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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).  

 doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. 
Vedoucí bakalářské práce  

 

 



  Bakalárska práca rieši dvojpodlažný rodinný dom, čiastočne podpivničený,  

zastrešený plochou strechou. Dom sa nachádza na okraji malej dedinky Mariánka na 

západnom Slovenku. Je určený pre bývanie štvorčlennej rodiny.  

  Konštrukčný systém hornej stavby je tvorený zo stavebného systému Ytong. 

Obvodové steny suterénnej časti sú zhotovené z debniacich betónových tvárnic a 

tepelnej izolácie. Dom je rozdelený na dvojpodlažnú časť zastrešenou vegetačnou 

strechou a jednopodlažnú časť  zastrešenou pochôdznou strechou, na ktorú je prístup z 

druhého nadzemného podlažia. Na severozápadnej časti domu je navrhnutá 

odvetrávaná fasáda na nosných kovových roštoch s nehorľavými cementotrieskovými 

doskami.  

  Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza zádverie, chodba so schodiskovým 

priestorom, obývacia izba spojená s jedálňou a kuchyňou, komora, samostatné WC, 

pracovňa a hosťovská izba. Druhé nadzemné podlažie je zložené z dvoch detských izieb, 

spálne, v ktorej sa nachádza samostatná kúpelňa so šatníkom. Ďalej je tu 

navrhnutá kúpelňa a šatník, primárne určené pre užívateľov detských izieb a terasa, na 

ktorú je prístup z chodby. Suterénnu časť tvorí saunovací priestor, technická miestnosť 

spojená s práčovňou a skladovací priestor.  

 

rodinný dom, murovaný rodinný dom, čiastočne podpivničený, pórobetónové tvárnice, 

plochá strecha, vegetačná strecha, pochôdzna strecha, odvetrávaná fasáda 

 The bachelor thesis solves a two-storey family house, with partial basement, 

roofed with a flat roof. The house is located on the outskirts of a small village Mariánka 

in western Slovakia. It is designed for the housing of a four-member family.  

 The above-ground floor is designed from Ytong block. External wall of the 

basement are designed from permanent concrete formwork and thermal insulation. 

The house is divided into a two-storey part roofed with a vegetation roof and a single-

storey part roofed with a walkable flat roof, which is accessible to the second floor.  

In the northwest part of the house there is a ventilated facade designed from bearing 

steel grid with non-flammable chipboards. 

 On the first floor there is a vestibule, a corridor with a staircase, a living room 

connected with a dining room and a kitchen, a food chamber, a separate toilet, a study 

room and a guest room. The second floor consists of two children's bedrooms, a 

bedroom with a separate bathroom with a wardrobe. Furthermore, there is a designed 

bathroom and wardrobe, primarily designed for use by children and a terrace accessed 

from the corridor. The basement consists of a sauna area, a utility room and a storage 

space. 

 

 



family house, masonry system, partial basement, aerated concrete block, vegetation 

roof, flat roof, walkable flat roof, ventilated facade,    
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 Bakalárska práca je zameraná na návrh dvojpodlažného, čiastočne 

podpivničeného rodinného domu s plochou strechou. Pozemok je rovinného charakteru 

a nachádza sa na okraji obce Mariánka. Rodinný dom tvorí dvojpodlažná časť zastrešená 

vegetačnou plochou strechou a jednopodlažná časť zastrešená pochôdznou strechou. 

Súčasťou objektu je garáž pre jeden automobil, z ktorej je prístup do kôlne. Z garáže je 

prístup do rodinného domu cez šatník do zádveria. Juhozápadná časť objektu je 

navrhnutá s odvetrávanou fasádou, z nehorľavých cementotrieskových dosiek, ktoré 

vytvárajú dojem dreveného obkladu.   

 Cieľom je navrhnúť rodinný dom v súlade s platnými českými technickými 

normami a predpismi.  



 

13 

 

 
 

 

  



 

14 

 

 

 

 
a) názov stavby 

Zděný rodinný dům z pórobetonových tvárnic 

b) miesto stavby 

Na vinohradoch 975/4, 900 33  Mariánka 

c) predmet projektovej dokumentácie 

Dokumentácia pre stavebné povolenie dvojpodlažného rodinného domu, 

čiastočne podpivničeného  

 
a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Dalibor Baláž, Radlinkého 13, 901 01  Malacky 

 
a) meno, priezvisko, adresa  

Veronika Balážová, Štefánikova 181, 908 73  Veľké Leváre 

b) meno a priezvisko hlavného projektanta  

Veronika Balážová, Štefánikova 181, 908 73  Veľké Leváre 

 

 
Podklady pre vypracovanie tejto projektovej dokumentácie sú: 

o  Výpis z katastrálnej mapy 

o  Požiadavky investora   

o  Obhliadka stavebnej parcely  

o  Poloha inžinierských sietí  

 

 
a) rozsah riešeného územia 

Pozemok sa nachádza v obci Mariánka, katastrálne územie Mariánka, parc. 

č. 717/49.  

b) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov 

Územie sa nenachádza v pamiatkovej rezervácii, pamiatkovej zóne ani vo 

zvláštne chránenom území. Taktiež sa nenachádza v záplavovom území. 

c) údaje o odtokových pomeroch 

Dažďová voda zo striech a pivničných svetlíkov bude odvádzaná do 

dažďovej kanalizácie. Povrchová voda bude vsakovaná do priľahlých 

zatrávnených plôch pozemku.  

d) údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, alebo ak je vydané 

územné rozhodnutie alebo územné opatrenie, poprípade alebo ak je vydaný 

územný súhlas 

Miesto stavby je v súlade s územným plánom obce Mariánka.  



 

15 

 

e) údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou  

Je v súlade s územným rozhodnutím. 

f) údaje o dodržaní všeobecných požiadaviek na využitie územia 

Stavba je v súlade so všeobecnými požiadavkami na využitie územia. 

g) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 

Všetky požiadavky dotknutých úradov boli splnené. 

h) zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Stavby sa netýkaju žiadne výnimky ani uľavové riešenia. 

i) zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií 

Nevyskytujú sa žiadne súvisiace a podmieňovacie investície. 

j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých prevádzaním stavby 

 

o parc. č. 717/19 – výmera – 1216,32 m2, typ parcely– C, druh – 

ostatná plocha, majiteľ– Peter Makovič 

o parc. č. 717/77 – výmera – 896,15 m2, typ parcely– C, druh – 

zastavaná plocha a nádvorie, majiteľ– Bubnič Peter 

o parc. č. 717/50– výmera 660,84 m2, typ parcely– C, druh– zastavaná 

plocha a nádvorie, majiteľ – Khmelov Igor 

o par.č. 717/31 – výmera 790 m2, typ parcely– C, druh– ostatná 

plocha, majiteľ– Miškóci Peter  

o parc. č. 717/34 – výmera 720 m2, typ parcely- C, druh– ostatná 

plocha, majiteľ – Miškóciová Edita 

o parc. č. 717/33 – výmera 153 m2, typ parcely- C, druh– ovocný sad, 

majiteľ – Miškóciová Edita 

 

 

 
a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

Nová stavba. 

b) účel užívania stavby 

Stavba určená pre rodinné bývanie. 

c) trvalá alebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov 

Žiadne údaje o ochrane stavby podľa žiadnych právnych predpisov.  

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

požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby 

Stavba nie je riešená ako bezbariérová. 

f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich 

z iných právnych predpisov 

Všetky požiadavky dotknutých orgánov sú splnené. 

g) zoznam výnimiek a iných úľavových riešení 

Nevyskytujú sa. 

h) navrhované kapacity stavby 

Zastavaná plocha objektom SO–01   229,015 m2 
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Celková plocha pozemku    1216,302 m2 

Percento zastavania     27,931 % 

Spevnené plochy      109,503 m2 

Predpokladaný počet osôb    4 

Funkčna jednotka     1 

i) základná bilancia stavby 

Objekt bude napojený na verejný vodovod, vedenie nízkého napätia, 

splaškovu a dažďovú kanalizáciu.  

 

Bilancia potreby vody z vodovodu: 

4 osoby:     150l/os/deň=600 l/deň  

Maximálna denná spotreba vody:   Q= 600·1,25= 0,75 m3/deň 

Ročná spotreba vody Qr= 0,75·365= 273,75 m3 

 

Bilancia splaškových odpadných vôd: 

Denná bilancia: 600 l/deň 

Ročná bilancia: 273,75 m3/rok 

 

Bilancia potreby teplej úžitkovej vody:  

4 osoby: 65 l/os/deň= 260 l/deň 

Potreba tepla: 4,9 kWh/os/deň= 19,6 kWh/deň 

 

Energetická náročnosť budovy: B  

  

j) základné predpoklady výstavby 

Stavba bude zahájená v auguste 2018 a dokončená bude s prihliadnutím 

na technologické prestávky a poveternostné vplyvy v máji 2019. 

k) orientačné náklady stavby 

cca 135 000- 175 000 eur 

l) členenie stavby na objekty, technické a technologické zariadenia 

Členenie stavby na jednotlivé objekty: 

o SO–01 Novostavba rodinného domu 

o SO–02 Terasa 

o SO–03 Odkvapový chodník  

o SO–04 Spevnené plochy- príjazdová cesta a chodník 

o SO–05 Spevnené plochy pre uloženie komunálneho odpadu 

o SO–06 Vodovodná prípojka 

o SO–07 Prípojka silového vedenia nízkeho napätia 

o SO–08 Kanalizačná prípojka splašková 

o SO–09 Kanalizačná prípojka dažďová 
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a) charakteristika stavebného pozemku 

Pozemok s p.č. 717/49 sa nachádza v katastrálnom území Mariánka, 

s celkovou výmerou 1216,302 m2. Pozemok je mierne svahovitý, 

s prevýšením maximálne 2 m. Toto prevýšenie smeruje zo západnej strany 

k východnej strane pozemku. Vstup na pozemok je orientovaný zo 

severozápadnej strany priamo z miestnej komunikácie.  

Na susedných pozemkoch zo severovýchodnej a juhozápadnej 

strany sa nachádzajú rodinné domy. Pozemky na severozápadnej 

a juhovýchodnej strane sú nezastavané. 

b) výpis  a závery prevedených prieskumov a rozborov 

Geologický ani hydrogeologický prieskum nebol prevedený. Pri 

spracovaní projektovej dokumentácie sa vychádzalo z obvyklých pomerov 

v danej lokalite. Uvažovalo sa so zeminou hlinito–piesčitou. 

c) stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma 

Ochranné pásma budú dodržané podľa pokynov správcov 

inžinierskych sietí. 

d) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolované územie a pod. 

Pozemok sa nenachádza v záplavovom ani v poddolovanom území.  

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

odtokové pomery v území 

Stavba nebude mat vplyv na okolité stavby ani pozemky. Dom má 

dostatočné odstupové vzdialenosti od okolitých stavieb a pozemkov.  

f) požiadavky na asanáciu, demolácie, výrub drevín 

Nevyskytujú sa.  

g) požiadavky na maximálne zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 

pozemkov určených k plneniu funkcie lesa 

Pozemok nie je určený k plneniu funkcie lesa ani sa nejedná 

o pozemok poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

h) územne technické podmienky 

Objekt bude napojený na miestnu komunikáciu na ulici 

Vinohradnícka. Ďalej bude objekt napojený na verejný vodovod, splaškovú 

a dažďovú kanalizáciu a na silové vedenie nízkeho napätia. 

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

Výstavba rodinného domu nebude mať žiadne väzby s inými 

stavbami a okolitými pozemkami. 

Stavba bude zahájená v auguste 2018 a dokončená bude 

a prihliadnutím na technologické prestávky a poveternostné vplyvy v máji 

2019. 
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Stavba je určená pre rodinné bývanie. Rodinný dom je 

dvojpodlažný, čiastočné podpivničený, zastrešený dvomi druhmi plochých 

striech. Súčasťou domu je aj garáž určená pre jeden automobil.   

Zastavaná plocha       229,015 m2   

Celková plocha pozemku    1216,302 m2 

Percento zastavania     27,831 % 

Spevnené plochy      109,503 m2 

Predpokladaný počet osôb    4 

Funkčná jednotka     1 

 

 
a)  urbanizmus , územné regulácie, kompozície priestorového riešenia 

Stavba splňuje požiadavky a je v súlade s územne plánovacou 

dokumentáciou katastrálneho územia Mariánka. 

Objekt je vzdialený od uličnej čiary 6,6 m. Vstup na pozemok 

a vchod do domu je orientovaný zo severozápadnej strany od miestnej 

komunikácie.  

Obec je vzdialená od mesta Stupava necelých 7 km a od hlavného 

mesta Bratislava 15 km.  

b) architektonické riešenie – kompozície tvarového riešenia, materiálové 

a farebné riešenie 

Rodinný dom je samostatne stojaci o maximálnych pôdorysných 

rozmeroch 21,200 x 12,905 m. Dom je rozdelený na dve výškové časti 

zastrešený plochou strechou. Dvojpodlažná časť má atypický pôdorysný 

tvar a je zastrešená vegetačnou strechou, jednopodlažná časť má 

pôdorysný tvar obdĺžnikový zastrešený pochôdznou strechou, ktorá slúži 

ako terasa.   

Objekt je zhotovený zo stavebného systému Ytong. Obvodové steny 

sú vymurované z tepelnoizolačných tvárnic Lambda YQ hr. 450 mm. 

Ploché strechy sú vyspádované spádovými klinmi. Na vegetačnej streche 

dvojspádovými klinmi z čadičovej vlny a na pochôdznej streche 

z expandovaného polystyrénu. 

Fasádna omietka je navrhnutá v bielej farbe. Na časti domu je 

navrhnutá odvetrávaná fasáda s nehorľavým cementotrieskovým 

obkladom na nosných kovových roštoch v imitácii dreva vo svetlohnedej 

farbe. Okná a dvere sú vo farbe svetlosivej.  

 

 
 

Vstup do objektu je orientovaný zo severozápadnej strany, kolmo 

na cestnú komunikáciu. Cez vchodové dvere sa dostaneme do prvej 

miestnosti v dome-zádveria. Odtiaľ je možný vstup do garáže cez šatník a 
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ďalej do chodby odkiaľ sa dostaneme ku schodiskovému priestoru. Z tejto 

časti domu sa dostaneme do obývacej izby, ktorá je spojená s jedálenskou 

časťou a s kuchyňou, komora pre skladovanie potravín, samostatné WC, 

pracovňa a hosťovská izba. Pracovňa a hosťovská izba sú orientované na 

juhovýchodnú svetovú stranu. Obývací, kuchynský a jedálenský priestor je 

orientovaný na tri svetové strany a to na severozápad, na ktorom je 

umiestnené okno v kuchynskej časti, ďalej na juhozápad a juhovýchod v 

časti, kde sa nachádza jedáleň a obývacia izba. 

Z obývacej izby je vstup na vonkajšiu terasu orientovanú na juhovýchod. 

Zo schodiskového priestoru v prvom  podlaží vedú dvere pod 

schodiskovým ramenom do suterénu.  

 V suterénnej časti sa nachádza technická miestnosť spojená s 

práčovňou, skladovací priestor a sauna.  

Po výstupe schodiska z prvého nadzemného podlažia sa 

dostaneme na druhé nadzemné podlažie. Z tohto komunikačného 

priestoru sa dostaneme do  dvoch detských izieb orientovaných na 

juhovýchod, spálne na severovýchod, a terasy na juhozápad. Spálňa má 

samostatnú kúpeľňu a šatník. Ďalšia kúpeľňa a šatník na chodbe sú 

primárne určené pre užívateľov detských izieb. 

 

 
Stavba nie je riešená ako bezbariérová. 

 
Bezpečnosť stavby bude docielená správnym zhotovením 

a zabudovaním stavebných výrobkov, podľa požiadaviek stanovených 

výrobcami.  

Požiarna bezpečnosť je riešená samostatne v prílohe- Složka č. 5 

Požárně bezpečnostní řešení.  

 

 
a) Stavebné riešenie 

Stavba je zhotovená z konštrukčného systému Ytong. Obvodové 

steny sú vymurované z tepelnoizolačných tvárnic Ytong Lambda YQ 

hrúbky 450 mm bez dodatočného zateplenie. Vnútorné nosné steny 

a priečky sú taktiež z pórobetonových tvárnic Ytong.  

Suterénne obvodové steny sú z betónových debniacich tvaroviek 

Premac hrúbky 300 mm doplnené tepelnou izoláciou Isover EPS Perimeter 

hrúbky 130 mm.  

Zastrešenie plochými strechami so spádovými klinmi z tepelnej 

izolácie. Stavba je založená na základových pásoch.  

 

b) Konštrukčné a materiálové riešenie 

• Spodná stavba 

o Zemné práce 
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Pred začatím výkopových prác príde k odňatiu ornice v hrúbke 200 

mm, ktorá sa uskladní na juhovýchodnej strane pozemku. Táto zemina 

bude využitá k finálnym vegetačným úpravám pozemku. Samotné hrubé 

hĺbenie základov sa bude zhotovovať strojne. Základová špára sa následne 

dočistí ručne. Vyhĺbia sa aj ryhy pre vedenie inžinierskych sietí.  

o Základy 

Základové pásy sú zhotovené priamo do výkopu v nezámrznej 

hĺbke, z betónu triedy C20/25. Na základových pásoch bude zhotovená 

podkladná doska hrúbky 150 mm vystužená kari sieťov ø 6 mm, oka 

100x100 mm. Zhotovené budú ako monolitické. Presné šírky a hĺbky 

základových konštrukcií sú uvedené vo výkresovej prílohe D.1.2.01 

Pôdorys základov.  

o Zvislé konštrukcie 

Obvodové steny v podpivničenej časti sú vymurované z betónových 

debniacich tvaroviek Premac DT300 hr. 300 mm doplnené tepelnou 

izoláciou Isover EPS Perimeter hr. 130 mm. Vnútorné nosné steny sú 

zhotovené z pórobetónových tvaroviek Ytong Statik P4-550 hr. 300 mm. 

Priečky sú navrhnuté Ytong P2-500 hr. 100 mm.  

Spodná stavba je odizolovaná od vody a zemnej vlhkosti 

hydroizolačným súvrstvým, ktoré tvorí modifikovaný asfaltový pás Glastek 

40 Special Mineral hr. 4 mm, na ktorý je natavený  modifikovaný 

asfaltovaný pás Elastek 40 Special Mineral hr. 4 mm.  

Okenné otvory sú doplnené pivničnými svetlíkmi Aco All Round 

1000 x 1300 x 400 mm s pochôdznym roštom s okami 30 x 10 mm.  

o Vodorovné nosné konštrukcie 

Stropná konštrukcia je navrhnutá z vložkového stropu s 

nadbetonávkou YTONG KLASIK hr. 250 mm. Skladá sa z nosníkov v osovej 

vzdialenosti 680 mm a pórobetónových vložiek YTONG+ 200 hr. 200 mm, 

zmonolitnený betónovou zálievkou triedy C20/25 hr. 50 mm s výstužou B 

500B. Uloženie nosníkov na nosné múry je minimálne 150 mm a uloženie 

vložiek na nosné konštrukcie je minimálne 20 mm. Rozmery 

pórobetónových tvaroviek krajných radov je možné upravovať. Stropné 

nosníky vedené pod priečkou nadchádzajúceho podlažia sú v tomto 

mieste zdvojené.  

• Vrchná stavba 

o Základy 

Základové pásy sú zhotovené priamo do výkopu v nezámrznej 

hĺbke, z  betónu triedy C20/25. Na základových pásoch bude zhotovená 

podkladná doska hrúbky 150 mm vystužená kari sieťov ø 6 mm, oka 

100x100 mm. Zhotovené budú ako monolitické. Presné šírky a hĺbky 

základových konštrukcií sú uvedené vo výkresovej prílohe D.1.2.01 

Pôdorys základov.  

Nepodpivničená časť je odizolovaná od zemnej vlhkosti 

hydroizolačným súvrstvým, ktoré tvorí modifikovaný asfaltový pás Glastek 

40 Special Mineral hr. 4 mm, na ktorý je natavený  modifikovaný 

asfaltovaný pás Elastek 40 Special Mineral hr. 4 mm. 
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o Zvislé konštrukcie 

Obvodové steny sú vymurované z tepelnoizolačných tvárnic Ytong 

Lambda YQ hr. 450 mm vymurované na lepiacu maltu Ytong. Prvé dve 

rady sú vymurované z tvaroviek Ytong Statik PD P4-550 hr. 375 mm 

doplnené tepelnou izoláciou Isover EPS Perimeter hr. 70 mm. Pre uloženie 

prvého radu tvaroviek je použitá Ytong zakladacia malta tepelnoizolačná 

hr. 20 mm. Vnútorné nosné steny sú zhotovené z pórobetónových 

tvaroviek Ytong P2- 400 hr. 300 mm, schodisková stena je zhotovená 

z tvaroviek Ytong Statik P4-550 hr. 300 mm. Priečky sú navrhnuté Ytong 

P2-500 hr. 150 mm.  

o Vodorovné nosné konštrukcie 

Stropná konštrukcia je navrhnutá z vložkového stropu s 

nadbetonávkou YTONG KLASIK hr. 250 mm. Skladá sa z nosníkov v osovej 

vzdialenosti 680 mm a pórobetónových vložiek YTONG+ 200 hr. 200 mm, 

zmonolitnený betónovou zálievkou triedy C20/25 hr. 50 mm s výstužou B 

500B. Uloženie nosníkov na nosné múry je minimálne 150 mm a uloženie 

vložiek na nosné konštrukcie je minimálne 20 mm. Rozmery 

pórobetónových tvaroviek krajných radov je možné upravovať. Stropné 

nosníky vedené pod priečkou nadchádzajúceho podlažia sú v tomto 

mieste zdvojené. 

o Schodisková konštrukcia 

Schodisková konštrukcia je navrhnutá železobetónová monolitická 

z betónu triedy C20/25 doplnená výztužou triedy B 500B.  

o Strešné konštrukcie 

Rodinný dom je zastrešený dvomi typmi strešných konštrukcií a to 

vegetačnou a pochôdznou strešnou konštrukciou.  

Vegetačná strešná konštrukcia jednoplášťová, sa skladá z nosnej 

konštrukcie Ytong Klasik hr. 250 mm. Na stropnej konštrukcii je natavená 

parozábrana z modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou z AL 

fólie kašírovanou sklenenými vláknami, Glastek AL 40 Mineral. Spádová 

vrstva je vytvorená pomocou dvojspádových klinov z čadičovej vlny Isover 

DK. Tieto spádové kliny sa vkladajú medzi dve vrstvy tepelnej izolácie. 

Spodnú vrstvu tohto tepelnoizolačného súvrstvia tvorí tepelná izolácia 

z čadičovej vlny Isover T hr. 80 mm a vrchnú vrstvu tvorí Isover S hr. 100 

mm. Hydroizolačnú vrstvu tvorí modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 

Special Mineral hr. 4 mm na ktorý je natavený modifikovaný asfaltový pás 

Elastek 50 Garden s ochranou proti prerastaniu korienkov hr. 5,3 mm. 

Ďalej nasleduje ochranná vrstva, geotextília Filtek 300 g/m2 netkaná. Po 

tejto vrstve nasleduje 100 hrubá vrstva substrátovej dosky z hydrofilnej 

vlny Isover Flora, na ktorú prichádza vrstva extenzívneho substrátu 

v hrúbke 100 mm. Konštrukcia má dostatočný spád takže skladba nemusí 

byť doplnená drenážnou vrstvou, vďaka vysokej priepustnosti dosiek 

Isover Flora.  

Pochôdzna strešná konštrukcia sa skladá z nosnej konštrukcie 

Ytong Klasik hr. 250 mm. Na stropnej konštrukcii je natavená parozábrana 

z modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou z AL fólie 
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kašírovanou sklenenými vláknami, Glastek AL 40 Mineral. Tepelná izolácia 

a zaistenie vyspádovania strešnej konštrukcie je pomocou tepelnej izolácie 

Isover EPS 200S. Hydroizolačnú vrstvu tvorí modifikovaný asfaltový pás 

Glastek 30 Sticker Ultra  hr. 3 mm, na ktorý je natavený modifikovaný 

asfaltový pás Elastek 40 Special Dekor hr. 4,5 mm. Pochôdznu konštrukciu 

tvoria drevoplastové dosky, ktoré sú uložené na rektifikačných podložkách.   

o Podlahy  

Keramická dlažba je navrhnutá v zádverí, komore a v miestnostiach 

s mokrou prevádzkou ako sú kúpeľne, WC, technická miestnosť spojená 

s práčovňou a saunovací priestor. V kúpeľniach, saune a v práčovni je 

skladba podlahy doplnená vrstvou hydroizolačnej stierky. 

  V obytných miestnostiach a spoločných priestoroch ako sú chodby 

a schodiskový priestor je navrhnutá vinylová podlaha Quick Step- Balance 

Klick hr. 4,5 mm doplnená podložkou Quick Step- UNISOUND hr. 2 mm. 

Garáž, kôlňa, a skladovací priestor v suteréne sú navrhnuté s podlahovým 

náterom Sikafloor Garage v dvoch vrstvách s hrúbkou 0,5 mm.   

o  Omietky 

Vonkajšia omietka je navrhnutá Ytong tepelnoizolačná vystužená 

sklovláknitou mriežkovou tkaninou nanášaná v dvoch vrstvách. Celková 

hrúbka omietky je 15 mm. Vnútorné omietky sú navrhnuté 

z jednovrstvovej omietky Cemix 073 Light hr. 20 mm.  

o  Klempiarske prvky 

Oplechovanie atiky a dažďové zvody sú navrhnuté z titánzinkového 

plechu hr. 0,6 mm. Vonkajšie parapety sú navrhnuté zo zliatiny hliníku hr. 

2 mm.  

o  Výplne otvorov 

Okná sú navrhnuté plastové s hliníkovým opláštením PASIV AC 85, 

šesťkomorový profil systému ALUPLAST. Zasklenie pomocou izolačného 

trojskla. Farebná úprava lamináciou, farba RAL 7001.  

Vchodové dvere a vonkajšie dvere sú navrhnuté hliníkové VEKRA. 

Farebná úprava práškovým lakovaním, farba RAL 7001.   

 
Výčet technických a technologických zariadení: 

o  vodovod 

o  kanalizácia splašková 

o  kanalizácia dažďová 

o  elektrorozvody 

o  vykurovanie elektrické podlahové 

o  anténa a WIFI 

Vetranie v objekte bude zaistené prirodzené- oknami.  

 
Požiarna bezpečnosť je riešená samostatne v prílohe- Složka č. 5 

Požárně bezpečnostní řešení.   
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a) Kritériá tepelne technického hodnotenia 

b) Energetická náročnosť budovy 

c) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energie 

Tepelná technika je riešená samostatne v prílohe- Složka č. 6 

Stavební fyzika.  

 

 

a) Vetranie 

Vetranie v objekte bude zaistené prirodzené- oknami. Nútené 

vetranie bude použité len u digestora v kuchyni.  

b) Vykurovanie 

Vykurovanie bude podlahové elektrické podlahové. 

c) Osvetlenie 

Osvetlenie miestností prirodzené- oknami. Všetky obytné miestnoti 

spĺňajú požiadavku na plochu okenných otvorov, ktorá musí byť 

minimálne 1/10 z celkovej plochy miestnosti. Presné posudky na 

osvetlenie boli vytvorené v programe Světlo+ v prílohe Složka č. 6 Stavební 

fyzika.  

d) zásobovanie pitnou vodou 

Objekt bude zásobovaný pitnou vodou prostredníctvom verejného 

vodovodu.  

e) Odpady 

Odvoz separovaného a komunálneho odpadu zabezpečuje firma 

TEKOS spol. s.r.o. Vývoz komunálneho odpadu je zaistený 4-krát do 

mesiaca a separovaného odpadu podľa aktuálneho rozpisu vydávaný na 

nasledujúci polrok. 

 
a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia 

Radónový index je v tejto oblasti nízky. Ako ochranu pred vnikaním 

radónu z podložia bude slúžiť modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 

Special Mineral hr. 4 mm v kombinácii s modifikovaným asfaltovým pásom 

Elastek 40 Special Mineral hr. 4 mm 

a) ochrana pred blúdivými prúdmi 

Nevyskytujú sa. 

b) ochrana pred technickou seizmicitou 

Nevyskytujú sa. 

j)  ochrana pred hlukom 

Ochrana pred hlukom z vonkajšieho prostredia je zaistená 

vhodným použitím stavebných materiálov.   

c) protipovodňové opatrenia 

Stavba sa nenachádza v záplavovom území.  
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a) Napájacie miesta technickej infraštruktúry 

Budú určené správcami technickej infraštruktúry. 

b) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 

V rámci tejto PD nie sú riešené.   

 
a) popis dopravného riešenia 

Miestna komunikácia sa nachádza na ulici Vinohradnícka s p.č. 

717/47.  

b) napojenie územia na stávajúce dopravné infraštruktúry 

Vstup na pozemok je z miestnej komunikácie, ulica Vinohradnícka, 

ktorá je orientovaná na severozápadnú stranu. Z komunikácie je 

vybudovaný vstup na pozemok.  

c) doprava v pokoji 

Súčasťou rodinného domu je navrhnutá garáž pre jeden automobil. 

Pred vjazdom na pozemok je z betónovej dlažby vybudovaná plocha pre 

státie daľšieho automobilu.  

d) pešie a cyklistické chodníky 

Pred domom sa nachádza chodník s p.č. 717/46. Nachádza sa na 

druhej strane miestnej komunikácie od nášho pozemku. Cyklistické 

chodníky sa v blízkosti pozemku nevyskytujú.  

 

 
a) terénne úpravy 

Pred začatím výkopových prác príde k odňatiu ornice v hrúbke 200 

mm, ktorá sa uskladní na juhovýchodnej strane pozemku. Táto zemina 

bude využitá k finálnym vegetačným úpravám pozemku. Ďalej sa pomocou 

mechanizmov vyrovná prevýšenie pozemku na jednu výšku a to 212,500 m 

n.m. 

b) použité vegetačné prvky 

Väčšina nezastavanej plochy bude zatrávnená. Ďaľšia výsadba a jej 

druhy a umiestnenia budú v realizácii investora.  

c) biotechnické opatrenia 

Nevyskytujú sa. 

 

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

Pri výstavbe budú dodržané normy ochrany životného prostredia 

podľa zákona č. 185/2001sb. o odpadoch a zákon č. 86/2002 sb. o ovzduší. 

 Stavebnou činnosťou môže prísť k miernemu zvýšeniu hladiny 

hluku. Stavebné práce, budú prebiehať len v denných hodinách.  
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o Odpady 

 

Tabuľka odpadov 

Číslo odpadu Názov odpadu Typ odpadu 

15 01 01 Papierové a lepenkové obaly  obyčajný 

15 01 02 Plastové obaly obyčajný 

17 02 01 Drevo obyčajný 

17 02 02 Sklo obyčajný 

17 02 03 Plasty obyčajný 

17 03 02 Asfaltové výrobky nebezpečný 

17 04 01 Meď, bronz, mosadz obyčajný 

17 04 05 Železo a oceľ obyčajný 

17 08 02 Stavebné materiály na báze sádry obyčajný 

17 01 01 Betón obyčajný 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky obyčajný 

17 06 04 Izolačné materiály neuvedené pod 

číslom 17 06 01 a 17 06 03 

obyčajný 

17 01 06 Zmesi alebo oddelené frakcie 

betónu, tehál, tašiek a keramických 

výrobkov neuvedených pod číslami 

17 01 06 

obyčajný 

17 09 04  Zmesné stavebné a demoličné 

odpady neuvedené pod číslami 17 

09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

obyčajný 

 

 

b) vplyv stavby na prírodu a krajinu, zachovanie ekologických funkcií a väzieb 

v krajine 

Stavba nebude mať negatívny vplyv na prírodu a krajinu, ekologické 

funkcie a väzby zostanú zachované. 

c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 

Stavba sa nenachádza v chránenom území Natura 2000.  

d) Návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho riadenia alebo 

stanoviska EIA.  

Podľa zákona č. 100/2001 Sb. príloha č. 1 pri stavbe netreba 

posudzovať vplyv na životné prostredie.  

e) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzenia 

a podmienky ochrany podľa iných právnych predpisov 

V okolí stavby sa nenachádzajú žiadne ochranné pásma.  
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Ochrana obyvateľstva pri realizácii domu nie je potrebná.  

 

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

Vodovod a elektrická energia pre účely stavby budú využívané  

z odberných miest pre budúci objekt. 

b) odvodnenie staveniska 

Prostredníctvom verejnej kanalizačnej siete a vsakovaním do 

nezastavaných plôch.   

c) napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 

Stavenisko bude napojené na verejnú komunikáciu, ulica 

Vinohradnícka. Táto komunikácia sa nachádza na severozápadnej strane 

od pozemku. Z nej bude vytvorený provizórny vjazd na stavenisko.  

d) Vplyv prevádzania stavby na okolité stavby a pozemky 

Výstavba nebude mať žiadny vplyv na okolité stavby a pozemky. 

Jedine v prípade mierneho hluku vytvoreného stavebným mechanizmom 

využívaným na stavbe.   

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

výrub drevín 

Stavenisko bude oplotené dočasným oploteným vo výške min. 1,8 

m, aby sa zamedzilo vstupu neoprávnených osôb. Požiadavky na výrub 

drevín, asanácie a demolácie sa nevyskytujú.   

f) maximálne zábery pre stavenisko 

Nevyskytujú sa. 

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

likvidácia 

Komunálny odpad bude skladovaný v nádobách na to určených a 

raz do týždňa bude vyvážaný firmou TEKOS spol. s.r.o. , separovaný odpad 

bude taktiež uskladnený v nádobách na to určených a vyvážaný firmou 

TEKOS spol. s.r.o., podľa platného rozpisu na najbližší kalendárny polrok. 

Ostatné materiály budú vyvážané na skládky na to určené.  

h) bilancia zemných prác, požiadavky na presun alebo depóniu zemín 

Ornica bude zhrnutá do výšky 200 mm. Celkový objem zhrnutej 

ornice bude 86,932 m3, ktorá bude uložená na juhovýchodnej strane 

pozemku a neskôr využitá na vegetačné účely.  

i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 

Pri výstavbe rodinného domu musíme minimalizovať vplyvy na 

životné prostredie. Budú dodržané normy ochrany životného prostredia 

podľa zákona č. 185/2001sb. o odpadoch a zákon č. 86/2002 sb. o ovzduší. 

Stavebnou činnosťou môže prísť k miernemu zvýšeniu hladiny hluku. 

Stavebné práce, budú prebiehať len v denných hodinách. 

 V prípade úniku ropných látok zo strojov a vozidiel bude táto 

havária eliminovaná a prípadne kontaminovaná zemina bude odvezená na 

dekontamináciu. 
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Odpady sa budú umiestňovať do kontajnerov. Ostatný materiál sa 

bude vyvážať na skládky určené na daný druh odpadu. 

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

potreby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných 

právnych predpisov 

Pri zhotovovaní stavebných prác musia byť dodržané: 

o Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

o  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdravípři práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hlounky.  

o  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

o  Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí 

o  Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu 

bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve 

znění pozdějších předpisů 

o  Vyhláška č. 207/1991 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška 

Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. 

o  ČSN 73 30 50  

Ďalej budú pri výstavbe dodržané technologické predpisy a postupy 

uvedené od výrobcov použitých stavebných materiálov. Každý pracovník 

musí byť preškolený o bezpečnosti pri práci na stavbe a musia používať 

stanovené ochranné pomôcky.  

k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 

Objekt nie je riešený ako bezbariérový.  

l) zásady pre dopravne- inžinierske opatrenia 

Stavbou nebudú vznikať žiadne dopravne-inžinierske obmedzenia. 

Z miestnej komunikácie bude zhotovený provizórny vjazd na pozemok. 

Stavebné stroje a automobily budú odstavené na stavenisku. V prípade 

potreby budú pred výjazdom zo staveniska očistené aby nedošlo 

k znečisteniu a zaprášeniu miestnej komunikácie. 

m) stanovenie špeciálnych podmienok pre prevádzanie   

V rámci tejto PD neriešené. 

n) postup výstavby, rozhodujúce čiastkové termíny 

Stavba bude zahájená v auguste 2018 a dokončená bude s 

prihliadnutím na technologické prestávky a poveternostné vplyvy v máji 

2019. 
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Postup výstavby: 

o zriadenie staveniska  

o  výkopové práce 

o  betónovanie základových konštrukcií 

o  hrubá stavba 

o  inštalácie a rozvody 

o  dokončovacie práce- úpravy vonkajších a vnútorných povrchov  

o  oplotenie  

o  terénne úpravy 
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Popis Součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] 
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Rodinný dom je samostatne stojaci o maximálnych pôdorysných 

rozmeroch 21,200 x 12,905 m. Dom je rozdelený na dve výškové časti 

zastrešený plochou strechou. Dvojpodlažná časť ma atypický pôdorysný 

tvar a je zastrešená vegetačnou strechou, jednopodlažná časť má 

pôdorysný tvar obdĺžnikový zastrešený pochôdznou strechou, ktorá slúži 

ako terasa.   

Objekt je zhotovený zo stavebného systému Ytong. Obvodové steny 

sú vymurované z tepelnoizolačných tvárnic Lambda YQ hr. 450 mm. 

Ploché strechy sú vyspádované spádovými klinmi. Na vegetačnej streche 

dvojspádovými klinmi z čadičovej vlny a na pochôdznej streche z 

expandovaného polystyrénu. 

Fasádna omietka je navrhnutá v bielej farbe. Na časti domu je 

navrhnutá odvetrávaná fasáda s nehorľavým drevotrieskovým obkladom 

na nosných kovových roštoch v imitácii dreva vo svetlohnedej farbe. Okná 

a dvere sú vo svetlosivej farbe. 

 

 
Vstup do objektu je orientovaný zo severozápadnej strany, kolmo 

na cestnú komunikáciu. Cez vchodové dvere sa dostaneme do prvej 

miestnosti v dome- zádveria. Odtiaľ je možný vstup do garáže cez šatník a 

ďalej do chodby odkiaľ sa dostaneme ku schodiskovému priestoru. Z tejto 

časti domu sa dostaneme do obývacej izby, ktorá je spojená s jedálenskou 

časťou a s kuchyňou, komora pre skladovanie potravín, samostatné WC, 

pracovňa a hosťovská izba. Pracovňa a hosťovská izba sú orientované na 

juhovýchodnú svetovú stranu. Obývací, kuchynský a jedálenský priestor je 

orientovaný na tri svetové strany a to na severozápad, na ktorom je 

umiestnené okno v kuchynskej časti, ďalej na juhozápad a juhovýchod v 

časti, kde sa nachádza jedáleň a obývacia izba. 

Z obývacej izby je vstup na vonkajšiu terasu orientovanú na juhovýchod. 

Zo schodiskového priestoru v prvom  podlaží vedú dvere pod 

schodiskovým ramenom do suterénu.  

 V suterénnej časti sa nachádza technická miestnosť spojená s 

práčovňou, skladovací priestor a sauna.  

Po výstupe schodiska z prvého nadzemného podlažia sa 

dostaneme na druhé nadzemné podlažie. Z tohto komunikačného 

priestoru sa dostaneme do  dvoch detských izieb orientovaných na 

juhovýchod, spálne na severovýchod, a terasy na juhozápad. Spálňa má 

samostatnú kúpeľňu a šatník. Ďalšia kúpeľňa a šatník na chodbe sú 

primárne určené pre užívateľov detských izieb. 
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Rodinný dom nie je riešený ako bezbariérový.  

 
Stavba je zhotovená z konštrukčného systému Ytong. Obvodové 

steny sú vymurované z tepelnoizolačných tvárnic Ytong Lambda YQ 

hrúbky 450 mm bez dodatočného zateplenie. Vnútorné nosné steny 

a priečky sú taktiež z pórobetonóvých tvárnic Ytong.  

Suterénne obvodové steny sú z betónových debniacich tvaroviek 

Premac hrúbky 300 mm doplnené tepelnou izoláciou Isover EPS Perimeter 

hrúbky 130 mm.  

Zastrešenie plochými strechami so spádovými klinmi z tepelnej 

izolácie. Stavba je založená na základových pásoch.  

 

a) Spodná stavba 

o Zemné práce 

Pred začatím výkopových prác príde k odňatiu ornice v hrúbke 200 

mm, ktorá sa uskladní na juhovýchodnej strane pozemku. Táto zemina 

bude využitá k finálnym vegetačným úpravám pozemku. Samotné hrubé 

hĺbenie základov sa bude zhotovovať strojne. Základová špára sa následne 

dočistí ručne. Vyhĺbia sa aj ryhy pre vedenie inžinierskych sietí.  

o Základy 

Základové pásy sú zhotovené priamo do výkopu v nezámrznej 

hĺbke, z betónu triedy C20/25. Na základových pásoch bude zhotovená 

podkladná doska hrúbky 150 mm vystužená kari sieťov ø 6 mm, oka 

100x100 mm. Zhotovené budú ako monolitické. Presné šírky a hĺbky 

základových konštrukcií sú uvedené vo výkresovej prílohe D.1.2.01 

Pôdorys základov.  

o Zvislé konštrukcie 

Obvodové steny v podpivničenej časti sú vymurované z betónových 

debniacich tvaroviek Premac DT300 hr. 300 mm doplnené tepelnou 

izoláciou Isover EPS Perimeter hr. 130 mm. Vnútorné nosné steny sú 

zhotovené z pórobetónových tvaroviek Ytong Statik P4-550 hr. 300 mm. 

Priečky sú navrhnuté Ytong P2-500 hr. 100 mm.  

Spodná stavba je odizolovaná od vody a zemnej vlhkosti 

hydroizolačným súvrstvým, ktoré tvorí modifikovaný asfaltový pás Glastek 

40 Special Mineral hr. 4 mm, na ktorý je natavený  modifikovaný 

asfaltovaný pás Elastek 40 Special Mineral hr. 4 mm.  

Okenné otvory sú doplnené pivničnými svetlíkmi Aco All Round 

1000 x 1300 x 400 mm s pochôdznym roštom s okami 30 x 10 mm.  

o Vodorovné nosné konštrukcie 

Stropná konštrukcia je navrhnutá z vložkového stropu s 

nadbetonávkou YTONG KLASIK hr. 250 mm. Skladá sa z nosníkov v osovej 

vzdialenosti 680 mm a pórobetónových vložiek YTONG+ 200 hr. 200 mm, 

zmonolitnený betónovou zálievkou triedy C20/25 hr. 50 mm s výstužou B 

500B. Uloženie nosníkov na nosné múry je minimálne 150 mm a uloženie 
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vložiek na nosné konštrukcie je minimálne 20 mm. Rozmery 

pórobetónových tvaroviek krajných radov je možné upravovať. Stropné 

nosníky vedené pod priečkou nadchádzajúceho podlažia sú v tomto 

mieste zdvojené.  

b) Vrchná stavba 

o Základy 

Základové pásy sú zhotovené priamo do výkopu v nezámrznej 

hĺbke, z  betónu triedy C20/25. Na základových pásoch bude zhotovená 

podkladná doska hrúbky 150 mm vyztužená kari sieťov ø 6 mm, oka 

100x100 mm. Zhotovené budú ako monolitické. Presné šírky a hĺbky 

základových konštrukcií sú uvedené vo výkresovej prílohe D.1.2.01 

Pôdorys základov.  

Nepodpivničená časť je odizolovaná od zemnej vlhkosti 

hydroizolačným súvrstvým, ktoré tvorí modifikovaný asfaltový pás Glastek 

40 Special Mineral hr. 4 mm, na ktorý je natavený  modifikovaný 

asfaltovaný pás Elastek 40 Special Mineral hr. 4 mm. 

o Zvislé konštrukcie 

Obvodové steny sú vymurované z tepelnoizolačných tvárnic Ytong 

Lambda YQ hr. 450 mm vymurované na lepiacu maltu Ytong. Prvé dve 

rady sú vymurované z tvaroviek Ytong Statik PD P4-550 hr. 375 mm 

doplnené tepelnou izoláciou Isover EPS Perimeter hr. 70 mm. Pre uloženie 

prvého radu tvaroviek je použitá Ytong zakladacia malta tepelnoizolačná 

hr. 20 mm. Vnútorné nosné steny sú zhotovené z pórobetónových 

tvaroviek Ytong P2- 400 hr. 300 mm, schodisková stena je zhotovená 

z tvaroviek Ytong Statik P4-550 hr. 300 mm. Priečky sú navrhnuté Ytong 

P2-500 hr. 150 mm.  

o Vodorovné nosné konštrukcie 

Stropná konštrukcia je navrhnutá z vložkového stropu s 

nadbetonávkou YTONG KLASIK hr. 250 mm. Skladá sa z nosníkov v osovej 

vzdialenosti 680 mm a pórobetónových vložiek YTONG+ 200 hr. 200 mm, 

zmonolitnený betónovou zálievkou triedy C20/25 hr. 50 mm s výztužou B 

500B. Uloženie nosníkov na nosné múry je minimálne 150 mm a uloženie 

vložiek na nosné konštrukcie je minimálne 20 mm. Rozmery 

pórobetónových tvaroviek krajných radov je možné upravovať. Stropné 

nosníky vedené pod priečkou nadchádzajúceho podlažia sú v tomto 

mieste zdvojené. 

o Schodisková konštrukcia 

Schodisková konštrukcia je navrhnutá železobetónová monolitická 

z betónu triedy C20/25 doplnená výztužou triedy B 500B.  

o Strešné konštrukcie 

Rodinný dom je zastrešený dvomi typmi strešných konštrukcií a to 

vegetačnou a pochôdznou strešnou konštrukciou.  

Vegetačná strešná konštrukcia jednoplášťová, sa skladá z nosnej 

konštrukcie Ytong Klasik hr. 250 mm. Na stropnej konštrukcii je natavená 

parozábrana z modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou z AL 

fólie kašírovanou sklenenými vláknami, Glastek AL 40 Mineral. Spádová 
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vrstva je vytvorená pomocou dvojspádových klinov z čadičovej vlny Isover 

DK. Tieto spádové kliny sa vkladajú medzi dve vrstvy tepelnej izolácie. 

Spodnú vrstvu tohto tepelnoizolačného súvrstvia tvorí tepelná izolácia 

z čadičovej vlny Isover T hr. 80 mm a vrchnú vrstvu tvorí Isover S hr. 100 

mm. Hydroizolačnú vrstvu tvorí modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 

Special Mineral hr. 4 mm na ktorý je natavený modifikovaný asfaltový pás 

Elastek 50 Garden s ochranou proti prerastaniu korienkov hr. 5,3 mm. 

Ďalej nasleduje ochranná vrstva, geotextília Filtek 300 g/m2 netkaná. Po 

tejto vrstve nasleduje 100 hrubá vrstva substrátovej dosky z hydrofilnej 

vlny Isover Flora, na ktorú prichádza vrstva extenzívneho substrátu 

v hrúbke 100 mm. Konštrukcia ma dostatočný spád takže skladba nemusí 

byť doplnená drenážnou vrstvou, vďaka vysokej priepustnosti dosiek 

Isover Flora.  

Pochôdzna strešná konštrukcia sa skladá z nosnej konštrukcie 

Ytong Klasik hr. 250 mm. Na stropnej konštrukcii je natavená parozábrana 

z modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou z AL fólie 

kašírovanou sklenenými vláknami, Glastek AL 40 Mineral. Tepelná izolácia 

a zaistenie vyspádovania strešnej konštrukcie je pomocou tepelnej izolácie 

Isover EPS 200S. Hydroizolačnú vrstvu tvorí modifikovaný asfaltový pás 

Glastek 30 Sticker Ultra  hr. 3 mm, na ktorý je natavený modifikovaný 

asfaltový pás Elastek 40 Special Dekor hr. 4,5 mm. Pochôdznu konštrukciu 

tvoria drevoplastové dosky, ktoré sú uložené na rektifikačných podložkách.   

o Podlahy  

Keramická dlažba je navrhnutá v zádverí, komore a v miestnostiach 

s mokrou prevádzkou ako sú kúpeľne, WC, technická miestnosť spojená 

s práčovňou a saunovací priestor. V kúpeľniach, saune a v práčovni je 

skladba podlahy doplnená vrstvou hydroizolačnej stierky. 

  V obytných miestnostiach a spoločných priestoroch ako sú chodby 

a schodiskový priestor je navrhnutá vinylová podlaha Quick Step- Balance 

Klick hr. 4,5 mm doplnená podložkou Quick Step- UNISOUND hr. 2 mm. 

Garáž, kôlňa, a skladovací priestor v suteréne sú navrhnuté s podlahovým 

náterom Sikafloor Garage vo dvoch vrstvách s hrúbkou 0,5 mm.   

o  Omietky 

Vonkajšia omietka je navrhnutá Ytong tepelnoizolačná vystužená 

sklovláknitou mriežkovou tkaninou nanášaná v dvoch vrstvách. Celková 

hrúbka omietky je 15 mm. Vnútorné omietky sú navrhnuté 

z jednovrstvovej omietky Cemix 073 Light hr. 20 mm.  

o  Klempiarske prvky 

Oplechovanie atiky a dažďové zvody sú navrhnuté z titánzinkového 

plechu hr. 0,6 mm. Vonkajšie parapety sú navrhnuté zo zliatiny hliníku hr. 

2 mm.  

o  Výplne otvorov 

Okná sú navrhnuté plastové s hliníkovým opláštením PASIV AC 85, 

šesťkomorový profil systému ALUPLAST. Zasklenie pomocou izolačného 

trojskla. Farebná úprava lamináciou, farba RAL 7001.  
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Vchodové dvere a vonkajšie dvere sú navrhnuté hliníkové VEKRA. 

Farebná úprava práškovým lakovaním, farba RAL 7001.   

o  Fasádny obklad 

Na celej jednopodlažnej časti rodinného domu je navrhnutý 

nehorľavý obklad z cementotrieskových dosiek Cestris pripevnených 

k nosnej kovovej konštrukcií. Cementotieskové dosky sú navrhnuté 

s reliéfom dreva Cetris Profil Finish v odtieni NCS 1010-Y20RS.  

o  Komínové teleso 

Systémový komín Schiedel Absolut 360 x 360 mm, bude slúžiť na 

odvod spalín od krbu umiestneného v 1.NP podlaží. Komínový plášť tvorí 

sendvičová tvárnica s integrovanou izoláciou, vnútorná vložka je 

tenkostenná keramická profilovaná o priemere 180 mm.  

 

 
Všetky potrebné výpočty a posúdenia sú vypracované v Složka č. 6 

Stavební fyzika.  
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Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť moderný rodinný dom podľa 

platných českých technických noriem, zákonov a vyhlášok, týkajúcich sa navrhovania 

stavieb. Návrh domu je vytvorený pre trvalé bývanie štvorčlennej rodiny tak aby bol 

funkčný a spĺňal požiadavky statické, požiarne, tepelno-technické, akustické 

a osvetľovacie. Pri návrhu som sa snažila objekt, čo najlepšie dispozične vyriešiť aj 

vzhľadom k orientácii na svetové strany.  

Túto prácu som vypracovávala na základe vedomostí získaných štúdiom na 

strednej a vysokej škole a samoštúdiom podkladov od výrobcov jednotlivých prvkov 

použitých v konštrukciách. Samozrejme aj na základe rad od vedúceho mojej práce.  
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č.    číslo 

 

k. ú.   katastrálne územie 

 

p. č.   parcelné číslo 

 

NP   nadzemné poschodie 

 

PP   podzemné poschodie 

 

S   suterén 

 

PD   projektová dokumentácia 

 

PT   pôvodný terén  

 

UT   upravený terén 

 

d     hrúbka 

 

km   kilometer 

 

s. b.   ,,sbírky,, 

 

atď.   a tak ďalej 

 

hr.    hrúbka 

 

mm   milimeter 

 

m   meter 

 

m2   meter štvorcový 

 

m3    meter kubický 

 

SO   stavebný objekt 

 

Rdt   výpočtová únosnosť zeminy [kPa] 
 

kPa   kiloPascal 

 

MPa   MegaPascal 
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MWh   MegaWatthodina 

 

TUV   teplá úžitková voda 

  

RD   rodinný dom 

 

m. n. m.  metrov nad morom 

 

DN   svetlosť potrubia 

 

PVC KG  polyvinylchlorid 

 

PE   polyetylén 

 

Uf   súčiniteľ prestupu tepla rámom 

  

Ug   súčiniteľ prestupu tepla sklom 

 

Uv   súčiniteľ prestupu tepla výplňou 

 

UT   súčiniteľ prestupu tepla 

 

Ψ    súčiniteľ prestupu distančným rámčekom 

 

Ø   priemer 

 

BOZP   bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

EPS   expandovaný polystyrén 

 

XPS   extrudovaný polystyrén 

 

PIR   dosky z tuhej peny 

 

PUR   výplňová pena 

 

HI   hydroizolácia 

 

TI   tepelná izolácia 

 

B. p. v.   baltský výškový systém 

 

ČSN   česká technická norma 

 

kg   kilogram 
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p. ú.    požiarny úsek 

 

d1   odstupová vzdialenosť 

 

d2     odstupová vzdialenosť od sálania 

 

SPB   stupeň požiarnej bezpečnosti 

 

R   medzný stav únosnosti 

 

E   medzný stav celistvosti 

 

I   medzný stav teploty na neohrievanej strane 

 

Q   množstvo uvoľneného tepla [MJ·m-2] 

 

H   výhrevnosť horľavého výrobku 

 

pv   výpočtové požiarne zaťaženie [kg·m-2] 

 

ps   stále požiarne zaťaženie [kg·m-2] 

 

SPB   stupeň požiarnej bezpečnosti 

 

MJ   MegaJoul 

 

Sp   plocha vymedzená požiarne otvorenými plochami 

 

Spo   plocha požiarne otvorených plôch 

 

Po   percento požiarne otvorených plôch  

 

hu   výška Sp 

 

SZ   severozápad 

 

SV   severovýchod   

 

JV   juhovýchod 

 

JZ   juhozápad 

 

PHP   prenosný hasiaci prístroj 

 

34 A  hasiaci prístroj s hasiacou schopnosťou 34A pre hasenie pevných  

látok 
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183 B hasiaci prístroj s hasiacov schopnosťou 183B pre hasenie 

kvapalných látok 

ÚC   úniková cesta 

 

CHÚC   chránená úniková cesta 

 

NÚC   nechránená úniková cesta 

 

ČSN   česká technická norma 

 

Č.M.   číslo miestnosti 

 

NV   nariadenie vlády 

 

θe   návrhová vonkajšia teplota pre zimné obdobie [°C]  

 

θi   návrhová vnútorná teplota pre zimné obdobie [°C]  

 

C20/25 betón s charakteristickou válcovou pevnosťou v tlaku 20 MPa 

a charakteristickou kubickou pevnosťou 25 MPa         

Rw vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť 

 

R´w vážená stavebná vzduchová nepriezvučnosť 
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