. 

 

b) Podrobný statický výpočet 

Súčasťou dokumentácie je statický výpočet základových konštrukcií. 
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c) Výkresová dokumentácia 

Obsah: 

D1.2.01 – STROP NAD 1S 

D1.2.02 – STROP NAD 1NP 

D1.2.03 – STROP NAD 2NP 

D1.2.04 – DETAIL 1 – ATIKA 

D1.2.05 – DETAIL 2 – ODKVAP 

D1.2.06 – DETAIL 3 – VJAZD DO GARÁŽE 

D1.2.07 – DETAIL 4 – SCHODISKO 

D1.2.08 – DETAIL 5 – OKNO 

D1.2.09 – VÝPIS PREKLADOV 

D1.2.10 – VÝPIS OKIEN 

D1.2.11 – VÝPIS DVERÍ 

D1.2.12 – VÝPIS KLAMPIARSKÝCH A STOLÁRSKYCH PRVKOV 

D1.2.13 – VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV 

D1.2.14 – VÝPIS SKLADIEB – ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 

D1.2.15 – VÝPIS SKLADIEB – VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 
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ZÁVER 

V rámci bakalárskej práce bola vytvorená projektová dokumentácia  

na prevedenie stavby rodinného domu s kaderníctvom. Dom bol navrhnutý  

pre štvorčlennú rodinu. Objekt bol projektovaný ako celkovo podpivničený s dvomi 

nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Ako hlavný stavebný materiál bol 

použitý stavebný systém POROTHERM. Strecha je plochá jednoplášťová. Dom bol 

navrhovaný zo zreteľom na zvyšujúce sa požiadavky na budovy v oblasti energetickej 

náročnosti. Splňuje triedu energetickej náročnosti B – úsporná. 

Výstupom práce je hlavná textová časť a v samostatných prílohách práce sú 

rozpracované študijné práce, výkresová dokumentácia situačná, architektonicko–

stavebná, stavebno–konštrukčná, správa požiarnej bezpečnosti a posúdenia objektu 

z hľadiska stavebnej fyziky. 

  

  



35 
 

ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV 
 
Normy 
 
[1.] ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
[2.] ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
[3.] ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy 
[4.] ČSN 73 1050 – Zemní práce 
[5.] ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
[6.] ČSN 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě, hydroizolace 
[7.] ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
[8.] ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
[9.] ČSN 73 3305 – Ochranná zábradlí – Základní ustanovení 
[10.] ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní ustanovení 
[11.] ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 
[12.] ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 
[13.] ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 
 
Právne predpisy 
 
[14.] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
[15.] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu 
[16.] Vyhláška č. 499/2009 Sb., o dokumentaci staveb 
[17.] Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 
[18.] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 
[19.] 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 
[20.] Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 
[21.] Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 
[22.] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
[23.] Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
[24.] Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
 
Internetové zdroje 
 
[25.] - http://www.wieneberger.cz/ 
[26.] - http://www.wieneberger.sk/ 
[27.] - http://www.dektrade.cz/ 
[28.] - http://www.dektrade.sk/ 
[29.] - http://www.isover.cz/ 
[30.] - http://www.isover.sk/ 
[31.] - http://www.schlueter.cz/ 
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[32.] - http://www.tzb-info.cz/ 
[33.] - http://www.schiedel.cz/ 
[34.] - http://www.schiedel.sk/ 
[35.] - http://www.lomax-brany.sk/ 
[36.] - http://www.katasterportal.sk/ 
[37.] - http://www.jremes.cz/ 
[38.] - http://www.cadforum.cz/ 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 
 
č. p. číslo parcely 

Sb. Zbierky (myslené Sbírky zákonů) 

ČSN česká štátna norma 

ČSN EN Eurokódy (Česká verzia európskej normy) 

PD projektová dokumentácia 

SO stavebný objekt 

UT upravený terén 

PT pôvodný terén 

m n. m. metrov nad morom 

B. p. v. Balt po vyrovnaní 

JTSK - jednotná trigonometrická sieť katastrálna 

EPS expandovaný polystyrén 

XPS extrudovaný polystyrén 

EIA Environmental Impact Assessment, (vyhodnotenie vplyvu na životné prostredie) 

ŽB železobetón 

TUV teplá úžitková voda 

WC samostatná miestnosť so záchodovou misou 

ks kusov 

TI tepelná izolácia 

RŠ revízna šachta 

VŠ vodovodná šachta 

NN nízke napätie 

STL - stredotlaký 

NTL - nízkotlaký 

DN diameter nominal (menovitý priemer) 

PBS požiarna bezpečnosť stavieb 

SPB stupeň požiarnej bezpečnosti 

R [m2·K/W] tepelný odpor konštrukcie 

λ součinitel tepelné vodivosti 

d hrúbka 

Rse [m
2·K/W] tepelný odpor pri prestupe tepla v exteriéri 
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Rsi [m
2·K/W] tepelný odpor pri prestupu tepla v interiéri 

U [W/(m2.K)] súčiniteľ prestupu tepla konštrukcie 

θi [°C] návrhová vnútorná teplota 

θai [°C] teplota vnútorného vzduchu 

φi [%] relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu 

θe [°C] návrhová teplota vonkajšieho vzduchu 

fRsi [-] teplotný faktor vnútorného povrchu 

Rw [dB] vzduchová nepriezvučnosť 

b [-] činiteľ teplotní redukcie 

Ht [W.K-1] merná strata prestupom tepla 

U súčiniteľ prestupu tepla 

UN,rq požadovaný súčiniteľ prestupu tepla 

UN,rc doporučený súčiniteľ prestupu tepla 

Uem priemerný súčiniteľ prestupu tepla 
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