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(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.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby podsklepené 

nebo částečně podsklepené 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".  

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. Lukáš Daněk, Ph.D. 

Vedoucí bakalářské práce  
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Predmetom mojej bakalárskej práce je návrh a vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre realizáciu objektu nadštandardného rodinného domu v Brně. Objekt 

sa nachádza v katastrálnom území Žebětín, na parcelách 1607/8 a 1607/68. Návrh 

objektu rešpektuje územný plán obce. 

Objekt je osadený vo svažitom  teréne. Objekt má dve nadzemné podlažia, 

pričom 1.NP  je čiastočne zapustené do terénu. V 2.NP sa nachádza hlavný vstup do 

objektu a vjazd do garáže. Nadštandardný rodinný dom je navrhnutý pre štvorčlennú 

rodinu.Konštrukčný systém je stenový, murovaný z keramických tvaroviek. Strecha je 

jednoplášťová plochá. Obvodový plášť je navrhnutý ako prevetrávaná fasáda. 

Rodinný dom, Nadštandardný rodinný dom, Plochá strecha, Vetraná fasáda, 

Svažitý terén, Keramické murivo 

The aim of my bachelor thesis is the design and elaboration of project 

documentation for the realization of a building of an high standard family house in 

Brno. The building is located in the cadastral area Žebětín, on parcels 1607/8 and 

1607/68. The design of the building respect the municipality`s municipal plan.

 The object is set on a sloping terrain. The building has two above ground floors, 

the 1st floor is  partially embedded in the terrain. In the 2nd floor there is a main 

entrance to the building and to the garage. The high-standard family house is designed 

for a four-member family.The construction system is wall-mounted, brickwork made of 

ceramic fittings. The roof is single-layer flat. The perimeter shell is designed as a 

ventilated facade with  

Family house, High standard family house, Flat roof, Ventilated facade, Sloping terrain, 

Ceramic masonry 
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Marek Krištof Nadstandardní rodinný dům. Brno, 2017. 44 s., 274 s. příl. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. 

Vedoucí práce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.  
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Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny 

použité informační zdroje.  

V Brně dne 13. 5. 2017  

   Marek Krištof 

autor práce  
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Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce je shodná s odevzdanou 

listinnou formou.  

V Brně dne 13. 5. 2017  

   Marek Krištof 
autor práce  
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Rád by som poďakoval vedúcemu bakalárskej práce pánovi Ing. Lukášovi Daněkovi, 

Ph.D. za odborné a cenné rady, ktoré mi poskytol pri konzultáciach bakalárskej práce. 

V Brně dne 13. 5. 2017  

   Marek Krištof 
autor práce  
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Cieľom mojej bakalárskej práce bol návrh nadštandardného rodinného domu. 

Projektová dokumentácia bakalárskej práce obsahuje projektovú dokumentáciu pre 

prevedenie stavby – štúdie, ralizačnú výkresovú dokumentáciu, technickú správu, 

technickú správu požiarnej ochrany a tepelno-technické posúdenie objektu. 

Objekt sa nachádza v mestskej časti mesta Brno – Žebětín. Je osadený vo 

svažitom teréne. Jedná sa o samostatne stojaci nadštandardný rodinný dom s jednou 

bytovou jednotkou navrhnutou pre štvorčlennú rodinu. Objekt má dve nadzemné 

podlažia, pričom 1.NP je čiastočne zapustené do terénu. 
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A SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

A.1 Identifikačné údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbe 

 

a) Názov stavby: Nadštandardný rodinný dom 
 

b) Miesto stavby:       k.ú. Brno - Žebětín 

         parc. č. 1607/8 a 1607/68 

         ul.Ostrovačická 61 

     641 00 Brno-Žebětín 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Stavebník: Karol Šálek  

  Nezábudková 18 

  971 01 Prievidza 

 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

 

Projektant: Marek Krištof  

  Slovenská 3/1 

  90 031 Stupava 

    

A.2 Zoznam vstupných podkladov 
  
- vizuálna prehliadka stavebnej parcely 

- požiadavky investora konzultované s projektantom 

- limity dané platným územným plánom mesta Brna 

- platné vyhlášky a normy používané v stavebnej výrobe a projektovej činnosti 

- katastrálne mapy danej lokality 

- zákresy inžinierských sietí vedúcich po pozemku investora alebo v jeho okolí, ktoré 

poskytli     správcovia jednotlivých sietí 

- radónový prieskum 

 

A.3 Údaje o území  

 

a) rozsah riešeného územia 

 

Predmetom riešeného územia je pozemok v k.ú. Brno - Žebětín , parc. č. 1607/8 

a 1607/68 -pozemok je v majetku investora 

 

b) údaje o osobitnej ochrane územia (pamiatkové územia, chránené prírodné 

územie,   záplavové územie a pod)  

Nevyskytujú sa. 
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c) údaje o odtokových pomeroch 

Dažďová voda bude zachytávaná na pozemku a pomocou dažďovej kanalizácie 

bude vedená do retenčnej nádrže, ktorá sa nachádza na juhovýchodnej strane pozemku.   

 

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

rozhodnutie alebo územné opatrenie, prípadne ak nebol vydaný územný súhlas 

Pozemok parc. č. 1607/8 a 1607/68 v k.ú. Brno - Žebětín je podľa platného 

územného plánu určený pre výstavbu rodinného bývania.  

 

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

rozhodnutie nahrádzajúce alebo územným súhlasom, prípadne s regulačným 

plánom v rozsahu, v ktorom nahrádza územné rozhodnutie a v prípade 

stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby údaje o jej súlade s 

územnoplánovacou dokumentáciou 

Územné rozhodnutie na predmetnú stavbu nebolo vydané, jedná sa o novostavbu 

rodinného domu s plochou nad 150 m2, bude teda požiadané o spoločné územné 

rozhodnutie a stavebné povolenie. 

 

f) údaje o dodržaní obecných požiadaviek na využitie územia 

Stavba je v súlade so všeobecnými požiadavkami na využitie územia. 

 

g) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 

Projektová dokumentácia splňuje požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy a 

správcov inžinierských sietí. 

 

h) zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Nevyskytujú sa. 

 

i) zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií 

Stavba nemá vecnú ani časovú väzbu na okolitú  výstavbu a nesúvisí s realizáciou 

 iných investícií.  

 

j) zoznam dotknutých pozemkov a stavieb podľa katastra nehnuteľností 

- p. č. 1607/67 – Machala Miroslav, Běhounská 2/22, Brno-město, 60200 Brno 

- p. č. 1607/9 – Balšík Pavel Ing., Purkyňova 30/7, Královo Pole, 61200 Brno 

- p. č. 2943/1 - Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 

60200 Brno 

- p. č. 1607/87 – Herka Petr Ing., Révová 4432/22, Židenice, 62800 Brno 

- p. č. 1607/92 - Moščicová Hana, Lidická 4432/14, Královo Pole, 61200 Brno 
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A.4 Údaje o stavbe 

 

a) účel užívania stavby 

Novostavba nadštandardného rodinného domu a záhradného domu vrátane 

prípojok inžinierskych sietí, spevnených plôch, bazénu s vírivkou a oplotenie 

 

b) trvalá alebo dočasná stavba 

Stavba trvalá. 

 

c) údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kultúrna pamiatka 

apod.) 

Nevyskytujú sa. 

 

d) údaje o dodržaní technických požadavkov na stavby a obecných technických 

požadavkov zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb 

Objekt je riešený bezbariérovo len v úrovni 2.NP. 

 

e) údaje o splnení požiadavkov dotknutých orgánov a požiadavkov vyplývajúcich 

z iných právnych predpisov 

Vzhľadom k charakteru objektu je možné konštatovať, že požiadavky dotknutých 

orgánov sú v dobe spracovania projektovej dokumentácie splnené. 

Musí byť dodržané nariadenie vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálnych  

požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavenisku. Pri vykonávaní 

stavebne - montážnych prác je nutné dodržiavať správne technologické postupy v zmysle 

technologických pravidiel spracovaných dodávateľom stavby. Vedenie stavby musí 

zabezpečiť plnenie všetkých zásad a predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri 

realizácii stavby. O zabezpečení predpísaných opatrení, použití ochranných prostriedkov a 

prevedení inštruktáže je potrebné vyhotoviť zápis do stavebného denníka. 

Pre napojovanie, opravy a údržbu el. zariadení môžu byť povolané len osoby, ktoré majú 

k týmto prácam potrebnú kvalifikáciu. 

Riešený projekt dodržuje technické požiadavky na výstavbu z hľadiska požiarnej  

bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia aj z hľadiska požiadaviek na stavebné 

konštrukcie, čim je vytvorený predpoklad bezpečnej prevádzky. 

 

f) zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Nevyskytujú sa. 

 

g) navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obostavaný priestor, užitná plocha, počet 

užívateľov/pracovníkov apod.) 

 

Zastavaná plocha:  SO.01 – 348,29 m2 

    SO.02 – 37,26 m2 

    SO. 03 – 40,00 m2  

   

Obostavaný priestor: 2322,32 m3 
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Užitná plocha:  588,03 m2 

 

Podlažnosť:  2 podlažia, kapacita – 4 osoby 
 

 Počet účelových jednotiek a ich veľkosti: jedna bytová jednotka  

 

Súčasťou obytnej časti objektu bude aj jedna garáž umiestnená v 2.NP, navrhnutá pre 

2 osobné automobily. 

 

h) základná bilancia stavby (potreby a spotreby médií a hmôt, celkové produkované 

množstvo a druhy odpadov a emisií, trieda energetickej náročnosti budov apod.) 

Objekt bude napojený na verejný vodovod, vedenie nízkeho napätia a verejnú 

kanalizáciu. Dažďová voda zo strechy je odvádzaná dažďovou kanalizáciou do 

retenčnej nádrže. Dažďová voda  na spevnených plochách a na zvyšku pozemku bude 

prirodzene vsakovať do pôdy na pozemku investora, do drenážnej kanalizácie, ktorá 

je uložená okolo celého obvodu objektu SO.01 a SO.02. Drenážna kanalizácia je 

vyústená do retenčnej nádrže. 

Bilancie: 

  Potreba vody z vodovodu (podľa vyhlášky č. 120/2011 Sb.) 

   Ročná bilancia:   144 m3/rok 

   Maximálna  denná potreba:  0,49 m3/deň 

   Denná potreba na osobu:  98,631 l/osoba/deň 

 

  Potreba teplej úžitkovej vody (ČSN EN 15316-3-1) 

   40 l/osoba/deň 

  

  Splašková odpadná voda 

   98,631 l/osoba/deň 

 

Energetická náročnosť budovy A – Úsporná – viz. príloha zložka č.6 – Stavebná 

fyzika 

 

i) základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácii stavby, etapizácia) 

Stavba bude realizovaná v jednej etape, predpokladaný termín výstavby 18 

mesiacov od vydania právomocného stavebného povolenia. Predpoklad 7. mesiac 

2017 
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j) orientačné náklady stavby 

Obostavaný priestor: 2322,32 m3 x 5500 Kč/m3 = 12 772 760 Kč 

Spevnené plochy: 239,74 m3 x 2850 Kč/m2 =  683 259 Kč 

Vedenie a inštalacie: 314,00 m x 2000 Kč/m = 628 000 Kč 

Oplotenie:  199,00 m x 1000 Kč/m = 199 000 Kč 

                 Σ = 14 283 019 Kč  

Orientačná cena nadštandardného rodinného domu je 14 283 019 Kč  

 

A.5 Členenie stavby na objekty a technologické zariadenia  

 

SO 01 Nadštandardný rodinný dom 

SO 02 Záhradný dom 

SO 03 Bazén s vírivkou 

SO 04 Spevnené plochy 

SO 05 Oplotenie 

SO 06 Plocha pre komunálny odpad 

SO 07 Vodovodná prípojka 

SO 08 Plynová prípojka 

SO 09 Elektro prípojka 

SO 10 Splašková kanalizácia 

SO 11 Dažďová a drenážna kanalizácia, retenčná nádrž 

 

Sprievodná správa bola vypracovaná podľa ustanovenia vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

o dokumentácií stavieb podľa prílohy 6) v rozsahu pre prevedenie stavby. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dňa 13.5.2017 

 

    Marek Krištof 
autor práce  
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B SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

B.1 Popis územia stavby 

 

a) charakteristika stavebného pozemku 

Pozemok pre výstavbu nadštandardného rodinného domu s p.č. 1607/8 a 1607/68 

sa nachádza v k.ú. Brno - Žebětín. Pozemok je svažitý zo severu na juh  s prevýšením cca 

5 metrov a nadväzuje na miestnu komunikáciu. V súčasnej dobe je nezastavaný. V 

predchádzajúcej etape bola v tejto lokalite vybudovaná infraštruktúra pre danú zástavbu 

rodinných domov. 

 

b) výčet a závery vykonaných prieskumov a rozborov 

Bola vykonaná prehliadka miesta stavby a radónový prieskum. 

 

c) ochranné a bezpečnostné pásma 

Nevyskytujú sa. 

 

d) poloha vzhľadom na záplavové územie, poddolované územie apod. 

Pozemok pre výstavbu sa nenachádza na záplavovom ani poddolovanom 

území. 

 

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

V priebehu stavby budú vznikať v istej miere negatívne vplyvy na okolie, 

predovšetkým čo sa týka hluku zo stavebnej činnosti. S ohľadom na blízkosť objektov 

určených pre bývanie bude stavebná činnosť prevádzaná iba v denných hodinách. 

S odpadom vzniknutým pri stavebných prácach bude nakladané v súlade so zákonom č. 

185/2001 Zb. o odpadoch. 

 

f) požiadavky na asanácie, demolácie, výrub zelene 

Nevyskytujú sa. 

 

g) zábory poľnohospodárskeho, lesného, pôdneho fondu (dočasné / trvalé) 

Na pozemok je vedená ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Podľa (§ 9 

ods. 6 zákona č 334/1992 Z. z., sa jedná o stavbu určenú pre bývanie v zastavanom 

území a preto súhlasu orgánu poľnohospodárskeho pôdneho fondu podľa § 9 ods.1 

netreba. 

 

h) územne technické podmienky (napojenie na dopravnú a technickú 

infraštruktúru) 

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

Všetky investície sú už započítane do celkového rozpočtu. Neuvažujú sa žiadne 

ďalšie ani vedľajšie investície. 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívania stavby 

 

a) funkčná náplň stavby 

Nadštandardné rodinné bývanie 

 

b) základné kapacity funkčných jednotiek 

Rodinný dom je navrhnutý s jednou bytovou jednotkou. Podlahová plocha 

bytovej jednotky je 348,29 m2. 

 

c) celkové produkované množstvá a druhy odpadov a emisií a spôsob nakladania 

s nimi 

Bežný komunálny odpad bude skladovaný v nádobách podľa požiadaviek. 

Likvidácia je zaistená pravidelným zvozom a ukladaním na miestnu skládku 

komunálneho odpadu. Odpady budú triedené a na ďalšie využitie alebo zneškodnené 

budú odovzdané do zariadenia na to určených. Ostatné odpady ako sklo, papier, plast a 

pod. je možné ukladať do zvozných nádob. 

 

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické riešenie 

 

a) urbanizmus – územné regulácie, kompozície priestorového riešenia 

Návrh novostavby nadštandardného rodinného domu je v súlade s územne 

plánovacou dokumentáciou katastrálneho územia Brno – Žebětín. Budova sa nachádza 

v čiastočne zastavanej prímestskej časti mesta Brno – Žebětín. Návrh rešpektuje uličnú 

čiaru, budova svojou výškou a tvarom zapadá do existujúcej zástavby rodinných 

domov. Umiestnenie záhrady sa nachádza na južnej kľudnej časti pozemku. 

 

b) architektonické riešenie – kompozície tvarového riešenia, materiálové a farebné 

riešenie 

Umiestnenie a tvar objektu SO 01 je vždy nutné spájať s okolitým terénom. Na 

osadenie do terénu mali vplyv výškové pomery a úroveň miestnej komunikácie. 

Rodinný dom je navrhnutý ako samostatne stojaca stavba s dvomi nadzemnými 

podlažiami. Obvodové a vnútorne nosné murivo je vymurované z keramických 

tvaroviek Porotherm 30 Profi na tenkovrstvovú maltu. Nosné murivo je ukončené 

železobetónovým stužujúcom vencom. Obvodové múry budú zateplené kamennou 
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vatou a je navrhnutá prevetrávaná fasáda. Na povrchu vetranej fasády budú laminátové 

dosky šedej farby. Sokel obvodového plášťa bude obložený prírodným kameňom. Ako 

výplne otvorov boli navrhnuté drevohliníkové okna s predsadenou montážou, v úrovni 

tepelnej izolácie. Konštrukcia stropu nad 1.NP a 2.NP je navrhnutá ako železobetónová 

monolitická stropná doska. Objekt bude zastrešený plochou jednoplášťovou strechou. 

Najvyšší bod plochej strechy je +4,560 m. Objekt bude orientovaný vchodom do 

bytovej časti, ako aj do prevádzky k príjazdovej spevnenej komunikácii, a to z 

východnej strany. 

 

 

B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 

 

 Keďže sa nejedná o výrobný objekt , táto projektová dokumentácia nerieši 

zmienenú problematiku. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 

Rodinný dom nebude užívaný osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu ani 

orientácie, preto objekt nie je navrhovaný na požiadavky bezbariérového užívania. 

 

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 

Stavba je navrhnutá tak, aby bola pri predpokladanej prevádzke bezpečná.  

 

B.2.6 Základné charakteristiky objektov 

 

a) stavebné riešenie 

 

Zemné práce 

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. 

 

Základové konštrukcie 

Základové konštrukcie sú navrhnuté ako základové monolitické pásy z betónu 

C25/30. Šírka pásov je 600 mm. Úroveň základovej škáry je volená tak, aby založenie 

bolo vykonané v prírodnom teréne a v nezámrznej hĺbke. Základové pásy budú 

vybetónované priamo do výkopu, nadzemná časť bude prevedená z betónových 

debniacich tvárnic vyliatych betónom a poprekladané betonársku vodorovnou a zvislou 

výstužou. Do základovej škáry bude pred betonážou uložené zemniace vedenie napr 
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pozinkovaná pásovinaa vývody pre hromozvod budú z pozinkovanej guľatiny. Do 

základových pásov budú pred betonážou osadené chráničky pre prívod príslušných 

ležatých rozvodov. Nepredpokladá sa výskyt podzemnej vody, pre odvod zrážkových 

vôd bude po obvode objektu 

položené drenážne potrubie z perforovanej plastovej rúry DN 100, vyústené do 

retenčnej nádrže. 

 

Zvislé konštrukcie 

Obvodové a nosné murivo je z keramických tvaroviek systému Porotherm 30 

profi. Murivo bude vymurované na tenkovrstvovú maltu porotherm profi- Prvá rada 

keramických tvaroviek bude osadená na vápenno-cementovú maltu hr. 10mm . 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 Porotherm dodržiavať všetky technologické pravidlá pre 

murovanie uvádzané výrobcom. Vnútorná stena medzi garážou a ostatnou časťou objektu 

je vymurovaná z keramických tvaroviek Porotherm 30 T profi, ktoré sú vyplnené 

minerálnou vlnou. Vnútorné priečky budú vymurované z keramických tvaroviek 

Porotherm 14 profi, s povrchovou úpravou - sádrovou omietkou. 

 

Vodorovné stropné konštrukcie 

Strop nad 1NP a 2NP  je navrhnutý ako železobetónová stropná doska vystužená 

v jednom smere, hrúbky 200 mm. Schodisko je navrhnuté ako železobetónová 

monolitická konštrukcia, jeden krát zalomená. Hrúbka Schodiskovej dosky je 140 mm 

a je uložená na ŽB prievlaku a na obvodom múre. 

 

Strecha, strešné krytiny 

Strecha je jednoplášťová plochá. Strešný plášť je zložený z SBS 

modifikovaných asfaltových hydroizolačných pásov, tepelnej vrstvy - izolácie 

z EPS, spádových klinov z kamennej vlny a posledná vrstva z riečneho kameniva. Sklon 

strešnej roviny je 3%. Dažďové vody budú zvedené zvodmi do dažďovej kanalizácie. 

Okolo komínového muriva bude prevedené oplechovanie. Všetky klampiarske prvky sú 

navrhnuté z pozinkovaného plechu. 

 

Komín 

V rodinnom dome je navrhnutý jeden prieduch zo systému Schiedel absolut, 

priemer prieduchu je 150mm, rozmer plášťa je 360x360mm. Murovanie komínového 

telesa sa vykonáva namáčaním ložnej aj styčné špáry do rozmiešanej lepiacej malty 

CKMB a spájanie komínových šamotových vložiek na špárovaciu šamotovú hmotu.  
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Izolácie proti vode a radónu 

Hydroizolácia podlahy v 1.NP a ochrana proti radónu je navrhnutá z SBS 

modifikovaných asfaltových pásov hrúbky 5 mm. Pokladanie a spájanie možno 

vykonávať pri 

teplotách  nad -5 °C. V miestach prestupu inštaláciou je potrebné použiť systémových 

prvkov výrobcu. V miestnostiach sociálneho zariadenia bude aplikovaná pred 

položením dlažby a obkladu na podlahy a u sprchovacích kútov aj na steny 

hydroizolačná tesniaca hmota. 

 

Izolácie tepelné 

Tepelná izolácia obvodového prevetrávaného plášťa  je navrhnutá z 

hydrofobizovanej kamennej vlny Isover Fassil, hr. 200 mm. Tepelná izolácia strechy je 

prevedená zo spádových klinov rockfall monrock max. E z kamennej vlny 

z minimálnou hrúbkou pri strešnom vtoku 100 mm a z tepelných izolačných dosiek 

z EPS Isover 150 S. Podlaha v 1.NP je zateplená v skladbe podlahy penovým  

polystyrénom EPS 150 S hr. 150 mm. 

 

Sádrovláknité práce, podhľady 

Sádrovláknitý podhľad je navrhnutý v 1NP aj v 2.NP.  Sádrovláknité podhľady a 

inštalačné predsteny sú navrhnuté v systéme Knauf. Slúžia na vedenie inštalačných 

rozvodov, na vedenie vzduchotechniky a zvodou zo strechy. 

 

Práce truhliarske 

V interiéri sú navrhnuté drevené dvere s obložkovou zárubňou a posúvne 

drevené dvere so zabudovaným puzdrom v stene. 

 

Práce zámočnícke 

Zábradlie na opornom múre v úrovni 2.NP, zábradlie interiérové na schodisku, 

zábradlie na francúzskych oknách. 

 

Práce klempiarske 

Na streche je navrhnuté oplechovanie komína a atiky titanzinkovým plechom  

hr. 0,6 mm. Oplechovanie vonkajších parapetov okien je z titanzinkového  plechu. 

 

Požiárne uzávery 

Nevyskytujú sa. 

 

Podlahy 

Keramická dlažba - hygienické zariadenia, chodba, zádverie a technická 

miestnosť, kuchyňa, sklad, práčovňa a garáž. Na terase bude vykonaná betónová dlažba. 

Obytné miestnosti budú mať vinylovú podlahu. Prechod nášľapnej vrstvy medzi 

laminátovou podlahou a keramickou dlažbou bude riešený krycou podlahovou 
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hliníkovou lištou. V mokrých prevádzkach bude použitá protišmyková dlažba (μ = 0,6). 

Všetky rozhrania podláh v mieste dverí budú riešené pomocou hliníkových 

prechodových líšt. V objekte je navrhnuté teplovodné podlahové kúrenie. 

 

Vnútorné povrchové úpravy (obklady, nátery, maľby) 

Na murovaných priečkach bude vykonaná sádrová omietka + 2x náter 

disperznou farbou, sadrovláknité dosky budú opatrené 2x náterom na sadrovlákno. 

V hygienických zariadeniach sú navrhnuté keramické obklady stien aj v 

kuchyni v mieste kuchynskej linky. 

 

Vonkajšie povrchové úpravy 

Ako vonkajšia povrchová úprava obvodového plášťa budú použité veľkoformátové 

fasádne kompaktné obkladové dosky fundermax z vysokotlakého laminátu (HPL) šedej 

farby. Dosky sú kotvené na hliníkový profil iltegro vario pomocou nerezových šróbov. 

 

b) konštrukčné a materiálové riešenie 

 

Všetky konštrukcie budú navrhnuté podľa platných noriem a budú splňovať všetky 

potrebné požiadavky. Základové konštrukcie budú prevedené z monolitického prostého 

betónu ako 

základové pásy. 

Obvodové konštrukcie objektu budú murované z keramických tvárnic Heluz opatrené 

kontaktným zateplovacím systémom. Vnútorné nosné konštrukcie budú prevedené z 

keramických tvárnic Heluz, taktiež aj vnútorné nenosné priečky. 

Stropná konštrukcia nad 1NP a 2NP bude z keramických stropných panelov Heluz. 

V objekte bude samonosné schodisko s drevenými stupnicami votknuté do ŽB steny. 

Strešná konštrukcia bude plochá jednoplášťová. Strecha bude doplnená tepelnou 

izoláciou z minerálnej vlny 

a hydroizoláciou z asfaltových pásov. 

 

Vnútorné dvere budú drevené s obložkovými zárubňami. Okenné konštrukcie 

a vstupné dvere budú drevohliníkové Slavona HA110. 

 

c) mechanická odolnosť a stabilita 

 

Konštrukcie stien, stropov, prievlakov, základov, sú navrhnuté 

podľa statického výpočtu tak, aby zaťaženie na konštrukcie pôsobiace v priebehu 

výstavby 

nemalo za následok: 

- zrútenie stavby alebo jej časti 

- väčší stupeň neprípustného pretvorenia 

- poškodenie iných častí stavby alebo zariadení alebo inštalovaného vybavenia 
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následkom významnej deformácie nosnej konštrukcie 

- poškodenie v prípade, keď je rozsah neúmerný pôvodnej príčine. 

 

Stabilita a mechanická odolnosť je zaistená stužením objektu železobetónovými 

vencami. 

 

B.2.7 Základná charakteristika technických zariadení 

 

a) technické riešenie 

 Vnútorný vodovod: 

Vnútorný vodovod bude napojený na vodovodnú prípojku vo vodomernej 

šachte na hranici pozemku. 

 

 Vnútorná kanalizácia: 

  Vnútorná kanalizácia musí obsahovať hospodárne a hygienicky 

nezávadné odvádzanie splaškových, alebo dažďových vôd. Je navrhnutá samostatná 

splašková kanalizácia z objektu ku verejnej stoke. 

 

 Kúrenie: 

  V celom objekte, okrem garáže, je navrhnuté teplovodné kúrenie formou 

podlahového kúrenia. Teplo získavame z primárneho zdroja ale aj z obnoviteľných 

zdrojov energie. Primárny zdroj je plyn, ktorý ohrieva vodu v kondenzačnom kotly 

a ďalej putuje do akumulačného zásobníku. 

  Ako obnoviteľný zdroj energie sú navrhnuté fotovoltaické panely na 

výrobu elektrickej energie a solárne vákuové trubicové kolektory, na ohrev vody. 

 

 

b) výčet technických zariadení budov 

 - Zdravotne technické inštalácie 

 - Rozvody pitnej vody 

 - Elektrorozvody vrátane uzemnenia 

 - Kanalizácia 

 - Teplovodné vykurovanie 

 

B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 

 

a) rozdelenie stavby a objektov do požiarnych úsekov 

b) výpočet požiarného rizika a stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti 

c) zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov vrátane 

požiadavkov na zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií 

d) zhodnotenie evakuácie osôb vrátane vyhodnotenia únikových ciest 

e) zhodnotenie odstupových vzdialeností a vymedzenie požiarne nebezpečného 
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priestoru 

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

rozmiestnenia vnútorných a vonkajších odberných miest 

g) zhodnotenie možnosti prevedenia požiarneho zásahu (prístupové komunikácie, 

zásahové cesty) 

h) zhodnotenie technických a technologických zariadení stavby (rozvodné potrubia, 

vzduchotechnické zariadenia) 

i) posúdenie požiadavkov na zabezpečenie stavby požiarne bezpečnostnými 

zariadeniami 

j) rozsah a spôsob rozmiestnenia výstražných a bezpečnostných značiek a tabuliek 

 

Je riešené samostatne v prílohe D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie. 

 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 

 

a) kritéria tepelne technického hodnotenia 

b) energetická náročnosť stavby 

c) posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energií 

Je riešené samostatne v prílohe Stavebná fyzika. 

 

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné 

a komunálne prostredie 

 

Objekt bude vykurovaný teplovodnými rozvodmi umiestnenými v podlahe. 

Zdrojom 

tepla je stacionárny plynový kondenzačný kotol Wiessmann Vitopend 100-W WH1D. 

Vetranie objektu je zaistené pomocou vzduchotechniky s rekuperáciou vzduchu. 

Pri výstavbe a následnom prevádzkovaní budú vznikať odpady, s ktorými bude 

nakladané podľa zákona č 185/2001 Zb . o odpadoch a vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia č. 376/2001 Zb. o hodnotení nebezpečných vlastností odpadov, 381/2001 Zb. 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, 

zoznam nebezpečných odpadov, 383/2001 Zb . o podrobnostiach nakladania s odpadmi. 

Likvidácia odpadov v dobe prevádzky objektu bude prebiehať bežným 

spôsobom 

(odpad sa bude ukladať do jemu určených kontajnerov) a pravidelne odvážať. Odpady 

vznikajúce pri výstavbe budú na základe zmluvného vzťahu odvážané na skládku k 

tomuto účelu určenú. 

Splaškové vody budú zvedené do kanalizačnej stoky (severná strana pozemku). 
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B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho 

prostredia 

 

a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia 

Podľa radónového posudku bol zistený stredný radónový index pozemku. Ako 

ochrana proti prestupu radónu do stavby bude použitý SBS modifikovaný asfaltový pás 

s certifikovanou odolnosťou proti prestupu radónu (ELASTEK 50 special mineral). 

 

b) ochrana pred blúdnymi prúdmi 

Nevyskytujú sa. 

 

c) ochrana pred technickou seizmicitou 

Nevyskytuje sa. 

 

d) ochrana pred hlukom 

Hlavná ochrana pred hlukom bude zaistená vzduchovou a kročejovou 

nepriezvučnosťou použitých konštrukcií. Obvodové steny objektu sú navrhnuté ako 

ťažké, všetky podlahy sú navrhnuté ako plávajúce, teda dilatované tepelnou izoláciou 

od všetkých priľahlých konštrukcií. 

 

e) protipovodňové opatrenia 

Nevyskytujú sa. 

 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 
 

a) napojovacie miesta technickej infraštruktúry 

Sú dané správcami technickej infraštruktúry. 

 

b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 

 

SO 07 Vodovodná prípojka 

Bude vykonaná navrtávkou liatinovej vetvy existujúceho verejného vodovodu. 

Vlastné potrubia bude zvárané plastové s priemerom 32 mm. Vodomerná súprava bude 

umiestnená vo vodomernej šachte na pozemku investora. Dĺžka prípojky 13,0 m. 

 

SO 11 Kanalizačná prípojka 

Spád prípojky je 3% smerom ku kanalizačnej šachte. Priemer potrubia je 

200 mm a dĺžka prípojky je 62,0 m. 

 

SO 12 Dažďová kanalizácia 

Odvod dažďovej vody bude prevedený zvodom do dažďovej kanalizácie. 
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SO 09 Prípojka NN 

Napojenie na zdroj elektrickej energie rodinného domu bude z existujúceho 

podzemného vedenia nízkeho napätia (NN). Distribúcia káblovou prípojkou NN 1kV, 

ktorá je riešená samostatným dielom projektovej dokumentácie. Meranie spotreby 

elektrickej energie bude umiestnené v skrini umiestnenej na severnej strane pozemku 

prístupnej z verejnej komunikácie. 

 

SO 08 Prípojka plynu 

Na hranici pozemku bude osadený hlavný uzáver plynu (HUP) a plynomer. 

Dĺžka prípojky 11,0m 

 

SO 05 Oplotenie 

Pozemok bude oplotený pletivom z pozinkovaného drôtu v = 1,8 m. 

Dĺžka 199,0 m. 

 

B.4 Dopravné riešenie 
 

a) popis dopravného riešenia 

Prístup na stavenisko je z priľahlej verejnej komunikácie z ulice Ostrovačická. 

Stavenisková doprava bude realizovaná v rámci pozemku aj priľahlej 

komunikácie. 

 

b) napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru 

Od objektu bude vjazd na verejné priestranstvo zaistený vybudovaním spevnenej 

plochy z betónovej dlažby. Spevnená plocha bude ohraničená obrubníkmi. Na hrane 

komunikácie bude osadený sklopený obrubník. 

 

 

c) doprava v kľude 

Nevyskytuje sa. 

 

d) pešie a cyklistické chodníky 

Nevyskytujú sa. 

 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 
 

a) terénne úpravy 

Výstavbou nadštandardného rodinného domu dôjde k zásadným zmenám v 

nivetelete terénu. Projekt rodinného domu je navrhnutý aby čo najviac kopíroval 

pôvodný terén ale konečná úprava sa nezaobišla bez veľkých zásahov do pôvodného 
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terénu a tak sa po obvode pozemku navrhol oporný múr, ktorý zabezpečí že zmena 

terénu na pozemku, nezasiahne do susedných parcel. 

b) použité vegetačné prvky 

Nespevnený terén bude zatrávnený, budú vysadené krovité rastliny. 

 

c) biotechnické opatrenia 

Nevyskytujú sa. 

 

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

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

Pri uskutočňovaní stavby budú minimalizované vplyvy na životné prostredie a 

budú dodržiavané zásady ako napr: 

- všetky odpady sa budú likvidovať v súlade s platnými zákonmi a predpismi, ako je 

zákon č 185/2001 Zb. o odpadoch a pod. 

- mechanizácia bude udržiavaná podľa platných plánov údržby v zodpovedajúcom 

technickom stave a budú stanovené preventívne opatrenia proti únikom ropných látok 

V priebehu stavby budú vznikať v istej miere negatívne vplyvy na okolie, 

predovšetkým čo sa týka hluku zo stavebnej činnosti. S ohľadom na blízkosť objektov 

určených pre bývanie bude stavebná činnosť vykonávaná iba v denných hodinách. 
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Pri realizácii výstavby sa nepredpokladá znečistenie podzemných vôd. Prípadná 

havária na strojnom zariadení dodávateľa stavby bude ihneď eliminovaná a prípadná 

zemina znečistená únikami ropných látok bude odvezená na dekontamináciu. 

 

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 

V objekte nebude prebiehať žiadna výrobná činnosť a nebude teda negatívne 

ovplyvňovať prírodu a krajinu. 

 

c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 

V okolí objektu sa nenachádzajú žiadne lokality chránených území Natura 2000. 

 

d) návrh zohľadnenia podmienok zo záverov zisťovacieho riadenia alebo 

stanoviska EIA 

Vzhľadom k charakteru stavby objekt nepodlieha posúdenieu EIA 

(Environmental Impact Assessment) ani nevyžaduje zisťovacie konanie. 

 

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

ochrany podľa iných právnych predpisov 

V okolí objektu sa nenachádzajú žiadne bezpečnostné pásma. 
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B.7 Ochrana obyvateľstva 
 

V priebehu stavby bude z bezpečnostných dôvodov vykonané provizórne 

ohraničenie staveniska drôteným oplotením do výšky 1,8 m proti vstupu nepovolaných 

osôb. 

 

B.8 Zásady organizácie výstavby 
 

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

 

b) odvodnenie staveniska 

Na verejnú kanalizačnú sieť. 

 

c) napojenie stavby na stávajúcu dopravnú infraštruktúru 

Od objektu bude vjazd na verejné priestranstvo zaistený vybudovaním spevnenej 

plochy od garáže. Na hrane komunikácie bude osadený 

sklopený obrubník. 

 

d) vplyv prevádzania stavby na okolné stavby a pozemky 

Výstavba RD nemá zásadný negatívny vplyv na okolité pozemky a stavby na 

nich. 

 

e) ochrana okolia a požiadavky na asanácie, demolície, výrub zelene 

Nevyskytujú sa. 

 

f) maximálne zaberanie pre stavbu (dočasné/trvalé) 

Nevyskytuje sa. 

 

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

likvidácia 

Bežný komunálny odpad bude skladovaný v nádobách podľa požiadavkov. 

Likvidácia je zaistená pravidelným zvozom a ukladaním na miestnu skládku 

komunálneho odpadu. Odpady budú triedené a na ďalšie využitie alebo zneškodnené 

budú odovzdané do zariadenia na to určených. Ostatné odpady ako sklo, papier, plast 

a pod. je možné ukladať do zvozných nádob. 

 

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

Zemné práce nebudú vyžadovat vytvorenie deponií, iba čásť vyťaženej zeminy 

bude použitá na vegetačné úpravy. 
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i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 

Pri uskutočňovaní stavby budú minimalizované vplyvy na životné prostredie a 

budú dodržiavané zásady ako napr: 

- všetky odpady sa budú likvidovať v súlade s platnými zákonmi a predpismi, ako je 

zákon č 185/2001 Zb. o odpadoch a pod. 

- mechanizácia bude udržiavaná podľa platných plánov údržby v zodpovedajúcom 

technickom stave a budú stanovené preventívne opatrenia proti únikom ropných látok 

V priebehu stavby budú vznikať v istej miere negatívne vplyvy na okolie, 

predovšetkým čo sa týka hluku zo stavebnej činnosti. S ohľadom na blízkosť objektov 

určených pre bývanie bude stavebná činnosť vykonávaná iba v denných hodinách. 

Pri realizácii výstavby sa nepredpokladá znečistenie podzemných vôd. Prípadná 

havária na strojnom zariadení dodávateľa stavby bude ihneď eliminovaná a prípadná 

zemina znečistená únikami ropných látok bude odvezená na dekontamináciu. 

 

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 musia byť dodržiavané všetky platné vyhlášky a predpisy o 

bezpečnosti pri práci. V zásade platí nariadenie vlády č. 591/2006 zo dňa 12. decembra 
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2006 o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 

prácach na staveniskách. 

Dodávateľ je povinný oboznámiť svojich subdodávateľov s požiadavkami 

bezpečnosti práce obsiahnutými v projekte stavby a v dodávateľskej dokumentácii. 

Na viditeľnom mieste bude umiestnená tabuľa s číslami prvej pomoci, požiarnej 

ochrany, vedenie stavby a výstražné tabule upozorňujúce na zákaz vstupu nepovolaným 

osobám do priestoru výstavby. 

 

k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknuých stavieb 

 Rodinný dom nebude užívaný osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu ani 

orientácie, preto objekt nie je navrhovaný na požiadavky bezbariérového užívania. 

 

l) zásady pre dopravne inženierské opatrenia 

Pri vykonávaní prác je nutné dbať na bezpečnosť z hľadiska cestnej premávky. 

Pri využívaní existujúcich inžinierskych sietí pre výstavbu si dodávatelia dohodnú 

spôsob napojenia a meranie so správcami týchto sietí. Pred odovzdaním jednotlivých 

stavenísk, najneskôr však pri ich odovzdávaní, je nutné vytýčiť všetky podzemné 

inžinierske siete. Bez tohto vytýčenia nie je možné začať žiadne výkopové práce. Pri 

realizácii je nutné rešpektovať ich ochranné pásma. Všetci účastníci výstavby musia byť 

preškolení a dodržiavať bezpečnosť práce. Výkopy pri realizácii inžinierskych sietí 

musia byť riadne označené. 
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m) stanovenie špeciálnych podmienok pre provádzanie stavby (prevádzanie stavby 

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

Nie je nutné stanoviť špeciálne podmienky pre prevádzanie stavby. 

 

 

Súhrnná technická správa bola vypracovaná podľa ustanovenia vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

o dokumentácií stavieb podľa prílohy 6) v rozsahu pre prevedenie stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dňa 13.5.2017 

 

 

    Marek Krištof 
autor práce  
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D.1.1.a TECHNICKÁ SPRÁVA 

 
Identifikačné údaje 
 

Údaje o stavbe 

 

a) Názov stavby: Nadštandardný rodinný dom 

 

b) Miesto stavby:       k.ú. Brno - Žebětín 

         parc. č. 1607/8 a 1607/68 

         ul.Ostrovačická 61 

     641 00 Brno-Žebětín 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Stavebník: Karol Šálek  

  Nezábudková 18 

  971 01 Prievidza 

 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

 

Projektant: Marek Krištof  

  Slovenská 3/1 

  90 031 Stupava 

 

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

Rodinný dom je navrhnutý s jednou bytovou jednotkou pre štvorčlennú rodinu. 

Podlahová plocha bytovej jednotky je 348,29 m2. 

 

 

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

bezbariérové užívanie stavby 

 
 Umiestnenie a tvar objektu SO 01 je vždy nutné spájať s okolitým 

terénom. Na osadenie do terénu mali vplyv výškové pomery a úroveň miestnej 

komunikácie. 

Rodinný dom je navrhnutý ako samostatne stojaca stavba s dvomi nadzemnými 

podlažiami. V 1.NP je navrhnutá kľudová časť s dvomi detskými izbami, spálňou 

a hosťovskou izbou so vstupmi na terasu. Ďalej sa tam nachádza šatník a práčovňa. 

V 2.NP sa nachádza hlavný vstup do objektu zo západnej časti domu. Nachádza sa tam 

aj vjazd do garáže, ktorá je navrhnutá pre dve osobné automobily. 2.NP ssa nachádza 

sklad a technická miestnosť prístupné z garáže. Ďalej sa tam nachádza spoločenská  
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zóna t.j. velká obývacia miestnosť s jedálňou a kuchyňou so vstupom na terasu, kde sa 

nachádza bazén s vírivkou. V 2.NP je tiež pracovňa, posilovňa a hygienická miestnosť. 

 Obvodové a vnútorne nosné murivo je vymurované z keramických tvaroviek 

Porotherm 30 Profi na tenkovrstvovú maltu. Nosné murivo je ukončené 

železobetónovým stužujúcom vencom. Obvodové múry budú zateplené kamennou 

vatou a je navrhnutá prevetrávaná fasáda. Na povrchu vetranej fasády budú laminátové 

dosky šedej farby. Sokel obvodového plášťa bude obložený prírodným kameňom. Ako 

výplne otvorov boli navrhnuté drevohliníkové okna s predsadenou montážou, v úrovni 

tepelnej izolácie. Konštrukcia stropu nad 1.NP a 2.NP je navrhnutá ako železobetónová 

monolitická stropná doska. Objekt bude zastrešený plochou jednoplášťovou strechou. 

Najvyšší bod plochej strechy je +4,560 m. Objekt bude orientovaný vchodom do 

bytovej časti, ako aj do prevádzky k príjazdovej spevnenej komunikácii, a to z 

východnej strany. 

 

D.1.1.a.3 Konštrukčné a stavebne technické riešenie a technické 

vlastnosti stavby 

 
Zemné práce 

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. 

 

Základové konštrukcie 

Základové konštrukcie sú navrhnuté ako základové monolitické pásy z betónu 

C25/30. Šírka pásov je 600 mm. Úroveň základovej škáry je volená tak, aby založenie 

bolo vykonané v prírodnom teréne a v nezámrznej hĺbke. Základové pásy budú 

vybetónované priamo do výkopu, nadzemná časť bude prevedená z betónových 

debniacich tvárnic vyliatych betónom a poprekladané betonársku vodorovnou a zvislou 

výstužou. Do základovej škáry bude pred betonážou uložené zemniace vedenie napr 

pozinkovaná pásovinaa vývody pre hromozvod budú z pozinkovanej guľatiny. Do 

základových pásov budú pred betonážou osadené chráničky pre prívod príslušných 

ležatých rozvodov. Nepredpokladá sa výskyt podzemnej vody, pre odvod zrážkových 

vôd bude po obvode objektu 

položené drenážne potrubie z perforovanej plastovej rúry DN 100, vyústené do 

retenčnej nádrže. 

 

Zvislé konštrukcie 

Obvodové a nosné murivo je z keramických tvaroviek systému Porotherm 30 

profi. Murivo bude vymurované na tenkovrstvovú maltu porotherm profi- Prvá rada 
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keramických tvaroviek bude osadená na vápenno-cementovú maltu hr. 10mm . 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 Porotherm dodržiavať všetky technologické pravidlá pre 

murovanie uvádzané výrobcom. Vnútorná stena medzi garážou a ostatnou časťou objektu 

je vymurovaná z keramických tvaroviek Porotherm 30 T profi, ktoré sú vyplnené 

minerálnou vlnou. Vnútorné priečky budú vymurované z keramických tvaroviek 

Porotherm 14 profi, s povrchovou úpravou - sádrovou omietkou. 

 

Vodorovné stropné konštrukcie 

Strop nad 1NP a 2NP  je navrhnutý ako železobetónová stropná doska vystužená 

v jednom smere, hrúbky 200 mm. Schodisko je navrhnuté ako železobetónová 

monolitická konštrukcia, jeden krát zalomená. Hrúbka Schodiskovej dosky je 140 mm 

a je uložená na ŽB prievlaku a na obvodom múre. 

 

Strecha, strešné krytiny 

Strecha je jednoplášťová plochá. Strešný plášť je zložený z SBS 

modifikovaných asfaltových hydroizolačných pásov, tepelnej vrstvy - izolácie 

z EPS, spádových klinov z kamennej vlny a posledná vrstva z riečneho kameniva. Sklon 

strešnej roviny je 3%. Dažďové vody budú zvedené zvodmi do dažďovej kanalizácie. 

Okolo komínového muriva bude prevedené oplechovanie. Všetky klampiarske prvky sú 

navrhnuté z pozinkovaného plechu. 

 

Komín 

V rodinnom dome je navrhnutý jeden prieduch zo systému Schiedel absolut, 

priemer prieduchu je 150mm, rozmer plášťa je 360x360mm. Murovanie komínového 

telesa sa vykonáva namáčaním ložnej aj styčné špáry do rozmiešanej lepiacej malty 

CKMB a spájanie komínových šamotových vložiek na špárovaciu šamotovú hmotu.  

 

 

Izolácie proti vode a radónu 

Hydroizolácia podlahy v 1.NP a ochrana proti radónu je navrhnutá z SBS 

modifikovaných asfaltových pásov hrúbky 5 mm. Pokladanie a spájanie možno 

vykonávať pri 

teplotách  nad -5 °C. V miestach prestupu inštaláciou je potrebné použiť systémových 

prvkov výrobcu. V miestnostiach sociálneho zariadenia bude aplikovaná pred 

položením dlažby a obkladu na podlahy a u sprchovacích kútov aj na steny 

hydroizolačná tesniaca hmota. 

 

Izolácie tepelné 

Tepelná izolácia obvodového prevetrávaného plášťa  je navrhnutá z 

hydrofobizovanej kamennej vlny Isover Fassil, hr. 200 mm. Tepelná izolácia strechy je 
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prevedená zo spádových klinov rockfall monrock max. E z kamennej vlny 

z minimálnou hrúbkou pri strešnom vtoku 100 mm a z tepelných izolačných dosiek 

z EPS Isover 150 S. Podlaha v 1.NP je zateplená v skladbe podlahy penovým  

polystyrénom EPS 150 S hr. 150 mm. 

 

Sádrovláknité práce, podhľady 

Sádrovláknitý podhľad je navrhnutý v 1NP aj v 2.NP.  Sádrovláknité podhľady a 

inštalačné predsteny sú navrhnuté v systéme Knauf. Slúžia na vedenie inštalačných 

rozvodov, na vedenie vzduchotechniky a zvodou zo strechy. 

 

Práce truhliarske 

V interiéri sú navrhnuté drevené dvere s obložkovou zárubňou a posúvne 

drevené dvere so zabudovaným puzdrom v stene. 

 

Práce zámočnícke 

Zábradlie na opornom múre v úrovni 2.NP, zábradlie interiérové na schodisku, 

zábradlie na francúzskych oknách. 

 

Práce klempiarske 

Na streche je navrhnuté oplechovanie komína a atiky titanzinkovým plechom  

hr. 0,6 mm. Oplechovanie vonkajších parapetov okien je z titanzinkového  plechu. 

 

Požiárne uzávery 

Nevyskytujú sa. 

 

Podlahy 

Keramická dlažba - hygienické zariadenia, chodba, zádverie a technická 

miestnosť, kuchyňa, sklad, práčovňa a garáž. Na terase bude vykonaná betónová dlažba. 

Obytné miestnosti budú mať vinylovú podlahu. Prechod nášľapnej vrstvy medzi 

laminátovou podlahou a keramickou dlažbou bude riešený krycou podlahovou 

hliníkovou lištou. V mokrých prevádzkach bude použitá protišmyková dlažba (μ = 0,6). 

Všetky rozhrania podláh v mieste dverí budú riešené pomocou hliníkových 

prechodových líšt. V objekte je navrhnuté teplovodné podlahové kúrenie. 

 

Vnútorné povrchové úpravy (obklady, nátery, maľby) 

Na murovaných priečkach bude vykonaná sádrová omietka + 2x náter 

disperznou farbou, sadrovláknité dosky budú opatrené 2x náterom na sadrovlákno. 

V hygienických zariadeniach sú navrhnuté keramické obklady stien aj v 

kuchyni v mieste kuchynskej linky. 

 

Vonkajšie povrchové úpravy 
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Ako vonkajšia povrchová úprava obvodového plášťa budú použité veľkoformátové 

fasádne kompaktné obkladové dosky fundermax z vysokotlakého laminátu (HPL) šedej 

farby. Dosky sú kotvené na hliníkový profil iltegro vario pomocou nerezových šróbov. 

 

 

Technická správa bola vypracovaná podľa ustanovenia vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

o dokumentácií stavieb podľa prílohy 6) v rozsahu pre prevedenie stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dňa 13.5.2017 

 

 

    Marek Krištof 
autor práce  
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Záver 

 
Nadštandardný rodinný dom som sa snažil riešiť tak, aby svojou architektúrou 

spadal do okolitej zástavby a aby čo možno najlepšie spĺňal náročne požiadavky na 

modernú architektúru. Objekt som dispozične členil, či už ku svetovým stranám, ale aj 

vzhľadom k prístupovej komunikácií a okolitej zástavbe. Z konštrukčného hľadiska som 

sa snažil vybrať materiály a navrhovať skladby konštrukcií, ktoré sú bežne dostupné na 

našom trhu a sú dlhodobo overené v prxi. Ďalej som sa snažil o návrh domu, ktorý bude 

zaisťovať príjemné prostredie užívateľom aj návštevníkom. Stavba svojou veľkosťou  

a členitosťou spadá do kategórie energetického štítku triedy A – veľmi úsporná. Pevne 

verím, že som projektom nadštandardného rodinného domu splnil všetky požiadavky ku 

správnemu návrhu. Vypracovaním bakalárskej práce som sa dozvedel veľa nových 

informácií a skúseností, ktoré mi budú ako verím, užitočné v ďalšej činnosti v obore. 
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Normy 

ČSN 01 3420 (2004) - Výkresy pozemných stavieb - kreslenie výkresov stavebnej časti 

ČSN 73 4301 (2004) - Obytné budovy 

ČSN 73 0540-1 (2005) - Tepelná technika - čast 1: Terminológia 
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Právne predpisy 
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č. 62/2013 Zb. 

Vyhláška č. 268/2009 Zb., o technických požiadavkoch na stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Zb., o obecných technických požiadavkoch zabezpečujúcich 

bezbariérové užívanie stavieb 

Nariadenie vlády č. 591/2006 Zb., o bližších minimálnych požiadavkoch na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci na staveniskách 

Zákon č. 185/2001 Zb., o odpadoch 

Vyhláška č. 376/2001 Zb., o hodnotení nebezpečných vlastností odpadov 

Vyhláška č. 381/2001 Zb., ktorou sa stanoví Katalóg odpadov 

Vyhláška č. 383/2001 Zb., o podrobnostiach nakladania s odpadmi 

Vyhláška č. 23/2008 Zb., o technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb v znení 

vyhlášky č. 268/2011 Zb. 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 
 

č. p.  číslo parcely 

k. ú.   katastrálne územie 

NP   nadzemné podlažie 

EPS   expandovaný polystyrén 

KZS   konštrukčný zateplovací system 

NN   nízke napätie 

DN   diameter nominal (menovitý priemer) 

HUP   hlavný uzáver plynu 

P+D   pero a drážka 

EIA   Environmental Impact Assessement 

RD   rodinný dom 

OSB   lisovaná drevoštiepková doska 

TI   tepelná izolácia 

PT   pôvodný terén 

UT   upravený terén 

SPB   stupeň požiarnej bezpečnosti 

ŽB   železobetón 

PD   projektová dokumentácia 

PÚ   požiarný úsek 

NÚC   nechránená úniková cesta 

PHP  prenosný hasiaci prístroj 

SDK  sadrokartón  

VC   vápenno-cementová omietka  

m. n. m.  metre nad morom  

B. p. v   Balt po vyrovnaní (výškový systém)  

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické siete katastrálny (súradnicový systém)  

PB   polohový bod  

DN  menovitý vnútorný priemer potrubí 

Rdt  únosnosť  

http://www.fatraclick.cz/
http://www.rako.cz/
http://www.geology.cz/
http://www.cad-detail.cz/
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NÚC  nechránená úniková cesta  

PHP  prenosný hasiaci prístroj  

ϴai   návrhová teplota interiéru  

ϴe   návrhová teplota exteriéru  

Φi   vlhkosť v interiéri  

fRsi   teplotní faktor  

HT   merná strata prestupom tepla  

Uem   priemerný súčiniteľ prestupu tepla  

Uem,rec  doporučený súčiniteľ prestupu tepla  

Uem,rq  požadovaný súčiniteľ prestupu tepla  

bi činiteľ  teplotná redukcia  

UT   upravený terén  

PT   pôvodný terén  

Φ   priemer  

%   percento  

Rw   vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť  

R´w  vážená stavební vzduchová nepriezvučnosť  

k   výpočtová korekcia 
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D.1.1.01 PÔDORYS 1.NP     M – 1:50 
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