
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

RODINNÝ DOM, ŠUTOVCE  
DETACHED FAMILY HOUSE, ŠUTOVCE  
 
 
 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELOR'S THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Veronika Juríková  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. JAN MÜLLER, Ph.D.  

BRNO 2017  



 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ  

    Studijní program  B3607 Stavební inženýrství  

    Typ studijního programu  Bakalářský studijní program s prezenční formou studia  

    Studijní obor  3608R001 Pozemní stavby  

    Pracoviště  Ústav pozemního stavitelství  

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

    Student  Veronika Juríková  

    Název  Rodinný dom, Šutovce  

    Vedoucí práce  Ing. Jan Müller, Ph.D.  

    Datum zadání  30. 11. 2016  

    Datum odevzdání  26. 5. 2017  

V Brně dne 30. 11. 2016  

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 
Vedoucí ústavu  

 prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 
Děkan Fakulty stavební VUT  

 

 
 
 
 
 
 

 



 

PODKLADY A LITERATURA  
(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (6) 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Platné normy ČSN, EN; (8) Vlastní dispoziční a architektonický 
návrh.  

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  
Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané 
budovy. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného 
systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení 
objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu 
s vyhláškou č. 62/2013 Sb. obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 
a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy budovy a jeho 
dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů 
nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy. Výkresová část bude 
obsahovat výkresy: situace, základů, půdorysů všech podlaží, konstrukce zastřešení, svislých 
řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru 
stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), 
stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů popř. další specializované části, 
budou-li zadány vedoucím práce. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana 
č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy 
do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a uvedením obsahu na vnitřní 
straně každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém 
a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude 
obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní 
a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr".  

STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 
"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 
FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  
2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 
"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 
FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 
VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 Ing. Jan Müller, Ph.D. 
Vedoucí bakalářské práce  

 
 

 

 



 

Abstrakt  

Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom rodinného domu, ktorý sa nachádza 

v katastrálnom území obce Šutovce. Objekt je dvojpodlažný, nepodpivničený, osadený 

v svažitom teréne. Garáž je súčasťou rodinného domu. Objekt je navrhnutý pre 

štvorčlennú rodinu. Nosný systém je riešený z murovaného systému Heluz. Strecha 

navrhnutá ako valbová z drevených väzníkov s plechovou krytinou, sklon 10°. Práca 

obsahuje projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby.  

 

Klí čová slova  

Bakalárska práca, rodinný dom, projektová dokumentácia, keramický systém, 

valbová strecha, novostavba  

 

Abstract  

This thesis describes the design of detached house which is situated in the 

cadastre unit of the town of Šutovce. The building is a two-floor, without cellar, located 

in sloping terrain. The garageis part of the detached house. The building is designed for 

a four-member family. The structural system is designed of masonry system Heluz. The 

roof is designed as a hipped roof from timber girders with metal roofing, roof slope 10°. 

The work includes project documentation for the construction.  

 

Keywords 

Bachelor thesis, detached house, project documentation, clay system, hipped 

roof, new building  
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Úvod  

 Témou mojej bakalárskej práce je projekt novostavby rodinného domu pre 

štvorčlennú rodinu. Navrhovaná stavba je situovaná na parcele č. 464/1 v katastrálnom 

území obce Šutovce. Pozemok, na ktorom bude stavba realizovaná, sa nachádza v 

mierne svahovitom terénu. Rodinný dom je navrhnutý ako dvojpodlažný, 

nepodpivničený.  Garáž je súčasťou domu. Strecha je navrhnutá ako valbová vytvorená 

z drevených väzníkov.  

 Cieľom práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie rodinného domu, 

ktorý bude splňovať príslušné normy a vyhlášky. Hlavným zámerom je riešenie 

konštrukčných detailov a vhodné osadenie objektu do svahu. 

 Bakalárska práca je členená na časť textovú a výkresovú. Výkresová časť sa 

skladá z prípravných a študijných prác, situačného riešenia, návrhu architektonicko-

stavebného riešenia, stavebno-konštrukčného riešenia, požiarnej bezpečnosti a stavebnej 

fyziky.  
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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA  

A.1 Identifika ční údaje 

A.1.1 Údaje o stavbe 

a) názov stavby:  Rodinný dom Šutovce 

b) miesto stavby:   Šutovce,  

    katastrálne územie: Šútovce, kód k.u. 793272 

    parcelné číslo pozemku: 464/1 

c) predmet dokumentácie:  Dokumentácia pre vykonávanie stavby 

 

A.1.2 Údaje o žiadateľovi 

a) meno a priezvisko:  Veronika Juríková 

       adresa trvalého pobytu: Rudnianska Lehota 114, 972 26 Nitrianske Rudno 

  

A.1.3 Údaje o spracovateľovi dokumentácie 

a) projektant:        Veronika Juríková    

     Rudnianska Lehota 114,  

     972 26 Nitrianske Rudno 

 

A.2 Zoznam vstupných podkladov 

- Územný plán obce Šutovce 

- Príslušná katastrálna mapa Šutovce 

- Mapa inžinierskych sietí 

- Mapa geologického podložia 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah riešeného územia 

Stavba je navrhnutá v území s ornou pôdou, ktoré je zastavené objektmi pre 

bývanie. 

Prípojky sietí technického vybavenia sú privedené na hranicu pozemku 

investora. 
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Parcelné číslo:   p.č. 464/1 

Katastrálne územie:   Šutovce 

Typ parcely:    parcela katastra nehnuteľností 

Druh pozemku:   orná pôda 

Zastavaná plocha domu:  151,14 m2 

Obostavaný priestor:   2903 m2 

Obytná plocha:   107,37 m2 

Úžitková plocha:   89,34 m2 

b) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov 

Územie, v ktorom sa objekt nachádza, nie je v evidencii ako chránené alebo 

pamiatkové  územie. 

c) údaje o odtokových pomeroch 

Územie je odvodnené cez ČOV do vlastnej vsakovacej jamy pre vyčistenú 

odpadovú vodu a nadbytočnú dažďovú vodu. 

d) údaje o súlade s územnoplánovacou dokumentáciou 

Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s územnoplánovacou 

dokumentáciou. 

e) údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávny zmluvou 

Navrhovaná stavba RD je v súlade s územným rozhodnutím.  

f) údaje o dodržaní všeobecných požiadaviek na využitie územia 

Všetky všeobecné požiadavky na využitie územia pri výstavbe RD budú podľa 

noriem a právnych predpisov splnené. 

g) údaje o splnenie požiadaviek dotknutých orgánov 

Žiadny zo zapojených orgánov nevzniesol námietky do tejto chvíle požiadavky, 

ktoré by mali byť splnené.  

h) zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Predmetná stavba nemá určené výnimky a úľavové riešenie. 

i) zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií 

Žiadne príbuzné alebo podmieňujúce investície stavba nevyvoláva. 

j)  zoznam pozemkov a stavieb dotknutých umiestnením stavby 

 Pozemky dotknuté vlastné stavbou: 

Katastrálne územie Šútovce (862304): 
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parcela č. 462/4, orná pôda, vo vlastníctve stavebníka: Rajčo Erik 

parcela č. 469/1, orná pôda, vo vlastníctve stavebníka: Miškovič Tomáš 

A.4 Údaje o stavbe 

a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

Ide o novú stavbu. 

b) účel užívania stavby 

Rodinný dom bude slúžiť na trvalý pobyt osôb. 

c) trvalá alebo dočasná stavba 

Rodinný dom má charakter trvalej stavby. 

d) údaje o ochrane  stavby podľa iných právnych predpisov 

Vzhľadom k charakteru stavby je tento parameter bezpredmetný. 

e) údaje o dodržaní technických požiadaviek stavby 

Umiestnenie stavby vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu podľa 

ustanovení vyhlášky 20/2012 Sb., O technických požiadavkách na výstavbu. Na 

použité materiály na stavbe bude vydané vyhlásenie o zhode. 

f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 

Dotknuté orgány nevzniesli požiadavky, teda nebolo treba žiadne požiadavky 

spĺňať. 

g) zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Žiadne výnimky ani úľavová riešenia nie sú požadované 

h) navrhované kapacity stavby 

zastavaná plocha činí:  151,14 m2 

obostavaný priestor činí:  2093 m2 

obytná plocha:   107,37 m2 

úžitková plocha:   89,34 m2 

počet používateľov:   4 

i) základná bilancia stavby 

Potreby médií: 

Ročná bilancia spotreby: 

− elektrická energia je odhadnutá na 4 MWh/rok 

− pitná voda je odhadnutá na 140m3/rok 

 Hospodárenie s dažďovou vodou 
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Dažďová voda bude vsakovaná do záchytky na dažďovú vodu na pozemku 

stavebníka. 

j)  základné predpoklady výstavby 

Začiatok výstavby:  18.6.2017 

Dokončení výstavby:  31.10.2018 

k) orientačné náklady stavby 

Odhadované investiční náklady na stavbu: 3,35 mil. Kč bez DPH 

A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické 

zariadenia  

 Stavba je rozdelená na tieto časti: 

 S0 01 – Rodinný dom 

  S0 02 – Spevnené plochy 

  S0 03 – Prípojka oznamovacieho kabelu 

  S0 04 – Prípojka NN 

  S0 05 – Prípojka vodovodu 

  S0 06 – ČOV 

  S0 07 – Záchytka dažďovej vody  

 Prepočet stavby:  

  S0 01 – 590,13 m3  x 5000 Kč = 2 950 650 Kč 

  S0 02 – 65,53 m2 x 3000 Kč = 196 600 Kč  

  S0 03 – 19,7 m x 2000 Kč = 39 400 Kč 

  S0 04 – 20,9 m x 2000 Kč = 41 800 Kč 

  S0 05 – 22,8 m x 2000 Kč = 45 600 Kč 

  S0 06 – 30 000 Kč 

  S0 07 – 30 000 Kč 

                                                                                                     

  Cena spolu :    3 334 050 Kč (126 000 €) 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA  

B.1 Popis územia stavby  

a) charakteristika stavebného pozemku 

Pozemok p.č. 464/1 v katastrálnom území Šutovce je mierne svažitý a klesá 

smerom k juhovýchodu. Pozemok nie je v súčasnej dobe nijak využívaný a je 

pokrytý drobnou vegetáciou.  

b) výpočet a závery vykonaných prieskumov a rozborov 

Doteraz nebol vykonaný žiadny prieskum, sú len zohľadnené skúsenosti 

z predchádzajúcej výstavby. 

c) stávajúce ochranné  a bezpečnostné pásma 

Predmetné územie nespadá do žiadneho ochranného či bezpečnostného pásma. 

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

Pozemok sa nenachádza v záplavovom ani v poddolovanom území. 

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

odtokové pomery  

Realizáciou výstavby rodinného domu sa nezmenia odtokové pomery v území. 

Vplyv výstavby RD na okolité stavby je nulový.  

f) požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín  

Pozemok je v súčasnej dobe zarastený drobnou vegetáciou. V rámci terénnych 

úprav bude nutné túto vegetáciu odstrániť, v rozsahu cca 30% plochy pozemku 

g) požiadavky na maximálne zaberanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu 

Pozemok neslúži k trvalej ani čiastočnej funkcii lesa a z toho dôvodu nie je 

dôvod riešiť ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu. (ZPF)  

h) územne technické podmienky 

Pred pozemkom sa nachádza sieť technickej infraštruktúry. Pre rodinný dom je 

plánované napojenie na verejný vodovod a NN vedenia. Dopravne sa pred 

objektom nachádza len uličná cesta šírky 4m. Pripojenie sietí a komunikácií – 

viz. situácia 

i) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investícií 

Stavba môže byť zrealizovaná až po výstavbe kompletnej infraštruktúry v tejto 

lokalite.  
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

Účel stavby:     stavba pre bývanie 

Počet osôb užívaných stavbu:  4 osoby  

Zastavaná plocha:    151,27 m2  

V rodinnom dome sa nachádza:  1.NP: zádverie, WC, obývacia izba, kuchyňa + 

jedáleň, špajza, miestnosť pre domáce práce, 

garáž, technická miestnosť.  

2.NP: 2x detská izba, spálňa, šatník, kúpeľňa, WC, 

sklad domácich potrieb  
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

            a) urbanizmus- územné regulácie, kompozície priestorového riešenia: 

 Riešený pozemok je na dedine a v súčasnej dobe nie je nijako využívaný. 

Rodinný dom je navrhnutý tak, aby svojou dispozíciou zapadol do pôvodného terénu. 

Pri pohľade z ulice najskôr vidíme objekt a až za ním sa nachádza záhrada. 

 

           b) architektonické riešenie - kompozície tvarového riešenia, materiálové a 

farebné riešenie: 

Architektonické riešenie, či už výber materiálov či jednotlivá farebnosť, 

vychádza z požiadaviek investora. Objekt je riešený s ohľadom na maximálny komfort 

bývania rodiny a jednoduchosť stavby. 

  

B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 

Nejedná sa o výrobný objekt, preto nie je popisované. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 

Realizácia objektu nerieši bezbariérové užívanie stavby. 
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B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 

 V priebehu realizácie musí byť práca vykonávaná odborne, za dodržiavanie 

všetkých príslušných platných technických noriem a bezpečnostných predpisov, najmä 

nariadenie vlády 591/2006 o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci na staveniskách. Ďalej je nutné dodržať zákon 309/2006 Sb., 

Ktorým sa upravujú ďalšie požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 

pracovno-právnych vzťahoch. 
 

B.2.6 Základná charakteristika objektov 

a)  stavebné riešenie: 

 Budova je dvojpodlažný murovaný objekt. Je založený na betónových pasoch s 

konštrukčnou výstužou. Strecha bude zrealizovaná z drevených väzníkov, valbového 

tvaru. 

b) konštrukčné a materiálové riešenie: 

 Obvodový plášť je tvorený nosným murivom z tehál Heluz Aku 25 s vnútornou i 

vonkajšou omietkou v celkovej hrúbke 250 mm. Vence sú prefabrikované a monolitické 

sú vystužené oceľou B500B priemeru 12 mm. Strop je tvorený systémom Heluz, ktorý 

pozostáva zo stropných nosníkov a vložiek Miako. Okná sú drevené eurookná zasklené 

izolačným dvojsklom a spĺňajú požiadavky na súčiniteľ prestupu tepla. Vonkajšie dvere 

sú drevené a tiež spĺňajú požiadavky na "U". Strecha objektu je riešená väzníkovým 

dreveným krovom, ako krytina slúži plechová krytina Satjam Grande. 

 

c) mechanická odolnosť a stabilita:  

 Stavba bude vykonaná podľa overenej projektovej dokumentácie, pri dodržaní 

všetkých navrhnutých stavebných materiálov a zloženie stavebných konštrukcií. Stavba 

bude vykonávaná dodávateľsky, odborne spôsobilými firmami, pod dohľadom 

stavebného dozoru.  
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zariadení  

 Likvidácia splaškových vôd je riešená napojením na domovú ČOV. Pitnou 

vodou je objekt zásobený z verejného vodovodu. Objekt je napojený na sieť nízkeho 

napätia. Objekt je vykurovaný kotlom na tuhé palivá umiestneným v technickej 



19 
 

miestnosti v 1.NP. Dažďová voda je odvádzaná do nádrže na dažďovú vodu, ktorá je 

napojená na vsakovaciu nádrž. 
 

B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 

Požiarno-bezpečnostné riešenie je komplexne riešené v samostatnej časti 

projektovej dokumentácie - D.1.3 požiarne bezpečnostné riešenie. 
 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 

a) kritéria tepelne technického hodnotenia, 

Všetky konštrukcie sú navrhnuté s ohľadom na požiadavky ČSN 730540 - Tepelná 

ochrana budov a tieto požiadavky spĺňajú. 

b) energetická náročnosť stavby, 

Rodinný dom spadá do kategórie C energetickej náročnosti stavby. Viz. príloha zložka 

č. 6 - Stavebná fyzika 

c) posúdenie využitia alternatívnych energií. 

Alternatívne zdroje energií nie sú navrhované.  

 

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

komunálne prostredie              

V objekte nie je umiestnená žiadna nebezpečná výroba. Objekt nebude zdrojom 

iných, než bežných odpadov. Pri výstavbe objektu nesmie byť okolie stavby zaťažované 

nadmerne negatívnymi javmi, najmä hlukom a prachom. Odpadový materiál bude 

odvážaný na príslušné skládky a bude zabezpečená likvidácia nebezpečného odpadu. 

Výstavba nebude zdrojom nadmerných hlučnosťou, exhalácií a iných škodlivín. 

Vetranie objektu bolo navrhnuté prirodzene oknami okrem miestnosti 202, ktorá je 

odvetrávaná prestupmi v konštrukcii a odsávanie kuchyne digestormi tiež vodorovným 

prestupom vo zvislej obvodovej konštrukcii. Vykurovanie je zabezpečené kotlom na 

tuhé palivo. Osvetlenie - plochy okenných otvorov sú navrhnuté podľa normy tak, aby 
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bolo poskytnutý dostatok prirodzeného svetla, za nepriaznivých podmienok potom bude 

svetlo zabezpečovať umelé osvetlenie. Osvetlenie je vykonané podľa normy ČSN 36 

0450 a ČSN 36 0451. 

Ako ochrana proti nadmernému prehrievaniu obytných miestností sú navrhnuté 

vonkajšie žalúzie.  

B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho 

prostredia 

a) ochrana pred prenikaniu radónu z podložia  

Podľa radónovej mapy je v mieste staveniska prevažujúci radónový index 

stredný a ochrana radónu bude riešená s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Bude 

použitá izolácia GLASTEK 40 SPECIAL MINERTAL v hrúbke 4 mm. Návrh 

vyhovuje pre stredne radónový index stavby. 

b) ochrana pred bludnými prúdmi 

Vzhľadom k charakteru a umiestneniu stavby nebola riešená. 

c) ochrana pred technickou seizmicitou 

Vzhľadom k charakteru okolia nebolo riešené 

d) ochrana pred hlukom 

Ochranu proti hluku z vonkajšieho prostredia zaistia akustické vlastnosti celého 

obvodového plášťa - obvodových stien, striech aj výplní otvorov. Stavba nebude 

akusticky ovplyvňovať ani prostredie vonkajšie. 

e) protipovodňové opatrenia 

Vzhľadom na situáciu pozemku voči možnému zdroju povodne nie je potrebné 

riešiť. 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru   

a) napojovacie miesta technickej infraštruktúry, 

Napojovacie miesta sú zrejmé z výkresu situácie.  

b) pripojovacie rozmery, výkopové kapacity a dĺžky  

Stavba bude napojená na technickú infraštruktúru v rámci celej lokality. Väčšina 

inžinierskych sietí nie je vybudovaná. Jednotlivé pripojenia na technickú 

infraštruktúru sú zrejmé z koordinačného situačného výkresu. 
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B.4 Dopravné riešenie 

a) popis dopravného územia  

Prístup na pozemok je navrhnutý zo západnej strany. Vjazd na pozemok je 

riešený betónovou zámkovou dlažbou, ktorá je navrhnutá až k hlavnému vstupu 

a zároveň aj k vjazdu do garáže.  

b) napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru  

Príjazdová cesta bude napojená na stávajúcu komunikáciu.  

c) doprava v kľude 

Na pozemku je umiestnená garáž, ktorá je dimenzovaná pre jedno státie a je 

súčasťou RD. Ďalšie státie je možné na spevnenej ploche pozemku. 

d) pešie a cyklistické chodníky  

Projekt nerieši 

 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 

a) terénne úpravy chodníky  

Prebehnú terénne úpravy v minimálnej možnej miere pre realizáciu stavby. 

Konkrétne vo vzťahu k vybudovaniu základových konštrukcií. Všetka 

prebytočná zemina bude skladovaná na pozemku investora a bude ponúknutá na 

využitie v rámci okolitých pozemkov, prípadne prebehne jej odvoz. Časť 

prebytočnej zeminy bude použitá pre drobné dotvarovanie terénu okolo domu.  

b) použité vegetačné prvky 

Na pozemku stavebníka v okolí rodinného domu sa  predpokladá okrasná 

záhradka, výsadba stromov a kríkov. 

c) biotechnické opatrenia prvky 

Žiadne biotechnické opatrenia nebudú použité.  

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

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

Stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.  

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

Na pozemku nie sú žiadne pamiatkovo chránené stromy, len drobná zeleň 
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c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 

Vykonávanie stavba nemá vplyv na chránené územia podľa Natura 2000. 

d) návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho zriadenia alebo 

stanoviská EIA  

Oznámenie pre zisťovacie konanie nebolo vzhľadom na druh navrhovaného 

zámeru spracovávané. Nebol teda vydaný žiadny záver zisťovacieho konania. 

e) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzenia a 

podmienky ochrany podľa iných právnych predpisov  

Netýka sa stavby. 

B.7 Ochrana obyvateľstva 

V rámci tohto projektu nie sú navrhnuté žiadne zmeny na existujúcom systéme 

ochrany obyvateľstva. Zostáva súčasný systém bez zmien. 

B.8 Zásady organizácie výstavby  

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

Energia a voda budú odoberané z novo-vybudovaných pripojovacích miest v 

rámci areálu. Pre meranie spotreby bude požiadané o provizórne elektromer a 

vodomer. 

b) odvodnenie staveniska  

Na hranici pozemku stavebníka nie je zriadená jednotná kanalizácia preto je na 

pozemku nutné zriadiť ČOV pre odpadové kanalizácií a záchytku dažďových 

vôd. 

c) napojenie staveniska na existujúcej dopravnej a technickej infraštruktúry 

Siete technickej infraštruktúry nebráni výstavbe rodinného domu na parc. č. 

464/1, k.ú. Šutovce. Stavenisko sa napojí na zdroje inžinierskych sietí pomocou 

existujúcich a nových prípojok IS. 

d) Vplyv vykonávania stavby na okolité stavby a pozemky 

Z hľadiska vplyvu na životné prostredie nebude mať stavba na svoje okolie 

negatívny vplyv. So všetkými odpadmi, ktoré budú vznikať stavebnou 

činnosťou, bude zaobchádzané v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. 

Vykurovanie bude cez kotol na tuhé palivo. Dažďové odpadové vody budú 
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zaústené do vsakovacej záchytky a splaškové odpadové vody budú cez domovú  

ČOV. 

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

výrub drevín) 

Stavba bude vždy pri prerušení procesu výstavby zabezpečená proti pohybu osôb, 

a to ceduľkou zákaz vstupu, prípadne výstražnou červeno bielou páskou. 

f) maximálne zaberanie pre stavenisko (dočasné / trvalé) 

 Ide o dočasné stavenisko. 

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

likvidácia  

So všetkými odpadmi, ktoré budú vznikať stavebnou činnosťou, bude 

zaobchádzané v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. 

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

Časť zeminy bude uložená v juhozápadnej časti pozemku a zvyšok bude odvezený 

na najbližšiu skládku. 

i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 

Nepredpokladá sa negatívny dopad stavebných prác na životné prostredie. Sa 

budú dodržiavať všeobecné zásady ochrany vodných zdrojov, ochrana 

zamedzujúce devastácii pôdy v okolí staveniska. Zemina a sypké materiály budú 

ukladané tak aby nedochádzalo k ich splavovanie. 

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

potreby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných 

právnych predpisov  

Základným právnym predpisom pre výstavbu je nariadenie vlády č. 591/2006 Zb. 

o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na 

staveniskách, zákon č. 309/2006 Zb. a nariadenia vlády č. 362/2005 Zb. Pri 

vykonávaní stavebno-montážnych prác je nutné dodržiavať prevádzkové 

predpisy a bezpečnostné predpisy platných ČSN pre túto stavbu a predpisy na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pracovníci musia byť vybavení 

ochrannými pomôckami. Ak sa vyskytnú mimoriadne podmienky v priebehu 

práce, urobí stavebný dozor potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce. 

Všetky otvory a jamy na stavbe musia byť zakryté alebo ohradené. Práce môžu 
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vykonávať len kvalifikovaní pracovníci pod stálym dohľadom zodpovedného 

pracovníka. 

k) úpravy pro bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 

Projekt nerieši. 

l) zásady pre dopravne inžinierske opatrenia 

Pri vjazde a výjazde zo staveniska bude treba osadiť dočasné jednoduché 

dopravné značenie upozorňujúce na vjazd a výjazd zo staveniska. Iná dopravné 

inžinierska opatrenia sa nepredpokladajú 

m) stanovenie špeciálnych podmienok pre vykonávanie stavby (uskutočňovanie 

stavby za prevádzky, opatrenia proti účinkom vonkajšieho prostredia pri 

výstavbe a pod.) 

Nie sú vyžadované žiadne špeciálne podmienky na vykonávanie stavby. 

n) postup výstavby, rozhodujúci čiastkové termíny 

 Predpokladaný začiatok stavby: 18. 6. 2017  

Predpokladané ukončenie stavby: 31. 10. 2018 

Postup výstavby: 

1. Príprava územia - zariadenie staveniska 

2. Výkopy 

3. Základy 

4. Hrubá stavba 

5. Inštalácia, rozvody 

6. Dokončovacie práce 

7. Sadové úpravy, oplotenia 

8. Likvidácia zariadenie staveniska 

9. Dokončovacie práce 
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TECHNICKÁ SPRÁVA  

1. Účel stavby  

 Ide o jednogeneračný rodinný dom, ktorý slúži pre bývanie 4 osôb. Navrhnutý 

objekt je umiestnený v mierne svahovitom terénne a je dvojpodlažný. Súčasťou domu je 

aj jednotlivá garáž.  

2. Zásady architektonického a prevádzkového riešenia 

2.1 Architektonické a výtvarné riešenie 

 Jedná sa o nepodpivničený objekt s dvoma nadzemnými podlažiami. Strecha je 

vytvorená z drevených väzníkov valbového tvaru so sklonom 10°. Fasády sú členené, 

podľa rozostupu domu, ktorý je prispôsobený terénu. Na juhovýchodnej strane sa 

nachádza priestranná drevená terasa, ktorá je zastrešená drevenou pergolou. 

 Materiálovo bude fasáda vykonaná štandardným kontaktným zatepľovacím 

systémom s finálnou omietkou. Farby podľa predpokladu budú zvolené pre hlavnú časť 

domu biela a pre technické zázemie na medziposchodí šedá. Výplne okenných otvorov 

budú drevené eurookná zasklené izolačným dvojsklom, farba čerešňa, vstupné dvere 

detto. Francúzske okná sú opatrené skleným zábradlím s bezpečnostným mliečne 

bielym sklom.  

2.2 Dispozičné riešenie 

 Rodinným dom má hlavný vstup a vstup do garáže z juhozápadnej strany, 

nachádzajú sa v 1.NP, ďalej sa tam nachádza zádverie, wc, technická miestnosť 

s východom do záhrady. V hlavnej časti je obývacia miestnosť spojená s kuchyňou 

a jedálňou, súčasťou domu je aj špajza a miestnosť pre domáce práce.  

V 2. NP sa nachádzajú dve detské izby, spálňa so šatníkom, kúpeľňa, samostatné 

wc a sklad domácich potrieb. Jednotlivé podlažia sú spojené dreveným schodiskom.  

3. Bezbariérové užívanie stavby 

 Bezbariérové riešenie stavby nie je požadované, projekt nepočíta s pobytom 

osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu v obytnej časti. 
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4. Konštrukčné a stavebne konštrukčné riešenie objektu 

4.1 Príprava územia 

Pred začatím stavby bude z celého predmetného pozemku odstránený trávny 

porast a prebytočná zemina. 

4.2 Zemné práce a založenie objektu 

 Zemné práce budú spočívať v prevedení výkopu stavebnej ryhy pre základové 

pásy pod nosnými zvislými konštrukciami objektu. Zemné práce budú vykonané strojne 

a pred betonážou základových konštrukcií bude základová škára dočistená ručne. 

Zároveň budú vykonané ryhy pre položenie ležatých rozvodov kanalizácie a vody. 

Vyťažená zemina sa nebude nikam odvážať, bude použitá na hrubé terénne úpravy a 

časť na konečné vegetačné úpravy 

 Založenie objektu je navrhnuté pomocou plošných základov - základových 

pásov z prostého betónu. Základová škára musí vždy ležať v nemrznúcej hĺbke a hlavne 

v prírodnej zemine v celom pôdoryse kvalitatívne rovnaké. Bude nevyhnutné, aby pri 

vykonávaní výkopov pre základy bol prítomný geológ, ktorý zhodnotí skutočný stav a 

podľa výsledku potom bude prípadne upravená hĺbka a popr. šírka základu. S ohľadom 

na uvedené skutočnosti si projektant vymedzuje právo na prípadnú zmenu základov. V 

základoch budú vynechané prestupy pre vodovod a prívod elektriny. 

4.3 Zvislé nosné konštrukcie  

 Obvodové a nosné murivo je z keramických tvaroviek systému Heluz AKU 25  

P+D. Murivo bude vymurované na klasickú vápenno-cementovú maltu hrúbky 12 mm. 

Nosné murivo je ukončené železobetónovým stužujúcim vencom. Pre dosiahnutie 

výsledných tepelných odporov a pre dosiahnutie požadovaného akustického útlmu je 

nutné pri realizácii stien z tvárnic Heluz dodržiavať všetky technologické pravidlá pre 

murovanie uvádzané výrobcom. Vnútorné priečky budú vymurované z keramických 

tvaroviek Heluz 11,5 P+D, s povrchovou úpravou omietky.  

Nad otvormi budú osadené nosné preklady zo sortimentu výrobcu keramických 

tvárnic. Preklady nad otvormi väčších šírok budú monolitické železobetónové. Murivo 

bude vykonané podľa technologického postupu výrobcu. 
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4.4 Vodorovné konštrukcie 

4.4.1 Stropné konštrukcie  

Strop nad 1.NP je navrhnutý ako montovaný nosníkový strop Heluz MIAKO. 

Celková hrúbka stropu je 270 mm.  

4.4.2 Preklady  

V prípade všetkých sú použité keramické preklady, ktoré zodpovedajú danému 

typu a hrúbke steny, šírke otvoru, zaťaženie pôsobiacemu na preklad a možnosti 

požadovanej dĺžky uloženia pre daný typ prekladu. Preklady sú použité typové, podľa 

druhu muriva. U typových prekladov je nutné splniť požiadavky predpísané výrobcom. 

Pri väčších rozpätiach monolitické železobetónové preklady. 

4.4.3 Schodisko 

Schodisko je dvojramenné, skonštruované z drevených prvkov. Jednotlivé 

stupne sú ukotvené do schodníc. Súčasťou schodiska je aj drevené zábradlie výšky 900 

mm. Počet stupňov je 18.  

4.5 Komín  

 V objekte je navrhnutie jedno komínové teleso Schiedel UNI Advanced na tuhé 

palivo. Počiatok komína je umiestnený v technickej miestnosti. Povrchová úprava 

komína bude rovnaká ako u ostatných zvislých konštrukcií. Montáž a kotvenie komína 

bude prebiehať podľa technických návodov a predpisov výrobcu.  

 

4.6 Strešný plášť  

 Strešná konštrukcia je navrhnutá ako dvojplášťová. Nosnú konštrukciu tvoria 

drevené väzníky, vytvárajúc valbový tvar. Sklon strechy je 10°. Strešný plášť je 

z plechovej krytiny Satjam Grande. Poistná hydroizolácia je navrhnutá ako difúzne 

otvorená. Tepelná izolácia je sklená vlna uložená v 2 vrstvách. Hrúbka prvej vrstvy je 

160 mm a izolácia je uložená medzi väzníkmi. Hrúbka druhej vrstvy je 60 mm. 

Odvetrávanie strechy je zrealizované pomocou odvetrávajúcich striežok opatrené 
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protidažďovými a žalúziami. Presné skladby konštrukcií sú uvedené v prílohe: Výpis 

skladieb.  

4.7 Úprava povrchov vonkajších  

 Na úpravu vonkajšej omietky sa použije prefarbená tenkovrstvá fasádna 

silikátová omietka v rámci použitého certifikovaného kontaktného zatepľovacieho 

systému. Veľkosť zrna 2 mm.  

4.8 Úprava povrchov vnútorných  

4.8.1 Steny 

 Na murovaných priečkach bude vykonaná jemná štuková omieta hrúbky 3 mm. 

V hygienických zariadeniach sú navrhnuté keramické obklady. 

4.8.2 Podhľady 

Podhľady budú konkrétne rozkreslené vo výkresoch dokumentácie pre realizáciu 

stavby. Sadrokartónové podhľady sú montované podľa pokynov výrobcu na systémové 

kovové profily z pozinkovaného plechu pripevnené k nosnej konštrukcii väzníkov. 

Povrch bandážový, zatmelený a po prebrúsení opatrený náterom na sadrokartón: 1x 

základný náter (riedený), 2x vrchný náter (emulzia). Dosky upevnené tak, aby povrch 

bol rovný bez prehnutia a zmeny roviny. Hlavy skrutiek zapustené. Na odkryté odrezané 

okraje dosiek a na všetky povrchy, kde musí byť aplikovaná páska, použiť tesniacu 

hmotu. Po vyplnení a zakrytí všetkých škár a otvorov (priehlbiny po skrutkách) je 

prekrytie páskou a zatmelené do stratena, aby vznikol zarovnaný hladký bezšvový 

povrch. Škárovací tmel systémový. 

4.8.3 Podlahy  

 Konštrukcia podláh je riešená ako ťažké plávajúce podlahy. V 1.NP sú 

skladobné hrúbky podláh 200 mm s tepelnou izoláciou Isover Eps hr. 120 a 90 mm. 

Nášľapnú vrstvu tvorí keramická dlažba a vinyl. V garáži je použitá ochranná vrstva, 

epoxidová stierka Sikafloor garage. V 2.NP sú skladobné hrúbky podláh 100 mm s 

krokovou izoláciou EPS T4000 hr. 40 mm. Nášľapnú vrstvu tvorí keramická dlažba a 

vinyl. Prechody medzi rôznymi materiálmi nášľapných vrstiev sú riešené podlahovými 



29 
 

lištami. Na spevnené exteriérové plochy bude použitá zámková betónová dlažba. 

Podlaha terasy je tvorená drevenými doskami. Presné skladby konštrukcií sú uvedené v 

prílohe skladby konštrukcií.  

4.9 Výplne otvorov 

Okná sú navrhnuté ako drevené z eurookná. Zasklenie je pomocou izolačného 

dvojskla. Farba čerešňa. Interiérové dvere sú drevené osadené do drevených 

obložkových zárubní. Exteriérové vchodové dvere sú s čiastočným presklením osadené 

do drevených rámov. Vstup na terasu je zaistený balkónovými dvermi zasklenými 

pomocou izolačného dvojskla. 

4.10 Izolácie  

4.10.1 Tepelné izolácie 

Zvislé obvodové konštrukcie sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom 

ETICS pomocou izolácie Isover Eps GreyWall hr. 160 mm. Zateplenie soklovej časti je 

vykonané tepelnou izoláciou Isover Eps  hr. 120 mm.  

4.10.2 Akustické izolácie  

V konštrukciách podláh bude na stropnej doske položená kroková izolácia v 

celkovej hrúbke 40  mm - podľa konkrétnej skladby podlahy. Požiadavky podľa ČSN 73 

0532 na zvukovú izoláciu vnútorných deliacich konštrukcií budov budú rešpektované.  

4.10.1 Izolácie proti zemnej vlhkosti 

Je navrhnutá izolácia z sbs modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 40 

special mineral. Napojenie zvislej a vodorovnej konštrukcie bude vykonané spätným 

spojom. Pred vykonávaním izolácie je nutné vykonať na konštrukciách penetračný 

asfaltový náter DEKPRIMER. 

4.11 Výrobky PSV 

4.11.1 Tesárske výrobky 

Samostatne riešené v prílohe D.1.1 
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4.11.2 Klampiarske výrobky 

Samostatne riešené v prílohe D.1.1 

4.11.3 Ostatné výrobky  

Samostatne riešené v prílohe D.1.1 

5. Tepelná technika, osvetlenie, oslnenie a akustika  

5.1 Tepelná technika 

Všetky konštrukcie sú navrhnuté s ohľadom na požiadavky ČSN 730540 - 

Tepelná ochrana budov a tieto požiadavky spĺňajú. Vo všetkých skladbách konštrukcií 

tvoriaci obálku budovy, a to predovšetkým u obvodových konštrukcií, zastrešenie 

objektu, konštrukcia v styku so zeminou a výplne otvorov je sledované minimálne 

dosiahnutie odporúčaných hodnôt U a ďalších veličín podľa ČSN 73 0540-2 (2011).     

Konkrétne súčinitele prestupu tepla sú zrejmé z tepelno-technického posudku, 

ktorý je súčasťou tejto dokumentácie. 

5.2 Osvetlenie, oslnenie  

 Všetky miestnosti, ktoré budú mať povahu obytných miestností, sú dispozične 

umiestnené pri fasáde, aby bolo zaistené u týchto miestností denné osvetlenie a 

preslnenie. Obytné miestnosti sú orientované prevažne na juh, východ a západ. Odstupy 

od ostatných objektov a od seba navzájom sú dostatočné z hľadiska prípadného 

zatienenia. 

Konkrétne riešenie je zrejmé z posudku, ktorý je súčasťou tejto dokumentácie. 

5.3 Akustika  

 Konkrétne riešenie akustiky je v samostatnom hodnotení, ktoré je súčasťou tejto 

dokumentácie. 
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Záver  

Cieľom tejto práce bolo navrhnutie a zhotovenie projektovej dokumentácie pre 

novostavbu rodinného domu v Šutovciach pre štvorčlennú rodinu tak, aby spĺňal nároky 

na kvalitné bývanie súčasnej doby.  

Výstupom práce je spracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, 

ktorá bola spracovaná v zadanom rozsahu a ktorá spĺňa platné zákony, vyhlášky a 

normy. Táto bakalárska práca je doplnená o pätnásť konštrukčných detailov, ktoré riešia 

rôzne časti objektu.  

Pri vypracovaní tohto projektu som čerpala z informácií a poznatkov získaných 

pri štúdiu a z pripomienok vedúceho práce. Pri spracovávaní tejto práce som získala 

veľa nových informácií v oblasti projektovej dokumentácie a pracovných postupov pri 

realizácii stavby. 

Výsledný návrh rodinného domu svojím rozsahom a riešením zodpovedá 

zadaniu bakalárskej práce.  
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