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Anotácia 

Čižmárik, Pavol, Riešenie projektu kanalizácie s využitím šedých vôd v rodinnom dome,   

Bakalárska práca, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2014, 55 strán 

 

 Predmetom tejto bakalárskej práce je projekt pre realizáciu stavby rodinného domu a 

projekt vnútornej kanalizácie rodinného domu. Riešené je aj odvádzanie splaškových vôd do 

balenej čistiarne odpadových vôd (varianta A) a do koreňovej čistiarne odpadových vôd 

(varianta B). Tieto varianty majú základné ekonomické porovnanie. Ďalej bakalárska práca 

rieši využitie šedých vôd pomocou akumulačnej nádrže na dažďovú a šedú vodu, z ktorej je 

čerpaná nepitná voda privádzaná do dvoch záchodových mís a záhradného ventilu. Systém 

čerpania je zabezpečený proti nedostatku vody v nádrži pričerpávaním pitnej vody. 

 V stavebnej časti je riešená novostavba dvojpodlažného rodinného domu bez suterénu 

a so sedlovou strechou pre päťčlennú rodinu.      

 Bakalárska práca sa skladá z textovej a výkresovej časti. 

 

Kľúčové slová: kanalizácia, balená čistiareň odpadových vôd, koreňová čistiareň odpadových 

vôd, akumulačná nádrž. 

  



 

 

Abstract 

Čižmárik, Pavol, Solution of the sewer system project with utilization of grey waters in the 

family house, Bachelor thesis, VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Civil 

Engineering, 2014, 55 pages 

 The subject of this bachelor thesis is the project of building the family house and the 

project of inside sewer system of the family house. Waste-water discharge to the package 

waste-water treatment plant (option A) and to the root waste-water treatment plant (option B) 

is also addressed. These alternatives have basic economic comparison. Furthermore, this 

bachelor thesis solves the utilization of grey waters with the help of storage tank for rain and 

grey water, from which non-drinking water is supplied to two flush bowls and to the garden 

valve. System of the pumping is secured against low water level in the tank by pumping of the 

drinking water into it. 

The construction part includes the building of new two-storey family house without basement 

and with saddle roof for a family of five members. 

Bachelor thesis consists of text and drawing part. 

 

Key words: sewer system, package waste-water treatment plant, root waste-water treatment 

plant, storage tank. 
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Zoznam skratiek 

 

ČOV   –  čistička odpadových vôd 

KČOV  –  koreňová čistička odpadových vôd 
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Úvod 

 

 Bakalárska práca sa zaoberá projektom pre realizáciu stavby rodinného domu a 

projektom vnútornej kanalizácie rodinného domu. Dokumentácia sa skladá z textovej časti a z 

výkresovej časti.          

 Realizácia stavby je riešená pre novostavbu dvojpodlažného rodinného domu bez 

suterénu a so sedlovou strechou. Objekt bude využívať päťčlenná rodina.  

 Kanalizácia je rozdelená na potrubia s čiernou vodou, šedou vodou a dažďovou vodou. 

Čierna voda je z objektu dopravená do čistiarne odpadových vôd - balenej (varianta A), 

koreňovej (varianta B). Po prečistení je voda odvádzaná do vodného toku. Tieto varianty majú 

spracované základné ekonomické vyhodnotenie. Šedá a dažďová voda je privádzaná do 

akumulačnej nádrže. Odtiaľ sa nepitná voda čerpá späť do objektu a to konkrétne do dvoch 

záchodových mís a záhradného ventilu. Pri nedostatku vody v nádrži sa pričerpá pitná voda z 

domového rozvodu pitnej vody. Pri prebytku vody v nádrži sa voda odvedie prepadom do 

vodného toku. V projekte sú zahrnuté výpočty, výkresy, návrhy kanalizácie a zariadení, ktoré 

sú s ňou spojené. 
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Sprievodná správa 

 

A.1 Identifikačné údaje 

A.1.1 Údaje o stavbe 

Názov stavby:  Rodinný dom 

Druh stavby:  Novostavba 

Miesto stavby: Slezská 871, 741 01 Nový Jičín 

Parcela číslo:  871/6 

Stupeň PD:  Dokumentácia pre realizáciu stavby 

Okres:   Nový Jičín 

Kraj:   Moravskoslezský 

 

A.1.2 Údaje o žiadateľovi 

Investor:  Petr Svoboda, 

   17. listopadu, 708 00 Ostrava-Poruba 

 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

Projektant:  Pavol Čižmárik 

 

A.2 zoznam vstupných podkladov    

 Územné rozhodnutie, územný plán obce, stavebné povolenie (vydaného príslušným 

stavebným úradom). 

 Na území bol prevedený radónový a hydrogeologický prieskum. 

 V projekte bolo použité výškopisné a polohopisné zameranie terénu a skutkového 

stavu geodetickou firmou, geometrický plán daného územia a snímka z katastrálnej mapy 
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A.3 Údaje o území  

a) rozsah riešeného územia; zastavané/nezastavané územie 

 Je riešené územie na parcele 871/6 s celkovou výmerou 901,8 m2; jedná sa o 

nezastavanú parcelu. 

 

b) doterajšie využitie a zastavanosť územia 

 Územie doteraz nebolo využívané, nachádza sa na ňom len trávnatý porast. Terén je 

pomerne rovinatý. Na pozemku sa nenachádza žiadna stavba. Nadmorská výška pozemku je 

230,5 m n. m.. Na území sa nevyskytuje radón. Hladina podzemnej vody sa nachádza v hĺbke 

5 m pod terénom. Inžinierske siete sú vyvedené na hranicu pozemku z ulice Slezská, z ktorej 

je prispôsobený aj vjazd na pozemok. V blízkosti územia sa nenachádza verejná kanalizácia. 

Územie nie je oplotené. Parcela je vo vlastníctve investora. 

 

c) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov (pamiatková rezervácia, 

pamiatková zóna, zvláštne chránené územia, záplavové územie apod.) 

 Pozemok vyhovuje všetkým požiadavkám pre zástavbu a nenachádza sa v žiadnom 

chránenom, pamiatkovom, alebo záplavovom území. 

 

d) údaje o odtokových pomeroch  

 Odtokové pomery sú v riešenom území dobré. 

 

e) údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, s cieľmi a úlohami územného 

plánovania 

 Projekt je v súlade s územne plánovacou dokumentáciou a s cieľmi a úlohami 

územného plánovania. Hlavne je vyriešené prečistenie splaškových vôd a ich následný odvod 

z pozemku. 

 Investor má aj písomné povolenia od majiteľov susedných parciel s kladným 

vyjadrením pre realizáciu stavby a riešenia projektu. 

 

f)  údaje o dodržaní obecných požiadaviek na využitie územia 

  Obecné požiadavky na využitie územia sú dodržané. Jedná sa o územie určené k 

zástavbe. Projektová dokumentácia splňuje požiadavky ČSN 730540-2 je v súlade so 

zákonom 183/2006 Sb., zákonom 350/2012 Sb., vyhlášky 499/2006 Sb. a vyhlášky 268/2009 

Sb.  
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g) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov  

 Požiadavky sú splnené. Projektová dokumentácia je v súlade s orgánmi štátnej správy 

a požiadavkami správcov sieti.  

 

h) zoznam výnimiek a úľavových riešení  

 Pre projekt nebolo potrebné udeliť výnimky, alebo úľavy. 

 

i) zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií 

 Investor musí zaobstarať vyčistenie komunikácie ulice Slezská spôsobené vozidlami či 

inými činnosťami, ktoré zavinil pri realizácií stavby. 

 

j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých prevedením stavby (podľa katastru 

nehnuteľností) 

 Jedná sa o pozemky na susedných parcelách: č. 871/5, č. 870/4, č. 871/4, č. 872/5,      

č. 872/6 

 

A.4 Údaje o stavbe 

a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

 Jedná sa o novostavbu. 

 

b) účel využívania stavby  

 Jedná sa o rodinný dom s využitím pre bývanie päť člennej rodiny. 

 

c) trvalá alebo dočasná stavba 

 Jedná sa o trvalú stavbu. 

 

d) údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kultúrna pamiatka a pod.) 

 Stavba nespadá pod žiadnu ochranu stavby. 

 

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

požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb 

 Objekt dodržuje technické požiadavky na stavby a nie je riešený ako bezbariérový. 
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f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich z iných 

právnych predpisov 

  Požiadavky sú splnené. Projektová dokumentácia, stavebné povolenie, územné 

rozhodnutie je v súlade s orgánmi štátnej správy a požiadavkami správcov sieti.  

 

g) zoznam výnimiek a úľavových riešení  

 Pre projekt nebolo potrebné udeliť výnimky, alebo úľavy. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obostavaný priestor, úžitková plocha, 

počet funkčných jednotiek a ich veľkosti, počet užívateľov apod.) 

 zastavaná plocha:  144,2 m2 

 obostavaný priestor:  733,9 m3 

 úžitková plocha:  245,7 m2 

 exponovaný obvod: 48,4 m 

 počet užívateľov:  5 

 

i) základná bilancia stavby (potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie s dažďovou 

vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií, trieda energetickej 

náročnosti budov apod.) 

 Priemerná ročná potreba vody: 180 m3/rok 

 Celkový objem dažďových zrážok za rok: 129 m3/rok 

 Dažďová a šedá voda bude spätne využívaná ako voda na splachovanie záchodových 

mís a polievanie záhrady. 

 Trieda energetickej náročnosti: B (nízkoenergetická) 

 Množstvo spotreby elektrickej energie, plynu, odpadov a emisií projekt nerieši.  

 

j) základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácií stavby, členenie na etapy) 

 Doba výstavby: 16 mesiacov 

 Zahájenie výstavby: máj 2015 

 Ukončenie stavby: september 2016 
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k) orientačné náklady stavby 

 - izolovaný dom 

 - zvislá nosná konštrukcia z tehál 

 - obostavaný priestor:  733,9 m3 

 - priemerná orientačná cena 1m3 obostavaného priestoru pre vyššie zadané údaje : 

     4095 Kč/m3 

 

 Cena orientačných nákladov stavby: 733,9 x 4095 = 3,673 mil. Kč 

 - orientačná cena bola vypočítaná pomocou internetovej stránky: [8] 

 

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

 Novostavba rodinného domu, spevnené plochy, prípojka plynu, prípojka NN, prípojka 

vody, čistiareň odpadových vôd, koreňová čistiareň odpadových vôd, akumulačná nádrž, 

septik. 
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B. Súhrnná technická správa 

 

B.1 Popis územia stavby 

a) charakteristika stavebného pozemku 

 Pozemok sa nachádza na parcele 871/6 s celkovou výmerou 901,8 m2. Územie doteraz 

nebolo nijak využívané, nachádza sa ňom len trávnatý porast. Terén je pomerne rovinatý. Na 

pozemku sa nenachádza žiadna stavba. Inžinierske siete sú vyvedené na hranicu pozemku z 

ulice Slezská, z ktorej je prispôsobený aj vjazd na pozemok. V blízkosti územia sa 

nenachádza verejná kanalizácia. Územie nie je oplotené. Parcela je vo vlastníctve investora. 

 

b) zoznam a závery prevedených prieskumov a rozborov 

 Na území bol prevedený radónový a hydrogeologický prieskum. Na území sa 

nevyskytuje radón. Hladina podzemnej vody sa nachádza v hĺbke 5 m pod terénom. 

Výškopisné a polohopisné zameranie terénu a skutkového stavu bolo prevedené geodetickou 

firmou. Stavba má nový geometrický plán daného územia a snímku z katastrálnej mapy. 

Nadmorská výška pozemku je 230,5 m n. m. 

 

c) stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma 

 Pozemok vyhovuje všetkým požiadavkám pre zástavbu a nenachádza sa v žiadnom 

chránenom, alebo pamiatkovom území.  

 

d) poloha vzhľadom k záplavovému a podkopanému území 

Pozemok vyhovuje všetkým požiadavkám pre zástavbu a nenachádza sa v žiadnom 

podkopanom, alebo záplavovom území. 
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e) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 

pomery v území 

 Stavba nemá žiadny vplyv na okolité stavby, keďže sa nachádza na osamotnenom 

mieste. Stavba má minimálny vplyv na okolité pozemky, nijak ich nenarušuje, ani nezatieňuje 

a spĺňa všetky dané predpisy. Stavba nebude vplývať na okolie takým spôsobom aby bola 

nutná dodatočná ochrana okolia, neznečisťuje životné prostredie ani nenarušuje organizmy, či 

miestny ekosystém. Odtokové pomery v riešenom území sú dobré a vplyv stavby výrazne 

nezmení tieto podmienky. 

 

f) požiadavky na asanácie, búranie a výrub drevín 

 V riešenom území nie je potrebné vykonať asanáciu. Nebudú nutné žiadne búracie 

práce, ani výrub drevín. 

 

g) požiadavky na maximálne zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 

pozemkov určených k plnení funkcie lesa (dočasné/trvalé) 

 V predmetnom území je pôda vybraná zo záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

Územie je zahrnuté v zozname pozemkov na výstavbu rodinných domov a je schválené 

príslušným stavebným úradom, ktorého schválenie prebehlo v územnom konaní. Jedná sa o 

trvalé vyňatie. 

 

h) územno technické podmienky (hlavne možnosť napojenia na stávajúcu dopravnú a 

technickú infraštruktúru) 

 Územie je napojené na dopravnú infraštruktúru pomocou ulice Slezská, na ktorú bude 

prispôsobený vydláždený výjazd z pozemku. Komunikácia ulice Slezská je šírky 5,5 m a na 

strane riešeného územia je chodník šírky 1 m. Na pozemku je navrhnuté jedno parkovacie 

miesto pre jeden osobný automobil. 

 Splaškové vody budú prečistené a spolu s dažďovými vodami, ktoré sa nezachytia v 

akumulačnej nádrži, budú odvedené do miestneho toku, ktorý sa nachádza na parcele č. 870/5. 

Táto parcela susedí s parcelou 871/6 a je tiež vo vlastníctve investora. Na parcele 871/6 je 

navrhnutá  hlavná vstupná šachta. 

 Plynovodná prípojka bude končiť plynomerom, ktorý sa bude nachádzať na hranici 

pozemku. Z hranice pozemku k objektu bude prípojka vedená v zemi 0,9 m pod terénom. 
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 NN prípojka bude napojená z pripojovacieho stĺpu a na hranici pozemku opatrená 

elektromerom. Z hranice pozemku k objektu bude prípojka vedená v zemi 0,75 m pod 

terénom. 

 Vodovodná prípojka bude pripojená na miestny rozvod vody a na pozemku investora 

bude vedená cez navrhnutú vodomernú šachtu. 

Súbeh a kríženie sietí je v súlade s normou ČSN 736005. 

  

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

 Investor musí zaobstarať vyčistenie komunikácie ulice Slezská spôsobené vozidlami či 

inými činnosťami, ktoré zavinil pri realizácií stavby. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel využívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

 Jedná sa o rodinný dom s využitím pre bývanie päť člennej rodiny. 

 zastavaná plocha:  144,2 m2 

 obostavaný priestor:  733,9 m3 

 užitková plocha:  245,7 m2 

 exponovaný obvod: 48,4 m 

 počet užívateľov:  5 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

a)  urbanistické riešenie 

 Novostavba je umiestnená s ohľadom na okolitú zástavbu a priľahlú urbanistickú 

koncepciu. 

 

b)  architektonické riešenie 

 Rodinný dom je dvojpodlažný, obdĺžnikového tvaru so sedlovou strechou. Jedná sa o 

stavbu prevažne z tehál, betónu a dreva. Charakter fasád vychádza z dispozície a funkcie 

objektu. Objekt je žltej farby s tehlovočervenou strechou. 
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B.2.3 Dispozičné a prevádzkové riešenie, technológia výroby 

 Rodinný dom je riešený ako samostatne stojací objekt. Rešpektuje polohu, tvar 

i charakter terénu a pôvodnú dispozíciu, ako i orientáciu svetových strán. 

B.2.4 Bezbariérové využívanie stavieb 

 Objekt dodržuje technické požiadavky na stavby a nie je riešený ako bezbariérový. 

B.2.5 Bezpečnosť pri využívaní stavby 

 Stavba musí byť prevedená podľa jej návrhu, tak aby nedochádzalo pri jej využívaní  

k úrazom. Nesmie byť ohrozená bezpečnosť pri prevedení a využívaní stavieb a bezpečnosť 

prevádzky na pozemných komunikáciách. Po dokončení je nutné stavbu používať podľa 

predpokladov výrobcu materiálu, alebo podľa predpokladov projektu. Na konštrukciách budú 

prevádzané štandardné údržbové práce vyplývajúce z povahy a využívania stavieb. 

Konštrukcie musia byť udržované v dobrom bezchybnom stave.  

 

B.2.6 Základná charakteristika objektu  

a) stavebné riešenie 
 Dom je riešený ako nízkoenergetický. 

 

b) konštrukčné a materiálové riešenie 
 Rodinný dom je dvojpodlažný, obdĺžnikového tvaru so sedlovou strechou. Jedná sa o 

stavbu prevažne z tehál, betónu a dreva. 

 

c) mechanická odolnosť a stabilita 
 Objekt je navrhnutý pre prenesenie zaťaženie pre obytné budovy. Stavba musí byť 

realizovaná za príslušného dozoru a podľa pokynov výrobcu. (Statické posúdenie 

jednotlivých konštrukcií nie je predmetom bakalárskej práce). 
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B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení 

a) technické riešenie 

 Splaškové vody sú čistené v balenej čistiarni odpadových vôd (varianta A), 

v koreňovej čistiarni odpadových vôd (varianta B). Využitie šedej, dažďovej a doplňovanie 

pitnej vody pri nedostatku vody v nádrži zabezpečuje sada ESSENTIAL. Vykurovanie 

objektu bude zabezpečené plynovým kondenzačným kotlom. 

 

b) zoznam technických a technologických zariadení 

 Čistiareň odpadových vôd (ČOV) - MICROCLAR AT8, koreňová čistiareň 

odpadových vôd (KČOV), septik POOLONE JKS-5, sada ESSENTIAL (čerpacia jednotka), 

nádrž na dažďovú vodu COLUMBUS 8500 l, vstupná šachta s otvoreným žľabom WAVIN 

OSMA TEGRA 1000 NG - DN 160, revízna šachta WAVIN OSMA TEGRA 425 - DN 160, 

4x lapač strešných nečistôt ALCA AGV 1, spätná klapka PVC kanalizácia - KG 4692KA 

SOLIDSTAV - DN 160, 4x revízna šachta WAVIN OSMA 315 - DN 110, revízna šachta 

WAVIN OSMA TEGRA 600 – DN 160 

 

B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 

 Táto kapitola nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 

a) kritéria tepelne technického posúdenia 

 Navrhovaný objekt je posudzovaný ako nízkoenergetický rodinný dom. 

 

b) energetická náročnosť budovy 

 Budova je nízkoenergetická triedy B. 

 

c) posúdenie alternatívnych zdrojov energií 

 Nie je predmetom bakalárskej práce. 
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B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 
prostredie 

 Objekt bude vetraný prirodzene oknami prípadne núteným odvetrávaním pomocou 

digestora v kuchyni. 

 Objekt je dostatočne preslnený a je doplnený umelým osvetlením. 

 Na stavenisko bude zakázaný vstup nepovolaným osobám. Je potreba dodržovať 

ustanovenie č. 362/2005 o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s 

nebezpečenstvom pádu. Je nutné rešpektovať zákon č. 309/2006 o zaistení ďalších podmienok 

z BOZP. 

 Odpad zo staveniska bude pravidelne vyvážaný podľa pokynov stavby vedúceho. 

 

B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 

a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia 

 Radónový prieskum preukázal, že na území sa nenachádza ohrozenie radónom. 

 

b) ochrana pred bludnými prúdmi 

 V podrobnom prieskume pre spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie nebol 

zistený výskyt bludných prúdov. Stavebný objekt nebude chránený proti výskytu bludných 

prúdov. 

 

c) ochrana pred technickou seizmicitou 

 Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

d) ochrana pred hlukom 

 Stavebný objekt je navrhnutý v súlade s ČSN 730532, čím je zaistená ochrana proti 

hluku. 

 

e) protipovodňové opatrenia 

 Kanalizačné potrubie je vybavené automatickou spätnou armatúrou proti zdutej vode. 
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B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 
 

a) napájacie miesta technickej infraštruktúry 

 Je riešené v bode h)  

 

b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 

 Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity sú uvedené v prílohe v sekcii výpočty. 

 Plynovodná prípojka: 8,8 m na pozemku; 5,025 m od hranice pozemku po verejnú 

sieť. 

 NN prípojka je dĺžky: 8,8 m na pozemku; 7,075 m od hranice pozemku po verejnú 

sieť. 

 Vodovodná prípojka je dĺžky: 5,9 m na pozemku; 5,125 od hranice pozemku po 

verejnú sieť. 

 Kanalizačné potrubie je dĺžky 4,9 m od hlavnej vstupnej šachty po hranicu parcely 

871/6 od hranice parcely po vodný tok 8,7 m. 

 

B.4 Dopravné riešenia 
a) popis dopravného riešenia 

 Nový Jičín leží na železničnej trati č. 278 Nový Jičín-město - Suchdol nad Odrou (s 

napojením na trať Nemecko - Plzeň - Praha - Olomouc - Ostrava - Poľsko a Slovensko). Po 

tejto trati premávajú len osobné vlaky.  

Novým Jičínem prechádza medzinárodná cesta I/48 Hranice na Moravě – Nový Jičín 

– Český Těšín a cesta I/57 hranice so Slovenskom – Vsetín – Nový Jičín - Opava po hranice s 

Poľskom. Významnou komunikáciou je cesta II/482, ktorá spojuje Nový Jičín s Kopřivnici. 

Autobusové spojenie mesta Nový Jičín zaisťujú firmy Veolia Transport Morava a.s., 

ktorá sa na autobusovom spojení podieľa najväčšou mierou. Ďalšími spoločnosťami sú TQM-

transport s.r.o. Opava, ČSAD Vsetín a.s. a ďalší menší dopravcovia, ktorý mestom 

prechádzajú. Medzinárodné spojenie mesta zaisťuje firma Student Agency s.r.o., ktorá okrem 

autobusového spojenia napríklad do Nemecka, Anglicka, Holandska, zaisťuje aj spojenie 

Nového Jičína s Prahou a Brnom. 

Autobusové nádražie v Novém Jičíně používa 28 prímestských, 12 diaľkových a 2 

medzinárodné linky 

Bezbariérovú mestskú hromadnú dopravu v Novém Jičíně zaisťuje firma: 

Technické služby mesta Nový Jičín. Je prevádzkovaných 6 autobusových liniek, z nich linka 
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č. 6 zaisťuje prepravu cestujúcich do Šenova pri Novom Jičíne a do Kunína.  

V meste je v prevádzke ešte jedna linka mestskej hromadnej dopravy, ktorú zaisťuje firma 

Veolia Transport Morava a.s.. Táto linka zaisťuje prepravu osôb medzi miestami Nový Jičín 

autobusové nádražie a Hypernova. 

 

b) napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru 

 Územie je napojené na dopravnú infraštruktúru pomocou ulice Slezská, na ktorú je 

prispôsobený vydláždený výjazd z pozemku. Komunikácia ulice Slezská je šírky 5,5 m a na 

strane riešeného územia je chodník šírky 1 m. Na pozemku je navrhnuté jedno parkovacie 

miesto pre jeden osobný automobil. 

 

c) doprava v kľude 

 Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

d) pešie a cyklistické chodníky 

Cyklistické trasy v obci Nový Jičín začínajú v okresnom meste Nový Jičín a ďalej 

vedú iba okrajovými časťami mesta. Podľa Staněk, Balatková (2004) sa jedná iba o 2 

cyklistické trasy. Prvá je cyklistická trasa III. triedy č. 502 v úseku Loučka - Nový Jičín - 

Rybí a druhou je cyklistická trasa IV. triedy č. 6175 „Palackého stezka“ v úseku Šenov u 

Nového Jičína – Nový Jičín – Kojetín – Straník. Jedná sa o vedľajšie trasy a doplnkové 

cyklistické siete. Pri nich významne prevláda miestny charakter dopravy so zameraním na 

krátke cesty. Trasy vedené severojužným a východozápadným smerom sú v západnej časti 

mesta Nový Jičín vzájomne prepojené a čiastočne vedené v súbehu. V nedávnej dobe boli 

vybudované dva cyklistické chodníky prechádzajúce časťami mesta Nový Jičín. Tieto 

chodníky sú zároveň jedinými v celom vymedzenom území. Prvým vybudovaným 

cyklistickým chodníkom je trasa z Nového Jičína do Loučky o dĺžke približne 1500 metrov. 

Obe sú zároveň trasami pre in-line korčuliarov s upraveným povrchom. 

 

zdroj:  Katalog cyklistických tras vymezeného území Nový Jičín a okolí Adéla 

NOVÁKOVÁ, 2011 [9] 
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B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav  
a) terénne úpravy 

 Bude odobraná vrstva ornice a to najmenej do hĺbky 30 cm, ktorá sa uloží na vhodnom 

mieste stavebnej parcely. Samotné výkopové práce sa odporúča prevádzať strojne a tesne pred 

betonážou základov je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru. 

 Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred určenú skládku, na stavenisku sa 

ponechá iba zemina určená na spätné zásypy. 

 

b) použité vegetačné prvky 

 V koreňovej čistiarni odpadových vôd budú použité tieto bahenné rastliny: trsť 

obyčajný, chrastica trsteníková, palka úzkolísta, škripinec jazerný, steblovka vodná. Je 

použitých 6 sadeníc na 1 m2 koreňovej čistiarne odpadových vôd. Dohromady bude použitých 

168 sadeníc. 

 

c) biotechnické opatrenia 

 Terén bude urovnaný na nadmorskú výšku 230,5 m n. m.. 

 

B.6 Popis vplyvov na životné prostredie a jeho ochrana 
a) vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady, pôda 

 Stavba nebude vplývať na okolie takým spôsobom aby bola nutná dodatočná ochrana 

okolia, neznečisťuje životné prostredie, ovzdušie, vodu, pôdu, ani nenarušuje organizmy, či 

miestny ekosystém. Odpady zo stavby budú vyvezené na skládky pre tie dané odpady určené. 

Vyústenie kanalizácie do vodného toku splňuje všetky miestne požiadavky a má písomné 

povolenie od miestneho správcu vodných tokov. Stavebný objekt je navrhnutý v súlade s ČSN 

730532, čím je zaistená ochrana proti hluku. 

 

b) vplyv stavby na prírodu a krajinu 

 Stavba nebude negatívne vplývať na prírodu a krajinu. 

 

c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 

 Stavba nebude zasahovať do sústavy chránených území Natura 2000. 

 

d) návrh zohľadnenia podmienok  záveru zisťovacieho konania alebo stanoviska EIA 

 Nie je predmetom bakalárskej práce. 
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e) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky 

ochrany podľa iných právnych predpisov 

 Pre stavbu nie sú navrhované žiadne ochranné a bezpečnostné pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvateľstva 
 Na stavbu je zakázaný vstup nepovolaným osobám. Stavba bude počas výstavby 

oplotená a riadne označená. 

 

B.8 Zásady organizácie výstavby 
a) potreby a spotreba rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie  

 Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

 

b) odvodnenie staveniska 

 Bude zabezpečené povrchové odvodnenie - voda, ktorá vyviera z bokov stavebnej 

jamy, sa bude zbierať do obvodových priekov bočnými drénmi a na dne stavebnej jamy sa 

bude odvádzať pomocou drenážnych rúrok obsypaných štrkom do bočných priekov v 2% 

spáde a pomocou ktorých sa voda odvedie do studní. Zo studní sa voda vyčerpá a potrubím 

odvedie čo najďalej od stavebnej jamy. 

 

c) napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 

 Pred začatím staveniskovej dopravy a pri jej podstatnej zmene sa musia skontrolovať 

prejazdné profily a prevádzkové podmienky komunikácií. Nevyhovujúce komunikácie sa 

musia upraviť do bezpečného prevádzkového stavu. Územie je napojené na dopravnú 

infraštruktúru pomocou ulice Slezská, na ktorú bude prispôsobený výjazd z pozemku. 

Komunikácia ulice Slezská je šírky 5,5 m a na strane riešeného územia je chodník šírky 1 m.  

 Je potrebné podľa pokynov rozvodných závodov zriadiť provizórnu prípojku 

elektrickej energie /220, 380 V/ s uzamykateľnou skriňou elektromeru. 

 
d) vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky  

 Uskutočňovanie stavby nebude mať vplyv na okolité stavby a pozemky, keďže sa 

jedná o nezastavané územie. Komunikácie budú pravidelne čistené, vždy po konci práce na 

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

drevín 

 V riešenom území nie je potrebné vykonať asanáciu. Nebudú nutné žiadne búracie 

práce, ani výrub drevín. Pri vysokých teplotách na stavbe a keď si to bude situácia vyžadovať 

bude polievané stavenisko vodou pre zníženie prašnosti. 

 

f) maximálne zábery pre stavenisko 

 Veľkosť záberu a technológia razenia musí zodpovedať miestnym podmienkam, 

najmä vlastnostiam horniny a použitému zariadeniu pri razení. 

 

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

likvidácia 

 Nie je predmetom bakalárskej práce. 

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

 Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 

 Je nutné vyvážať odpad zo stavby v pravidelných intervaloch, podľa pokynov stavby 

vedúceho. 

  

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych 

predpisov 

 Každý pracovník musí používať vhodný osobný ochranný prostriedok, pri možnosti 

zranenia (napr.: prilbu, rukavice, okuliare, ...) Pracovníci na stavenisku musia byť 

oboznámený a poučený o správnom používaní nástrojov, ochranných pomôcok a správania sa 

na stavenisku. 

Na stavenisko bude zakázaný vstup nepovolaným osobám. Stavenisko bude oplotené s 

riadnym označením možného rizika úrazu. Je potreba dodržovať ustanovenie č. 362/2005 o 

bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s nebezpečenstvom pádu a 

zákon č. 309/2006 o zaistení ďalších podmienok z BOZP. 
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k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 

 Nebudú potrebné žiadne bezbariérové opatrenia. 

 

l) zásady pre dopravno inžinierske opatrenia 

 Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

m) stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavieb (vykonávanie stavby za 

prevádzky, opatrenia proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe a podobne) 

 Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia 

 

n) postup výstavby, rozhodujúce čiastkové termíny 

 Nie je súčasťou bakalárskej práce. 
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C. Situačné výkresy 

 

Situačný výkres je umiestnený v prílohe. Ďalej táto kapitola nie je predmetom 

bakalárskej práce. 
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D. Dokumentácia objektu a technických a technologických zariadení 

 

D.1 Dokumentácia stavebného, alebo inžinierskeho objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie 

 Rodinný dom je riešený ako samostatne stojací objekt. Dom je dvojpodlažný. So 

šikmou sedlovou strechou o sklone 25°. Objekt slúži na bývanie a je navrhnutý pre 5 osôb. 

Rešpektuje polohu, tvar i charakter terénu a pôvodnú dispozíciu, ako i orientáciu svetových 

strán. Vstup do objektu je zo severnej strany do zádveria objektu. Zádverie umožňuje prístup 

do technickej miestnosti a haly. Hala je hlavné spojovacie miesto, ktorým sa možno dostať do 

hosťovskej izby, obývacej izby, kúpeľne s wc, kuchyne s jedálňou a na schodisko spájajúce 

obidve poschodia. Kuchyňa s jedálňou je prepojená s obývacou izbou a špajzou. Po výstupe 

na schodisko sa dostaneme do druhého nadzemného podlažia. V druhom poschodí sa hneď po 

zo schodiskového priestoru ocitneme v chodbe. Chodba je hlavné komunikačné miesto na 

druhom poschodí. Z nej je možné sa dostať do obidvoch detských izieb, skladu, wc, kúpeľne a 

spálne. V spálni sa nachádza vstup ešte do miestnosti pracovne a do šatníku. Charakter fasád 

vychádza z dispozície a funkcie objektu. Novostavba je umiestnená s ohľadom na okolitú 

zástavbu a priľahlú urbanistickú koncepciu. 

 Svetlá výška 1.NP je : 2750 mm, svetlá výška 2.NP je : 2950 mm 

D.1.2 Stavebno konštrukčné riešenie 
D.1.2.1 Zemné práce 

 Príprava územia a zemné práce: pred začatím stavených prác je vhodné vybudovať 

provizórne objekty zariadenia staveniska, slúžiace na ochranu pracovníkov pred nepriaznivým 

počasím a na skladovanie materiálu (cement, vápno, náradie,...). 

 Ďalej je potrebné podľa pokynov rozvodných závodov zriadiť provizórnu prípojku 

elektrickej energie /220, 380 V/ s uzamykateľnou skriňou elektromeru. 

 Na ochranu materiálov a zariadení sa odporúča stavenisko oplotiť a po ukončení prác 

uzavrieť. 

 Na stavebnej parcele sa nenachádzajú žiadne stromy, ani porasty ktoré by bolo nutné 

odstrániť . 
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 Podľa podmienok určených v územnom rozhodnutí sa pred zahájením zemných prác 

objekt rodinného domu vytýči lavičkami. Tak isto sa zreteľne označí výškový bod, od ktorého 

sa budú určovať  všetky príslušné výšky 

 Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice a to najmenej do hĺbky 30cm, ktorá sa 

uloží na vhodnom mieste stavebnej parcely. Samotné výkopové práce sa odporúča prevádzať 

strojne a tesne pred betonážou základov je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru. 

 Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred určenú skládku, na stavenisku sa 

ponechá iba zemina určená na spätné zásypy. 

 Pri odhalení základovej škáry je potrebné prizvať statika a posúdiť základové pomery 

podložia. V projekte bola predpokladaná trieda ťažiteľnosti 2. a únosnosť zeminy na 

základovej škáre Rdt = 0,25 MPa. 

 V prípade že sa preukážu nevhodné základové pomery, je potrebné prehodnotiť 

pomery zakladania stavby. 

 Hladina podzemnej vody nezasahuje základové konštrukcie. 

 Nesmie sa zabudnúť na výkopy a vynechanie prestupov pre ležaté rozvody 

kanalizácie. 

 

D.1.2.2 Statické údaje o stavbe : 

 zastavaná plocha:  144,2 m2 

 obostavaný priestor:  733,9 m3 

 úžitková plocha:  245,7 m2 

 exponovaný obvod: 48,4 m 

 

D.1.2.3 Konštrukčná výška : 

 1. NP = 3210 mm, 2.NP = 3070 mm 

D.1.2.4 Základy a podkladové betóny: 

 Objekt je postavený na základových pásoch. Základovú špáru pod základovými pásmi 

je potrebné zhutniť na únosnosť Rdt = 0,25 MPa. Výkopy pre základové pásy sa musia ihneď 

potom vybetónovať. Vonkajšia hrana muriva lícuje s vonkajšou hranou základových pásov, 

vnútorná strana základového pásu je rozšírená o 150 mm od obvodového muriva. Presné 

umiestnenie a rozmery základov sú zakreslené vo výkrese: pôdorys základov. 
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D.1.2.5 Zvislé konštrukcie: 

 Zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté z tehál POROTHERM.  

 Obvodové murivo je z tehál POROTHERM 30 PROFI o rozmeroch 247/300/249 

(d/š/v) na maltu pre tenké špáry POROTHERM Profi.  

 Vnútorné nosné murivo je z tehál POROTHERM 25 SK Profi o rozmeroch 

248/250/249 (d/š/v) na maltu pre tenké špáry POROTHERM Profi. 

 Deliace priečky sú z tehál POROTHERM 11,5 Profi 497/115/249 (d/š/v) na maltu pre 

tenké špáry POROTHERM Profi a z tehál POROTHERM 14 Profi 497/140/249 (d/š/v) na 

maltu pre tenké špáry POROTHERM Profi. 

  Pri murovaní je nutné dodržovať technologický proces výrobcu. 

 Obvodový plášť je od firmy Baumit - typ: OPENTOP, ktorý výrazne znižuje súčiniteľ 

prestupu tepla a tým prispieva k tepelnej pohode a zníženiu nákladov na vykurovanie v 

rodinnom dome. 

 

Skladba obvodového plášťa:  

 - paropriepustná fasádna omietka - BAUMIT OPENTOP   2 mm 

 - penetračný náter - PREMIUM PREMIER     - 

 - BAUMIT OPEN lepiaca stierka W - OPEN KLEBE SPACHTEL W s vloženou 

sklotextilnou sieťovinou        3 mm 

 - tepelná izolácia BAUMIT OPEN EPS-F     200 mm 

 - BAUMIT OPEN lepiaca stierka W - OPEN KLEBE SPACHTEL W 3 mm 

 - murivo POROTHERM 30 Profi      300 mm 

 - omietka POROTHERM UNIVERSAL     15 mm 

D.1.2.6 Vodorovné nosné konštrukcie: 

 Vodorovné nosné konštrukcie (konštrukcie stropu) nad prízemím sú navrhnuté z 

keramických nosníkov POT  a keramických vložiek POROTHERM MIAKO a dobetonávok z 

betónu C 25/30. Prestupy v stropoch je potrebné vynechať podľa projektovej dokumentácie. 
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Skladba stropu 1: - drevené parkety (vlysy)    14 mm 

   - pružná podložka pod parkety PE MIRELON 3 mm 

   - poter cementový s kari sieťou (6/100-6/100) 53 mm 

   - PE FÓLIA      0,1 mm 

   - kročajová izolácia - URSA TSP   50 mm 

   - strop POROTHERM (C 25/30)   210 mm 

   - omietka POROTHERM UNIVERSAL  10 mm 

 

Skladba stropu 2 : - dlažba keramická      9 mm 

   - lepiaca hmota na dlažbu - stavebný tmel  5 mm 

   - poter cementový s kari sieťou (6/100-6/100) 56 mm 

   - PE FÓLIA      0,1 mm 

   - kročajová izolácia - URSA TSP   50 mm 

   - strop POROTHERM (C 25/30)   210 mm 

   - omietka POROTHERM UNIVERSAL  10 mm 

 

D.1.2.7 Schodisko 

 Jedná sa o dvojramenné železobetónové schodisko s medzipodestou. Spája 1.NP a 

2.NP.  Uloženie schodiska je do obvodovej steny. Schodisko prekonáva výšku 3080mm. Šírka 

jedného ramena je 900mm, dĺžka jedného ramena je 2320 mm, šírka zrkadla je 200 mm. 

Medzipodesta má rozmery 900 mm x 2000 mm (š x v). Schodiskové stupne a medzipodesta 

má drevený obklad. Schodisko je opatrené dreveným zábradlím. Výpočet schodiska je 

uvedený v prílohe. 

 

Skladba medzipodesty: - drevený obklad    37 mm 

    - pružná podložka PE MIRELON  3 mm 

    - Ž.B. schodisková doska   150 mm 

    - omietka POROTHERM UNIVERSAL 10 mm 
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D.1.2.8 Strecha 

 Objekt je zhora ukončený šikmou sedlovou strechou so sklonom 25°. So strešnou 

krytinou LINDAB TOPLINE. Jedná sa o nadkrokevný zatepľovací systém TOPDEK - 

skladba: AKUSTIK RD. 

 

Skladba strechy (zhora):  - strešná krytina - LINDAB TOPLINE  

    - laťovanie     30 mm 

    - kontralaty     50 mm 

    - hydroizolácia - DEKTENMULTI - PRO 0,1 mm 

    - OSB dosky     18 mm 

    - tepelná izolácia - TOPDEK 022 PIR 200 mm 

    - difúzna fólia - TOPDEK AL. BARRIER 2 mm 

    - palubky / dosky na báze dreva   18 mm 

    - krokvy     180 mm 

 

D.1.2.9 Komíny 

 Je použitý komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT ABS 14 s rozmermi 360 x 360 

mm a prierezom vnútornej vložky 140 mm. 

 

D.1.2.10 Preklady 

 Boli použité preklady od firmy POROTHERM. Konkrétne preklad POROTHERM KP 

7, plochý preklad POROTHERM KP 11,5 a plochý preklad POROTHERM KP 14. Preklady 

sú umiestnené v nadodverných a nadokenných priestoroch. Rozmery a miesta použitia sú 

zakreslené vo výkresoch: pôdorys 1.NP, pôdorys 2.NP 

 

D.1.2.11 Podlahy 

 Podlahy sú navrhnuté v súlade s prevádzkovými a hygienickými požiadavkami. 

Obklady a lišty podláh sú vypísané v legendách výkresov: pôdorys 1.NP, pôdorys 2.NP. 
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skladba podlahy 1:  - drevené parkety (vlysy)    14 mm 

   - pružná podložka pod parkety PE MIRELON 3 mm 

   - poter cementový s kari sieťou (6/100-6/100) 53 mm 

   - PE FÓLIA      0,1 mm 

   - tepelná izolácia BASF STYRODUR 3035 CS 180 mm 

   - hydroizolácia HYDROBIT V60S42H  4,2 mm 

   - podkladový betón C16/20    150 mm 

   - zhutnený štrkopieskový podsyp   150 mm 

 

skladba podlahy 2: - dlažba keramická     9 mm 

   - lepiaca hmota na dlažbu - stavebný tmel  5 mm 

   - poter cementový s kari sieťou (6/100-6/100) 56 mm 

   - PE FÓLIA      0,1 mm 

   - tepelná izolácia BASF STYRODUR 3035 CS 180 mm 

   - hydroizolácia HYDROBIT V60S42H  4,2 mm 

   - podkladový betón C16/20    150 mm 

   - zhutnený štrkopieskový podsyp   150 mm 

 

Skladby podláh v 2. NP sú uvedené v bode D.1.2.6. 

 

D.1.2.12 Hydroizolácie, parozábrany a geotextílie: 

 V spodnej stavbe proti vlhkosti je navrhnutá hydroizolácia HYDROBIT V60S42H. 

Jedná sa o natavovací hydroizolační asfaltový pás opatrený sklenenou rohožou vloženou do 

pásu. Hydroizolácia musí byť vytiahnutá minimálne 300 mm nad terén. 

 V strešnom plášti sa nachádza hydroizolácia DEKTENMULTI - PRO bude pokladaná 

priamo na podkladovú konštrukciu, (nie je nutné vytvoriť vzduchovú medzeru medzi tepelnou 

izoláciou a fóliou). 

 Difúzna fólia - TOPDEK AL. BARRIER je vyrobená z SBS modifikovaného asfaltu. 

Pás má na hornom povrchu jemnozrnný minerálny posyp. Na spodnom povrchu je opatrený 

ochrannou snímateľnou fóliou. Samolepiaci pás bude aplikovaný bez použitia plameňa. 
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D.1.2.13 Tepelná, zvuková a kročajová izolácia 

 Sú použité tieto izolácie: 

  - tepelná izolácia BAUMIT OPEN EPS-F 200 mm (obvodový plášť) 

  - tepelná izolácia BASF STYRODUR 3035 CS 180 mm (podlahy 1.NP) 

  - tepelná izolácia URSA XPS N III PZ I 100 mm (sokel a základ) 

  - tepelná izolácia TOPDEK 022 PIR 200 mm (strecha) 

  - kročajová izolácia URSA TSP 50 mm (strop) 

- použitie izolácie v skladbe obvodového plášťa je popísaný v bode D.1.2.5 

- použitie izolácie v skladbe strešného plášťa je popísaný v bode D.1.2.8 

 

skladba soklu: - mozaiková omietka - ALFADEKOR S  2 mm 

   - penetračný náter - základová farba HC 4  - 

   - stierková hmota - ALFAFIX S 101 so sklenenou sieťovinou - VT 1

          3 mm 

   - tepelná izolácia URSA XPS N II PZ I  100 mm 

   - lepiaca vrstva - ALF AF IX S11   4 mm 

   - hydroizolácia HYDROBIT V60S42H  4,2 mm 

   - betónový základ C16/20    - 

 

D.1.2.14 Omietky 

 Vonkajšia omietka je navrhnutá: - paropriepustná fasádna omietka BAUMIT 

OPENTOP hrúbky 2 mm. 

 Vnútorná omietka na vnútornej strane obvodového muriva: - POROTHERM 

UNIVERSAL hrúbky 15mm.  

 Vnútorná omietka na spodnej strane stropu, nosnom murive a priečkach:  - 

POROTHERM UNIVERSAL hrúbky 10 mm.  

 

D.1.2.15 Obklady 

 Obklady budú prevedené v hygienických miestnostiach a v kuchyni. Výšky a 

umiestnenie obkladov sú zakreslené vo výkresoch: pôdorys 1.NP, pôdorys 2.NP 
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D.1.2.16 Výplne otvorov 

 V obvodových stenách sú použité eurookná od výrobcu Kočiš. 

 Strešné okná a strešný výlez sú navrhnuté ako drevené od firmy Velux. 

 

D.1.2.17 Truhlárske a zámočnícke výrobky 

 Zámočnícke, truhlárske a klampiarske konštrukcie nie sú súčasťou požadovaného 

rozsahu bakalárskej práce. 

D.1.2.18 Maľby a nátery 

Všetky kovové časti budú opatrené synteticko-olejovým náterom. 2x základ + 2x 

vonkajší náter. 

D.1.2.19 Vetranie miestností 

 Objekt bude vetraný prirodzene oknami prípadne núteným odvetrávaním pomocou 

digestora v kuchyni. 

D.1.2.20 Vonkajšie úpravy 

 Okolo celého objektu je navrhnutý odkvapový chodník šírky 700 mm. Parkovacia 

plocha a chodníky sú zaznačené vo výkrese: koordinačná situácia. Materiál spevnených plôch 

bude betónová zámková dlažba. 

 

skladba odkvapového chodníka: - zámková dlažba   100 mm 

     - zhutnený štrkopieskový podsyp 100 mm 

 

D.1.3 Požiarno bezpečnostné riešenie 

 Nie je predmetom bakalárskej práce. 
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D.1.4 Technika prostredia stavieb 
D.1.4.1 nádrž na zhromažďovanie dažďovej a šedej vody s prepadom do kanalizácie 

 

Obrázok 1- Nádrž Columbus 8500 l (1 – Zemina, 2 – Teleskopický kryt nádrže, 3 – Zhutnený 
podklad, 4 – Obalová vrstva (guľatý štrk maximálnej zrnitosti 8/16), 5 – Krycia vrstva, 6 – 

Podzemná nádrž Columbus XL) [6] 
 

 funkcie čerpadla: 
 Čerpadlo Ecorain ESSENTIAL detekuje vodu v nádrži s dažďovou vodou. Pokiaľ je v 

nádrži voda, automatický trojcestný ventil pracuje v režime čerpania a dodávky vody z 

nádrže. Ak sa minie voda v nádrži automaticky sa prepne na využitie vody z rozvodu. Voda z 

rozvodu je doplňovaná do nádržky systému a odtiaľto čerpaná čerpadlom do systému. Vďaka 

sifónovému systému nedochádza k spojeniu vody z rozvodu a vody z nádrže. Viď: [5] 
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Obrázok 2 - Čerpadlo ESSENTIAL (1 – ovládací panel čerpadla, 2 – vývod pretlakovej vody, 

3 – nasávanie zo zbernej nádrže na dažďovú vodu, 4 – trojcestný ventil, 5 – zberná nádrž vody 
z vodnej siete, 6 – odtok sifónu pri preplnení, 7 – čerpadlo, 8 – vstup vody z vodovodnej siete, 

9 – plniaca zátka čerpadla) [5] 
 

 Čistiareň odpadových vôd (ČOV) [1] je od firmy Microclar - typ: AT8 a pracuje na 

princípe biologickej čistiarne. Využíva progresívnu technológiu USBF v kombinácii s 

technológiou VFL, kde vlastný bioreaktor integruje aktivačnú aj separačnú časť v jedinej 

nádrži. Jedná sa o biologicko-aeróbny spôsob čistenia, ktorý pozostáva v rozkladu organickej 

hmoty zmesou mikroorganizmov (baktérií) za pomocou kyslíku. V čistiacom procesu 

dochádza k odstraňovaní amoniakálneho znečistenia (oxidáciou vznikajú dusičnany - nitráty, 

procesy nitrifikačné) a tiež k odstraňovaní dusičnanového znečistenia (procesy 

denitrifikačné). Aktivácia pracuje s veľmi nízkym zaťažením kalu a k oddeľovaní vyčistenej 

vody od aktivovaného kalu slúži fluidní filter v separačnej časti, vytvorený tzv. kalovým 

mrakom. Účinnosť separácie je u ČOV s technológiou USBF omnoho vyššia ako v prípade 

jednoduchej sedimentácie v dosadzovacom priestore podobných zariadení. Po odseparovaní 

odteká vyčistená voda prepadom a aktivovaný kal je vďaka recirkulácii vrátený naspäť na 



 

začiatok čistiaceho procesu. Pri 

predražená vyrovnávacia nádrž ani k svojej funkcii nepotrebuje žiadne dávkovanie chemikálií 

alebo prikurovanie v zimných mesiacoch pre zachovanie 

čistiarní MICROCLAR je potrebn

vzduch do rozvodne (číslo 

technologických častí a súčasne zais

dúchadla je možné regulovať pomocou mikroprocesorovej riadiacej jednotky, ktorá umož

čistiarni pracovať v rôznych režimoch pod

bežnú prevádzku od víkendovej, alebo je možné nastavi

počas dovolenky a podobne. Táto riadiaca jednotka je hlavne vhodná pre inštalácie pri 

rekreačných a iných objektoch, kde sa prejavuje sezónna prevádzka, alebo kde sú ve

rozdiely v počte osôb pripojených na 

pri type AT6 má maximálny príkon 64W, z 

ČOV sú približne 100 Kč.  

Obrázok 3 - ČOV MICROCLAR AT ( 
– Akumula
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istiaceho procesu. Pri čistiarniach rady MICROCLAR nie je nutná žiadna 

predražená vyrovnávacia nádrž ani k svojej funkcii nepotrebuje žiadne dávkovanie chemikálií 

alebo prikurovanie v zimných mesiacoch pre zachovanie čistiacej účinnosti. K p

istiarní MICROCLAR je potrebné jedine malé membránové dúchadlo 

číslo 5), ktorá následne reguluje prísun kyslíku do jednotlivých 

časne zaisťuje recirkuláciu aktivačnej zmesi. Chod me

ť pomocou mikroprocesorovej riadiacej jednotky, ktorá umož

 v rôznych režimoch podľa skutočného zaťaženia a rozlíši

bežnú prevádzku od víkendovej, alebo je možné nastaviť úsporný režim prevádzky 

as dovolenky a podobne. Táto riadiaca jednotka je hlavne vhodná pre inštalácie pri 

ných a iných objektoch, kde sa prejavuje sezónna prevádzka, alebo kde sú ve

te osôb pripojených na ČOV v priebehu roku. Pre informáciu 

pri type AT6 má maximálny príkon 64W, z čoho vyplývajúce mesačné náklady na prevádzku 

OV MICROCLAR AT ( (1) – Denitrifikácia, (2) – Aktivácia, (3) 
Akumulačné zariadenie, (5) – Rozvodňa ) [1] 

 

istiarniach rady MICROCLAR nie je nutná žiadna 

predražená vyrovnávacia nádrž ani k svojej funkcii nepotrebuje žiadne dávkovanie chemikálií 

činnosti. K prevádzke 

 vháňajúce stlačený 

5), ktorá následne reguluje prísun kyslíku do jednotlivých 

nej zmesi. Chod membránového 

 pomocou mikroprocesorovej riadiacej jednotky, ktorá umožňuje 

aženia a rozlíšiť tak napríklad 

im prevádzky ČOV 

as dovolenky a podobne. Táto riadiaca jednotka je hlavne vhodná pre inštalácie pri 

ných a iných objektoch, kde sa prejavuje sezónna prevádzka, alebo kde sú veľké 

máciu dúchadlo použité 

čné náklady na prevádzku 

 

Aktivácia, (3) – Separácia, (4) 
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Obrázok 4- Osadenie ČOV AT 8 s 800mm nádstavcom [7] 
 

 

D.1.4.2 koreňová čistiareň odpadových vôd (KČOV) 

 Základným princípom tohto spôsobu čistenia je horizontálny prietok odpadnej vody 

priepustným filtračným lôžkom, ktoré je osadené bahennými rastlinami. Pri priechode 

odpadnej vody substrátom dochádza k vysokému stupni odstraňovania znečistení, ktoré 

zahŕňa súbor chemických, fyzikálnych a biologických procesov, vedúcich k odstráneniu 

organických látok, živín a patogénnych organizmov. 

 Ako bolo naznačené vyššie, k čisteniu dochádza na základe chemických a fyzikálnych 

procesov. Živé organizmy (baktérie, rastliny) však tento proces významne urýchľujú. 

 Rastliny v koreňovej vrstve poskytujú baktériám hlavne kyslík, výživu v podobe 

organických látok  a stabilizáciu substrátu. Vedľa toho významne prispievajú k zvýšeniu doby 

zdržania, sedimentácii a adsorpcii na  častice pôdy. Baktérie sú naopak schopné prispieť k 

ochrane rastlín pred negatívnymi účinkami ťažkých kovov ich vyzrážaním. Ďalej oxidáciou 

organického materiálu dochádza k znižovaniu hodnoty BSK52. 

 Amoniak je v KČOV zneškodňovaný procesmi nitrifikácie/denitrifikácie, volatizáciou 

a príjmom rastlinami vo forme NH4+ alebo NO3. 

 Huddleston [11]: Amoniak je prevedený oxidáciou na nitráty (aeróbne podmienky). Za 

anaeróbnych podmienok sa prevedie na N2. Vyššie uvedený autori považujú príjem dusíku 

rastlinami a volatizáciu za hlavné mechanizmy, ktorými je amoniak v KČOV zneškodňovaný. 

 Diskutovaná nitrifikácia je do značnej miery závislá na hodnotách BSK5, pretože 

heterotrofné baktérie môžu prevažovať nad nitrifikačnými, Bulc [10], a tým ovplyvniť 

dynamiku menovaných procesov. 
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Obrázok 5 - KČOV (1 – distribučná zóna (kamenivo, 50-200 mm), 2 - nepriepustná bariéra 

(PE alebo PVC), 3 - filtračný materiál (štrk, drtené kamenivo), 4 - vegetácia, 5 - výška vodnej 
hladiny v koreňovom ložisku nastaviteľná v odtokovej šachte, 6 - odtoková šachta, 7 – zberná 

drenáž, 8 - regulácia výšky hladiny) [2] 
 

 
Obrázok 6 - Realizácia KČOV [3] 

 
 
 
 

D.1.4.3 Septik 

Funkcia septika: 

 Prítok septika je umiestnený v prvej komore, ktorá je od tretej komory vodotesne 

oddelená prepážkou od veka až na dno. V tejto komore septika po hladine plávajú ľahké 

častice, ktoré sa postupne rozkladajú. Predčistená voda preteká do druhej komory medzerou v 



 

stene, ktorá je umiestnená 400 mm od dna. V tejto komore septik

nerozložiteľné častice, ktoré sa č

vyčistená voda dostáva otvory v stene, ktoré sú umiestnené 400 mm od dna. V tretej komore 

septika znečistené častice sa vyplavujú

povrchu a odteká gravitačne von zo septik

Obrázok 7 - Septik - popis 
Železobetónová základová doska, 4 

potrubie, 7 – Voda, 8 – Obsyp vykopanou zeminou, štrkopieskom, kamenivom, 9 
kontrolný otvor (komín), 10 

 
 
 

D.2 Dokumentácia technických a technologických zariadení

Sú dokumentované tieto zari

 Čistiareň odpadových vôd (

odpadových vôd (KČOV), septik POOLONE JKS

nádrž na dažďovú vodu COLUMBUS 8500 l.
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stene, ktorá je umiestnená 400 mm od dna. V tejto komore septika sa na dne usadzujú pevné a 

astice, ktoré sa časom musia odčerpať. Do tretej komory septik

istená voda dostáva otvory v stene, ktoré sú umiestnené 400 mm od dna. V tretej komore 

sa vyplavujú na povrch, kde sa dočisťujú, pričom 

čne von zo septika. [4] 

popis častí (1 – Rastlý terén, 2 – Obrys stavebnej jamy, 3 
Železobetónová základová doska, 4 - Plastová nádrž, 5 – Prítokové potrubie, 6 

Obsyp vykopanou zeminou, štrkopieskom, kamenivom, 9 
kontrolný otvor (komín), 10 – Uzamykateľný poklop) [4]

Dokumentácia technických a technologických zariadení 

é tieto zariadenia: 

 odpadových vôd (ČOV) - MICROCLAR AT8, kore

ČOV), septik POOLONE JKS-5, sada ESSENTIAL (č

ovú vodu COLUMBUS 8500 l. 

 

sa na dne usadzujú pevné a 

mory septika sa čiastočne 

istená voda dostáva otvory v stene, ktoré sú umiestnené 400 mm od dna. V tretej komore 

, pričom čistá voda je na 

 
Obrys stavebnej jamy, 3 – 

Prítokové potrubie, 6 – Odtokové 
Obsyp vykopanou zeminou, štrkopieskom, kamenivom, 9 – Vstupný a 

[4] 

MICROCLAR AT8, koreňová čistiareň 

(čerpacia jednotka), 
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Technická správa - kanalizácia 

 

Kanalizačná prípojka 

 

Nie je riešená - na danom území sa nenachádza sieť verejnej kanalizácie. Splašková 

voda je prečistená a odvádzaná do vodného toku. Dažďová a šedá voda je zachytávaná v 

nádrži na dažďovú a pri prebytku je prepadom odvádzaná do vodného toku. Investor má 

písomné povolenie o vypúšťaní vôd do vodného doku od miestneho správcu toku. Pred 

vyústením do vodného toku je kanalizačné potrubie opatrené automatickou spätnou armatúrou 

proti zdutej vode.  

 

 

Pripojovacie potrubie 

 

Materiál pripojovacieho potrubia bude plast - WAVIN OSMA HT systém PLUS. 

Veľkosti DN sú popísané viď. výkresy: č. 9, č. 10, č. 11., č. 14. Potrubie bude vedené 

v predstenách zo sadrokartónu. Napojenie zariaďovacích predmetov na pripojovacie potrubie 

bude prevedené cez zápachovú uzávierku. Spád potrubia bude 5% k zvislému odpadovému 

potrubiu. U prechodu cez stavebné konštrukcie bude použitá chránička, ktorá bude utesnená 

tmelom.  

 

Zvislé odpadové potrubie 

 

Materiál zvislého potrubia bude plast - HT systém o DN110. Bude vedené pozdĺž 

steny v predstenách. Odpadové potrubia sú opatrené čistiacimi tvarovkami HTRE 110 viď. 

výkres: č. 11. Odpadové potrubie bude upevnené objímkami zasekaných do steny v 1800mm 

vzdialenostiach.  Potrubia 2,5 a 6 budú od posledného najvyššie položeného pripojovacieho 

potrubia napojené na hlavné vetracie poturbia. Prechod odpadového potrubia na ležaté 

zvodové potrubie bude vyriešené pomocou dvoch 45° plastových kolien. 
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Hlavné vetracie potrubie 

Potrubia 2,5 a 6 budú vyvedené 750 mm nad strechu a budú ukončené vetracou hlavicou 

OSMA - DN 110. 

 

Zvodové potrubie 

Materiál zvodového potrubia bude plast - KG systém o DN110. Potrubie pre čiernu a šedú 

vodu bude vedené v stálom sklone 2%. Potrubie odvádzajúce dažďovú vodu bude vedené v 

sklone 1%, až po redukciu R1, odkiaľ bude pokračovať so sklonom 2%. Zmeny smeru 

potrubia budú prevedené kolenami s uhlom 45o. Plastové potrubie bude podsypané pieskom o 

výške 100mm. Násyp na potrubí bude výšky 300mm, vo výške 200mm nad potrubím bude 

umiestnená výstražná fólia. Zvodové potrubie bude ústiť do hlavnej vstupnej šachty, odkiaľ 

bude smerovať k vodnému toku so sklonom 2 %. 

 

Dažďová kanalizácia 

Dažďová voda bude zo strechy zbieraná odkvapovými žľabmi a zvedená pomocou  

vonkajších dažďových odpadov. Nainštalovaný bude odkvapový systém SATJAM - typ: 

Niagara. Nad úrovňou terénu bude z plechu. Pod úrovňou terénu bude použitý strešný lapač 

AGV 1, na ktorý bude napojené plastové zvodové potrubie KG WAVIN OSMA DN 110. 

Ukončenie dažďového potrubia bude v revíznej šachte. 

 

Skúška kanalizácie 

Po prehliadke dokončenej kanalizácie bude prevedená skúška pevnosti, tesnosti a prevádzky 

schopnosti kanalizácie. Po úspešných skúškach bude kanalizácia zakrytá a uvedená do 

prevádzky. 

       

Zariaďovacie predmety 

 

Kompletný výpis zariaďovacích predmetov je uvedený v prílohe. 
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Poznámka 

Celá kanalizácia má výkresovú časť v ktorej sú zakreslené výšky, dĺžky, trasy a priemery 

potrubia.  
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Technická správa - vodovod 

 

Pripojenie na nádrž s dažďovou a šedou vodou 

 

Bude prevedené HDPE potrubím vedeným v chráničke z KG systému so sklonom 1%. Nádrž 

je od objektu vzdialená 2,56 m. Napojenie na nádrž je urobené v dostatočnej výške nad 

prepadom do kanalizačného potrubia, aby nedošlo k vniknutiu "nechcenej" vody do 

chráničky. 

 

 

Vnútorný vodovod 

 

Bakalárska práca rieši len rozvod studenej nepitnej vody z nádrže na dažďovú vodu. 

Vnútorný rozvod vody bude realizovaný vetveným jednotným systémom. Vnútorný rozvod 

bude v celom rozsahu prevedený z PPR trubiek, opatrených izoláciou DE WITKY - PE RED 

proti kondenzácií vodných pár. Spád horizontálneho potrubia bude 3‰. Stúpacie potrubie 

bude vedené v technickej miestnosti a za sadrokartónom v mieste na to prispôsobenom viď. 

výkres: č. 21, č. 22. Napájané budú záchodová misa v 1.NP,  záchodová misa v 2.NP a 

záhradný (mrazuvzdorný) ventil v 1.NP. Čerpanie z nádrže, prepínanie pri nedostatku 

dažďovej a šedej vody na pitnú vodu a dostatočný tlak v systéme bude zabezpečovať sada 

ESSENTIAL. Po dokončení rozvodov vody sa urobí tlaková skúška, aby bola zaistená 

správna prevádzka vodovodného potrubia na nepitnú vodu. 

 

 

Poznámka 

 

Všetky dimenzie, materiály a trasy potrubí sú zakreslené vo výkresoch: č.20, č.21, č.22. 

 

Vodovod môže byť uvedený do prevádzky po úspešných tlakových skúškach potrubia. 
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Ekonomické zhodnotenie 

 

Varianta A - balená čistiareň odpadových vôd (ČOV) 

Ekonomický výpočet je prevedený podľa cien výrobcu MICROCLAR. 

Popis Výpočet  Výsledok 

Cena ČOV s príslušenstvom 36 500 Kč 

(jednotná cena s týmto 

príslušenstvom) 36 500 Kč 

Dúchadlo 

Hadica 5 m 

Uzamykateľný otvor 

Baktérie štartovacia dávka 

Zvýšenie základného 

nástavca 

680 Kč za 10 cm → 

navýšenie o 80 cm →  

80/10 · 680 = 5440 Kč 

5 440 Kč 

Šachta na dúchadlo vrátane 

uzamykateľného poklopu 

2300 Kč 
2 300 Kč 

Mikroprocesová riadiaca 

jednotka 

2700 Kč 
2 700 Kč 

Uvedenie ČOV do prevádzky 

a zaškolenie prevádzkovateľa 

1500 Kč 
1 500 Kč 

Cena bez DPH 48 440 Kč 

Cena s DPH (DPH = 21%) 48440 · 1,21 = 58613Kč 58 613 Kč 

Vývoz kalu za rok stojí u tejto ČOV 300 Kč s DPH 300 Kč 

Spotreba El. energie pri 

maximálnom príkone 

čerpadla 76 W  

76 W → cca 150 Kč s DPH 

za mesiac = 150 · 12 =  

1800 Kč 

1 800 Kč 

Celková suma nákladov za prvý rok používania ČOV  60 713 Kč 

Celková suma nákladov za 

desať rokov používania 

ČOV 

58 613 + (1800 + 300) · 10  

= 79 613 Kč 79 613 Kč 

Tabuľka 1 Ekonomický výpočet varianty A 
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Varianta B - koreňová čistiareň odpadových vôd 

Ekonomický výpočet 

Popis Výpočet  Výsledok 

Cena septiku 16 500 Kč 16 500 Kč 

Fólia pre KČOV veľkosti 

 35 m2 

177 Kč  → cena za 1 m2 

→ 35 · 177 = 6195 Kč 
6 195 Kč 

2x Perforovaná trubka dĺžky 

3,6 m 

55 Kč → cena za 1 m 

3,6 · 2 · 55 = 396 Kč 
396 Kč 

Štrk pre plochu 28 m2 a 

výšku 0,8 m 

220 Kč → cena za 1 tonu  

1500 kg/ m3 → objem. 

hmotnosť štrku 

28 · 0,8 · 1,5 · 220 = 7392 Kč 

7 392 Kč 

Rastliny pre 28 m2 6 sadeníc na 1 m2 → 14 Kč 

za jednu sadenicu 

6 · 28 · 14 = 2352 Kč 

2 352 Kč 

Revízna 

šachta Wavin 

tegra 600 

Šachtové dno 4791 Kč 4 791 Kč 

Poklop 2250 Kč 2 250 Kč 

In situ spojka 210 Kč 210 Kč 

Šachtová 

rúra 1,5 m 

2520 Kč → cena za 1 m 

2520 · 1,5 = 3780 Kč 
3 780 Kč 

Cena s DPH 43 866 Kč 

Približná cena vývozu kalu zo septiku za 1 rok s DPH 1 840 Kč 

Celková suma nákladov za prvý rok používania KČOV 45 706 Kč 

Celková suma nákladov za 

desať rokov používania 

KČOV 

43 866 + 1 840 · 10  

= 62 266 Kč 62 266 Kč 

Tabuľka 2 Ekonomický výpočet varianty B 
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Celkové  porovnanie   

 

Hodnotiace 

kritériá 
Varianta A Hodnotenie Varianta B Hodnotenie 

Obstarávacia cena: 58 613 Kč - 43 866 Kč + 

Náklady na 

prevádzku za rok 
2 100 Kč - 1 840 Kč + 

Rozmery Prierez 1,4 m  

(do 2 m2) 
+ 28 m2 - 

Estetika --- - --- + 

Koncentrácia 

organických látok 
vysoká - nízka + 

Vhodnosť 

odstraňovania 

rôznorodých látok 

Odstraňuje 

všetky potrebné 

látky 

+ 
Neodstraňuje: 

fosfor, amoniak3 
- 

Vyrovnanosť s 

kolísaním 

množstva a kvality 

odpadových vôd 

Nutnosť 

regulácie a 

plánovania 

dopredu 

- 
Minimálna 

regulácia 
+ 

Závislosť na 

energiách 

Je závislá na 

elektrickej 

energii 

+ Nezávislá - 

Údržba Častejšia ako pri 

variante B 
- Minimálna + 

Výskyt chýb  Pravdepodobnejší 

ako pri variante 

B 

- 
Nemá sa moc čo 

pokaziť 
+ 

Hlásenie chýb Hlási + Nehlási - 

Počet získaných 

plus: 
--- 5 --- 7 

Tabuľka 3 Celkové porovnanie  
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Záver 

 

 V rodinnom dome bol prevedený projekt vnútornej kanalizácie s využitím šedých vôd 

pomocou akumulačnej nádrže, čerpacieho zariadenia a vodovodu na nepitnú vodu. Bolo 

vypracované základné ekonomické vyhodnotenie a dve varianty pre odvádzanie splaškových i 

dažďových vôd. Vzhľadom na celkové porovnanie výhod, menšie prevádzkové náklady a 

veľkých priestorov pozemku odporúčam variantu B - koreňovú čistiareň odpadových vôd. 

 V textovej a výkresovej časti sú popísané rozvody, materiály, výpočty, zariadenia a 

technológie súvisiace so zadaním bakalárskej práce podľa daných právnych predpisov. 

 V tepelne technickom vyhodnotení bol posudzovaný objekt zaradený do skupiny B -  

úsporná. 
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