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1. Úvod 

Náplňou tejto bakalárskej práce je spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu 

stavby objektu rodinného domu pre štvorčlennú rodinu v obci Veľká Polom situovanou medzi 

mestami Ostrava a Opava v Moravsko-sliezskom kraji. Ide o trojpodlažný rodinný dom s dvomi 

nadzemnými a jedným podzemným podlažím, ktorý sa nachádza v novo zastavanej časti obce 

na ulici Slnečnej. 

 

Podstatou návrhu bolo prepojenie exteriéru a interiéru ako vizuálne, tak i funkčne a 

prevádzkovo. K tomuto účelu poslúžili presklené a drevené fasádne prvky v nadväznosti na 

dispozičné riešenie objektu, jeho umiestnenie na pozemku a orientácia k svetovým stranám. 

 

Bakalárska práca vychádza z architektonickej štúdie (ATT I.) a dokumentácie pre 

stavebné povolenie (ATT Va.) a je vypracovaná do úrovne projektovej dokumentácie pre 

realizáciu stavby podľa stavebného zákona č.183/2006 Zb., podľa vyhlášky 499/2006 Zb., 

v znení neskorších predpisov.  

 

Prácu tvoria dve hlavné časti a to: textová a výkresová časť. Textová časť sa vetví do 

niekoľkých kapitol a pozostáva zo sprievodnej správy, súhrnnej technickej správy, zásad 

organizácie výstavby a dokladovej časti. Výkresovú časť tvorí dokumentácia pre realizáciu 

stavby vypracovaná v rozsahu uvedenom v zadaní bakalárskej práce, vizualizácie objektu, 

špecializácia vo forme architektonického detailu a katalógové listy použitých materiálov, 

prvkov a technológii v projekte. 
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2. Súčasný stav riešeného územia 

 

2.1.      Stručná charakteristika obce Veľká Polom 

 

Obec Veľká Polom sa nachádza v Moravsko-sliezskom kraji medzi mestami Ostravou 

a Opavou. V obci žije cez 2000 obyvateľov a svojou rozlohou 1,165 ha patrí medzi obce stredne 

veľké. Velká Polom plnila vždy v regióne významnú úlohu, tomu zodpovedá aj dobrá 

vybavenosť. Nachádza sa tu materská aj základná škola, lekáreň, zdravotné stredisko či verejná 

knižnica. Obec má tiež bohatú históriu vďaka ktorej sa v nej zachovala renesančná vodná tvrz 

spolu s kostolom sv. Václava, ktorého história sa datuje od čias Přemyslovcov. 

 

      

     Obr. 1 – Mapa českej republiky s vyznačenou polohou obce Veľká Polom 

 

2.2.      Charakteristika oblasti riešeného objektu 

 

Oblasť v ktorej je situovaný riešený objekt sa nachádza v južnej polovici obce 

rozdelenej hlavnou komunikáciou – Opavskou ulicou. Ide o novo zastavovanú časť obce s novo 

vzniknutou ulicou Slnečnou. Táto oblasť je už dnes značne zastavaná, čo však neplatilo v dobe 

riešenia architektonického návrhu v prvom ročníku (ATT I.).  
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Ulica Slnečná prebieha v smere sever – juh s pozemkami a novostavbami po oboch 

stranách. Zo západu jej sekunduje ulica 9. Května prebiehajúca v rovnakom smere takmer 

rovnobežne s ňou. Táto ulica je staršia a po oboch stranách ju obklopuje pôvodná výstavba. 

Z východu je územie ohraničené roľníckou pôdou a zeleňou nižšieho vzrastu. 

 

       

     Obr. 2 – Mapa oblasti v ktorej sa nachádza riešený objekt a poloha riešeného objektu 

 

  

   Obr. 3 – Fotky oblasti z miesta situovaného objektu 
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3. Postup riešenia bakalárskej práce 

V rámci Ateliérovej tvorby I. (ATT I.) si každý študent vybral pozemok zo zadanej 

urbanistickej štúdie a na ňom navrhol rodinný dom. Zadanie nebolo bližšie špecifikované, 

študent bol obmedzený len veľkosťou parcely. 

 

 

      Obr. 4 – Mapa zadanej urbanistickej štúdie s vyznačením pozemku riešeného objektu 

 

 Návrh spracovaný v tejto bakalárskej práci vychádzal z predpokladu zástavby územia 

katalógovými rodinnými domami, pričom tento predpoklad bol na pár výnimiek podložený 

fotkami okolia pozemku. Medzi tieto výnimky sa mal zaradiť i tento riešený rodinný dom. 

 Zámerom bolo vytvoriť moderný domov s maximálnym prepojením interiéru 

a exteriéru. Tvar pozemku s rôznymi uhlami sa odrazil v pôdorysnom riešení objektu, ktorý tiež 



 

18 

 

nedisponuje len pravými, deväťdesiat stupňovými uhlami. Táto „nedokonalosť“ sa premietla 

tiež do priestoru domu a tým vznikol charakteristický výraz objektu.  

Presklená časť fasády otvára priestory domu prírode a výhľadu na priľahlé polia, lúky 

a nízku zeleň. Použitie dreveného obkladu taktiež približuje dom prírode, no pritom si 

zachováva moderný a originálny vzhľad. 

 

 

Obr. 5 – Vizualizácia riešeného objektu 
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4. A. Sprievodná správa 

 

4.1.    Identifikačné údaje stavby a investora 

 

Názov stavby:   Rodinný dom vo Veľkej Polomi 

Druh stavby:   novostavba 

Účel stavby:   bývanie 

Miesto stavby:  Velká Polom 

Katastrálne územie:  Velká Polom, parc. č. 1152/25 

Susediace parcely:  1152/61, 1152/24 

Katastrálny úrad:  Ostrava 

Kraj:    Moravsko-sliezsky 

Stavebník:   Ján Kapitulčin, M.R.Štefánika 364/13, 013 03 Varín 

Vedúci projektu:  Ing. arch. Jan Kovář 

Konzultant projektu:  Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 

Zodpovedný projektant: Ján Kapitulčin, M.R.Štefánika 364/13, 013 03 Varín 

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby 

Dátum:   04/2013 

 

4.2.    Charakteristika územia, údaje o doterajšom využití a zastavanosti územia, 

o stavebnom pozemku a o majetkovo právnych vzťahoch 

 

Stavebný pozemok je na parcele 1152/25 – záhrada. Je súčasťou  zastaviteľného územia 

ÚP Veľká Polom, okres Ostrava – mesto. Tvorí oplotený súvislý celok. Stavebný pozemok je 

situovaný ako rohový na prieniku obslužnej ul. Slnečnej a jednosmernej prepojovacej cesty 

medzi ul. Slnečnou a novou predpokladanou, zatiaľ nepomenovanou, ulicou. Je mierne svažitý 

smerom k východu. Vlastníkom pozemku je Ján Kapitulčin, M.R.Štefánika 364, 013 03 Varín. 
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4.3.    Údaje o realizovaných prieskumoch a o napojení na technickú 

infraštruktúru 

 

Bola vykonaná obhliadka staveniska v každom ročnom období pre poriadne 

zdokumentovanie pozemku, zamerané terénne a výškové body. Bol vykonaný geologický 

a hydrogeologický prieskum. Bolo zistené, že geologické pomery v lokalite neovplyvnia 

zložitosť výstavby a že hladina podzemnej vody sa nachádza pod základovou škárou. Bolo 

vykonané meranie radónu. Podľa hodnotenia obsahu radónu v zmysle Vyhlášky č.499/2006 

Zb., nebola prekročená smerná hodnota 200 Bq/m3 objemovej aktivity radónu a nie je potrebné 

realizovať opatrenia proti prenikaniu radónu z podložia.  

 

Mapové podklady:  katastrálna mapa  M 1:1000 

  geologická mapa  M 1:50 000 

  geofyzikálna mapa  M 1:50 000 

  mapa radónového indexu M 1:50 000 

   topografická mapa  M 1:50 000 

 

Ostatné podklady: vlastný prieskum (fotodokumentácia pozemku) 

   zákon č.183/2006 Zb. o územním plánovaní 

   vyhláška č.268/2009 Zb. o technických požadavcích na stavby 

   vyhláška č.501/2006 Zb. o obecných požadavcích na užívání území 

   (v neskoršom znení) 

 

Dopravná komunikácia:  

Objekt RD je napojený na obojsmernú komunikáciu Slnečnú. 

 

Napojenie na elektrickú energiu:  

Objekt RD je napojený na distribučnú sústavu NN 0,4 kV zemným káblom. 

 

Napojenie na vodovodný sústavu:  

Objekt RD je napojený na rozvádzaciu vodovodnú sústavu PVC DN 100 vodovodnou 

prípojkou HDPE DN 32 o dĺžke 11,7 m zo západnej strany objektu. 
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Kanalizácia:  

Splaškové vody budú odvedené do kanalizácie zo západnej strany objektu splaškovou 

gravitačnou prípojkou PVC DN 150 o dĺžke 6 m opatrená spätnou klapkou. Dažďové vody 

a odvodnenie základovej škáry bude do vsiakavých blokov na pozemku. 

 

4.4.    Informácie o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 

 

Priebežnou konzultáciou s dotknutými orgánmi a správcami inžinierskych sietí boli ich 

podnety zahrnuté do projektovej dokumentácie. 

 

4.5.    Informácie o dodržaní všeobecných požiadaviek na výstavbu 

 

Stavba bude realizovaná takým spôsobom, aby neohrozila životné podmienky budúcich 

užívateľov a užívateľov okolitých stavieb. Stavbou nebudú ohrozené limity životného 

prostredia (napr. znečistenie vzduchu, pôdy, nedostatočné zneškodňovanie odpadových vôd, 

dymu, vlhkosti vo vnútri stavby a pod.) a nebude škodlivo pôsobiť v danom prostredí. 

 

4.6.    Údaje o splnení podmienok regulačného plánu, územného plánu, územného 

rozhodnutia poprípade územne plánovacie informácie podľa § 104, odst.1 

stavebného zákona 

 

Stavba rodinného domu na parcele 1152/25 rešpektuje priestorovú reguláciu už 

existujúcej zástavby rodinných domov. Stavba bude realizovaná na základe vydania územného 

rozhodnutia miestnym mestským úradom. Všetky podmienky regulačného plánu a územného 

rozhodnutia boli splnené. 
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4.7.    Vecné a časové väzby stavby na súvisiace a podmieňujúce stavby a iné 

opatrenia v dotknutom území 

 

Realizácia stavby nie je podmienená dokončením ďalších stavieb. Pred začiatkom 

používania je potrebné urobiť vodovodnú, elektrickú a kanalizačnú prípojku. Stavba je 

realizovaná na podnet investora. 

 

4.8.    Predpokladaná lehota výstavby vrátane popisu postupu výstavby 

 

Predpokladaná doba výstavby sú dva roky. 

Zahájenie výstavby: 11/2013 

Ukončenie výstavby: 10/2015 

 

V prvom kroku výstavby budú vykopané výkopy základov rodinného domu a osadenie 

odvodňovacích drenážnych rúr. Ďalej bude realizované betónovanie základov s potrebnými 

prestupmi pre vodovodné a kanalizačné prípojky a pre dažďové zvody. Potom budú vykopané 

prípojky vody, kanalizácie a elektriny. Rovnako bude vykopaná jama pre osadenie vsiakavých 

blokov a prípojka k nemu pre dažďovú vodu zo strechy a pre odvodňovacie drenážne potrubia. 

Vlastná hrubá stavba objektu bude realizovaná štandardne vrátane strešnej konštrukcie. 

V závere výstavby budú zrealizované dokončovacie stavebné práce. Medzi posledné 

realizované práce patrí zhotovenie parkovacieho priestoru pred  objektom, konečné oplotenie 

pozemku a terénne úpravy. 

 

4.9.    Orientačné štatistické  údaje o stavbe a údaje o podlahovej ploche budovy 

 

Približné náklady na stavbu RD: 9 142 720,- Kč 

(bez DPH, cena stanovená predbežným prepočtom cenových ukazovateľov) 

 

Zastavaná plocha RD:    158 m2  

Zastavaná plocha parkovacieho miesta pred RD: 121 m2  

Úžitková plocha RD (podlahová plocha) 1NP: 131,35 m2  

Úžitková plocha RD (podlahová plocha) 2NP: 99,58 m2  
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Úžitková plocha RD (podlahová plocha) 1PP: 28,24 m2  

Obostavaný priestor RD:    1126 m3  

Dĺžka nového oplotenia:    137,5 m 
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5. B. Súhrnná technická správa 

 

5.1.  Urbanistické, architektonické a stavebne technické riešenie 

 

a) Zhodnotenie staveniska 

 

Stavenisko pre stavbu rodinného domu je umiestnené v obci Veľká Polom na ulici 

Slnečnej.  Tvorí ho voľná plocha parcely 1152/25 záhradného charakteru. Terén je mierne 

svažitý kolmo od komunikácie smerom na východ. Stavenisko je bez vyššej zelene a je 

oplotené. Pozemok oplotený nie je, počíta sa so stavbou nového plotu. Z východnej a severnej 

strany susedí s dvoma parcelami, z južnej a západnej strany je ohraničené komunikáciami. 

Pred zahájením výkopových prác je nutné urobiť skrývku ornice. Zemina z výkopu bude 

počas stavby uložená na pozemku a po dokončení potrebných prác použitá na zásypy. 

Prebytočná zemina sa odvezie na skládku. 

Stavebné materiály budú uskladnené priamo na pozemku investora. Je nutné aby pri 

uskladnení materiálov bolo stavenisko plne prístupné s bezpečným vjazdom a výjazdom. 

Podľa realizovaných prieskumov je stavenisko vhodné na stavbu rodinného domu. 

Tento fakt podporujú základové pomery, ktoré sú definované ako veľmi dobré. Smerná hodnota 

radónu nebola prekročená a tak nie sú potrebné radónové opatrenia. Hladina podzemnej vody 

bola stanovená v úrovni pod plánovanou základovou škárou. 

 

b) Urbanistické a architektonické riešenie 

 

Objekt rodinného domu je umiestnený v severozápadnom rohu pozemku. Zo západu od 

ulice Slnečnej je vzdialený šesť metrov a tento priestor vytvára parkovacie odstavné miesto pre 

vozidlá majiteľa objektu. Zo severu je od hranice pozemku vzdialený tri metre nakoľko z tejto 

strany susedí s priľahlou parcelou zastavanou rodinným domom. Z tohto dôvodu a z dôvodu 

chladnej severnej strany nie sú na objekte v tejto časti umiestnené žiadne okenné otvory a tak 

nedochádza k narušeniu súkromia majiteľa ani obyvateľov susednej parcely. 

Rodinný dom je navrhnutý ako trojpodlažný, pričom sa skladá z dvoch nadzemných 

a jedného podzemného podlažia. Pôdorysne je inšpirovaný tvarom pozemku, ktorého strany nie 

sú na seba kolmé. Táto „nedokonalosť“ sa premietla ako do pôdorysu domu tak i do priestoru, 
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kde vďaka tomu dochádza k skoseniu jedného rohu, čo dotvára architektonický výraz domu. 

Zvolený pôdorysný uhol zároveň otvára dispozíciu od kuchyne a jedálne smerom cez obývaciu 

časť von do záhrady a spĺňa tak kritérium prepojenia prírody a bývania. K tomuto dopomáha i 

presklenie veľkej časti objektu a použitie dreveného obkladu na fasáde. 

Vďaka zvolenému pôdorysu a objemovému riešeniu tak rodinný dom nenarušuje 

urbanizmus danej oblasti. Pri pohľade z ulice Slnečnej zapadá do charakteru výstavby a pôsobí 

jednoduchým kubickým až minimalistickým dojmom. Rovnako pri pohľade zo spojovacej 

jednosmernej komunikácie sa dom javí ako typický kváder zložený z dvoch materiálovo 

odlišných plôch, ktorý ozvláštňuje len skosenie presklenej fasády. 

Dispozične je objekt riešený odlišne v každom podlaží. Podzemné podlažie tvoria 

priestory technickej miestnosti a prístupných z chodby a schodiska.  

Prvé nadzemné podlažie je delené na komunikačnú a obývaciu časť približne 

v rovnakom pomere. V komunikačnej časti sa nachádza vstup so zádverím, schodisko do 

podzemného a druhého nadzemného podlažia, hala, kúpeľňa a garáž pre dva automobily. 

Obývacia časť pozostáva z troch priestorovo spojených celkov a to: kuchyne, jedálne 

a obývacej miestnosti. Spolu tvoria jeden veľký otvorený spoločenský priestor, ktorý v mieste 

obývacej izby prechádza otvorenou galériou do druhého nadzemného podlažia. 

Druhé nadzemné podlažie je dispozične delené komunikačným priestorom na priestor 

pre deti a priestor pre dospelých. Priestor detí tvoria dve detské izby. Priestor pre dospelých je 

tvorený spálňou rodičov a pracovňou. Z pracovne je výhľad cez presklenú stenu do priestoru 

obývacej izby v prvom nadzemnom podlaží a do záhrady. Deliaci komunikačný priestor je 

tvorený schodiskom, chodbou a kúpeľňou. 

Objekt bol navrhovaný s cieľom maximálne využiť potenciál pozemku a splniť 

požiadavky investora, ktorý je zároveň jeho autorom. Splňuje vysoký štandard moderného 

bývania a zároveň odkazuje na tradičné hodnoty rodiny a bývania v súlade s prírodou. Z tohto 

dôvodu preto nie sú na pozemku žiadne iné stavebné objekty a zastavanosť tak dosahuje 

pozitívnych 27,4%. 
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c) Technické a konštrukčné riešenie stavby 

 

Základné údaje o objekte 

 

 Novostavba rodinného domu je realizovaná ako murovaná stavba z keramických 

tvaroviek so železobetónovými stropmi. Plášť je tvorený odvetrávanou fasádou s dreveným 

obložením a z časti skleneným fasádnym systémom. Zastrešenie je riešené ako plochá 

jednoplášťová strecha a ako nosný systém je zvolený stenový nosný systém. 

 Objekt má dve nadzemné a jedno podzemné podlažie. V podzemnom podlaží sa 

nachádza technická miestnosť, práčovňa a chodba so schodiskom do prvého nadzemného 

podlažia. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza vstup so zádverím, hala, kúpeľňa, garáž, 

schodisko do druhého nadzemného podlažia a spojený priestor kuchyne, jedálne a obývacej 

izby. 

 

Stavebne technické riešenie 

 

 Stavebne technické riešenie je v súlade s Vyhláškou č.268/2009 Zb., o technických 

požadavcích na stavby. 

 

Príprava územia a zemné práce 

 

 Pred začiatkom samotných zemných prác je nutné zreteľne označiť výškové body, ktoré 

slúžia k určeniu a vytýčeniu stavby lavičkami podľa situácie. Po celej ploche staveniska sa 

vykoná skrývka po ornice do hĺbky 200 mm. Zhrnutá ornica bude uskladnená na pozemku a po 

dokončení potrebných prác bude rozprestretá po pozemku. Zvyšná ornica bude odvezená na 

skládku. Výkopy budú realizované strojovo a dočisťované ručne v súlade s BOZP. Vyťažený 

materiál bude uložený na určenom mieste na pozemku a použitý na dorovnanie pri 

dokončovacích prácach na objekte. Zbytok vyťaženého materiálu bude odvezený na skládku. 

Výkopy budú dostatočne zabezpečené v súlade s BOZP a v potrebných miestach zabezpečené 

pažením. Odvod prípadnej zhromažďujúcej sa vody bude zabezpečený drenážou, prípadne 
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prečerpávaný čerpadlom. Pred betónovaním základov je potrebné umiestniť do základovej 

škáry uzemňovací pásik hromozvodu. 

 

Podzemná voda 

 

 Podzemná voda bola hydrogeologickým prieskumom zistená v hĺbke pod základovou 

škárou. Nie je nutné použiť opatrenia proti tlakovej vode a na základe zistení sa nepredpokladá 

ovplyvnenie základovej konštrukcie podzemnou vodou.  

 

Základové konštrukcie 

 

Základovú konštrukciu tvoria základové pásy založené v nezámrznej hĺbke. Budú 

monolitické z betónu triedy C 20/25. Na základových pásoch bude vybetónovaný podkladový 

betón hrúbky 150 mm a triedy C 15/20 vystužený oceľovou zváranou sieťou d6 x150x150, hr. 

80 mm. Zhotovenie debnenia a uloženia oceľovej zváranej siete bude pred zahájením 

betónovania skontrolované technickým dozorom a urobí sa zápis o vykonanej kontrole do 

stavebného denníka. 

 

Zvislé nosné konštrukcie 

 

Zvislá obvodová nosná konštrukcia je tvorená keramickými tvarovkami Heluz STI 38 

na maltu MVC 10.  Vnútorné nosné steny sú tvorené keramickými tvarovkami Heluz AKU 25 

MK na maltu MVC 10. Medzi tieto konštrukcie ďalej patrí presklený fasádny systém JANSEN 

WISS, ktorá je tvorená samonosnou oceľovou konštrukciou, ktorá nesie izolačné dvojsklá 

s fóliou HEAT MIRROR. V rohu presklenej časti fasády sú požité dva zvislé nosné oceľové 

stĺpy pod uhlom 100° od vodorovnej roviny. Priemer stĺpov je 150 mm, hrúbka steny jedného 

stĺpu je 8 mm a dĺžka stĺpu je 5460 mm. Ukotvené sú skrutkovými spojmi k základom 

a k prievlaku. 
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Zvislé nenosné konštrukcie 

 

 Zvislé nenosné konštrukcie sú tvorené priečkami Heluz 11,5 na maltu MVC 10. Medzi 

tieto konštrukcie patria tiež presklené priečky MILT GLASSTECH v 1NP a 2NP z tvorené 

bezpečnostným čírim sklom ESG. 

 

Vodorovné nosné konštrukcie 

 

Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené vystuženými doskami z monolitického 

železobetónu triedy C 20/25 a hrúbky 150 mm. Prievlaky sú hrubé 200 mm a široké 250 mm, 

taktiež zo železobetónu triedy C 20/25. Prievlaky nad presklenou fasádou sú vystužené podľa 

posudku statika, ktorý nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce. 

 

Strešné konštrukcie 

 

 Objekt je zastrešený plochou jednoplášťovou strechou systému DEKROOF. Nosnú 

konštrukciu tvorí železobetónová monolitická doska s triedou betónu C 20/25 a hrúbkou 150 

mm. Strecha je odvodnená dvomi strešnými plastovými vpustmi TOPWET. Skladba strešného 

plášťa je bližšie špecifikovaná vo Výpise skladieb konštrukcií. 

 

Schodiská 

 

 Schodiskové ramená v objekte sú navrhnuté ako železobetónové monolitické z triedy 

betónu C 20/25. Schodiská sú navrhnuté ako jednoramenné. Výstupné rameno smerujúce do 

1NP má výšku stupňa 165 mm a šírku 300 mm a je uložené do nosných stien. Je vybetónované 

na šikmej základovej doske a preto je opatrené hydroizoláciou Glastek 40 Special Mineral 

a tepelnou izoláciou z EPS 100 S. Doska je potom uložená na zhutnenom štrkovom podsype na 

pevnosť 0,2 MPa. Výstupné rameno smerujúce do 2NP má výšku stupňa 170 mm a šírku 300 

mm a je uložené na monolitických železobetónových stropoch 1NP a 2NP. Na oboch ramenách 

je ako povrchová úprava použitá polyuretánová stierka. Schodiská sú opatrené držadlom po 
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pravej strane v smere výstupu vo výške 900 mm. Držadlá sú bližšie špecifikované vo Výpise 

zámočníckych prvkov. 

 

Preklady 

 

 Použité sú preklady monolitické betónové a keramické nosné a ploché preklady 

HELUZ. Preklady bližšie špecifikované vo Výpise prekladov 

 

Komínové telesá 

 

V objekte je použitý prefabrikovaný komínový systém SCHIEDEL KINGFIRE 

PARAT, ktorý pozostáva z dvoch prefabrikovaných kusov, ktoré sa inštalujú do objektu 

pomocou žeriavu. Prvý diel spočíva na vlastnom základe v 1NP a obsahuje integrovanú krbovú 

vložku. Je vysoký 2940 mm. Druhý diel je napojený na prvý diel v úrovni 2NP mechanickým 

spojom a je utesnený. Ide o komínový prefabrikát SCHIEDEL PARAT s prieduchom 140 mm 

a vetracím prieduchom 230 x 100 mm. Na vrchole je osadená Medingerova hlavica 

z nehrdzavejúcej ocele. 

 

Podlahy 

 

Podlahy v objekte sú riešené troma druhmi materiálov a to polyuretánovou stierkou o hr. 

3 mm, laminátovou podlahou a keramickou dlažbou. Šedá polyuertánová podlaha je v celom 

1NP okrem garáže. Laminátová podlaha je imitáciou dreva Jatoby a je v 2NP. Keramická dlažba 

je slinutá nenasiakavá značky TAURUS použitá v garáži a klasická keramická dlažba použitá 

v kúpeľni 1NP a v 1PP. Presné špecifikácie podláh sú uvedené vo Výpise skladieb podláh. 

 Použité je podlahové teplovodné vykurovanie. Vykurovacie trubice sú vedené 

v podlahovej konštrukcii uložené v systémových doskách podlahového kúrenia a zaliate 

anhydritovým poterom. 
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Výplne otvorov 

 

 Okná sú značky FINSTRAL, modelová rada STEP-LINE, plastové s hliníkovým 

vonkajším opláštením s viackomorovým rámom z bezolovnatého PVC s hrúbkou stien triedy 

A farby antracitovej šedej s izolačným trojsklom S-Valor Clear. Bližšie sú špecifikované vo 

Výpise okien. 

 Vstupné dvere sú značky FINSTRAL, modelová rada BANDO, plastové s hliníkovým 

vonkajším opláštením s viackomorovým rámom z bezolovnatého PVC s hrúbkou stien triedy 

A farby antracitovej šedej s izolačným trojsklom S-Valor Clear. Bližšie sú špecifikované vo 

Výpise dverí. 

 Vnútorné dvere sú plné alebo presklené značky SAPELI, modelová rada ELEGANT, 

z bukovej dyhy v drevenej obložkovej alebo oceľovej zárubni. Bližšie sú špecifikované vo 

Výpise dverí a oceľové zárubne vo Výpise zámočníckych prvkov. 

 Vnútorné bezpečnostné a požiarne dvere sú značky HORMANN v oceľovej zárubni. 

Bližšie sú špecifikované vo Výpise dverí rovnako ako zárubne vo Výpise zámočníckych 

prvkov. 

 

Úpravy povrchov 

 

Vonkajšie steny sú obložené dreveným obkladom priskrutkovanom na drevenom rošte. 

Použité drevo je Topoľ Osikový a je upravené tepelne technológiou THERMOWOOD bez 

ďalšej povrchovej úpravy. 

Strieška nad vchodom a garážovými vrátami je z pohľadového betónu s titanzinkovým 

oplechovaním bez ďalších úprav. 

 Vnútorné steny sú omietnuté omietkou BAUMIT a natreté maliarskym náterom 

Primalex POLAR bielej farby. Stropy sú z pohľadového betónu. 

 Vnútorné steny v kúpeľni a v kuchyni sú obložené keramickým obkladom do výšky 

uvedenej v projektovej dokumentácii. 
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Izolácie proti zemnej vlhkosti 

 

 Hydroizloáciu základov tvoria SBS modifikované asfaltové pásy Glastek 40 Special 

Mineral vytiahnuté 300 mm nad terén a správne ukotvené. Hydroizolácia je krytá polystyrénom 

STYROFORM EPS PERIMETER a nopovou membránou. 

 

Ostatné izolácie proti vlhkosti 

 

 V konštrukcii strechy je použitá hydroizolačná fólia z mäkčeného PVC DEKPLAN 76. 

 

Tepelné a zvukové izolácie 

 

 Obvodový plášť je zateplený vrstvou minerálnej vlny Knauf Insulation Classic 035 

o hrúbke 60 mm uložená v dvojitom drevenom rošte a ochránená difúznou fóliou STAVOLINE 

135.  

 Spodná stavba je zateplená polystyrénom EPS 100 S o hrúbke 80 mm. Soklová časť 

a zvislé zateplenia spodnej stavby je riešené izoláciou STYROFORM EPS PERIMETER 120 

a 80 mm. 

 V podlahových konštrukciách je použitá izolácia polystyrénom EPS 100 S o hr. 80 a 70 

mm. 

 V strešnej konštrukcii je použitá tepelná izolácia EPS 250 S STABIL o hrúbke 250 mm. 

 

Práce PSV 

 

 Dodanie okien je špecifikované vo Výpise okien. Pred začiatkom výroby je nutné overiť 

rozmery otvorov podľa skutočného stavu priamo na stavbe. Povrch okenného rámu je práškový 

farby antracitovej šedej (RAL 7016). 

 Dodanie dverí je špecifikované vo Výpise dverí. Povrch je odolnejší voči oderu a je 

antracitovej šedej farby (RAL 7016). 
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 Zámočnícke konštrukcie sú špecifikované vo Výpise zámočníckych prvkov. Sú v ňom 

uvedené zárubne, držadlá, kotvenie zábradlia, čistiaca rohož, nosné stĺpy, strešný východ, 

revízne dvierka inštalačného jadra a vetraciu mriežku garáže. 

 Klampiarske práce sú špecifikované vo výpise klampiarskych konštrukcií. Obsahujú 

okenné parapety, oplechovanie atiky  a Meidingerovu hlavicu komínu SCHIEDEL. 

 

d) Napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru 

 

Technická infraštruktúra 

 

 Objekt je napojený na technickú infraštruktúru vedenú na ulici Slnečnej a jedná sa o sieť 

verejného vodovodu, jednotnej splaškovej kanalizácie a elektrického vedenia NN. 

 

Dopravná infraštruktúra 

 

 Objekt je prístupný z ulice Slnečnej. Pred vstupom do objektu je navrhnutá spevnená 

plocha zámkovej dlažby slúžiaca ako prístupová cesta do objektu a ako parkovacie miesto pre 

automobil majiteľa a jeho rodiny vrátane návštev. 

 

e) Vplyv na životné prostredie 

 

Navrhovaný objekt nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie ani v dobe 

výstavby, ani v dobe používania a pri bežnej prevádzke. Posúdenie objektu bolo vykonané 

podľa Vyhlášky č. 244/1992 Zb. o posudzovaní na životné prostredie v neskoršom znení a bol 

posúdený vplyv budovy na jednotlivé aspekty životného prostredia. 

V priebehu realizácie nebude stavba zdrojom nadmerného hluku, prachu a ani iných 

škodlivých látok. V okolí stavby nedôjde k zvýšeniu dopravného zaťaženia. 

Odvoz a likvidácia odpadu bude riešený podľa zákona č. 185/2001 Zb. o odpadoch 

a Vyhlášky č.381/2001 Zb. v neskoršom znení, ktorá stanovuje katalóg odpadov 

a nebezpečných odpadov. 
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f) Bezbariérové riešenie stavby a jej okolia 

 

Stavba je navrhovaná na mieru investorovi, ktorý v súčasnosti nevyžaduje bezbariérové 

riešenia. V prípade potreby sú však v objekte navrhnuté bezprahové dvere šírky 800 mm, ktoré 

umožňujú prechod invalidného vozíka. Schodisko je priame a vhodné na inštaláciu prípadnej 

schodiskovej sedačky. 

Všetky presklené plochy sú označené podľa vyhlášky. 

 

g) Prieskumy a merania, ich vyhodnotenie a začlenenie ich výsledkov do 

projektovej dokumentácie 

 

Bola vykonaná obhliadka staveniska, zamerané terénne a výškové body. 

Hydrogeologický prieskum zistil podzemnú vodu v hĺbke pod základovou škárou 

a geologickým prieskumom sa zistilo, že pozemok je vhodný na výstavbu rodinného domu. 

Meraním výskytu radónu sa zistilo, že nie je prekročená smerná hodnota objemovej 

aktivity radónu a nie sú potrebné proti radónové opatrenia. 

 

h) Údaje o podkladoch pre vytýčenie stavby, geodetický referenčný polohový 

a výškový systém 

 

Podklady pre vytýčenie stavby sú dostupné z www.cuzk.cz a z mapy územného plánu 

obce Veľká Polom. Stavba bude vytýčená podľa vytyčovacieho plánu súradnicového systému 

S-JTSK, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie. 

 

i) Členenie stavby na jednotlivé stavebné a inžinierske objekty a technologické 

prevádzkové súbory 

 

SO 01 – Rodinný dom 

SO 02 – Spevnená plocha parkovacieho miesta 
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SO 03 – Oplotenie  

SO 04 – Elektrická prípojka 

SO 05 – Vodovodná prípojka 

SO 06 – Kanalizačná prípojka 

SO 07 – Terénne úpravy 

 

Podrobnejšie a prehľadné usporiadanie špecifikuje výkres koordinačnej situácie, ktorý 

je súčasťou projektovej dokumentácie 

 

j) Vplyv stavby na okolie 

 

Využívaná bude len parcela, ktorá je vo vlastníctve stavebníka. Stavba bude realizovaná 

tak, že nebude narušovať práva majiteľov susedných pozemkov a ani nebude mať negatívny 

vplyv na okolité pozemky ani na životné prostredie v ktorom sa nachádza. 

 

k) Ochrana zdravia a bezpečnosti pracovníkov 

 

Je nutné, aby bol pri realizácii dodržiavaný zákon č.309/2006 Zb. v neskoršom znení, 

ktorý upravuje ďalšie požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovne právnych 

vzťahoch a zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri činnosti alebo pri poskytovaní služieb 

mimo pracovne právne vzťahy. 

Dodávateľ je povinný doložiť presné technologické postupy pre vykonávané práce. Je 

nutné, aby boli dodané technológie inštalované a prevádzkované v súlade s návodom pre 

obsluhu. Kvalifikovaná osoba musí pravidelne vykonávať servisné prehliadky. Ukončenie 

montáže technológií a rozvodov je možné až po vykonaní revízie, ktorej výsledkom bude 

revízna správa. 
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5.2.    Mechanická odolnosť a stabilita 

 

Statický výpočet nie je predmetom bakalárskej práce. Presný statický výpočet zaistí 

mechanickú odolnosť a stabilitu objektu a tá musí byť zaistená po celú dobu životnosti objektu. 

Maximálne hodnoty pretvorenia nesmú byť prekročené a zároveň nesmie dôjsť k poruchám 

ďalších konštrukcií v dôsledku pretvorenia. Po dokončení a tiež v priebehu výstavby musí byť 

taktiež zaistená mechanická odolnosť a stabilita. 

 

5.3.    Požiarna bezpečnosť a stabilita 

 

Požiarna bezpečnosť nie je predmetom bakalárskej práce. 

Konštrukcie však musia spĺňať požiadavky na zachovanie únosnosti a stability 

konštrukcie podľa projektu požiarnej bezpečnosti stavieb. Preto musí byť splnený stupeň 

požiarnej ochrany. 

Budova je samostatne stojaca a odstupové vzdialenosti sú navrhnuté tak, aby bolo 

vylúčené šírenie požiaru na okolité stavby a pozemky. 

Je umožnený rýchly a bezpečný zásah jednotiek požiarneho zboru. 

 

5.4.    Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia 

 

Stavba, jej využívanie a prevádzka nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. 

Po dokončení nebude zdrojom prachu ani hluku a ani nedôjde k zvýšenému dopravnému 

zaťaženiu v jej okolí. 

Objekt spĺňa všetky technické požiadavky na výstavbu podľa vyhlášky č.268/2009 Zb. 

o technických požiadavkách na stavby, resp. Vyhlášky č.501/2006 Zb. o obecných požadavcích 

na užívání území so zmenou č. 269/2009 Zb. 

Použité kvalitné certifikované stavebné materiály a technológie spĺňajú svojimi 

vlastnosťami technické požiadavky a vyhovujú podmienkam zdravotnej neškodnosti 

a škodlivého vplyvu na okolie. 

  



 

37 

 

5.5.   Bezpečnosť pri používaní 

 

Objekt je navrhnutý a bude realizovaný tak, aby nedošlo k ujme na zdraví. Po dokončení 

stavby je nutné, aby bola budova využívaná k účelu na ktorý bola navrhnutá. Dôležitým 

aspektom pri používaní stavby je nutnosť údržby materiálov. 

V miestach možného rizika pádu sú umiestnené zábradlia vo výške 900 mm. Presklená 

fasáda bude umývateľná z 1NP pomocou teleskopických nástavcov. 

 

5.6.    Ochrana proti hluku 

 

Stavba bude spĺňať požiadavky na odolnosť voči pôsobeniu hluku podľa zákona č. 

258/2000 Zb. o ochrane verejného zdravia, v neskoršom znení. Podlahové konštrukcie 2NP sú 

vybavené zvukovou izoláciou pre dodržanie kročajovej nepriezvučnosti.  

 

5.7.    Úspora energie a ochrana tepla 

 

Objekt je navrhnutý tak, aby maximálne efektívne využíval všetky použité zdroje 

energií. Vykurovanie je zabezpečené systémom SCHIEDEL KINGFIRE PARAT, ktorý 

obsahuje krbovú vložku na tuhé palivo, ktorý vykuruje celé 1NP a stúpaním tepla cez presklenú 

galériu z časti i 2NP. Ekvivalentom je možné dokurovanie podlahovým teplovodným kúrením. 

Obvodové murivo zateplené minerálnou vlnou Knauf Insulation Classic 035 o hrúbke 

60 mm. Spodná stavba je vo zvislom smere zateplená doskami STYROFORM EPS 

PERIMETER a vo vodorovnom doskami EPS 100 S. 

Presklený fasádny systém JANSEN WISS je osadený izolačnými dvojsklami s fóliou 

HEAT MIRROR, ktorá bráni prehrievaniu v letných mesiacoch a v zimných odráža teplo späť 

do miestnosti. Tienenie presklenej fasády bude realizované látkovou interiérovou roletou 

SOLTIS vo dvoch vrstvách – pri strope a v polovici presklenia uchytením k oceľovému roštu. 

Posúdenie jednotlivých detailov viď. v prílohe. 
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5.8.    Riešenie prístupu a používanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie 

 

Stavba je navrhovaná na mieru investorovi, ktorý v súčasnosti nevyžaduje bezbariérové 

riešenia. Objekt je však na tento účel pripravený a to v zmysle možnosti parkovania na 

dostatočnom priestore, ktorý spĺňa minimálne rozmery parkovania pre invalidné osoby. Vstup 

do objektu nie je riešený ako bezbariérový, ale je možné v prípade potreby upraviť ho rampou 

i pre tieto požiadavky, nakoľko priechodná šírka vstupných dverí je 900 mm. 

 

5.9.    Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia 

 

Ochrana stavby proti poveternostným vplyvom a zemnej vlhkosti je riešená pomocou 

hydroizolácii. Objekt je zateplený tepelnou a akustickou izoláciou k ochrane pred tepelnými 

stratami a pred hlukom z okolia. 

Prieskum radónu ukázal, že nebola prekročená smerná hodnota objemovej aktivity 

radónu a nie je potrebné realizovať protiradónové opatrenia. 

 

5.10. Ochrana obyvateľstva 

 

V objekte sa nenachádzajú vhodné priestory k využitiu na účely civilnej ochrany. 

 

5.11. Inžinierske stavby 

 

a) Odvodnenie územia vrátane zneškodnenia odpadových vôd 

 

Splaškové vody budú odvedené do kanalizácie zo západnej strany objektu splaškovou 

gravitačnou prípojkou PVC DN 150 o dĺžke 6 m opatrená spätnou klapkou do potrubia 

jednotnej kanalizačnej sústavy vedenej na ulici Slnečnej. Na základe výsledkov 

hydrogeologického prieskumu budú dažďové vody a odvodnenie základovej škáry vedené do 

vsiakavých blokov na pozemku vlastníka. 
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b) Zásobovanie vodou 

 

Objekt je napojený na rozvádzaciu vodovodnú sústavu PVC DN 100 vedenú ulicou 

Slnečnou vodovodnou prípojkou HDPE DN 32 o dĺžke 11,7 m zo západnej strany objektu. 

 

c) Zásobovanie energiami 

 

Objekt RD je napojený na distribučnú sústavu NN 0,4 kV vedenú ulicou Slnečnou 

zemným káblom. 

 

d) Príjazd a prístup 

 

Objekt je prístupný z ulice Slnečnej. Pred vstupom do objektu je navrhnutá spevnená 

plocha zámkovej dlažby slúžiaca ako prístupová cesta do objektu a ako parkovacie miesto pre 

automobil majiteľa a jeho rodiny vrátane návštev. 

 

e) Povrchové úpravy okolia stavby vrátane vegetačných a terénnych úprav 

 

Vjazd a vstup do objektu tvoria súvislú plochu dláždenú zámkovou dlažbou, ktorá 

nadväzuje na odkvapový chodník šírky 600 mm po celom obvode objektu. Všetky spevnené 

plochy sú v spáde 2%.  

 Skrývka ornice bude rozprestretá po pozemku v miernom spáde od objektu smerom 

k hraniciam pozemku. Bude taktiež zasiata nová tráva a vysadená zeleň podľa usmernení 

a návrhu záhradného architekta. Podrobné riešenie vegetačných úprav nie je súčasťou riešenia 

bakalárskej práce. 
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f) Elektronické komunikácie 

 

Objekt nie je napojený na elektronické vedenia. Pripojenie k internetu je riešené 

vysokorýchlostným bezdrôtovým pripojením Wi-Fi, ktoré obstaráva router značky TP-LINK 

modelovej rady TL-WR841ND so štandardom 802.11b/g/n a rýchlosťou 300Mbps. 

 

 

6. C. Situácia stavby 

 

Situácia stavby je zaradená do výkresovej časti bakalárskej práce. 

 

Výkresy: 

 

C 01 - Architektonická situácia M 1:200 

C 02 - Koordinačná situácia M 1:200 

 

7. D. Dokladová časť 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 
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8. E. Zásady organizácie výstavby 

 

8.1.    Technická správa 

 

a) Informácie o rozsahu a stave staveniska, predpokladané úpravy staveniska, 

jeho oplotenie, trvalé depónie a medzidepónie, príjazdy a prístupy na 

stavenisko 

 

Stavenisko pre stavbu rodinného domu je umiestnené v obci Veľká Polom na ulici 

Slnečnej.  Tvorí ho voľná plocha parcely 1152/25 záhradného charakteru. Terén je mierne 

svažitý kolmo od komunikácie smerom na východ. Stavenisko je bez vyššej zelene a je 

oplotené. Pozemok oplotený nie je, počíta sa so stavbou nového plotu.  

Pred zahájením výkopových prác je nutné urobiť skrývku ornice. Zemina z výkopu bude 

počas stavby uložená na pozemku a po dokončení potrebných prác použitá na zásypy. 

Prebytočná zemina sa odvezie na skládku. 

Stavebné materiály budú uskladnené priamo na pozemku investora. Je nutné aby pri 

uskladnení materiálov bolo stavenisko plne prístupné s bezpečným vjazdom a výjazdom. 

 

b) Významné siete technickej infraštruktúry 

 

V priestore staveniska sa nenachádzajú žiadne pôvodné podzemné inžinierske siete. Tie 

sa nachádzajú v komunikácii Slnečnej pred pozemkom. Ide o kanalizačné a vodovodné siete. 

Stavba tieto vedenia plne rešpektuje. Pred zahájením stavebných prác je nutné bezpečnostne 

zaistiť všetky dotknuté siete. 

 

c) Napojenie staveniska na zdroje energi 

 

V súčasnosti sa na stavenisku nenachádzajú žiadne pôvodné objekty, ktoré by sa dali 

využiť na účely zariadenia staveniska. 

Pripojenie staveniska na NN bude riešené dohodou s ČEZ. Prívod vody bude 

zabezpečený navŕtaním v mieste definitívnej prípojky vody. Do šachty bude umiestnený 
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provizórny vodomer, ktorý bude po kolaudácii vymenený za stály. Napojenie na 

telekomunikačnú sieť bude zaistené mobilnými linkami. 

 

d) Úpravy z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia tretích osôb 

 

Investor bude informovať všetkých majiteľov priľahlých parciel o prebiehajúcich 

stavebných prácach vyvesením na verejne dostupnom mieste. Stavebník alebo realizačná firma 

prijme také opatrenia, aby dochádzalo k čo najmenšiemu stretu s majiteľmi ostatných objektov 

a bude dodržiavať všetky predpisy BOZP. Všetky stavebné práce budú prebiehať na pozemku 

investora. 

Za manipuláciu, skladovanie a likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

stavebných prác je zodpovedný zhotoviteľ stavby. Preprava a uskladnenie odpadov bude 

zverená oprávnenej osobe, ktorá má patričné oprávnenia k tejto činnosti. Dodávateľ stavebných 

prác, ktorý je zároveň pôvodcom odpadov, musí zahájením stavebných prác uzavrieť s touto 

oprávnenou osobou Zmluvu o likvidácii a ukladaní odpadov. 

Imobilné osoby nebudú mať prístup na stavenisko. Výjazd vozidiel bude označený 

bezpečnostnými tabuľkami. Stavenisko bude oplotené po celom obvode. 

 

e) Usporiadanie a bezpečnosť staveniska z hľadiska ochrany verejných záujmov 

 

V priebehu výstavby môže dôjsť k určitému negatívnemu ovplyvneniu životného 

prostredia v bezprostrednom okolí staveniska hlukom, prachom, zvýšenou frekvenciou 

nákladnej dopravy a pod. Tieto nežiadúce vplyvy budú eliminované a po skončení prác budú 

odstránené. V priebehu prác môže dôjsť k čiastočnému obmedzeniu prevádzky na priľahlej 

Slnečnej ulici. Dopravná obsluha bude zabezpečená nákladnými automobilmi. 

 

f) Riešenie zariadenia staveniska 

 

Ako stavenisko bude využitá väčšina pozemku investora. Stavenisko nie je oplotené 

a tak bude vybudované dočasné oplotenie pletivom. Vjazd na stavenisko je z ulice Slunečnej. 

Materiál bude na stavenisko dodávaný postupne podľa požiadaviek a bude skladovaný 



 

43 

 

v rozsahu nutnom pre jeho denné využitie. Na stavenisku bude umiestnená jedna bunka pre 

zariadenie staveniska a jedna bunka pre zamestnancov stavebnej firmy. Sociálne zariadenie 

bude riešené chemickou toaletou TOI – TOI. Stavebník sa dohodne s technickým dozorom na 

technických podmienkach pre realizáciu stavby.  

Výkres riešenia a kapacitné riešenie všetkých častí nie sú predmetom bakalárskej práce. 

 

g) Stavby zariadenia staveniska vyžadujúce ohlásenie 

 

Stavby vyžadujúce ohlásenie nebudú na stavenisku použité. 

 

h) Podmienky pre realizáciu stavby z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podľa 

zákona o zaistení ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

 

Pri vykonávaní stavebných prác bude dodržiavaný zákon č. 309/2006 Z. z. (Zákon o 

zabezpečení dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.), zvlášť § 3 a 4. 

 

Požiadavky na pracovisko a pracovné prostredie na stavenisku 

1. Zamestnávateľ, ktorý vykonáva ako zhotoviteľ stavebné, montážne, stavebne 

montážne alebo udržiavacie práce pre inú fyzickú alebo právnickú osobu na jej 

pracovisku, zaistí v súčinnosti s touto osobou vybavenie pracoviska pre bezpečný 

výkon práce. Práca podľa prvej vety môžu byť zahájené iba vtedy, ak je pracovisko 

náležite zabezpečené a vybavené. 

2. Zamestnávateľ uvedený v odseku 1 je povinný dodržiavať ďalšie požiadavky 

kladené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri príprave projektu a realizáciu 

stavby, ktorými sú: 

a) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, 

b) usporiadanie staveniska podľa príslušnej dokumentácie, 

c) umiestnenie pracoviska, jeho dostupnosť, stanovenie komunikácií alebo priestoru 

pre príchod a pohyb fyzických osôb, výrobných a pracovných prostriedkov a 

zariadení, 
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d) zabezpečenie požiadaviek na manipuláciu s materiálom, 

e) predchádzanie zdravotným rizikám pri práci s bremenami, 

f) vykonávanie kontroly pred prvým použitím, počas používania, pri údržbe a 

pravidelnom vykonávaní kontrol strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia počas 

používania s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť 

bezpečnosť a ochranu zdravia, 

g) splnenie požiadaviek na odbornú spôsobilosť fyzických osôb konajúcich práce na 

stavenisku, 

h) určenie a úprava plôch pre uskladnenie, najmä nebezpečných látok, prípravkov a 

materiálov, 

i) splnenie podmienok pre odstraňovanie a odvoz nebezpečných odpadov, 

j) uskladňovanie, manipulácia, odstraňovanie a odvoz odpadu a zvyškov materiálov, 

k) prispôsobovanie času potrebného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa 

skutočného postupu prác, 

l) predchádzanie ohrozenia života a zdravia fyzických osôb, ktoré sa s vedomím 

zamestnávateľa môžu zdržiavať na stavenisku, 

m) zabezpečenie spolupráce s inými osobami, 

n) predchádzanie rizikám vzájomného pôsobenia činností vykonávaných na 

stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti, 

o) vedenie evidencie prítomnosti zamestnancov a iných fyzických osôb na 

stavenisku, ktoré mu bolo odovzdané, 

p) prijatie vhodných opatrení, ak budú na stavenisku vykonávajú práce a činnosti 

pracovníci vystavení ohrozeniu života alebo poškodenie zdravia, 

q) dodržiavanie bližších minimálnych požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci na staveniskách ustanovených vykonávacím právnym predpisom. 

 

3. Bližšie minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na 

staveniskách a bližšie vymedzenie prác a činností vystavujúcich zamestnanca 

zvýšenému ohrozeniu života alebo zdravia, pri výkone ktorých je potrebná osobitná 

odborná spôsobilosť, ustanovuje podrobné právny predpis. 
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Požiadavky na výrobné a pracovné prostriedky a zariadenia.  

 

1. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby stroje, technické zariadenia, dopravné 

prostriedky a náradie boli z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vhodné pre prácu, 

pri ktorej budú používané. Stroje, technické zariadenia, dopravné prostriedky a náradie musia 

byť: 

a) vybavené ochrannými zariadeniami, ktoré chráni život a zdravie zamestnancov, 

b) vybavené alebo upravené tak, aby zodpovedali ergonomickým požiadavkám a aby 

zamestnanci neboli vystavení nepriaznivým faktorom pracovných podmienok, 

c) pravidelne a riadne udržiavané, kontrolované a revidované.  

 

2. Bližšie požiadavky na bezpečnú prevádzku a používanie strojov, technických 

zariadení, dopravných prostriedkov a náradia ustanovuje podrobný právny predpis. 

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

bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na staveniskách, zákon č 

309/2006 Z. z. a nariadenia vlády č 362/2005 Zb. 

 

Dodávateľ prác je povinný viesť evidenciu pracovníkov od ich nástupu do práce až do 

opustenia pracoviska a všetky osoby vstupujúce na stavenisko vybaviť osobnými ochrannými 

pracovnými prostriedkami. Ak sa vyskytnú mimoriadne okolnosti v priebehu práce, urobí 

dodávateľ potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce. Práce môžu vykonávať len 

kvalifikovaní pracovníci pod dohľadom zodpovedného pracovníka. Dodávateľ prác zabezpečí 

v rozsahu a za podmienok ustanovených predpismi kontrolu zariadení, ďalej vyhotoví o 

kontrole zápis a všetko odovzdá investorovi pri odovzdaní stavby po ukončení prác. 

Dodávateľ vykoná opatrenia na zamedzenie prístupu neoprávnených osôb na stavenisko 

po dobu priebehu i mimo uskutočňovania prác. 

 

Povinnosti pracovníkov sú dané predpisom 591/2006 Zb. a 362/2005 Zb. Pracovníci pri 

vykonávaní stavebných prác sú povinní dodržiavať technologické alebo pracovné postupy, 

návody, pravidlá a pokyny, obsluhovať stroje a zariadenia a používať náradie a pomôcky, ktoré 

im boli pre ich prácu určené; nemeniť bez súhlasu zodpovedného pracovníka nič na 

prevádzkových, bezpečnostných a požiarnych zariadeniach, dodržiavať bezpečnostné 

označenia, výstražné signály a upozornenia a pokyny pracovníkov poverených strážením 

ohrozeného priestoru, vykonávať prácu na určenom pracovisku, z ktorého sa nesmú vzdialiť 
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bez súhlasu zodpovedného pracovníka okrem naliehavých dôvodov (nevoľnosť, náhle 

ochorenie, úraz a pod) a odchod sú povinní ohlásiť zodpovednému pracovníkovi. 

Stavenisko bude pri vykonávaní prác zaistené proti vstupu nepovolaných osôb. V tomto 

prípade sa jedná o zabezpečenie výkopov, jám a svahov, s celkovým oplotením staveniska 

vzhľadom k charakteru stavby sa neuvažuje. Pri vymedzení staveniska sa musí prihliadať na 

doterajšie priľahlé priestory a komunikácie s cieľom tieto priestory, komunikácie a celkovú 

prevádzku čo najmenej narušiť. Vstupy na stavenisko budú označené bezpečnostnými 

značkami a tabuľkami so zákazom vstupu na stavenisko nepovolaným osobám. 

 

i) Podmienky pre ochranu životného prostredia pri výstavbe 

 

Vplyv stavby na podzemné vody 

Stavba nebude mať priamy vplyv na podzemné vody. Pri výstavbe budú použité len 

vozidlá v dobrom technickom stave, čím sa zamedzí úniku ropných látok do terénu. Všetky 

opravy vozidiel bude možné vykonávať jedine mimo priestory staveniska. 

 

Vplyv stavby na ukladanie odpadov 

 Na pozemku sa odstráni pôvodná zemina a uloží sa na pozemku stavebníka. Bude 

použitá ku konečným terénnym úpravám. Staveniskový odpad bude uskladnený na pozemku 

a odvezený na skládku inertného materiálu. 

 Odpady znečistené ropnými látkami budú skladované v nepriepustných nádobách 

a budú odvážané na určenú skládku. 

 Všetky odpady, ktoré vzniknú počas výstavby zaistí dodávateľ stavebných prác. Odpady 

ktoré vzniknú pri prevádzke budú zhromaždené a predané k zneškodneniu oprávnenej osobe 

v zmysle zákona č. 185/2001 Zb. o odpadoch. 

 

Vplyv stavby na vyššiu zeleň 

Stavba nijako nevplýva na vyššiu zeleň. 
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Vplyv stavby na okolie 

 V dňoch pracovného pokoja a pracovného kľudu nebudú vykonávané hlučné a inak 

rušivé práce. Rovnako nebudú tieto práce vykonávané ani v skorých ranných a večerných 

hodinách. V prípade znečistenia okolitých komunikácii je znečisťujúci povinný okamžite 

znečistenie odstrániť. 

 

j) Orientačná doba výstavby 

 

Predpokladaná doba výstavby je 23 mesiacov. 

Dátum zahájenia stavby: 11/2013 

Dátum ukončenia stavby: 10/2015 

 

k) Doklady 

 

Pred zahájením stavebných prác je nutné zaistiť zhotoviteľom stavby okrem iného i tieto 

doklady:  

Zápis o prerokovaní napojenia staveniska na zdroje vody a energie 

 Zápis o prerokovaní napojenia staveniska na verejné komunikácie 

 Zápis o prerokovaní organizácie výstavby 

 Zápis o prerokovaní uloženia odpadov a prebytočných výkopov na skládky 

 

V priebehu jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej správy môžu 

vzniknúť ďalšie požiadavky na organizáciu výstavby, ktoré bude nutné predložiť zhotoviteľom 

stavby pred zahájením výstavby. 
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9. F. Dokumentácia stavby 

 

Identifikačné údaje: 

 

 Stavba:  Rodinný dom vo Veľkej Polomi 

 Miesto stavby: Veľká Polom 

 Katastrálne územie: Ostrava – Mesto 

 Parcela číslo:  1152/25 

 Okres:   Ostrava – Mesto 

 Kraj:   Moravsko-sliezsky 

 Investor:  Ján Kapitulčin, M.R.Štefánika 364, 013 03 Varín 

 Zhotoviteľ:  Ján Kapitulčin, M.R.Štefánika 364, 013 03 Varín 

 Dátum:  4/2013 

 

Všeobecné údaje: 

 

 Predmetom tohto projektu je projektová dokumentácia pre realizáciu stavby na základe 

už spracovaného projektu pre stavebné povolenie v rámci predmetu Ateliérová tvorba Va (ATT 

Va) zimného semestru v školskom roku 2012/2013. 

 

9.1.    Technická správa 

 

9.1.1. Architektonické a stavebne technické riešenie 

 

a) Účel objektu 

 

Rodinný dom bude slúžiť pre účel bývania štvorčlennej rodiny investora. 

Ide o samostatné stojaci trojpodlažný rodinný dom s dvoma nadzemnými a jedným 

podzemným podlažím. Je situovaný v severozápadnom rohu parcely. Je postavený na mieru 

podľa požiadaviek investora, ktorý je zároveň jeho autorom. 
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b) Zásady architektonického, funkčného, dispozičného a výtvarného riešenia 

a riešenia vegetačných úprav objektu, vrátane riešenia prístupu a užívania 

objektu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

 

Rodinný dom napĺňa bohatý stavebný program. Jeho hlavným účelom je vyhovieť 

obyvateľom domu vo všetkých smeroch a potrebách. Obsahuje komunikačné, pracovné 

a obývacie časti rozčlenené podľa potreby a požiadaviek investora po jednotlivých podlažiach. 

 

1. 1NP – Prevádzkové väzby sú jasné z výkresu č.5 Výkresovej dokumentácie. Vstup do 

budovy je zo západu po vydláždenej prístupovej ceste po celej šírke objektu, ktoré slúži 

tiež ako parkovacie miesto pre automobil majiteľa objektu. Za vstupom sa nachádza 

zádverie z ktorého je prístup i do 1PP. Zo zádveria je vstup do haly z ktorej je prístupná 

garáž, kúpeľňa a spoločné priestory kuchyne, jedálne a obývacej izby. Obývacia izba 

zasahuje i do 2NP ako presklená galéria. 

2. 2NP – Prevádzkové väzby sú jasné z výkresu č.6 Výkresovej dokumentácie. Do 2NP vedie 

schodisko z okraja kuchyne v 1NP. Schodisko ústi na okraj haly v 2NP z ktorej je prístupná 

spálňa rodičov, pracovňa s výhľadom do galérie obývacej izby, dve detské izby a kúpeľňa. 

3. 1PP – Prevádzkové väzby sú jasné z výkresu č. 7 Výkresovej dokumentácie. Do 1PP vedie 

schodisko z 1NP, ktoré je prístupné zo zádveria. Ústi do chodby z ktorej je prístup do 

technickej miestnosti a do práčovne. 

 

c) Kapacity, úžitkové plochy, obostavané priestory, orientácia, osvetlenie 

a oslnenie 

 

Obecne: 1NP Garáž      37 m2 

   Kúpeľňa     5,6  m2 

   Zádverie     4,9  m2 

   Schodisko     4,8  m2 

   Hala      12,4  m2 

   Kuchyňa + jedáleň + obývacia izba  67,3  m2 
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  2NP Detská izba     14,7  m2 

   Detská izba     14,7  m2 

   Kúpeľňa     5,6  m2 

   Hala      27,9  m2 

   Spálňa      17,3  m2 

   Pracovňa     19,7  m2 

  1PP Technická miestnosť    12,2  m2 

   Práčovňa     8,4  m2 

   Schodisko     6,4  m2 

   Chodba     2,9  m2  

 

Celý objekt:  Zastavaná plocha    278,5  m2 

   Obostavaný priestor    1126  m3  

   Plocha pozemku               1016,7 m2 

   Plocha parkovania    120,74 m2 

   Orientačná cena stavby   9 142 720,- Kč (bez DPH) 

 

d) Technické a konštrukčné riešenie, jeho odôvodnenie vo väzbe na používanie 

objektu a jeho požadovanú životnosť 

 

Stavba je nepravidelného pôdorysu pravouhlého tvaru s jednou skosenou stranou pod 

uhlom 100° o rozmere cca 12,2 x 13,7 m a prístupovou cestou cca 6,7 x 15,2 m. Jedná sa 

o stavbu trojpodlažnú pozostávajúcu z dvoch nadzemných a jedného podzemného podlažia 

s plochou strechou.  

Základy sú tvorené základovými pásmi z betónu umiestnených v nezámrznej hĺbke. 

Objekt je navrhnutý tradičnou technológiou, t. j. vonkajšie nosné murivo je z keramických 

tvaroviek HELUZ STI 38, vnútorné nosné murivo je z vnútorných nosných tvaroviek HELUZ 

AKU 25 MK a vnútorné priečky z priečkového murivo HELUZ 11,5. Časť obvodového plášťa 

je tvorená preskleným fasádnym systémom JANSEN WISS so zasklením izolačným dvojsklom 

s fóliou HEAT MIRROR Stropy sú navrhnuté ako monolitické stropné dosky. Plochá strecha 

je tvorená systémom DEKROOF. Tvorí ju nosná betónová monolitická konštrukcia s tepelnou 

izoláciou a hydroizolačnou fóliou DEKPLAN 76. Presná skladba je uvedená vo Výpise 

skladieb konštrukcií. Okná a vstupné dvere sú plastové s hliníkovým opláštením antracitovej 
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šedej farby. Garážové vráta sú oceľové sekčné. Vnútorné dvere sú z bukovej dyhy v drevenej 

obložkovej alebo oceľovej zárubni, prípadne bezpečnostné v oceľovej zárubni. Podlahy sú 

drevené a keramické. Vykurovanie objektu je krbovou vložkou SCHIEDEL KINGFIRE 

PARAT a podlahovým teplovodným kúrením. 

 

e) Tepelne technické vlastnosti stavebných konštrukcií a výplní otvorov 

 

Tepelné izolácie 

 

Obvodový plášť je tvorený ako prevetrávaný. Použitá izolácia je Knauf Insulation 

Classic 035 o hrúbke 60 mm v dvojitom drevenom rošte. Spodná stavba je vo vertikálnom 

smere zateplená izolačnými doskami STYROFORM EPS PERIMETER o hrúbke 120 mm a 80 

mm do úrovne 300 mm nad terénom. Vo vodorovnom smere je zateplená doskami EPS 100 S 

o hrúbke 60 mm. V podlahách 1NP a 2NP je použitá izolácia EPS 100S hr. 80 a 70mm. Tepelná 

izolácia strechy je z rovných dosiek EPS 250 S STABIL. Vence sú izolované tepelnou izoláciou 

ISOVER EPS 50 Z. Zasklenie okien a dverí je izolačným trojsklom S-Valor Clear. Presklený 

fasádny systém je zasklený izolačným dvojsklom s reflexnou fóliou HEAT MIRROR. 

 

Hydrozilácie 

 

V objekte nie je prekročená smerná hodnota objemovej aktivity radónu. Spodná stavba 

je tak izolovaná hydroizolačným SBS pásom GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL vo 

vodorovnom i zvislom smere vytiahnutá do výšky 300 mm nad terén. Hydroizolácie pre vlhkosť 

pri technologickom mokrom procese sú riešené PE fóliou. Na prevetrávanej fasáde je použitá 

difúzna fólia STAVOLINE 135. Sú použité penetračné asfaltové emulzie DEKPRIMER. 

Hydroizolácia strechy je tvorená hydroizolačnými pásmi SBS GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL a hydroizolačnou fóliou z mäkčeného PVC DEKPLAN 76 

 

Zvukové izolácie 

 

 V podlahách je použitá izolácia EPS 100 S o hr. 80 a 70 mm. 
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f) Založenie objektu s ohľadom na výsledky inžiniersko-geologického 

prieskumu 

 

Budú realizované podľa výkresu základov č. 4. Základová škára bude prevzatá statikom. 

 

Základy 

 

Základy sú z prevažnej časti tvorené základovými pásmi z betónu C 20/25. Podkladový 

betón bude z betónu C 15/20 o hrúbke 150 mm vystužený oceľovou zváranou sieťou d6 x 150 

x 150 mm, hr. 80 mm. Výnimku tvoria priečky, u ktorých pôjde iba o zvýšenie dimenzie 

oceľovej zváranej siete na profil d8 x 150 x 150 mm, hr. 80 mm. Základy obvodových stien 

budú v nezámrznej hĺbke. Dom je založený v miernom svahu a z časti podpivničený a preto sa 

tu nachádzajú i odstupňované základy. 

Hydroizoláciu tvorí penetračný náter DEKPRIMER a SBS hydroizolačné pásy 

GLATEK 40 SPECIAL MINERAL. 

 

g) Vplyv stavby na životné prostredie 

 

Objekt nebude produkovať odpady a exhalácie z hľadiska jeho používania. Bežný 

komunálny odpad bude vyvážaný obcou. Splaškové vody budú odvedené do  jednotnej 

kanalizačnej sústavy a dažďová voda zo strechy bude odvedená do vsiakavých blokov na 

pozemku vlastníka. Vykurovanie objektu bude primárne podlahovým vykurovaním 

a dodatočne tuhým palivom. 

 

h) Dopravné riešenie 

 

Objekt je napojený na ulicu Slnečnú. Pred vstupom do objektu je navrhnutá spevnená 

plocha zámkovej dlažby slúžiaca ako prístupová cesta do objektu a ako parkovacie miesto pre 

automobil majiteľa a jeho rodiny vrátane návštev. Podrobné riešenie viď. výkres č. 2 

Koordinačná situácia. 
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i) Ochrana objektu pred škodlivými vplyvmi, protiradónové opatrenia 

 

Ochrana stavby proti poveternostným vplyvom a zemnej vlhkosti je riešená pomocou 

hydroizolácii. Objekt je zateplený tepelnou a akustickou izoláciou k ochrane pred tepelnými 

stratami a pred hlukom z okolia. 

Prieskum radónu ukázal, že nebola prekročená smerná hodnota objemovej aktivity 

radónu a nie je potrebné realizovať protiradónové opatrenia. 

 

j) Dodržanie všeobecných požiadaviek na výstavbu 

 

Stavba je navrhnutá v súlade so zákonom č. 183/2006 Zb. (stavebný zákon) a vyhláškou 

č. 137/1998 Zb. v platnom znení ( O obecne technických požadavcích na výstavbu). 

Stavba je navrhnutá tak, aby po jej realizácii neohrozila životné prostredie a životné 

podmienky obyvateľov. Bude odolávať pôsobeniu prostredia v danom mieste a vytvárať kvalitu 

dobrého bývania. 

 

POZNÁMKA 

 

Pri realizácii stavby je nutné dodržať všetky predpisy BOZP, zaistiť zabezpečenie 

stavenisko tak, aby nedošlo k styku s návštevníkmi a firma v rámci svojich interných predpisov 

prijme osobitné opatrenia pre prevádzku na dobu týkajúcu sa realizácie stavby. 

Pri návrhu projektu nebolo nutné riešiť osobitnými technickými opatreniami zaistenie 

bezpečnosti práce, lebo podľa povahy stavebného diela možno bezpečnosť stavebných 

zamestnancov zabezpečiť podľa nariadenia vlády č 591/2006 Zb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Pravidlá sa majú 

bezpodmienečne rešpektovať v plnom rozsahu. 
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9.1.2. Výkresová časť 

 

C 01  Architektonická situácia   M 1:200 

C 02  Koordinačná situácia    M 1:200 

F 03  Vytyčovací výkres    M 1:200 

F 04  Pôdorys základov    M 1:50 

F 05  Pôdorys 1NP     M 1:50 

F 06  Pôdorys 2NP    M 1:50 

F 07  Pôdorys 1PP    M 1:50 

F 08  Priečny rez    M 1:50 

F 09  Pozdĺžny rez    M 1:50 

F 10  Pôdorys stropu S1   M 1:50 

F 11  Pôdorys stropu S2   M 1:50 

F 12  Konštrukcia strechy   M 1:50 

F 13  Pôdorys strechy   M 1:50 

F 14  Pohľady – východný, západný M 1:50 

F 15  Pohľady – severný, južný  M 1:50 

F 16  Výpočet schodiska   M 1:50 

F 17  Vizualizácia 

F 18  Vizualizácia 

F 19  Vizualizácia 
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9.1.3. Stavebne konštrukčná časť 

 

a) Popis konštrukčného systému stavby 

 

Novostavba rodinného domu je realizovaná ako murovaná stavba z keramických 

tvaroviek HELUZ STI 38 so železobetónovými stropmi. Plášť je tvorený odvetrávanou fasádou 

s dreveným obložením a z časti skleneným fasádnym systémom. Základy sú tvorené 

betónovými základovými pásmi. Zastrešenie je riešené ako plochá jednoplášťová strecha a ako 

nosný systém je zvolený stenový nosný systém. 

 Objekt má dve nadzemné a jedno podzemné podlažie. V podzemnom podlaží sa 

nachádza technická miestnosť, práčovňa a chodba so schodiskom do prvého nadzemného 

podlažia. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza vstup so zádverím, hala, kúpeľňa, garáž, 

schodisko do druhého nadzemného podlažia a spojený priestor kuchyne, jedálne a obývacej 

izby. 

 

b) Navrhnuté materiály a hlavné konštrukčné prvky 

 

Základové konštrukcie 

 

Základovú konštrukciu tvoria základové pásy založené v nezámrznej hĺbke. Budú 

monolitické z betónu triedy C 20/25. Na základových pásoch bude vybetónovaný podkladový 

betón hrúbky 150 mm a triedy C 15/20 vystužený oceľovou zváranou sieťou d6 x 150 x 150 

mm, hr. 80 mm. Zhotovenie debnenia a uloženia zváranej siete bude pred zahájením 

betónovania skontrolované technickým dozorom a urobí sa zápis o vykonanej kontrole do 

stavebného denníka. 

 

Zvislé nosné konštrukcie 

 

Zvislá obvodová nosná konštrukcia je tvorená keramickými tvarovkami Heluz STI 38 

na maltu MVC 10.  Vnútorné nosné steny sú tvorené keramickými tvarovkami Heluz AKU 25 

MK na maltu MVC 10. Medzi tieto konštrukcie ďalej patrí presklený fasádny systém JANSEN 



 

56 

 

VISS, ktorá je tvorená samonosnou oceľovou konštrukciou, ktorá nesie izolačné dvojsklá 

s fóliou HEAT MIRROR. V rohu presklenej časti fasády sú požité dva zvislé nosné oceľové 

stĺpy pod uhlom 100° od vodorovnej roviny. Priemer stĺpov je 150 mm, hrúbka steny jedného 

stĺpu je 8 mm a dĺžka stĺpu je 5460 mm. Ukotvené sú skrutkovými spojmi k základom 

a k prievlaku. 

 

Zvislé nenosné konštrukcie 

 

 Zvislé nenosné konštrukcie sú tvorené priečkami Heluz 11,5 na maltu MVC 10. Medzi 

tieto konštrukcie patria tiež presklené priečky MILT GLASSTECH v 1NP a 2NP z tvorené 

bezpečnostným čírim sklom ESG. 

 

Vodorovné nosné konštrukcie 

 

Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené vystuženými doskami z monolitického 

železobetónu triedy C 20/25 a hrúbky 150 mm. Prievlaky sú hrubé 200 mm a široké 250 mm, 

taktiež zo železobetónu triedy C 20/25. Prievlaky nad presklenou fasádou sú vystužené podľa 

posudku statika, ktorý nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce. 

 

Strešné konštrukcie 

 

 Objekt je zastrešený plochou kontaktnou jednoplášťovou strechou systému DEKROOF. 

Nosnú konštrukciu tvorí železobetónová monolitická doska s triedou betónu C 20/25 a hrúbkou 

150 mm. Strecha je odvodnená dvomi strešnými vpustmi TOPWET. Skladba strešného plášťa 

je bližšie špecifikovaná vo Výpise skladieb konštrukcií. 

 

Schodiská 

 

 Schodiskové ramená v objekte sú navrhnuté ako železobetónové monolitické z triedy 

betónu C 20/25. Schodiská sú navrhnuté ako jednoramenné. Výstupné rameno smerujúce do 

1NP má výšku stupňa 165 mm a šírku 300 mm a je uložené do nosných stien. Je vybetónované 
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na šikmej základovej doske a preto je opatrené hydroizoláciou Glastek 40 Special Mineral 

a tepelnou izoláciou z EPS 100 S. Doska je potom uložená na zhutnenom štrkovom podsype na 

pevnosť 0,2 MPa. Výstupné rameno smerujúce do 2NP má výšku stupňa 170 mm a šírku 300 

mm a je uložené na monolitických železobetónových stropoch 1NP a 2NP. Na ramene 1NP-

2NP je použitá polyuretánová stierka a na ramene 1PP-1NP je keramický obklad. Schodiská sú 

opatrené držadlom po pravej strane v smere výstupu vo výške 900 mm. Držadlá sú bližšie 

špecifikované vo Výpise zámočníckych prvkov. 

 

Preklady 

 

 Použité sú preklady monolitické betónové a keramické nosné a ploché preklady 

HELUZ. Preklady bližšie špecifikované vo Výpise prekladov 

 

Komínové telesá 

 

V objekte je použitý prefabrikovaný komínový systém SCHIEDEL KINGFIRE 

PARAT, ktorý pozostáva z dvoch prefabrikovaných kusov, ktoré sa inštalujú do objektu 

pomocou žeriavu. Prvý diel spočíva na vlastnom základe v 1NP a obsahuje integrovanú krbovú 

vložku. Je vysoký 2940 mm. Druhý diel je napojený na prvý diel v úrovni 2NP mechanickým 

spojom a je utesnený. Ide o komínový prefabrikát SCHIEDEL PARAT s prieduchom 140 mm 

a vetracím prieduchom 230 x 100 mm. Na vrchole je osadená Medingerova hlavica 

z nehrdzavejúcej ocele. 

 

Podlahy 

 

Podlahy v objekte sú riešené troma druhmi materiálov a to polyuretánovou stierkou o hr. 

3 mm, laminátovou podlahou a keramickou dlažbou. Šedá polyuertánová podlaha je v celom 

1NP okrem garáže. Laminátová podlaha je imitáciou dreva Jatoby a je v 2NP. Keramická dlažba 

je slinutá nenasiakavá značky TAURUS použitá v garáži a klasická keramická dlažba použitá 

v kúpeľni 1NP a v 1PP. Presné špecifikácie podláh sú uvedené vo Výpise skladieb podláh. 
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 Použité je podlahové teplovodné vykurovanie. Vykurovacie trubice sú vedené 

v podlahovej konštrukcii uložené v systémových doskách podlahového kúrenia a zaliate 

anhydritovým poterom. 

 

Výplne otvorov 

 

 Okná sú značky FINSTRAL, modelová rada STEP-LINE, plastové s hliníkovým 

vonkajším opláštením s viackomorovým rámom z bezolovnatého PVC s hrúbkou stien triedy 

A farby antracitovej šedej s izolačným trojsklom S-Valor Clear. Bližšie sú špecifikované vo 

Výpise okien. 

 Vstupné dvere sú značky FINSTRAL, modelová rada BANDO, plastové s hliníkovým 

vonkajším opláštením s viackomorovým rámom z bezolovnatého PVC s hrúbkou stien triedy 

A farby antracitovej šedej s izolačným trojsklom S-Valor Clear. Bližšie sú špecifikované vo 

Výpise dverí. 

 Vnútorné dvere sú plné alebo presklené značky SAPELI, modelová rada ELEGANT, 

z bukovej dyhy v drevenej obložkovej alebo oceľovej zárubni. Bližšie sú špecifikované vo 

Výpise dverí a oceľové zárubne vo Výpise zámočníckych prvkov. 

 Vnútorné bezpečnostné a požiarne dvere sú značky HORMANN v oceľovej zárubni. 

Bližšie sú špecifikované vo Výpise dverí rovnako ako zárubne vo Výpise zámočníckych 

prvkov. 

 

Úpravy povrchov 

 

Vonkajšie steny sú obložené dreveným obkladom priskrutkovanom na drevenom rošte. 

Použité drevo je Topoľ Osikový a je upravené tepelne technológiou THERMOWOOD bez 

ďalšej povrchovej úpravy. 

Strieška nad vchodom a garážovými vrátami je z pohľadového betónu s titanzikovým 

oplechovaním bez ďalších úprav. 

 Vnútorné steny a  sú omietnuté omietkou BAUMIT a natreté maliarskym náterom 

Primalex POLAR bielej farby. Stropy sú riešené pohľadovým betónom. 

 Vnútorné steny v kúpeľni a v kuchyni sú obložené keramickým obkladom do výšky 

uvedenej v projektovej dokumentácii. 
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Izolácie proti zemnej vlhkosti 

 

 Hydroizloáciu základov tvoria SBS modifikované asfaltové pásy Glastek 40 Special 

Mineral vytiahnuté 300 mm nad terén a správne ukotvené. Hydroizolácia je krytá 

extrudovaným polystyrénom a nopovou membránou. 

 

Ostatné izolácie proti vlhkosti 

 

 V konštrukcii strechy je použitá hydroizolačná fólia z mäkčeného PVC DEKPLAN 76. 

 

Tepelné a zvukové izolácie 

 

 Obvodový plášť je zateplený vrstvou minerálnej vlny Knauf Insulation Classic 035 

o hrúbke 60 mm uložená v dvojitom drevenom rošte a ochránená difúznou fóliou STAVOLINE 

135.  

 Spodná stavba je zateplená polystyrénom EPS 100 S o hrúbke 80 mm. Soklová časť 

a zvislé zateplenia spodnej stavby je riešené izoláciou STYROFORM EPS PERIMETER 120 

a 80 mm. 

 V podlahových konštrukciách je použitá izolácia EPS 100 S o hr. 80 a 70 mm. 

 V strešnej konštrukcii je použitá tepelná izolácia EPS 250 S STABIL o hrúbke 250 mm. 

 

c) Hodnoty úžitkových, klimatických a ďalších zaťažení uvažovaných pri 

návrhu nosnej konštrukcie 

 

Celá konštrukcia je navrhnutá tak, aby bezpečne preniesla stále, náhodné dlhodobé 

a krátkodobé zaťaženie, kam patrí i zaťaženie klimatické. Statický návrh je predmetom 

samostatnej dokumentácie, ktorá nie je predmetom bakalárskej práce. 
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d) Návrh zvláštnych, neobvyklých konštrukcií, technologických postupov 

 

Stavba obsahuje presklenú časť fasády, ktorá je tvorená presklenou zostavou značky 

JANSEN modelovej rady WISS a dvomi zošikmenými stĺpmi z ocele pod uhlom 100° od 

vodorovnej roviny. Fasáda je samonosná a pozostáva zo zvislých a vodorovných oceľových 

prvkov a je uchytená na spodnej a vrchnej strane, pričom zošikmenie je uchytené na oceľových 

stĺpoch. Fasáda sa bude montovať technologickým postupom predpísaným firmou JANSEN 

a oceľové stĺpiky budú posúdené statikom a kotvené skrutkovými spojmi vo vrchole prievlakov 

a na základovej konštrukcii. Zošikmené stĺpy sú zároveň nosnou konštrukciou a prenášajú 

zaťaženie rohu strešnej konštrukcie. Statický výpočet nie je predmetom riešenia bakalárskej 

práce. Tienenie presklenej fasády bude realizované látkovou interiérovou roletou SOLTIS. 

 

e) Technologické podmienky postupu prác 

 

Postup prác nevyžaduje žiadne mimoriadne opatrenia za predpokladu dodržania 

platných technologických predpisov. 

 

f) Zásady pre realizáciu búracích a podchycujúcich prác a spevňovanie 

konštrukcií 

 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

g) Požiadavky na kontrolu zakrývaných konštrukcií 

 

Stavba bude realizovaná dodávateľsky, tzn. že bude garantovaná odborným dozorom. 

Statik musí byť bezpodmienečne prizvaný k prevzatiu základovej škáry, konštrukcii stropu 

a konštrukcii strešného plášťa. 
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h) Zoznam použitých podkladov ČSN, technických predpisov, odbornej 

literatúry, software 

 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

i) Špecifické požiadavky na rozsah a obsah dokumentácie pre realizáciu stavby 

 

Dokumentácia je vytvorená na základe rozsahu uvedeného v zadaní bakalárskej práce. 

 

j) Výkresová časť 

 

Výkresová časť je súčasťou prílohy 

 

k) Statické posúdenie 

 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

l) Požiarne bezpečnostné riešenie 

 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

m) Technika prostredia stavieb 

 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

n) Inžinierske objekty 

 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 
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o) Prevádzkové súbory 

 

Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 

 

 

 

10. Špecializácia - Architektonický detail 

 

10.1. Teoretický úvod do architektonickej časti riešenia 

 

Návrh spracovaný v tejto bakalárskej práci vychádzal z predpokladu zástavby územia 

katalógovými rodinnými domami, pričom tento predpoklad bol na pár výnimiek podložený 

fotkami okolia pozemku. Medzi tieto výnimky sa mal zaradiť i tento riešený rodinný dom. 

 Zámerom bolo vytvoriť moderný domov s maximálnym prepojením interiéru 

a exteriéru. Tvar pozemku s rôznymi uhlami sa odrazil v pôdorysnom riešení objektu, ktorý tiež 

nedisponuje len pravými, deväťdesiat stupňovými uhlami. Táto „nedokonalosť“ sa premietla 

tiež do priestoru domu a tým vznikol charakteristický výraz objektu.  

Presklená časť fasády otvára priestory domu prírode a výhľadu na priľahlé polia, lúky 

a nízku zeleň. Použitie dreveného obkladu taktiež približuje dom prírode, no pritom si 

zachováva moderný a originálny vzhľad. 

Vstup do domu je zo západu po vydláždenej prístupovej ceste po celej šírke objektu, 

ktoré slúži tiež ako parkovacie miesto pre automobil majiteľa objektu. Za vstupom sa nachádza 

zádverie z ktorého je prístup i do 1PP. Zo zádveria je vstup do haly z ktorej je prístupná garáž, 

kúpeľňa a spoločné priestory kuchyne, jedálne a obývacej izby. Hala je po celej výške a šírke 

presklená a opticky splýva s kuchynskou a jedálenskou časťou. Obývacia izba zasahuje i do 

2NP ako presklená galéria. 

Do 2NP vedie schodisko z okraja kuchyne v 1NP. Schodisko ústi na okraj haly v 2NP 

z ktorej je prístupná spálňa rodičov, pracovňa s výhľadom do galérie obývacej izby, dve detské 

izby a kúpeľňa. 

Do 1PP vedie schodisko z 1NP, ktoré je prístupné zo zádveria. Ústi do chodby z ktorej 

je prístup do technickej miestnosti a do práčovne. 
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10.2. Riešenie vybraného detailu – fasády 

 

Predmetom riešenia architektonického detailu je fasáda objektu. Ide o prevetrávanú 

fasádu v nasledovnom zložení: 

 

 Keramické tvarovky HELUZ STI 38 o hr. 380 mm 

 Zvislý drevený rošt 30x30 mm 

 Vodorovný drevený rošt 30 x 30 mm 

 Tepelná izolácia Knauf Insulation Classic 035 v hr. 60 mm vložená v rošte 

 Difúzna fólia Stavoline 135 

 Prevetrávaná medzera tvorená zvislým dreveným roštom 30x30 mm 

 Vodorovné drevené dosky 25x100mm s medzerom 1 cm medzi každou doskou 

 

 Drevo použité na fasádne dosky je z Topoľa Osikového. Dosky sú tepelne upravené 

technológiou ThermoWood od firmy DEK z divízie DEKWOOD. 

 Presný názov tejto patentovanej technológie je Stora Enso ThermoWood®. Tento 

proces má trvalý efekt na fyzikálne a mechanické vlastnosti materiálu. Vytvára materiál 

s vlastnosťami porovnateľnými s tvrdými a vysoko odolnými drevinami. Vyrába sa v dvoch 

variantoch: Thermo-S a Thermo-D. Pre návrh bol vybraný proces Thermo-S s tepelnou úpravou 

pri teplote 190°C kvôli jemnému stmaveniu dreva. 

 Drevo spracované technológiou ThermoWood má výrazne vyššiu trvanlivosť 

a odolnosť voči hnilobe a proti napadnutiu drevokaznými hubami. Rovnako má produkt skvelú 

rozmerovú stabilitu a vlhkosť zníženú o viac ako 50%, čím nedochádza k bobtnaniu 

a zosychaniu materiálu as tým spojené vydutie, krútenie, skrivenie či iné deformácie dreva. 

 Drevo nie je po úprave už inak upravované, aby vďaka UV žiareniu dosiahlo prírodný 

zašednutý vzhľad. 

 Tepelné zmeny zvyšujú trvanlivosť dreva na viac  ako 30 rokov bez použitia chemickej 

ochrany. Drevo je odolné i voči vlhkosti, nakoľko pri tepelnej úprave sa vytlačí nadbytočná 

živica von z dreva utesní všetky póry.  
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10.3. Montážny návod 

 

Opláštenie budovy je tvorené vodorovnými doskami rozmeru 25 x 100 mm. Tie sú 

ukotvené skrutkami na zvislom rošte. Ten je opäť ukotvený na vodorovnom rošte a ten na 

ďalšom zvislom. Celkom teda tri vrstvy roštu o rozmere 30 x 30 mm, pričom medzi prvými 

dvoma líniami je ukotvená tepelná izolácia Knauf Insulation Classic 035 o hrúbke 60mm a tieto 

vrstvy sú zakryté difúznou fóliou. Presné rozmiestnenie roštu na fasáde je súčasťou výkresovej 

dokumentácie uvedenej v prílohe. 

Začína sa s montážou prvých zvislých lát roštu, ktoré sa navŕtajú na murivo. Na ne sa 

potom navŕta vodorovný rošt. Medzi late sa uloží izolácia. Na takto vytvorený rošt sa pripevni 

difúzna fólia, ktorá sa ukotvi opäť vodorovným roštom. V poslednej fáze sa na finálny rošt 

priskrutkujú dosky.  

 

10.4. Založenie 

 

Konštrukcia obkladu je v spodnej časti ukončená v miernom presahu soklovej časti, 

ktorá bude realizovaná a omietnutá pred montážou obkladu. 

 

10.5. Zakončenie 

 

Obloženie je ukončené 10 mm pod vrcholom atiky a je zakryté oplechovaním atiky, aby 

bolo umožnené prúdenie vzduchu medzerou.  

 

10.6. Vizualizácie 

 

Vizualizácie, rezy, pôdorysy a podrobné popisy sú uvedené vo výkrese 

Architektonického detailu Výkresovej časti, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie. 
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11. Záver 

 

Výsledkom bakalárskej práce je čiastočná dokumentácia pre realizáciu stavby podľa 

Vyhlášky č.499/2006 Zb. o dokumentaci staveb pre objekt rodinného domu vo Veľkej Polomi. 

Podkladom pre vypracovanie tejto dokumentácie bola architektonická štúdia (ATT I.) 

a dokumentácia pre stavebné povolenie (ATT Va.). Práca obsahuje vypracované všetky body 

uvedené v zadaní bakalárskej práce v požadovanom rozsahu a obsahu. Na základe tejto práce 

môže byť realizovaná ostatná dokumentácia k navrhovanému objektu. Projekt je vyriešený po 

stránke technickej, estetickej, architektonickej i ekonomickej. 

 

 Takto navrhnutý rodinný dom je evolúciou architektonickej štúdie z ktorej sa postupne 

vykryštalizoval do výslednej podoby uvedenej v tejto práci. Bol ovplyvnený výberom 

technológii, materiálov a postupným naberaním skúseností projektanta pri riešení jednotlivých 

bodov zadania. Všetky tieto aspekty tak prispeli k výslednej forme, dispozícii 

a architektonickému výrazu objektu. Rodinný dom sa tak v zástavbe nestráca, vyniká svojou 

netradičnou koncepciou a zároveň nenarušuje zavedený ráz ulice. Plne vyhovuje požiadavkám 

a potrebám investora a vďaka aplikovaným prostriedkom vytvára symbiózu medzi moderným 

a prírodným ponímaním bývania. 

 

 Tento projekt sa pre mňa stal možnosťou využiť skúsenosti nadobudnuté v priebehu 

bakalárskeho stupňa štúdia a aplikovať ich na svoju prvotinu v oblasti architektonického 

navrhovania. Pochopil som nové súvislosti, posunul som hranicu mojej tvorby a snažil som sa 

pôvodnú štúdiu tzv. „upgradovať“ a vyčistiť. Uvedomil som si náročnosť a potrebnú časovú 

zložku pri tvorbe jednotlivých častí projektu a dozvedel som sa o nových technológiách 

a postupoch v architektúre a stavebníctve. 
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 Taktiež by som rád poďakoval pani Ing. Hane Ševčíkovej, Ph.D. za tri semestre skvelej 

spolupráce a za to, že si na mňa vždy našla čas, aby mi poskytla svoje skúsenosti a rady. 

 

 Rovnako chcem poďakovať pánovi Ing. arch. Radimovi Václavíkovi za všetky rady 

a pomoc pri riešení architektonického detailu. 

 

 Ďakujem i pani Hambálkovej zo študijného oddelenia, ktorá ma vždy privítala 

s úsmevom a vybavila všetky náležitosti, ktoré by som sám nezvládol. 

 

 V neposlednom rade chcem touto cestou poďakovať svojim priateľom za rady, podporu 

a zachovanie si zdravého rozumu pri celej dobe štúdia, spolužiakom za každú pomoc a všetkým 

ktorí ma akokoľvek podporili. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Obvodový plášť 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Omítka vápenná  0,020       0,870   6,0 

   2  Heluz STI 38  0,380       0,149   7,0 

   3  Knauf Insulation Classic  0,060       0,037   1,4 

   4  Stavoline 135  0,0003       0,390   50,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 



 

2 

 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Strešná konštrukcia 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Omítka vápenná  0,020       0,870   6,0 

   2  Železobeton 2  0,150       1,580   29,0 

   3  Dekprimer  0,0018       0,210   26900,0 

   4  EPS 250 S Stabil (1)  0,270       0,037   30,0 

   5  Dekplan 76  0,0023       0,160   33000,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,150 kg/m2,rok 

  (materiál: Dekplan 76). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,150 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0297 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0386 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název úlohy:   Atika                          

 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =     20,00 C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:    -15,00 C 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,870 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 

programu. 
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  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná 

metodika 

  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 

  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

  

  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 

  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 

 

 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
 

 

Pole teplôt konštrukcie 

 
Relatívna vlhkosť konštrukcie 
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