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Anotácia bakalárskej práce:  

Predmetom bakalárskej práce „Rodinný dom s ateliérom v Starej Bělej“ je spracovanie 

projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby rodinného domu situovanom v prímestskej 

časti Ostravy - Stará Bělá. Nachádza sa vo vilovej oblasti rodinných domov na ulici 

Chrobáková. Koncept rodinného domu je vytvorený pre užívanie rodiny architekta, ktorý 

bude mať pocit vlastného súkromia vo veľkom ateliéri na poschodí. Hlavným princípom 

dispozície na 1.NP je oddelenie súkromnej časti od spoločenskej a každej generácií dať svoj 

vlastný priestor pre bývanie. Užívateľom ponúka taktiež maximálne prepojenie interiéru s 

exteriérom. Architektonický ráz stavby vyzdvihujú použité materiály na fasáde – obkladová 

tehla Klinker s kombináciou oceľového obkladu Corten. Podkladom pre vypracovanie tejto 

dokumentácie bola architektonická štúdia (ATT I.) a dokumentácia pre stavebné povolenie 

(ATT Va.). 

 

OKÁLOVÁ Michaela: Rodinný dom s ateliérom v Starej Bělej: Bakalárska práca. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavebná, Katedra architektúry, 2015, 47 s. 

Vedúca práce: Ing. arch. ŠPAČKOVÁ Eva, Ph.D. 

 

 

 

Kľúčové slová 

Rodinný dom, ateliér, Corten, Klinker  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Annotation of bachelor´s thesis:  

The thesis "House with a studio in Stara Bela" focuses on preparation of project 

documentation for the construction of a detached house situated in suburb of Ostrava - Stara 

Bela. Located in a residential area of houses on the street Chrobakova. The concept of the 

house is designed for family of an architect, who will have his own privacy in a large studio 

upstairs. The main principle of disposition of the 1.NP is separation of the private part from 

the social part and giving each generation its own space for living. It also provides a 

maximum connection of the interior and exterior. The architectural character of the building 

emphasize the materials used on the facade - facing Klinker brick with a combination of 

Corten steel siding. The basis for the preparation of this documentation was architectural 

study (ATT I) and documentation for planning permission (ATT Va.). 
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Zoznam použitého značenia: 

 

ATT                ateliérová tvorba 

a pod.              a podobne 

Bpv   baltský výškový systém po vyrovnaní 

č.   číslo 

fr.   frakcia 

HI.   hydroizolácia 

hr.   hrúbka 

KN     kataster nehnuteľností 

ks     kusy 

m. n. m.  metrom pod morom 

mm   milimeter 

m   meter 

m
2
   meter štvorcový 

m
3
   meter kubický 

NP   nadzemné podlažie 

ozn.   označenie 

p. č.   parcelné číslo 

PD   projektová dokumentácia 

S-JTSK  súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

TI     tepelná izolácia 

Zb.   zbierky  

ŽB   železobetón 

§   paragraf 
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1. Úvod  

Náplňou mojej bakalárskej práce je spracovanie projektovej dokumentácie pre 

realizáciu stavby objektu rodinného domu pre štvorčlennú rodinu architekta v prímestskej 

časti Ostravy – Stará Bělá  na ulici Chrobáková. Ide o dvojpodlažný rodinný dom, ktorého 

koncept sa zameral hlavne na oddelenie spoločenskej časti od súkromnej a vytvorenie 

dostatočného priestoru pre obe generácie ako aj riešenie priestorovo veľkorysého, nerušeného 

ateliéru na druhom nadzemnom podlaží. Prepojenie interiéru s exteriérom a zároveň 

vytvorenie pocitu súkromia na terase z južnej strany je alším koncepčným prvkom. Už na 

prvý pohľad v aka použitiu materiálov na fasáde – tehlového obkladu Klinker v spojení 

s oceľovým plechom Cortenom vidno, že sa jedná o netypický dom pre architekta a jeho 

rodinu. 

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. Do textovej časti som zahrnula jednak hlavný popis predmetu riešenia 

bakalárskej práce, textovú časť PD skladajúcej sa z sprievodnej a súhrnnej technickej správy. 

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 technológií v projekte. 
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architektom. Práve v tejto časti sa nachádzajú aj rodinné domy navrhnuté Ing.arch. Radimom 

Václavíkom. Pozemok navrhovaného objektu je ohraničený zo severnej časti veľkým lesom 

z východne a južnej strany pozemkami susedov a zo západnej strany hraničí s ulicou 

Chrobáková. Ide už len o bočnú ulicu čiže menej frekventovanú, ktorá vedie  k zadným trom 

pozemkom. Táto časť obce ponúka svojím obyvateľom pokojnejšie bývanie pri lese. 

 

Obrázok 2) Situácia polohy riešeného objektu 

 

 Obrázok 3) Pohľady na pozemok 
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3. Postup riešenia bakalárskej práce  

V rámci Ateliérovej tvorby I. (ATT I.) nám bola daná parcela v Starej Bělej , kde sme 

mali navrhnúť rodinný dom spolu s pracovňou, ktorej koncept nebol zadaný a bolo na nás aký 

typ, náplň, veľkosť a pod. pracovne zvolíme . 

Návrh spracovaný v tejto bakalárskej práci vychádzal v prvom rade z veľkorysosti 

pozemku. Jednalo sa o pozemok veľký niečo cez 38 x 58 m. Práve preto som sa rozhodla 

využiť čo najviac veľkosť pozemku a navrhnúť skoro celé užívanie domu v 1.NP. Zámerom 

bolo vytvorenie moderného domu pre rodinu architekta s veľkorysým nerušeným ateliérom na 

2NP. Nevšednosť od ostatných domov spočíva nie len vo fasáde, ktorú tvorí netradičné 

spojenie dvoch materiálov a to tehlového obkladu Klinker a oceľového plechu Corten, ale aj 

netypické členenie domu, ktoré vychádza zo zapustenia vonkajšej terasy do srdca objektu 

a tým je vytvorený na terase pocit súkromia. Pri takomto koncepte som si mohla dovoliť 

navrhnúť veľké presklené steny, ktoré ešte viac spájajú exteriér s interiérom pričom je 

zachované súkromie vnútorného užívania domu a človek má krásny výhľad do priestrannej 

záhrady. 

 

 

 

 

 

Obrázok 4) Vizualizácia rodinného domu ATT I. 
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4. Textová časť PD pre realizáciu stavby (podľa vyhl. 499/2006 Zb.) 

A SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

A1. Identifikačné údaje 

A1.1 Údaje o stavbe  

Názov stavby:    Rodinný dom s ateliérom v Starej Bělej 

Miesto stavby:   Stará Bělá 

       Katastrálne územie: Stará Bělá 753661 

            Parcelné číslo pozemku: 3749/5 

        Okres: Ostrava 

     Kraj: Moravskoslezský 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Stavebník:    Michaela Okálová (OKA0008, VB4AST01) 

Adresa sídla:    Konská 240 

     013 13 Rajecké Teplice, Slovensko 

 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie  

 

Vypracovala:    Michaela Okálová (OKA0008, VB4AST01),  

                           Konská 240  

                            013 13 Rajecké Teplice , Slovensko 

 

Vedúci bakalárskej práce:   Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. 

Konzultant bakalárskej práce:  Ing. Filip Čmiel 

 

A.2 Zoznam vstupných podkladov 

 

Architektonické štúdie 

Predmet:     Ateliérová tvorba I 

Vedúci práce:    Ing. arch. Jakub Šebesta 
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Dokumentácie pre stavebné povolenie 

Predmet:    Ateliérová tvorba Va 

Vedúci práce:    Ing. Filip Čmiel 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) Rozsah riešeného územia 

 

Riešená lokalita sa nachádza v južnej časti katastrálneho územia Ostrava v obci Stará 

Bělá. Novostavba rodinného domu bude umiestnená na parcele č. 3749/5 o približnej veľkosti 

38 x 58 m. Pozemok je ohraničený zo severu a zo západu ulicou Chrobáková z juhu a západu 

alšími parcelami.  

 

b) Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov  

 

Lokalita nespadá do pamiatkovej rezervácie, pamiatkovej zóny ani do zvláštne 

chráneného územia.  

 

c) Údaje o odtokových pomeroch  

 

Novostavba rešpektuje existujúce odtokové pomery a nebudú narušené.  

 

d) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, ak nie je vydané územné rozhodnutie 

alebo územné opatrenie, poprípade nie je vydaný územný súhlas   

 

Novostavba je v súlade s existujúcim územným plánom. Stavba rodinného domu je 

umiestnená v zástavbe rodinných domov. 

 

e) Údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou územnou 

rozhodujúcou nahradzujúcou alebo územným súhlasom, poprípade regulačným plánom 

v rozsahu, v ktorom nahradzuje územné rozhodnutie, s povolením stavby a prípade 

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

plánovacou dokumentáciou 
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Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

f) Údaje o dodržaní obecných požiadaviek na využitie územia  

 

Projektová dokumentácia je riešená v súlade so stavebným zákonom č 183/2006 Zb. 

v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 501/2006 Zb. o obecných požiadavkách na 

využívanie územia. 

 

g) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov  

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

h) Zoznam výnimiek a úľavových riešení  

 

Neboli stanovené žiadne výnimky a úľavové riešenia.  

 

i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií  

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých realizáciou stavby  

  

Dotknuté parcely: 3751/93 a 3751/90 – zástavba rodinných domov. 

 

A.4 Údaje o stavbe 

 

a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby: 

 

Ide o novostavbu. 

 

b) Účel užívania stavby 

 

Ide o rodinný dom, ktorý je navrhnutý pre užívanie rodiny architekta s ateliérom. 
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c) Trvalá alebo dočasná stavba 

 

Projektová dokumentácia rieši stavbu ako trvalý objekt.  

 

d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov 

 

Objekt nie je v ochrane podľa iných právnych predpisov. 

 

e) Údaje o dodržaní technických požiadavkou na stavby a obecných technických požiadavkou 

zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb  

 

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby je spracovaná v súlade s nasledujúcimi 

zákonmi a predpismi:  

Zákon č. 183/2006 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon), 

Vyhláška č. 502/2006 Zb., o obecných technických požiadavkách na výstavbu, 

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

Nariadenie vlády č. 361/2007 Zb., o ochrane zdravia pri práci. 

 

f) Údaje o splnení požiadavkou dotknutých orgánov a požiadavkou vyplývajúcich z iných 

právnych predpisov  

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

g) Zoznam výnimiek a úlavových riešení  

 

Neboli stanovené žiadne výnimky a úlavové riešenia.  

 

h) Navrhované kapacity stavby 

 

Rodinný dom je navrhnutý pre štvorčlennú rodinu.  

Plocha pozemku: 2147 m
2 

Zastavaná plocha: 304, 30 m
2
   

Úžitková plocha: 369,55 m
2
 

Obostavaný priestor: 1941,7 m
3
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i) Základné bilancie stavby 

 

Všetky prípojky – voda, elektrina, kanalizácia, plyn budú nanovo zriadené. Likvidácia 

vôd bude prebiehať podľa predpísaného spôsobu. Vykurovanie domu bude riešené pomocou 

plynového kotla. 

 

j) Základný predpoklad výstavby 

 

Predpokladané zahájenie výstavby objektu je plánovaný na 12. júna 2015.Stavebné 

práce budú prebiehať v jedenej etape. Dokončenie a predanie stavebného diela je 16.10.2016.   

 

k) Orientačné náklady stavby 

 

Približné náklady projektu boli stanovené na 9 708 500 kč. V cene nie je zahrnutý 

pozemok.  

 

 

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

 

 SO 01 – Objekt 

 SO 02 – Spevnené plochy 

 SO 03 – Prípojka plynovodu 

 SO 04 – Prípojka kanalizácie 

 SO 05 – Prípojka vodovodu 

 SO 06 – Prípojka elektriny 

 SO 07 – Terénne úpravy 
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B SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA  

B.1 Popis územia stavby 

 

a) Charakteristika stavebného pozemku 

 

                Parcelný pozemok č. 3749/5 je vedený v KN ako orná pôda. Stavba je navrhnutá na 

rovinatom pozemku, ktorý sa nemusel alej upravovať. Pozemok má zo severnej strany 

výhľad do lesa. Výmera pozemku je 2147 m
2
.
 
 

 

b) Výsledok a závery prevedených prieskumov a rozborov  

 

    Na stavenisku sa prevedú potrebné sondy k orientačnému zisteniu zloženia zeminy 

a následne výpočtu únosnosti tejto zeminy. Z informácií geofondu o prevedených vrtoch 

v okolí plánovanej stavby bolo zistené, že únosná zemina sa nachádza v malej hĺbke pod 

povrchom. Hladina podzemnej vody nebola zistená, nachádza sa vo veľkej hĺbke. V mieste je 

nízky stupeň nebezpečenstva výskytu radonu. 

 

c) Existujúce ochranné a bezpečnostné pásma 

 

    V mieste stavby a jej bezprostrednom okolí sa nevyskytujú žiadne ochranné 

a bezpečnostné pásma.  

 

d) Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, a poddolovanému územiu a pod. 

Lokalita sa nenachádza v záplavovom ani v poddolovanom území, nemusia sa teda 

riešiť zvláštne ochranné opatrenia.  

 

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

pomery v území 

 

Plánovaná stavba nemá negatívny vplyv na okolité pozemky, ani na ostatné objekty 

v susedstve. Odtokové pomery v oblasti nebudú stavbou ovplyvnené.  

 

f) Požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín   
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Pred výstavbou nebude potrebné previesť žiadne asanácie, demolácie či výrub drevín.  

 

g) Požiadavky na maximálne zaberanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo pozemkov 

určených k plneniu funkcie lesa 

 

Zaberanie poľnohospodárskej pôdy nie sú predmetom bakalárskej práce. 

 

h) Územné technické podmienky  

 

Parcela je dopravne napojená na miestnu komunikáciu Chrobákovú, ktorá lemuje 

stavebný pozemok zo severu. Po 518m sa táto komunikácia napája na ulicu Junáckou a tá je 

alej napojená na cestu I. triedy 58, ktorá spája Ostravu s Rožnovom pod Radhoštom. 

Technická infraštruktúra je vedená v priľahlej komunikácií. Ide o inžinierske siete kanalizácie 

DN300, vodovodného poriadku  DN100 a elektrickej energie NN 0,4 kV vedené v zemi. 

Z týchto sietí budú prevedené podzemné prípojky k rodinnému domu. Všetky zdroje energií 

majú dostatočnú kapacitu pre napojenie navrhovaného objektu. 

 

i) Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície 

 

            Predpokladané zahájenie výstavby objektu je plánovaný na 12. júna 2015.Stavebné 

práce budú prebiehať v jedenej etape. Dokončenie a predanie stavebného diela je 16.10.2016. 

 

B.2 Celkový popis stavby  

 

B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek  

 

 Navrhovaná stavba rodinného domu bude slúžiť k bývaniu štvorčlennej rodiny ako aj 

pre prácu architekta v navrhovanom ateliéri. Investor je stavebníkom, vlastníkom pozemku 

a budúcim užívateľom pozemku.  

 Dispozícia dvojpodlažného rodinného domu sa podobá písmenu U v ktorého „srdci“ 

leží vonkajšia terasa. Jednopodlažná časť je zastrešená plochou strechou a dvojpodlažná 

pultovou. Vstup do domu je umiestnení vedľa státia pre auto na severnej strane. Do domu 

vchádzame cez zádverie z ktorého sa dostaneme do šatníka. Spojovacia hala je komunikáciou 

medzi spoločenskou a súkromnou časťou domu. V spoločenskej časti je situovaná komora, 
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kuchyňa s jedálňou, obývacia miestnosť. V súkromnej časti sa nachádza technická miestnosť, 

spálňa rodičov s vlastnou kúpeľňou, dve detské izby, kútik na hranie, oddych, kúpeľňa pre 

deti. Z haly je ešte napojené WC pre hostí. Schodisko z haly smerujúce do druhého 

nadzemného podlažia nás privedie do veľkého ateliéru so skladom vlastným WC a terasou.  

Zastavaná plocha  304,30  m
2 ,celková úžitková plocha 369,55 m

2
 a obostavaný 

priestor 1941,7 m
3
. Pri ploche parcely 2147.m

2
 je parcela zastavaná z 14,17%.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

 

a) Urbanizmus 

 

Z urbanistického hľadiska návrh reaguje na najbližšie zastavané pozemky. Ide o oblasť 

zastavanú väčšími rodinnými domami, ktoré sú rôzne členité. Väčšinou ide o maximálne 

dvojpodlažné objekty s plochou strechou. Okrem klasických katalógových domov sa tu 

nachádzajú aj domy  navrhnuté architektom. Návrh rodinného domu sa chcel práve začleniť 

k týmto domom a to hlavne svojím nezvyčajným a jedinečným fasádnym riešením,  ktoré ho 

bude vyzdvihovať spomedzi ostatných stavieb. K ostatným domom sa začlenil typom 

dvojpodlažného domu  zastrešeného prevažne plochou strechou ako to je v okolí pozemku. 

 

b) Architektonické riešenie 

 

Architektonický návrh, ktorý bol spracovaný ako architektonická štúdia v Ateliérovej 

tvorbe I., vychádzal zo stavebného programu, veľkosti pozemku a vybranej lokality. 

V stavebnom programe boli špecifikované jednotlivé požiadavky investora pre rodinné 

bývanie štvorčlennej rodiny s priestranným, súkromným ateliérom. Ide o dvojpodlažný dom 

zastrešený plochou a pultovou strechou. Hlavný vstup do domu je umiestnený zo severnej 

strany.  

V 1.NP sa nachádza zádverie z ktorého je možné sa dostať do šatníka. Zo zádveria sa 

prechádza do centrálnej spojovacej haly, ktorá spája spoločenskú a súkromnú časť domu. 

Nachádza sa tu schodisko do 2.NP a prístup do WC pre hostí. V spoločenskej časti, ktorá sa 

nachádza na ľavej strane od vstupu do domu je komora, kuchyňa s jedálňou prepojená 

čiastočne s obývacou miestnosťou z ktorej sa dá ísť na vonkajšiu terasu. V súkromnej časti, 

ktorá sa nachádza na pravej strane od vstupu do domu sa nachádza technická miestnosť, 

spálňa rodičov s vlastnou kúpeľňou, dve detské izby s predpriestorom na hranie odkiaľ sa dá 
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ísť do kúpeľne pre deti a na vonkajšiu terasu. Pri rozmiestnení jednotlivých miestností sa 

dbalo na svetové strany. Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažná budova, práve preto aby sa 

docielila požadovaná veľkosť a súkromie ateliéru, ktorý sa nachádza na 2.NP ako aj 

s pohotovostným WC, skladom a velikánskou terasou pre tvorbu architekta s výhľadom do 

záhrady. 

Vonkajšia forma objektu je dosť členitá, ke že sa dbalo na bezproblémové a čo 

najkomfortnejšie užívanie stavby. Objekt sa zo severnej, západnej a východnej časti tvári ako 

uzavretá stavba no z južnej časti v srdci domu je naplno otvorený do záhrady. Bočnými 

stenami samotnej stavby bolo tak vytvorené čiastočné átrium. Materiálovo sa odlišuje od 

typických domov a to použitím obkladovej tehly Klinker v spojení s oceľovým plechom 

Corten. Toto spojenie dodáva domu ten správny ráz bývania pre architekta s rodinou.  

 

B.2.3 Celkové prevádzkové riešenia, technológie výroby 

 

Objekt neobsahuje prevádzkovú časť či technológiu výroby.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby  

   

Podľa vyhlášky 398/2009 Zb. nie je nutné pre rodinné domy navrhovať stavebné 

úpravy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu či orientácie, ak to nie je prianím 

investora stavby. Napriek tomu konštrukčné a dispozičné riešenie to z časti umožňuje, ke že 

celá prevádzka domu okrem ateliéru sa nachádza na 1.NP a pred vstupom do domu sa 

nenachádza žiadna vyvýšená plocha. 

 

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby  

 

 Stavba nevyžaduje žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia pri jej využívaní. Pri 

návrhu boli dodržané predpisy uvedené vo vyhláške č. 268/2009 Zb., o technických 

požiadavkách  na stavby § 15. Materiály použité na stavbu sú certifikované a pri stavbe budú 

použité predpísané postupy a technológie udávané výrobcom materiálu. Celý objekt je 

chránený prepäťovým ističom. Na objekte je tiež inštalovaný hromozvod proti prípadnému 

zásahu bleskom. Návrh zachytávacej sústavy nie je predmetom bakalárskej práce. 
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B.2.6 Základná charakteristika objektov 

 

a) Stavebné riešenie 

 

Ide o murovanú stavbu z tehál Porotherm. Murovanú stavbu primárne dopĺňajú stĺpy 

z plnej pálenej tehly. Dom je založený na základových pásoch z prostého betónu 

v nezámrznej hĺbke. Stropná konštrukcia je tvorená systémom keramických stropov 

Porotherm Miako, ktoré sú tvorené stropnými nosníkmi a vložkami. Pravá strana domu je 

zastrešená plochou strechou na rozdiel od ľavej strany, ktorej zastrešenie je riešené pultovou 

strechou, tvorenou drevenými priehradovými väzníkmi. Pravá strana domu je odvodnená 

vnútornými daž ovými zvodmi a ľavá pomocou skrytých zvodov v skladbe obvodového 

plášťa.  

 

b) Konštrukčné a materiálové riešenie 

 

Objekt je navrhnutý ako murovaná stavba z tehál porotherm s keramickým stropom 

Porotherm Miako tvoreným nosníkmi a vložkami a je založená na základových pásoch 

z prostého betónu. Murovanú stavbu primárne dopĺňajú stĺpy z plnej pálenej tehly. 

Obvodový plášť je vytvorený ako prevetrávaná fasáda, v ktorej sa strieda fasádny obklad. 

Ide o kombináciu obkladových tehál klinker a oceľového plechu corten. Vnútorné steny sú 

omietnuté vápenno cementovou omietkou a na niektorých miestach obložené gresovým 

obkladom. 

 

c) Mechanická odolnosť a stabilita 

 

Všetky konštrukcie objektu sú navrhnuté podľa platných noriem a predpisov. Všetky 

použité konštrukcie a materiály spĺňajú tieto požiadavky a zaručujú predpísanú životnosť 

v priebehu fáze realizačnej aj prevádzkovej. Sú dimenzované tak, aby nedochádzalo 

k nadmerným priehybom a deformáciám.  

 

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení  

 

a) Technické riešenie 
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Vykurovanie objektu je riešené pomocou teplovodného podlahového vykurovania. 

Zdrojom tepla je kondenzačný plynový kotol so zásobníkom. Slúži pre ohrev teplej vody. 

Prehrievanie objektu je bránené pomocou vnútorných žalúzií vo všetkých oknách. 

 

b) Výsledok technických a technologických zariadení 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie  

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami. 

 

a) Kritéria tepelne technického hodnotenia 

 

Objekt bol navrhnutý s vysokými požiadavkami na zateplenie, vzduchovú 

nepriezvučnosť a ochranu proti únikom tepla podľa ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana 

budov. 

 

b) Energetická náročnosť stavby 

 

Nebol spracovaný žiadny energetický posudok ani preukázanie energetickej náročnosti 

budovy. Tieto posudky nie sú obsahom projektovej dokumentácie. 

 

c) Posúdenie využívania alternatívnych zdrojov energií 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

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

prostredie 

 

a) Zásady riešenia parametrov stavby (vetranie, vykurovanie, zásobovanie vodou, odpadov 

a pod.) a alej zásady riešenia vplyvu stavby na okolie (vibrácie, hluk, prašnosť a pod.) 
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Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia  

 

a) Ochrana  pred prenikaním radonu z podložia  

 

V lokalite nebolo zistené, zvýšené prenikanie radonu z podlažia. Ako protiradonová 

ochrana postačia bežné živičné hydroizolácie s ochranou proti prenikaniu radonu. 

 

b) Ochrana pred bludnými prúdmi 

 

V mieste neboli zistené negatívne vplyvy bludných prúdov. 

 

c) Ochrana pred technickou seizmicitou 

 

Lokalita nie je postihnutá technickou seizmicitou.  

 

d) Ochrana pred hlukom 

 

Miesto stavby sa nenachádza v lokalite obmedzenej hlukom.  

 

e) Protipovodňové opatrenia 

 

Miesto stavby sa nenachádza v záplavovom území.  

 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 

 

a) Napojovacie miesta technickej infraštruktúry 

 

Všetky verejné inžinierske siete sú vedené v priľahlej pozemnej komunikácií, odkiaľ 

bude objekt napojený prípojkami. Stavba je napojená na kanalizačný poriadok, vodovod, 

plynovod a rozvoj elektrickej energie.  
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b) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 

 

Pre pripojenie objektu na vyššie uvedené siete technickej infraštruktúry je nutné 

zhotoviť prípojky podľa príslušných noriem. Návrh jednotlivých prípojok nie je predmetom 

bakalárske práce.  

 

B.4 Dopravné riešenie 

 

a) Popis dopravného riešenia 

 

Na parcele bude vybudovaná príjazdová cesta ku krytému státiu pre auto, ktorá bude 

naväzovať na miestnu komunikáciu. Príjazdová cesta bude vytvorená z dlažby klinker. 

 

b) Napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru  

 

Napojenie na dopravnú infraštruktúru je zaistené miestnou komunikáciou na ulici 

Chrobáková. Po 518m sa táto komunikácia napája na ulicu Junáckou a tá je alej napojená na 

cestu I. triedy 58, ktorá spája Ostravu s Rožnovom pod Radhoštom. 

 

c) Doprava v pokoji 

 

Kryté státie, ktoré sa nachádza na severozápadnej strane objektu umožňuje parkovanie 

pre jedno osobné auto. alšie autá majú možnosť zaparkovať na príjazdovej ceste. 

 

d) Pešie a cyklistické cesty 

 

Zo západnej strany popri objekte bude vybudovaný chodníček ku vonkajšej terase 

a bazénu z južnej strany. 

 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav  

 

a) Terénne úpravy 
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Stavba rodinného domu sa nachádza na rovinatom pozemku a preto nie je nutné 

prevádzať rozsiahlejšie stavebné úpravy. Pre prevedením výkopu bude odstránená ornica v hr. 

200 – 250 mm a uložená na pozemku stavby k použitiu na dokončenie jemných povrchových 

a záhradných úprav. 

 

b) Použité vegetační prvky 

 

V súčasnej dobe sa na pozemku nenachádzajú žiadne dreviny. Po vybudovaní objektu 

je naplánovaná výstavba niekoľkých okrasných líp, magnólie a drobných kríkov. 

 

c) Biotechnické opatrenia 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

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

 

a) Vplyv stavby na životné prostredie 

 

Pri návrhu stavby bol kladený dôraz na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych 

vplyvov na životné prostredie. V tomto dôsledku boli navrhnuté konštrukcie s nízkymi 

hodnotami súčiniteľu prestupu tepla, ktorý obmedzuje zbytočné úniky tepla do exteriéru. 

 

b) Vplyv stavby na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pamiatkových stromov, 

ochrana rastlín a živočíchov a pod.), zachovania ekologických funkcií a väzieb v krajine 

 

Stavba sa nachádza v priamej blízkosti lesa. Nepôsobí však naň žiadnymi negatívnymi 

vplyvmi. 

 

c) Vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 

 

Stavba sa nenachádza v tomto chránenom území. 

 

d) Návrh na zohľadnenie podmienok zo záveru zisťovacieho riadenia alebo stanoviska EIA 
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Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

e) Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky ochrany 

podľa iných právnych predpisov 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

B.7 Ochrana obyvateľstva 

 

Stavba splňuje požiadavky ochrany obyvateľstva. 

 

B.8 Zásady organizácie výstavby 

 

Pri prevádzaní stavby a montážnych práci sa bude dodržiavať ustanovenie č. 362/2005 Zb., 

o bližších požiadavkách a montážnych na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na 

pracoviskách s nebezpečenstvom pádu č. 591/2006 Zb., o bližších minimálnych požiadavkách 

na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavenisku. Zvýšenú pozornosť je treba venovať 

prácam vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Všetci zúčastnení pracovníci musia byť s predpismi 

zoznámení pred zahájením práci a sú povinní používať pri práci predpísané osobné ochranné 

pomôcky podľa vyššie uvedených predpisov. Na stavenisko bude zamedzený prístup 

nepovolaným osobám. 

 

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

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

b) Odvodnenie staveniska 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

c) Napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 
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d) Vplyv prevedenia stavby na okolité stavby a pozemky  

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

e) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, rúbanie drevín 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

f) Maximálne zaberanie pre stavenisko (dočasné/trvalé) 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

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

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

h) Bilancia zemných práci, požiadavky na prísun alebo depot zemín 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

i) Ochrana životného prostredia pri výstavbe 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych predpisov 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

k) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

l) Zásady pre dopravné inžinierske opatrenie  
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Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

m) Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby (realizácia stavby za prevádzky, 

opatrenie proti účinkom  vonkajšieho prostredia pri výstavbe a pod.) 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

n) Postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny  

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 
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C Situační výkresy 

 

C.1 Situačný výkres širších vzťahov – situácia širších vzťahov    1:1000 

  

Je obsiahnutá v prílohe: 1. Architektonicko-stavebná časť  

 

C.2 Celkový situačný výkres – architektonická situácia       1:250 

 

Je obsiahnutá v prílohe: 1. Architektonicko-stavebná časť  

 

C.3 Koordinačný situačný výkres – koordinačná situácia   1:250 

 

Je obsiahnutá v prílohe: 1. Architektonicko-stavebná časť  

 

C.4 Vytyčovací situačný výkres - vytyčovacia situácia    1:250 

 

Je obsiahnutá v prílohe: 1. Architektonicko-stavebná časť  
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D Dokumentácia objektov a technických a technologických zariadení  

 

D.1 Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu  

 

D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie 

 

a) Technická správa 

 

Účel objektu a funkčná náplň 

 

Navrhovaná stavba slúži ako rodinný dom s priestranným ateliérom pre architekta. 

 

Kapacitné údaje 

 

Rodinný dom je navrhnutý pre bývanie štvorčlennej rodiny architekta. Zastavaná 

plocha  304,30  m
2 ,celková úžitková plocha 369,55 m2

 a obostavaný priestor 1941,7 m3
. Pri 

ploche parcely 2147.m
2
 je parcela zastavaná z 14,17%.  

 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozičné riešenie 

 

Návrh objektu vychádza zo štúdie vytvorenej v predmete Ateliérová tvorba I. Koncept 

celého objektu je zameraný na oddelenie spoločenskej a súkromnej časti a na vytvorení 

priestranného nerušeného ateliéru pre architekta.  

Vchod do domu je situovaný na severnú stranu. Na ľavo od vchodu je situované státie 

pre autá spolu s vonkajším skladom. Cez zádverie domu sa dá dostať do šatníka a spojovacej 

presklenej chodby so schodiskom do druhého nadzemného podlažia. Táto presklená chodba je 

práve spojovacím prostriedkom medzi spoločenskou a súkromnou časťou domu. Na 

východnej strane je situovaná komora s kuchyňou a veľkou jedálňou, ktorá je čiastočne 

prepojená s obývacou miestnosťou na južnej strane. Priestor je veľkorysý, presklenými 

oknami dotvorený na dispozíciu domu, ktorá dýcha a je prepojená s exteriérom. Súkromná 

časť je orientovaná na západnú stranu. Nachádza sa tu technická miestnosť, spálňa rodičov 

s vlastnou kúpeľňou a južnejšie dve detské izby so spoločným predpriestorom, ktorý môžu 

v mladšom veku využívať pre spoločné hranie v staršom veku tu môže byť vybudovaný kútik 

s knižnicou na pokojné posedenie pri knihe. Na druhom poschodí je navrhnutý 
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veľkopriestorový ateliér s vlastným skladom, WC a terasou na južne strane, ktorá ponúka 

výhľad do záhrady. Zo severnej časti ateliéru je výhľad do lesa, ktorý priamo susedí 

s domom.  

Celková dispozícia domu pripomína písmeno U a v jeho „srdci“ sa nachádza terasa, 

ktorá je vlastne z bočných strán chránená stenami domu a tak je vytvorený pocit vonkajšieho 

súkromia s krásnym výhľadom do záhrady. Konštrukcia domu je murovaná z tehál Porotherm 

a na niektorých miestach kvôli pevnosti doplnená o stĺpy z plnej pálenej tehly. Priestorové 

stuženie zabezpečujú I nosníky, keramický strop je vytvorený pomocnou nosníkov Porotherm 

a vložiek Miako. Strecha nad súkromnou časťou domu je vytvorená ako plochá a nad 

ateliérom v druhom podlaží je zastrešenie pultového typu strechy.  

Architektonické riešenie vonkajšej fasády je tvorené kombináciou dvoch obkladových 

materiálov a to tehlovým obkladom Klinker a oceľovým plechom Corten. Farebne tieto 

materiály spoločne hrajú a vytvárajú krásnu, netypickú fasádu.  

 

Bezbariérové užívanie stavby 

 

Podľa vyhlášky 398/2009 Zb. nie je nutné pre rodinné domy navrhovať stavebné 

úpravy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu či orientácie, ak to nie je prianím 

investora stavby. Napriek tomu konštrukčné a dispozičné riešenie to z časti umožňuje, ke že 

celá prevádzka domu okrem ateliéru sa nachádza na 1.NP a pred vstupom do domu sa 

nenachádza žiadna vyvýšená plocha. 

 

Celkové prevádzkové riešenia, technológie výroby 

 

Objekt neobsahuje prevádzkovú časť či technológiu výroby.  

 

Konštrukčné a stavebne technické riešenie a technické vlastnosti stavby 

 

Ide o murovanú stavbu z tehál Porotherm. Murovanú stavbu primárne dopĺňajú stĺpy 

z plnej pálenej tehly. Dom je založený na základových pásoch z prostého betónu 

v nezámrznej hĺbke. Stropná konštrukcia je tvorená systémom keramických stropov 

Porotherm Miako, ktoré sú tvorené stropnými nosníkmi a vložkami. Pravá strana domu je 

zastrešená plochou strechou na rozdiel od ľavej strany, ktorej zastrešenie je riešené pultovou 

strechou, tvorenou drevenými priehradovými väzníkmi. Pravá strana domu je odvodnená 
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vnútornými daž ovými zvodmi a ľavá pomocou skrytých zvodov v skladbe obvodového 

plášťa.  

 

Bezpečnosť pri užívaní stavby 

 

Stavba nevyžaduje žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia pri jej využívaní. Pri 

návrhu boli dodržané predpisy uvedené vo vyhláške č. 268/2009 Zb., o technických 

požiadavkách  na stavby § 15. Materiály použité na stavbu sú certifikované a pri stavbe budú 

použité predpísané postupy a technológie udávané výrobcom materiálu. Celý objekt je 

chránený prepäťovým ističom. Na objekte je tiež inštalovaný hromozvod proti prípadnému 

zásahu bleskom. Návrh zachytávacej sústavy nie je predmetom bakalárskej práce. 

  

Tepelná technika 

 

Objekt bol navrhnutý s vysokými požiadavkami na zateplenie, vzduchovú 

nepriezvučnosť a ochranu proti unikaniu tepla podľa ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov. 

Jednotlivé skladby konštrukcií boli navrhované na hodnoty súčiniteľu prestupu tepla. Nebol 

spracovaný žiadny energetický posudok ani preukázanie energetickej náročnosti budovy. 

Tieto posudky nie sú obsahom projektovej dokumentácie. 

 

Osvetlenie, akustika, vibrácie  

 

Obytné miestnosti sú oslnené priamo presklenými okennými otvormi. Jednotlivé 

miestnosti sú priaznivo osvetlené k svetovým stranám. Kuchyňa je orientovaná na východ 

takže je tam pi raňajkách ranné slnko. Na južnú časť je orientovaná obývacia miestnosť 

a detské izby na západnú stranu spálňa rodičov. Ateliér na vrchnom podlaží je tiež dostatočne 

presvetlený z každej strany okrem západnej. Nadpriemernému slnečnému zisku 

v jednotlivých miestnostiach zabraňujú vnútorné žalúzie. Na severne strane domu sú 

umiestnené miestnosti, ktoré nevyžadujú až toľko osvetlenia – zádverie, technická miestnosť, 

kúpeľňa. Umelé osvetlenie bude zaistené v miestnostiach – šatník, Wc, komora, sklad. 

Počas výstavby určite dôjde k negatívnemu ovplyvneniu životného prostredia v okolí 

stavebnej činnosti – hluk, vibrácie. Stavba bude zaisťovať, aby hluk a vibrácie pôsobiace na 

užívateľov boli na úrovni, ktorá neohrozuje zdravie a je vyhovujúca pre dané prostredie 

a pracovisko. V navrhovanom objekte nebude nainštalovaný žiadny zdroj vibrácií a hluku.  
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Požiarne bezpečnostné riešenie 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

b) Výkresová časť 

 

C.1  Situácia širších vzťahov    1:1000 

C.2  Architektonická situácia    1:250 

C.3  Koordinačná situácia     1:250 

C.4  Vytyčovacia  situácia     1:250 

D.1.1 - 1 Pôdorys  základov     1:50 

D.1.1 - 2 Pôdorys 1.NP      1:50 

D.1.1 - 3 Pôdorys 2.NP      1:50 

D.1.1 - 4 Pozdĺžny rez      1:50 

D.1.1 - 5 Priečny rez      1:50 

D.1.1 - 6 Konštrukcia stropu 1. NP    1:50 

D.1.1 - 7 Konštrukcia krovu     1:50 

D.1.1 - 8 Pôdorys strechy     1:50 

D.1.1 - 9 Pohľady – Severný, južný    1:50 

D.1.1 - 10 Pohľady –Východný, západný   1:50 

D.1.1 - 11 Výpočet schodiska      1:50 

D.1.1 - 12 Výpis prvkov 

D.1.1 - 23 Vizualizácie 

 

c) Dokumenty podrobností 

   

Skladby konštrukcií, vi  výpis skladieb konštrukcií. Detaily konštrukcií a atypických 

výrobkov, vi  špecializácia architektúra. 

A - 1  Architektonický detail – pôdorys riešeného interiéru  

A - 2  Architektonický detail – návrh krbu      

A - 3  Architektonický detail – návrh kuchyne    

A - 4  Architektonický detail – vzorník použitých výrobkov  

A  - 5  Architektonický detail –vizualizácie interiéru 
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D.1.2 Stavebné konštrukčné riešenia 

 

a) Technická správa 

 

Príprava územia a zemné práce 

 

Pre prevedením výkopu bude odstránená ornica v hr. 200 – 250 mm a uložená na 

pozemku stavby k použitiu na dokončenie jemných povrchových a záhradných úprav. 

Výkopy budú prevedené podľa výkresovej časti projektovej dokumentácie. Základovú špáru 

prehliadne pred betonážou statik a overí únosnosť zeminy. Výkopy budú spravené pomocou 

strojov a dočistené ručne na jednotlivé rozmery a hĺbky dané v projektovej dokumentácií 

základových konštrukcií. Výkop je nutné chrániť pred zaplavením od daž ovej vody 

stekajúcej po teréne. V prípade vyšších zrážok bude voda odčerpávaná z pripravenej šachty na 

dne výkopu. Výkopový materiál bude následne použitý k zásypom a ak inžiniersky geológ 

v priebehu výkopu zistí, že zemina nie je vhodná pre zásypy, bude použitý náhradný materiál, 

ktorý zaistí dodávateľ. Nevhodný či prebytočný výkopok bude v tomto prípade použitý pre 

terénne úpravy okolo objektu. 

 

Nosný systém stavby 

 

Základy - Základy objektu sú navrhnuté vo viditeľnom rozsahu z výkresovej časti 

projektovej dokumentácie. Použitý betón, prostý bez výstuže na základové konštrukcie je 

špecifikovaný v konštrukčnej časti projektovej dokumentácie. Predpokladaná  trieda betónu je 

C 25/30. Základy sú tvorené základovými pásmi rozšírenými z každej strany steny o 150 mm 

na ktorých leží podkladová betónová doska vystužená karisieťou oká 200 x 200, priemer 

8mm, oceľ 425(V). V mieste založenia schodov je táto karisieť zhustená na 100 x 100 oká 

priemer 8 mm, oceľ 425(V). Podkladová betónová doska bude vybetónovaná na 

štrkopieskovom násype. Prestupy základovými konštrukciami budú u presnené 

špecializovanými časťami projektu (zdravoinštalácia).  

Zvislé nosné konštrukcie - Obvodové i vnútorné zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté 

z muriva Porotherm 440 P + D o pevnosti v tlaku  8,10 N/mm
2 

s rozmermi 250 x 440 x 

238mm. 

Preklady - Nad niektorými vnútornými a okennými otvormi tvoria preklady valcované 

I nosník 240mm. Nad dverovými otvormi sú použité preklady Porotherm  KPP 12. 
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Vodorovné nosné konštrukcie  - Vodorovné nosné konštrukcie budú prevedené ako 

keramický strop Porotherm, ktorý tvoria nosníky Porotherm a vložky Miako. Betóny 

a výstuže použité pre vodorovné nosné konštrukcie sú špecifikované v konštrukčnej časti 

projektovej dokumentácií.  

Schodisko - Obe schodiská v dome sú z oceľovej konštrukcie s drevenými stupňami. 

Schody sú ukotvené pomocou oceľových doskových platní a následne zakotvené do muriva. 

Hlavné schodisko sa nachádza v 1.NP, ktoré je komunikáciou do z haly do ateliéru. Ide 

o jednoramenné schodisko s 18 stupňami v schodiskovom ramene. Je široké 1100 mm. 

Rozmery jednotlivých stupňov sú 166,7 x 295 mm . Druhé vedľajšie schodisko je situované 

v 2.NP do vonkajšej terasy. Ide o jednoramenné schodisko s 3 stupňami a podestou. Šírka 

ramena je 2320 mm, rozmery podesty 2320 x 800 mm a rozmery jednotlivých stupňov sú 140 

x 350 mm. Hlavné schodisko je opatrené zábradlím, vi  výpis prvkov.  

Nosné konštrukcie strešných plášťov - Jednopodlažná časť domu je zastrešená plochou 

strechou. Jej nosnú časť tvorí keramický strop Porotherm hr. 230mm s oceľovou sieťou 

8/100/100 mm. Nad dvojpodlažnou časťou domu je navrhnutá pultová strecha 

tvorená drevenými zbíjanými priehradovými väzníkmi dlhými 5350 mm a 7500 mm. 

Podrobnejší popis prvkov krovu vi  výkres krovu vo výkresovej časti. 

 

Priečky 

 

Vnútorné priečky sú navrhnuté z muriva Porotherm 140 mm o pevnosti v tlaku  8 

N/mm
2
 s rozmermi 500 x 140 x 250 mm. 

 

Výplne otvorov 

 

Výplne vonkajších a okenných otvorov sú prevedené z hliníkových profilov 

s prerušeným tepelným mostom. Pre zasklenie je použité izolačné bezpečnostné sklo. Všetky 

vnútorné otváravé dvere sú v obložkovej zárubni. Iba dvere, ktoré sú súčasťou presklených 

stien, sú vytvorené z hliníkových profilov. Posuvné dvere na stenu sú v ráme z masívneho 

smrekového dreva. Zasúvacie dvere ich celé puzdro je z kvalitného pozinkovaného plechu. 

Podrobný popis všetkých výplní spolu s technickými parametrami budú priložené vo 

výkresovej časti vi  výpis prvkov -špecifikácia. 

 

Komíny 
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V objekte sú navrhnuté dva komíny. Ide o komíny značky Schiedel konkrétny typ 

Schiedel UNI***PLUS. Prvý komín je jednopriéduchový s viacúčelovou šachtou Schiedel 

UNI***PLUS – UNIP 20L, ktorý sa nachádza v obývacej miestnosti a je určený na odvod 

spalín a prívod vzduchu do krbovej vložky. Svetlý priemer je 200 mm, vonkajšie rozmery 

360/500 mm, rozmery šachty 120/260 mm. Druhý komín je jednopriéduchový s viacúčelovou 

šachtou Schiedel UNI***PLUS – UNIP 14L, ktorý sa nachádza v technickej miestnosti a je 

naň napojený kondenzačný plynový kotol, ktorý vykuruje objekt. Svetlý priemer je 140 mm, 

vonkajšie rozmery 320/460 mm rozmer šachty 100/220 mm. Oba komíny sú vedené popri 

obvodových stenách domu. 

 

Skladby strešných plášťov 

  

 Skladba plochej strechy je: podkladovú nosnú vrstvu tvorí keramický strop Porotherm 

na ktorý sa nanesie penetračná emulzia Dekprimer, hydroizolačné SBS pásy Glastek 40 

Special Mineral hr. 4 mm, spádové kliny EPS 150 S Stabil hr. 150 mm, rovné dosky EPS 200 

S Stabil hr. 200 mm, netkaná geotextília Filtek 300, hydroizolačná fólia Dekaplan 76 hr. 

0,2mm. 

 Skladba pultovej strechy je: podkladovú vrstvu tvorí sadrokartónový pohľad 12,5 mm 

fa KNAUF-DRUH GKB na ktorom sa nachádza parotesná zábrana- DIFUNORM spolu 

s lepiacimi pásikmi K + D, 2x vrstva tepelnej izolácie ISOVER hr. 180 mm, drevený 

priehradový zbíjaný väzník na ktorom je drevené debnenie vytvorené z lát hr. 25 mm, strešná 

protipožiarna membrána EPDM a na samom vrchu Corten, ktorý je uchytení pomocou 

oceľových Z nosníkov. 

            

Podlahy 

 

Všetky skladby podláh boli navrhnuté podľa hygienických noriem a prevádzkových 

požiadaviek. Jednotlivé nášľapné vrstvy sú rozlíšené v legende miestností na výkrese daného 

podlažia.  Skladba SP1 : Gresová dlažba hr. 8mm, lepidlo hr. 2mm, anhydritový poter 

CEMIX 25 + polybutenové rúrky gabotherm priemeru 20 mm hr.60 mm ..,separačná PE fólia 

hr. 0,1 mm, tepelná izolácia ISOVER EPS 100 hr. 80mm, hydroizolácia GLASTEK 40 

MINERAL hr. 4 mm, podkladová betónová doska vystužená karisieťou oká 200 x 200, 

priemer 8mm, hr. 150 mm, zhutnený štrkopieskový podsyp fr. 4 – 32 mm hr. 100 mm. 
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Skladba SP2 : Polyuretánová samonivelačná stierka 3mm, anhydritový poter CEMIX 25 + 

polybutenové rúrky gabotherm priemeru 20 mm hr.60 mm, separačná PE fólia hr. 0,1 mm, 

tepelná izolácia ISOVER EPS 100 hr. 80mm, hydroizolácia GLASTEK 40 MINERAL hr. 4 

mm, podkladová betónová doska vystužená karisieťou oká 200 x 200, priemer 8mm, hr. 150 

mm, zhutnený štrkopieskový podsyp fr. 4 – 32 mm hr. 100 mm. Skladba SP3: vonkajšia 

dlažba Klinker hr. 62mm, piesková lóža hr. 70 mm, zhutnený štrkopieskový podsyp fr. 4 – 32 

mm hr. 200 mm. Skladba SP4: Polyuretánová samonivelačná stierka 3mm, betónová 

mazanina hr. 147 mm, hydroizolácia GLASTEK 40 MINERAL hr. 4 mm, podkladová 

betónová doska vystužená karisieťou oká 200 x 200, priemer 8mm, hr. 150 mm, zhutnený 

štrkopieskový podsyp fr. 4 – 32 mm hr. 100 mm. Skladba SP5: drevená podlaha lepená hr. 10 

mm, anhydritový poter CEMIX 25 + polybutenové rúrky gabotherm priemeru 20 mm hr.60 

mm, separačná PE fólia hr. 0,1 mm, tepelná izolácia ISOVER EPS 100 hr. 80mm, 

hydroizolácia GLASTEK 40 MINERAL hr. 4 mm, podkladová betónová doska vystužená 

karisieťou oká 200 x 200, priemer 8mm, hr. 150 mm, zhutnený štrkopieskový podsyp fr. 4 – 

32 mm hr. 100 mm. Skladba SP6: Polyuretánová samonivelačná stierka 3mm, anhydritový 

poter CEMIX 25, separačná PE fólia hr. 0,1 mm, tepelná izolácia ISOVER EPS 100 hr. 

80mm, hydroizolácia GLASTEK 40 MINERAL hr. 4 mm, podkladová betónová doska 

vystužená karisieťou oká 200 x 200, priemer 8mm, hr. 150 mm, zhutnený štrkopieskový 

podsyp fr. 4 – 32 mm hr. 100 mm. Skladba SP7: Polyuretánová samonivelačná stierka 3mm, 

anhydritový poter CEMIX 25 + polybutenové rúrky gabotherm priemeru 20 mm hr.47 mm PE 

fólia hr. 0,1 mm, kročajová izolácia  ISOVER TDPT hr. 50 mm, keramický strop Porotherm 

hr. 230 mm. Skladba SP8: Polyuretánová samonivelačná stierka 3mm, anhydritový poter 

CEMIX 25 hr.47mm, separačná PE fólia hr. 0,1 mm, kročajová izolácia  ISOVER TDPT hr. 

50 mm, keramický strop Porotherm hr. 230 mm. Skladba SP9: Vonkajšia drevená podlaha 

z dosiek hr. 25mm, nosný drevený dvojnosmerný rošt 50 x 60 x 100, rektifikačné podložky 

PVC 30 mm, hydroizolácia poistná, tepelná izolácia hr. 35 – 180 mm, keramický strop 

Porotherm. 

 

Hydroizolácie, parozábrany, geotextílie 

 

 V kontakte s podkladovou betónovou doskou je umiestnená hydroizolácia  

GLASTEK 40 MINERAL hr 4 mm s prekrytím minimálne 150 mm. V podlahách je ako 

separačná vrstva použitá PE fólia hr. 0,1 mm. V konštrukcií pultovej  strechy je navrhnutá 

parozábrana Difunorm. V konštrukcií plochej strechy sú navrhnuté hydroizolačné SBS pásy 
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Glastek 40 Special Mineral hr. 4 mm, netkaná geotextília Filtek 300. Na strop Porotherm je 

nanesená asfaltová penetračná emulzia Dekprimer 

  

Tepelná izolácia, akustická izolácia 

Všetky zvislé obvodové konštrukcie sú zateplené tepelnou izoláciou KNAUF 

INSULATION NATURBOARD 037 hr. 150 mm, ktorý je do výšky 7 metrov plošne lepený  

bez kotiev. Tepelne sú izolované aj základy materiálom STYRO PERIMETR 200 hr. 150 

mm, ktorý je vytiahnutý minimálne 150 mm nad terén.  Podlahy v 1.NP sú zateplené tepelnou 

izoláciou ISOVER EPS 100s hr. 80 mm a v 2.NP kročajovou izoláciou  ISOVER TDPT hr. 

50 mm. Plochá strecha je zateplená doskami EPS 200 S STABIL hr. 200 mm, spádová vrstva 

je vytvorená spádovými klinmi EPS 150 S STABIL hr. 150 mm. Pultová strecha je zateplená 

dvojitou vrstvou tepelnej izolácie  ISOVER hr. 180 mm. 

 

Omietky 

 

Na vonkajšej fasáde sa omietka nenachádza. Na vnútorné omietky je použitá vápenno 

cementová omietka Baumit MPI25, farba biela. 

 

Obklady 

 

Na vonkajšie obklady boli použité materiály – tehlový obkladový materiál Klinker 

tehla, Klinker pásik, oceľový plechový obklad Corten. Ich jednotlivé rozmery a kotvenie sú 

špecifikované vo výkresovej dokumentácií. Vnútorné obklady – obklady stien v kúpeľni a vo 

WC sú prevedené z obkladového materiálu Gres. Gresový obklad je tvrdší, odolnejší a má asi 

10- krát nižšiu nasiakavosť ako bežné keramické obklady. Ich výška obloženia je uvedená vo 

výkresovej dokumentácií.   

 

Klampiarske výrobky  

 

Všetky klampiarske výrobky sú detailne popísané v samostatnom výkrese. Výpis 

klampiarskych výrobkov, ktorý je súčasťou prílohy: 1. Architektonicko-stavebná časť.  

 

 

Zámočnícke výrobky 
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Všetky klampiarske výrobky sú detailne popísané v samostatnom výkrese. Výpis 

klampiarskych výrobkov, ktorý je súčasťou prílohy: 1. Architektonicko-stavebná časť. 

 

Maľby a nátery  

 

Pre vonkajšie účely neboli prevedené žiadne maľby a nátery. Vnútorné maľby sú 

prevedené z omietky Baumit MPI 25 dotieň bielej farby. Na oddeľovacej stene medzi 

kuchyňou a obývacou miestnosťou je vytvorená dekoratívna omietka marmorin, odtieň šedo 

modrej.    

 

Vonkajšie úpravy 

 

Na pozemku bude vytvorená jednoliata spevnená plocha z dlažby Klinker, ktorá bude 

vyspádovaná v skole 2% v smere od objektu. Táto spevnená plocha bude tvoriť komunikačný 

prechod z verejnej komunikácie k domu, státie pre autá, vonkajšiu terasu, okapový chodník 

okolo domu šírky 300 mm, ktorý bude oddelený od okolitého terénu betónovým obrubníkom 

  

b) Podrobný statický výpočet 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

c) Výkresová časť 

   

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenia 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 

 

D.1.4 Technika prostredia stavieb 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce. 
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D.2 Dokumentácia technických a technologických zariadení 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce.  

 

E Dokladová časť 

 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektov spracované podľa iných právnych 

predpisov  

 

Nie je predmetom bakalárskej práce.  

 

E.2 Projekt spracovaný banským úradom 

 

Nie je predmetom bakalárskej práce.  
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5. Záver 

 

 Náplňou tejto bakalárskej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

realizáciu stavby objektu rodinného domu s ateliérom pre štvorčlennú rodinu architekta. 

Podkladom pre spracovanie tejto práce bola architektonická štúdia vypracovaná v predmete 

Ateliérová tvorba I. a dokumentácia pre stavebné povolenie v predmete  a dokumentácia pre 

stavebné povolenie v predmete Ateliérová tvorba Va. Cieľom práce bolo vytvoriť rodinný 

dom, ktorý by svojou dispozíciou naplno slúžil potrebám a vysokým požiadavkám na 

pohodlie, spojenie s exteriérom v zachovaní súkromia majiteľov. Fasádne sa mal objekt 

odlišovať od ostatných domov a svojím prevedením  naznačiť, že v dome  býva architekt. 

  

V tejto práci som využila všetky dosiaľ získané vedomosti a skúsenosti z celého 

štúdia. Konzultácie bakalárnej práce s vedúcim práce a ostanými špecialistami v odbore mi 

priniesli mnoho alších  nových skúseností a poznatkov, ktoré budem môcť využívať alej 

v praxi.   
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