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Anotácia  

Hybenová A. – Rodinný dom vo svahu, umelecký ateliér:  VŠB - Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta stavebná, Katedra architektúry 226, 2015, vedúci bakalárskej práce : Ing. 

arch. Igor Krčmář. 

 

Predmetom bakalárskej práce je vypracovanie čiastočnej dokumentácie pre zhotovenie 

stavby Rodinného domu v Turanoch, ktorej súčasťou je umelecký ateliér. Rodinný dom 

vznikol na základe riešenia z predchádzajúceho predmetu Ateliérová tvorba II, kde bol 

vytvorený koncept pre riešený rodinný dom. Predmetom projektu bola snaha o využitie 

objektu dvoch funkcií, bývania a práce. Atmosféra má ponúkať pokojné a bývanie pre rodinu 

a zároveň možnosť práce v ateliéry, ktorý je súčasťou domu. Myšlienkou bolo docieliť 

jednoduchosť, funkčnosť a zároveň pútavý vzhľad celej stavby, ktorá zapadá do prostredia. 
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Hybenová A. Slope detached house, architect studio : VSB - Technical University of 

Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of architecture, 2015, Supervisor :Ing. 

arch. Igor Krčmář 

 

The theme of this bachelor thesis is elaboration of partial documentation for constructi

on of detached house in slope in Turanoch, which includes art studio. Detached house was bas

ed on the solution of previous syllabus Architecture Design Studio II., in which the concept w

as created for designed house. The object of the project was to use the building for two functi

ons, housing and work. Atmosphere has to offer peaceful living for family and also the possib

ility to work in the studio, which is part of the house. The idea was to achieve simplicity, func

tionality and also appealing look of the whole building, which fits into the surroundings. 



 

 

 

Kľúčové slová  

Umelecký ateliér, rodinný dom vo svahu, keramický stropný systém Porotherm, 

presklený systém Schuco, dvojpodlažný objekt. 

 

Keywords 

 

Architest studio, slope detached house, ceramic ceiling system Porotherm, glazing 

system Schuco, storey building  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Obsah 

Zoznam použitého značenia ......................................................................................... 10 

1. Úvod ......................................................................................................................... 12 

2. Textová časť ............................................................................................................. 13 

2.1 A. Sprievodná správa ...................................................................................... 13 

A. 1. Identifikačné údaje .................................................................................. 13 

A. 1.1 Údaje o stavbe ....................................................................................... 13 

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi ............................................................................. 13 

A. 1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie ............................... 13 

A. 2. Zoznam vstupných podkladov ................................................................ 14 

A. 3. Údaje o území ......................................................................................... 15 

A. 4 Údaje o stavbe .......................................................................................... 17 

A. 5. Členenie stavby na objekty a iné technologické zariadenia .................... 19 

2.2 B. Súhrnná technická správa .......................................................................... 20 

B.  1. Popis územia stavby ............................................................................... 20 

B. 2. Celkový popis stavby .............................................................................. 22 

B. 2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek ............ 22 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie ................................... 23 

B. 2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby ............................. 24 

B. 2.4 bezbariérové užívanie stavby ................................................................ 24 

B. 2.5 bezpečnosť pri užívaní stavby ............................................................... 24 

B. 2.6 Základná charakteristika objektu .......................................................... 24 

B. 2.7 základná charakteristika technických a technologických zariadení ...... 28 

B. 2.8 požiarne bezpečnostné predpisy ........................................................... 28 

B. 2.9 zásady hospodárenia s energiami .......................................................... 29 



 

 

 

B. 2.10 hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné 

a komunálne prostredie ....................................................................................... 30 

B.  2.11 ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia . 30 

B. 3. Pripojenie na technickú infraštruktúru .................................................... 31 

B. 4 Dopravné riešenie .................................................................................... 31 

B. 5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav ................................... 32 

B. 6 Popis vplyvov na životné prostredie a jeho ochrana ................................ 32 

B. 7 Ochrana obyvateľstva .............................................................................. 33 

B. 2.8 Zásady organizácie výstavby ................................................................ 33 

2.3 C. Situačné výkresy ........................................................................................ 37 

C. 1 Architektonická situácia               1:200................................................... 37 

C. 2 Koordinačná situácia                    1:200 ................................................... 37 

C. 3. Podklad pre vytýčenie stavby       1:200 ................................................. 37 

2.4 D. Dokumentácia objektu ............................................................................... 38 

D. 1Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu ........................... 38 

D. 1.1 Architektonicko-stavebná časť ............................................................. 38 

D. 1.1Architektonické, materiálové a výtvarné riešenie .................................. 38 

D. 1.2 Stavebne konštrukčná časť .................................................................... 39 

D. 01. Rodinný dom ......................................................................................... 42 

2.5 E. Dokladová časť .......................................................................................... 43 

3. Záver ............................................................................................................... 44 

4. Zoznam použitých parametrov ....................................................................... 46 

5. Zoznam príloh ................................................................................................. 48 

 

 

 



Bakalárska práca 2015 

10 

 

Zoznam použitého značenia 

B.p.v.   Balt po vyrovnaní 

EPS   expandovaný penový polystyrén 

NP   nadzemné podlažie 

k.ú.   katastrálne územie 

m
2
   meter štvorcový 

m
3
   meter kubický 

p.č.   parcelné číslo 

RD   rodinný dom 

SO    stavebný objekt 

Sb   zbierka 

hr.    hrúbka             

č.   číslo 

ČSN   česká technická norma 

XPS   extrudovaný penový polystyrén 

HI   hydroizolácia 

NP   nadzemné podlažie 

PD   projektová dokumentácia 

TI   tepelná izolácia 

ŽB   železobetón 

UP   upravený terén 

C20/25  pevnostná trieda betónu 

Cm   centimeter 

Km   kilometer 

HUP   hlavný uzáver plynu 
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PP   podzemné podlažie 

PVC   polyvinylchlorid 

RŠ   revízna šachta 

SD   stavebný denník 

%   percento 

°   stupeň 

°C   stupeň Celzia 
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1. Úvod      

 

Predmetom mojej bakalárskej práce je vypracovanie čiastočnej dokumentácie pre 

realizáciu stavby rodinného domu s umeleckým ateliérom, v obci Turany.  Práca je 

spracovaná na základe podkladov ateliérovej tvorby I, kde bola spracovaná štúdia a návrh 

rodinného domu. Podklad konštrukčného riešenia stavby bol prevzatý s predmetu ateliérová 

tvorba Va.  

Hlavným zámerom projektu je vytvorenie bývania pre jednogeneračnú, štvorčlennú 

rodinu v blízkosti prírody. RD je situovaný na okraji obce  Turany, v blízkosti lesa 

v svahovitom teréne.  Zámerom dispozície a situovania objektu sú výhľady na okolitú krajinu 

a využitie orientácie svetových strán v prospech bývania, využitie terénu na terasy v rôznych 

výškových úrovniach. Návrh celkového vzhľadu, tvarové riešenie vyplýva s tematiky 

prostredia. 

Rodinný dom je navrhnutý ako dvojpodlažný objekt. Nosný konštrukčný systém je 

použitý tehlový Porotherm profi s kombináciou systému Schuco, akým je systém sklených 

stien umiestnených v hliníkovom ráme. 
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2. Textová časť 

2.1 A. Sprievodná správa 

A. 1. Identifikačné údaje 

A. 1.1 Údaje o stavbe 

a) názov stavby: 

Rodinný dom vo svahu, Turany 

b) miesto stavby (adresa, popisné číslo, katastrálne územie, parcelné čísla pozemkov) 

Slovenská republika, Žilinský kraj, okres Martin, obec Turany 

Katastrálne územie: Turany č. k.ú. : 758436 

Číslo parcely: 165/13 

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi  

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

Meno a priezvisko (fyzická osoba):  Pavol Kostolný 

Miesto trvalého pobytu:   Poštovná 68, Tomčany 

IČ:       645 29 555 

Miesto podnikania:    Oparická 65 , Žilina 

email :      p.kostolny@gmail.com 

A. 1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie  

a)  meno, priezvisko, obchodná firma, IČO, ak bolo pridelené, miesto podnikania         

(fyzická osoba podnikajúca) alebo obchodná firma, alebo názov (právnická osoba), IČO, 

ak bolo pridelené, adresa sídla 

 

vedúci projektu:    Ing. arch. Igor Krčmář 

konzultant projektu:    Ing. Zdeněk Peřina Ph.D. 
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vypracovala:     Alexandra Hybenová 

      Osloboditeľov 68 

      038 53 Turany   

   

b) meno, priezvisko hlavného projektanta, sídlo, pod ktorým je zapísaný v evidencií 

autorizovaných osôb vedenej Slovenskou komorou architektov alebo Slovenskou 

komorou autorizovaných inžinierova technikov činných vo výstavbe, s vyznačeným 

oborom, prípadne špecializáciou jeho autorizácie 

c) mená, priezviská projektantov jednotlivých častí projektovej dokumentácie vrátane 

čísla, pod ktorým je zapísaný v evidencií autorizovaných osôb vedenej Slovenskou 

komorou architektov alebo Slovenskou komorou autorizovaných inžinierov, technikov 

činných vo výstavbe, s vyznačeným oborom, prípadne špecializáciou jeho autorizácie 

 

Projektant:     Alexandra Hybenová 

Miesto podnikania:    Osloboditeľov 68, Turany 

Číslo autorizácie:    nie je vedený v AKAI/SKA 

A. 2. Zoznam vstupných podkladov 

a) základné informácie o rozhodnutiach alebo opatreniach, na základe ktorých bola  

povolená stavba (označenie stavebného úradu / meno autorizovaného inšpektora, dátum 

vyhotovenia a číslo pojednávajúce rozhodnutie alebo opatrenie) 

Na základe rozhodnutia stavebného úradu v Turanoch, okres Martin, bola stavba 

povolená na začatie výstavby, za podmienok dodržania spracovaných podkladov projektovej 

dokumentácie, ktorá bola predložená stavebnému úradu, ako záväzný podklad k stavebnému 

dielu. Predmetom je dodržanie odstupných vzdialeností od okolitej zástavby a hraníc 

pozemku, ako aj výškovej úrovne strechy.  

b) základné informácie o projektovej dokumentácií alebo dokumentácií, na jej základe 

bola spracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby. 

Podkladom dokumentácie pre realizáciu stavby je dokumentácia pre stavebné 

povolenie, jej obsah bol spracovaný v súlade so zákonom č. 62/2013 
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c) ďalšie podklady 

Podklady pre vyhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby 

Štúdia stavby (širšie vzťahy, architektonická situácia, pôdorysy 1. NP, 2. NP, rezy, 

pohľady, situácia architektonická, koordinačná situácia , spracované v ATT 1 

Územne plánovacie podklady, územný plán Turany, katastrálna mapa Turany, č.p. 

178/59 Turany, poskytnuté stavebným úradom v Turanoch. 

- Vlastný prieskum, zameranie a fotodokumentácia 

- Požiadavky investora 

- Zákon č. 183/2006 Sb. O územnom plánovaní a stavebnom riadení ( Stavební zákon )  

- Vyhláška č. 502/2006 Sb. o obecných technických požiadavkách na výstavbu 

A. 3. Údaje o území 

a) rozsah riešeného územia 

Stavba je situovaná v katastrálnom území Turany, na parcele č. 165/13. Pozemok je 

zapísaný ako trvalý trávnatý porast v katastri nehnuteľností. Spôsob budúceho využitia: 

zastavaná plocha. Parcela je vo vlastníctve investora a všetky majetkovoprávne vzťahy sú 

overené, jediným vlastníkom je majiteľ. 

Pozemok je na svahovitý, nachádza sa na parcele č. 168/13, o výmere 1245m
2
. 

Z jestvujúcej komunikácie Zábrehy C III 48/120 bude riešený vjazd šírka 3,5m dĺžka 6m 

 vstup na pozemok. Základová pôda je tvorená piesčito hlinitými priepustnými hlinami, trieda 

ťažiteľnosti horniny 3,  jednoduché základové pomery. Na riešenom území sa nevyskytuje 

radón. V rámci hydrogeologického prieskumu bola zistená hladina podzemnej vody v hĺbke – 

5,500 m, čiže 1,5 m pod úrovňou základovej špáry. 

Dotknuté parcely: 168/13, 168/11,168/12,168/21,168/22 

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

pamiatková zóna, zvláštne chránené územia, záplavové územia a pod.) 

Parcela sa nachádza v blízkosti umelo tvoreného derivačného kanálu  Ozn.3298 

v ktorom sú vybudované VE Sučany, Lipovec, kanál preteká popod riešenú oblasť časť 

Turany sever úsek 3298, 17 km. Ochranné pásmo kanálu je 8m čím nezasahuje na riešenú 

parcelu č.168/13, ktorá je vzdialená 22m. Riešené  územie neleží v záplavovej oblasti nie sú 
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požadované špeciálne podmienky výstavby. Územie neleží v chránenej pamiatkovej ani 

prírodnej oblasti. 

c) údaje o odtokových pomeroch 

Daná parcela sa nachádza v spodnej časti svahu, pozemok musí byť odvodnený 

prostredníctvom drenáží, po obvode hraníc pozemku, oplotenie severnej steny tvorí oporný 

múr kvôli zabezpečeniu svahu. Celé územie je vyspádované smerom ku komunikácií južnej 

časti pozemku k ulici Zábrehy C III 48/120 do odvodňovacej jamy vedenej popri 

komunikácií. Odvod dažďovej vody je vedený do združenej kanalizácie odpadových vôd č 52 

DN200. Pozdĺž komunikácie  ulici Zábrehy C III 48/120.  

d) údaje v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, ak neboli vydané  

územnoplánovacie rozhodnutie. 

Plánovaná parcela je v súlade s. územne plánovacou dokumentáciou schválenou 

(12.4.2014), ktorú vydal stavebný úrad v Martine, evidovaná ako zastavané územie. Parcela 

má priradené popise číslo resp. č.p. 165/13.   

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

rozhodnutie nahradzujúce alebo územným súhlasom, prípadne s regulačným plánom 

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

stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby, údaje o ich súlade s územno-

plánovacou dokumentáciou 

Údaje o stavbe sú navrhnuté v súlade s regulačným plánom a územne plánovacou 

dokumentáciou schválenou (12.4.2014). Podľa nariadení a ustanovení funkčného 

a priestorového usporiadania, ktoré sú vymedzené prostredníctvom vyhlášok o záväzných 

častiach územného plánu obce Turany, stavba splňuje podmienky a zaraďuje sa medzi stavbu 

s vhodným využitím. 

f) údaje o dodržanie všeobecných požiadavkou a využití územia 

Stavba je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Martin. Projektová 

dokumentácia je riešená v súlade so stavebným zákonom č. 183/2006 Sb. v znení neskorších 

predpisov a s vyhláškou č. 431/2012 Sb. o všeobecných požiadavkách na využitie územia. 
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g) údaje o splnení požiadavkou na dotknuté orgány 

Príslušné požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy, inžinierskych sietí a ďalších 

účastníkov stavebného konania budú evidované a zohľadnené a vykonané v lehote, ktorú určí 

príslušný dotknutý orgán štátnej správy. 

h) zoznam výnimiek a úľav 

Nie sú požadované žiadne výnimky a úľavy. 

i) zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií 

K objektu bude privedená prípojka vody a elektrickej energie pred samotným 

zahájením výstavby. Popis prípojok a stanovené profily sú súčasťou projektovej 

dokumentácie. 

j) zoznam dotknutých stavieb pri vytváraní diela podľa katastra nehnuteľností 

Dotknutá parcela: 168/13, 168/12, 168/11, 168/22, komunikácia ulica Zábrehy C III 

48/120. 

Stavba na pozemku č.p. 168/13.  

A. 4 Údaje o stavbe 

a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

Objekt je riešený ako novostavba, bude tvorená ako dvojpodlažný nepodpivničený 

objekt. 

b) účel užívania stavby 

Novostavba rodinného domu je riešená ako stavba pre bývanie a podnikateľské účely. 

Je navrhovaná pre 4 – 5 člennú rodinu, v RD je navrhnutá miestnosť pre pracovné prostredie 

podnikania (umelecký ateliér), ktorý je navrhnutý pre 1 až 2 osoby. Stavba je umiestnená pod 

kopcom situovaná na juhozápad pred stavbou je umiestnená technická miestnosť, samostatne 

stojaca garáž + parkovné státie kolmé 3x -  2,5x5m, 1x 3,5x5m. 

c) trvalá alebo dočasná stavba 

RD je navrhnutý ako trvalá stavba. 
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d) údaje o ochrane podľa iných právnych predpisov 

Plánovaná stavba nie je súčasťou iného objektu ani nenarúša prostredie svojim 

pôsobením, nie sú na ňu kladené špeciálne požiadavky. 

e) údaje o dodržaní technických požiadavkou na stavby a všeobecných požiadavkou na  

bezbariérové stavby 

Bezbariérové požiadavky na stavby nie sú stanovené pre riešenie daného objektu 

rodinného domu. 

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

v znení neskorších predpisov, s vyhláškou č. 20/2012 Sb., o technických požiadavkách na 

stavby a taktiež v súlade s príslušnými ČSN, ktoré sa týkajú navrhovanej stavby. 

f) údaje o splnení požiadavkou  

Všetky prípadne pripomienky a zmeny týkajúce sa dotknutých orgánov budú 

akceptované a vykonané v súlade, s požiadavkami a lehotami stanovenými príslušným 

dotknutým orgánom. 

g) zoznam výnimiek a úľav 

Projekt je riešený bez výnimiek a úľav.  

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

počet funkčných jednotiek a ich veľkosti, počet, užívateľov, pracovníkov a pod.) 

Plocha pozemku:     1245m
2 

Spevnené plochy:     453m
2
   

Objekt RD, umelecký ateliér  

Zastavaná plocha:     208,29m
2 

Úžitková plocha:     130,22m
2 

Obostavaný priestor:     520,75m
2 

Vonkajšie parkovné státie:    3 

Vonkajšie parkovné státie pre hendikepovaných  1 

Počet užívateľov:     4 – 5 

Počet pracovníkov:     2
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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 budovy 

Potreby a spotreby médií a hmôt budú stanovené na základe rozpočtu. ( pozn. rozpočet 

nie je predmetom BP). Dažďová a odpadová voda bude vedená dažďovým a splaškovým 

potrubím do verejnej splaškovej kanalizácie DN 200, ulica Zábrehy, obec Turany. 

Výkopok bude využitý na terénne násypy v okolí stavby, spevnené plochy a úpravy 

pozemku.Odpady vzniknuté počas výstavby budú umiestnené na dočasnej skládke 

vybudovanej na pozemku č.p. 163/13 a následne budú odvezené na príslušnú skládku do 

prevádzkarne obce Turany, kde budú odovzdané podľa zatriedenia, bude nimi nakladané 

v súlade so zákonom o odpadoch č. 185/2001 a vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

Energetická náročnosť budovy bude stanovená podľa požiadavkou investora, na 

základe platných predpisov o energetickej náročnosti budov.    

j) predpokladané začatie a ukončenie stavebných prác 

Predpokladané začatie výstavby:  jún 2014 

Predpokladané ukončenie výstavby:  máj 2016 

k) orientačné náklady stavby 

Podľa odhadu obostavaného priestoru: 520,75 m
3
 a zastavanej plochy: 208,29m

2 
 je  

predbežná cena stavby je cca 4 950 000 Kč. Rozpočet stavby nie je predmetom riešenia BP. 

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

Stavba je rozdelená podľa funkcie na stavebné objekty: SO 

SO 01   Rodinný dom  

SO 02   Garáž 

SO 03   Umelecký ateliér 

SO 04   Spevnené plochy a chodníky 

SO 05   Sadové úpravy 

SO 06   Prípojky 

SO 07   Oplotenie 
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2.2 B. Súhrnná technická správa 

B.  1. Popis územia stavby 

a) charakteristika stavebného pozemku 

Plánovaná stavba sa nachádza na pozemku č.p. 165/13 obce Turany, v katastrálnom 

území Turany, okres Martin. Jediným vlastníkom pozemku je investor, jeho zámer je 

vybudovať stavbu za účelom bývania, rodinný dom.  

Pozemok je o výmere 1250m
2
,  mierne svažitý k juhu, rozdiel výšok je 1,5m na dĺžku 

8,3m. Na stavenisko bude prístup s južnej strany ulice Zábrehy č. C III 48/120. Vegetácia na 

pozemku č.p. 165/13 je trávnatý porast, kry, ktoré budú pred začatím stavebných prác 

odstránené. Ponechaný bude 1 ks dreviny bukovitej – dub letný, ktorý sa nachádza v severnej 

časti pozemku 7,3m od stavby, bude zabezpečený ochranným pletivom a označený ako trvalý 

porast. 

Napojenie na inžinierske siete je z najbližšieho zdroja pripojenia prostredníctvom 

vodovodnej prípojky, plynovej prípojky, elektrickej prípojky a kanalizačnej prípojky z ulice 

Zábrehy č. C III 48/120.  

b) výpočet a závery prevádzaných prieskumov a rozborov (geologický prieskum. 

hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum) 

Pre účely vypracovania  projektovej dokumentácie boli prevedené tieto prieskumy: 

Výskyt radónu: Na základe geologickej skladby územia a  z  nej sledovanej 

plynopriepustnosti pre radón a na základe hodnôt objemovej aktivity radónu v pôdnom 

vzduchu radíme hodnou ako nízky index radónu. Na základe tejto skutočnosti nezhotovujeme 

ochranu proti prenikaniu radónu, prevádzame tak ochranu proti zemskej vlhkosti, ktorou je 

navrhnutá je Bitagit 20 RM.  

Inžiniersko-geologický prieskum: Výsledkom prieskumu na základe vykonaných 5 

vrtov je, že základová pôda je únosná, trieda ťažiteľnosti 3 , priepustná zemina – piesčito-

hlinité hliny. Základové pomery sú jednoduché a nenáročné. 

Hydrogeologický prieskum: Hladina podzemnej vody sa nachádza v hĺbke – 5,500 m, 

čiže 1,5 m pod úrovňou základovej špáry. Hladina podzemnej vody je ustálená bez vplyvu na 

základovú špáru. 
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c) jestvujúce ochranné a bezpečnostné pásma 

Parcela sa nenachádza v ochrannom ani bezpečnostnom pásme, svojim pôsobením 

nenarúša okolité prostredie. V jej blízkosti je vybudovaný derivačný kanál na ktorom sú 

vybudované EV v oblasti Sučany a Lipovec, stavba svojím pôsobením neohrozí. Ochranné 

pásmo derivačného kanálu  je 8 metrov, čím nezasahuje do predmetného pozemku. 

d) poloha vzhľadom k záplavovému, poddolovanému územiu  

Nepredpokladá sa vplyv poddolavania ani záplav v danej lokalite, kde je stavba 

plánovaná. Zrážky v priemere 700 až 800mm.  

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

pomery v území 

Začatím stavby na stavenisku môže dôjsť k nežiaducim vplyvom zvýšenej prašnosti, 

zvýšeniu frekvencie dopravy a znečisteniu verejnej komunikácie a okolia stavby. Tieto 

vplyvy je potrebné odstrániť prípadne obmedziť.  

Nákladné automobily vychádzajúce zo staveniska budú očistené od blata, hliny 

a nečistôt, prostredníctvom miesta, kde je vytvorený štrkový podsyp, kde budú automobily 

očistené vodou so striekacou hadicou,  čistiaca plocha sa nachádza pri výjazde zo staveniska. 

Tým sa obmedzí znečistenie verejnej komunikácie. V rámci zariadenia staveniska je určená 

skládka na prebytočný materiál, ktoré budú pravidelne vyvážané na príslušnú skládku odpadu 

v obci Turany. 

Všetky práce na stavenisku musia byť v súlade s Nariadením vlády č. 272/2011 Sb.,    

o chrene zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií.  

f) požiadavky na asanácie, demolácie, odstránenie krovín 

Na pozemku sa nenachádzajú žiadne stavby, odstránenie krovín prostredníctvom 

odrezania ručnou pílkou a následný odvoz na príslušnú skládku prevádzkarne Turany. 

Ponechaný bude 1 ks dreviny bukovitej – dub letný, ktorý sa nachádza v severnej časti 

pozemku 7,3m od stavby, bude zabezpečený ochranným pletivom a označený ako trvalý 

porast. 

g) pozemok na maximálne stanovy poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo 

pozemkov určených k plneniu funkcie lesa. (dočasné/trvalé) 

Oblasť bez mienenej funkcie. Objekt je určený na bývanie a podnikateľské účely  
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h) územne technické podmienky ( napojenie na jestvujúcu dopravnú a technickú 

infraštruktúru 

Stavba bude napojená na jestvujúce inžinierske siete z ulice Zábrehy. Splašková 

kanalizácia bude zvedená do verejnej kanalizácie v ulici Záhradná. Objekt je napojený na 

vodovod s DN 100 PE vodovodnou prípojkou, vodomer je umiestnený 0,8 m od hranice 

pozemku vo vodomernej šachte. Sídelný útvar Turany je napájaný s dvoch zdrojov el. 

energie, predmetný zdroj k objektu je 110/22 kV ŽOS Vrútky. Verejné osvetlenie je riešené 

výbojkovými svetelnými bodmi (125 -150 W), ktoré sú vedené na podporných stĺpoch 

sekundárnej siete, vedenej pozdĺž komunikácie ulice Zábrehy. Elektromer sa nachádza na 

hranici pozemku v ochrannej skrinke. Vykurovanie je zabezpečené z centrálnych teplární 

vzdialených 9 km od staveniska. Objekt je napojený na verejnú strednotlakovú plynovú sieť 

pomocou prípojky.  Na hranici pozemku je umiestnená plynová skrinka HUP s plynomerom. 

Všetky umiestnenia a vedenie sietí sú zobrazené vo výkrese Situácia. 

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

Pred začatím stavebných prác na stavenisku bude vytvorené odbočenie vodovodnej 

prípojky na pozemok a bude osadený elektrometer na pripojenie elektrickej energie.  

Vodomer:  DN 100 PE vodovodnou prípojkou, vodomer je umiestnený 0,8 m od 

hranice pozemku vo vodomernej šachte. 

Elektromer sa nachádza na hranici pozemku v ochrannej skrinke. 

B. 2. Celkový popis stavby 

B. 2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek  

Účel stavby je určený pre bývanie a zároveň podnikateľskú činnosť. 

Plocha pozemku:     1245m
2 

Spevnené plochy:     453m
2
   

Objekt RD, umelecký ateliér  

Zastavaná plocha:     208,29m
2 

Úžitková plocha:     130,22m
2 

Obostavaný priestor:     520,75m
2 
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Vonkajšie parkovné státie:    3 

Vonkajšie parkovné státie pre hendikepovaných  1 

Počet užívateľov:     4 – 5 

Počet pracovníkov:     2
 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

a) urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia 

Plánovaná stavba sa nachádza na pozemku č.p. 165/13 obce Turany, v katastrálnom 

území Turany, okres Martin. Jediným vlastníkom pozemku je investor, jeho zámer je 

vybudovať stavbu za účelom bývania a podnikania -  rodinný dom.  

Rodinný dom sa svojim charakterom napojuje na jestvujúcu zástavbu rodinných 

domov, domy sú navrhované ako solitér v čom spočíva aj návrh predmetnej stavby. Návrh 

zohľadňuje okolitú zástavbu aj prostredie. 

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

riešenie  

Tvar stavby je založený na jednoduchosti, tvar pôdorysu je obdĺžnikový. Stavba je 

z hľadiska dispozície riešená na 2 funkčné celky obytný priestor a verejný priestor. Tvar a 

umiestnenie vychádza s urbanistického riešenia kde je využitý svah na pozemku. V prednej 

časti pozemku - južná strana sa nachádza garáž so 4 parkovacími miestami, ktorá umiestnená 

na výškovej úrovni – 1,580 od 0,000 čo je podlaha 1.PP. Následne je RD je navrhnutý na 

0,000 úroveň podlahy 1.PP. RD je čiastočne zapustený do svahu kde je svah v okolí 

vytvorený rôznymi výškovými úrovňami, ktoré sú uvedené v situačnom výkrese. Vstup do 

objektu je riešený hlavný s južnej časti objektu, od ulice Zábrehy. Vedľajší vstup je 

umiestnený zo zadnej severnej strany objektu priamo na schodisko do 2.NP. 

 Architektonické riešenie sa snaží o maximálnu funkčnosť a komfort obyvateľov 

a návštevníkov objektu. Stavba je navrhnutá ako jeden celok, v ktorom sa prelínajú 2 funkcie 

bývanie a práca. Jednoduchý tvar narúša presklená stena na priečelí objektu na južnej strane, 

ktorá presvetľuje a dotvára kontrast dvoch materiálov, ktoré sú použité na fasáde biela 

omietka a drevo. V severnej časti fasády je zopakovaný kontrast materiálov prostredníctvom 

vystupujúceho schodiska tvoreného presklením. Členenie fasády je tvorené prostredníctvom 

sklených plôch a okien, ktoré majú nielen estetickú, ale aj funkčnú podobu. 
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B. 2.3 celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 

Na základe požiadaviek investora bola spracovaná štúdia RD. Koncepcia riešenia 

vyplýva, z požiadaviek na funkciu a zároveň z jeho lokalizácie.  

Stavba bude zhotovená pre funkciu bývania a podnikania. RD je z dispozičného 

hľadiska riešený na súkromný a verejný priestor, podľa požiadaviek investora. 

B. 2.4 bezbariérové užívanie stavby 

Rodinný dom nie je podmienený vyhláškou, ani nie sú stanovené ďalšie podmienky 

bezbariérového užívania stavby. Umelecký ateliér je riešený v súlade s vyhláškou č. 398/2009 

Zb. V prípade potreby je možné doplniť WC, umývadlo pre potreby telesne postihnutých.  

Bezbariérové riešenie stavby nie je prioritou riešenia RD. 

B. 2.5 bezpečnosť pri užívaní stavby 

Objekt RD zohľadňuje požiadavky uvedené vo vyhláške č.268/2009 Zb.  

O technických požiadavkách o užívaní stavby. Všetky sklené plochy v objekte sú 

zabezpečené zábradlím o výške 1,1m proti prepadu, presklená strieška pre hlavným vstupom 

je riešená s ochrannou bezpečnostnou fóliu proti prasknutiu. Na schodisku je zhotovené 

zábradlie o výške 1,1mm rovnako ako u sklených plôch. 

B. 2.6 základná charakteristika objektu 

a) opis objektu 

Jedná sa o rodinný dom na stavebnej parcele č. 168/13  na katastrálnom území Turany. 

Novostavba RD je navrhnutý ako dvojpodlažný objekt nepodpivničený, s pultovou strechou s 

väzníkov. Na prízemí sa s južnej strany sa nachádza hlavný vstup do objektu situovaný do 

zádveria budovy, zo zádveria sa postupuje chodbou, ktorá predeľuje priestor na súkromný 

priestor – v pravo a verejný priestor v ľavo, priamo cez chodbu sa dostaneme na schodisko do 

2. NP, kde je na medzipodeste umiestnený vedľajší vstup to objektu. Na 2.NP sa nachádza 

priestor k podnikateľským účelom – umelecký ateliér a spálňa s kúpeľňou a šatníkom. 

Celkovo  sa v RD nachádzajú 3 obytné miestnosti, technická a prevádzková miestnosť.  

Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu triedy C 20/25. V objekte je 

navrhnuté železobetónové schodisko s podestou zhotovenou z keramického stropného 

systému Porotherm. Konštrukční systém objektu je z keramického systému Porotherm. 
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Obvodové steny z tehál Porotherm 30 Profi hrúbky 300mm, vnútorné nosné steny z tehál 

Porotherm 30 AKU SYM hrúbky 300 mm, deliace priečky z tehál Porotherm 11,5 P+D 

hrúbky 115 mm, strop z keramických nosníkov Pot + vložky Miako, výsledná hrúbka stropu 

250mm. Pôdorysné rozmery objektu sú 17,2x9,0 m s výškou strechy + 6,6 m.  

b) konštrukčné a materiálové riešenie 

Zemné práce: Pred zahájením zemných sa objekt vytýči lavičkami. Z celej plochy 

staveniska bude zhrnutá ornica o hrúbke 300 mm, ktorá bude uskladnená na dodatočnej 

skládke na stavenisku, po dokončení stavby bude ornica použitá na terénne úpravy na parcele.  

Stavebná jama sa bude hĺbiť strojným mechanizmom, zaistenie dna výkopu realizované 

ručne. Objekt je zarezaný do svahu v severná stena bude hĺbená do hĺbky – 2,250 podľa 

svahu, južná časť stavebnej jamy je vo výške -1,180 podľa svahu. Výkop  bude ponechaný  na 

stavenisku na príslušnej skládke. Následne bude použitý na zásyp stavebnej jamy po 

zhotovení základov. Po dokončení prác bude vykonaná kontrola prevedenia k prevzatiu 

základovej špáry a výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 

Základy: Zhotovenie základových pásov bude z prostého betónu triedy C 20/25. Hĺbka 

základových pásov je v úrovni – 1,180m a -0,930 podľa výkresu základov. Rozmery pásov 

pod obvodovými nosnými stenami sú rozšírené o 150 mm na každú stranu, to znamená že, 

šírka základu je 500 mm. Vnútorné nosné steny sú rozšírené o 150 mm na každú stranu, šírka 

základu 500mm. Základ pod schodiskom je zhotovený, z betónu C20/25 šírky 500 mm 

v hĺbke  -0,540m. Základová doska je z prostého betónu C20/25 hrúbky 150 mm vystužená 

kari sieťami 100x100/4. Prípojky inžinierskych sietí je potrebné previesť pred betonážou. 

Zvislé konštrukcie: Obvodové steny: Porotherm 30 Profi (247x300x249) na 

jednozložkovú PU penu Porotherm Profi DRIFIX extra,  vnútorná nosná stena: Porotherm  30 

AKU SYM (372x250238) na jednozložkovú PU penu Porotherm Profi DRIFIX extra, 

nenosné priečky: Porotherm11,5 Profi (497x115x238) na  jednozložkovú PU penu Porotherm 

Profi DRIFIX extra . 

Prvý rad tehál je položený na zakladaciu maltu Porotherm  profi AM.  

Vodorovné konštrukcie: nad 1. NP je zhotovený strop z keramických stropných 

nosníkov Porotherm s rovným podhľadom zložených z keramických POT nosníkov 

a stropných vložiek MIAKO. Strop hrúbky 250mm.  Nadbetonávka hrúbky 60mm nad vložky 

MIAKO s betónu  C 20/25. Strop bude podobrený počas realizácie stojkami, kým nezatvrdne. 

Následne bude prevedený železobetónový veniec po obvode, bude  vložená  vencová tehla 
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Porotherm VT 8/23,8 a  s  tepelnou izoláciou z penového polystyrénu Isover EPS 70 F hrúbky 

60 mm. ŽB veniec je zhotovený z betónu C20/25 vystuženie prostredníctvom výstuže triedy 

B 420 B.. Vystuženie vencov je navrhnuté a posúdene statikom. 

Preklady nad otvormi sa uložia do maltového lôžka. Minimálne uloženie prekladov je 

stanovené na základe otvorov, popis je riešený do výkresovej dokumentácií v výpise prvkov 

časť – preklady. 

Konštrukcia strechy: objekt je zastrešený dvoma pultovými strechami nad 1.PP a 2.NP 

o dvoch rôznych výškových úrovniach. Konštrukcia je zhotovená z väzníkov. Sklon strechy 

nad 1.PP je 18 %, sklon strechy nad 2.NP je 22%. Odvodnenie strechy je zhotovené 

prostredníctvom sklonu strechy do okapového žľabu s pozinkovaného plechu. 

Schodisko: V RD je nevrhnuté dvojramenné žb. schodisko s medzipodestou 

s keramického stropného systému., v ktorom sú umiestnené znížené vložky Miako 8/50 PTH 

na priestor pre vyviazanie výstuže. Šírka schodiskového ramena je 950mm, šírka 

medzipodesty je 1100mm. Výška stupňa 165mm.  Schodisko je opatrené antikorovým 

zábradlím o výške 1,1 m, s dreveným madlom. Povrch schodiska je tvorený keramickou 

dlažbou. 

Výplne otvorov: Okná a dvere s dreveného europrofilu, jednotlivé veľkosti sú 

stanovené vo výpise prvkov okien a dverí. Presklené plochy sú zhotovené so systému 

SCHUCO, viac vo výpise prvkov. 

Úprava povrchov: v celom objekte v interiéri je zhotovený povrch stien a stropov 

z vápennej jemnej omietky štukovej horizontálne škrabanej. Kúpeľňa, WC a technická 

miestnosť je obložená keramickým obkladom vo výšky 1800mm. V kuchyni je obklad 

umiestnený za kuchynskou linkou vo výške 800 od podlahy do výšky 900mm. Styk steny 

a podlahy prevedené drevenou lištou alebo keramickým soklom podľa druhu podlahy. Viac 

v samostatnom výkrese vo výpise podláh. Vonkajšia omietka – exteriérová hrubozrnná 

horizontálne škrabaná, farba – biela. Vonkajší sokel kamenný obklad bridlica hradná, farba - 

sivá. Drevený fasádny obklad, druh agátové drevo, farba – hnedá. 

Podlahy: V objekte sú navrhnuté  keramická dlažba a laminátová podlaha. Druhy 

podláh sú uvedené v samostatnom výkrese výpisu podláh doloženom v prílohe. Posúdenie 

jednotlivých podlá v programe Teplo, je doložené v prílohe. 
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Hydroizolácia: Použitie hydroizolácie proti vode a zemnej vlhkosti typu -  BITAGIT 

20 RM mineral hr.3mm.  Hydroizolácia je prevedená 300mm nad terénom. 

Na vonkajšej strane je umiestnená nopová fólia Den Braven  400 na ochranu izolácie, 

ukončenie pomocou prítlačnej lišty.  

Izolácie: V jednotlivých podlahách je navrhnutá tepelná izolácia EPS 100, hrúbky 

80mm. 

Tepelná izolácia strechy Rigips EPS 100 S Stabil S hrúbky 100 mm, vrstva spodná 

medzi väzníkom hrúbky 150mm. 

Obvodové murivo je zateplené kontaktným zatepľovacím systémom – fasádne 

zatepľovacie dosky EPS hrúbky 150mm.  

Klampiarske výrobky: Oplechovanie vonkajších parapetov okien je z pozinkovaného 

plechu s plastovou povrchovou úpravou, bez údržby,  sivej farby, hrúbka 0,7 mm. Výrobky 

z klampiariny je potrebné oddeliť od omietky prostredníctvom silikátového tmelu. 

Truhliarske výrobky: Dvere a okná sú podrobne popísané v samostatnom výkrese – 

výpise truhliarskych výrobkov. 

Zámočnícke konštrukcie: po obvode schodiska od prvého nášľapného stupňa bude vo 

výške 1,1m zhotovené kovové zábradlie, ktoré bude kotvené do konštrukcie ŽB schodiska. 

Taktiež bude zábradlie zhotovené v spálni pred presklenou stenou vo výške 1,1m proti 

prepadu. 

Maľby: maľby budú zhotovené po vyzretí omietky, pred samotnou maľbou je 

potrebný penetračný náter 1x pre lepšiu priľnavosť náteru, ktorý bude prevedený 2x. 

Vonkajšie plochy: Spevnené plochy sú tvorené veľkoformátovou dlažbou, hrúbky 

40mm, farba – sivá. 

 

c) mechanická odolnosť a stabilita 

Pred realizáciou bude stavba posúdená statikom na základe podkladov a vypracovania 

statického posudku. Všetky uvedené materiály a ich prevedenie treba realizovať podľa 

technologického predpisu daného výrobcom. Zmeny je potrebné riešiť s projektantom 

prípadne statikom, ak ide o konštrukčný zásah do objektu. 
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B. 2.7 základná charakteristika technických a technologických zariadení 

a) technické riešenie 

Napojenie na technickú infraštruktúru bude prevedené na začiatku výstavby podľa 

zhotoveného harmonogramu. Podrobné riešenie nie je predmetom riešenia BP. 

b) výpočet technických a technologických riešení 

Nie je predmetom riešenia BP. 

B. 2.8 požiarne bezpečnostné predpisy 

a) rozdelenie stavieb do bezpečnostných úsekov 

 Delenie na bezpečnostné úseky RD, SO 01 je  riešený ako jeden požiarny úsek, ako 

samostatný objekt. Garáž, SO 07 je riešený ako druhý samostatný požiarny úsek. Podrobné 

riešenie nie je predmetom riešenia BP. 

b) výpočet požiarneho rizika na stavebné stupne požiarnej bezpečnosti  

Nie je predmetom riešenia BP. 

c) zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcií a stavebných požiadavkou, vrátane 

rozmiestnenia vnútorných a vonkajších odberných miest 

Nie je predmetom riešenia BP. 

d) zhodnotenie evakuácie osôb vrátane vyhotovenia únikových ciest 

Vzhľadom k jasnej dispozícií plynúcej z návrhu je jasné a zreteľné umiestnenie 

únikového východu cez vstupy do objektov, preto nie je potrebné ich zviditeľnenie 

prostredníctvom značenia únikových ciest. 

e) zhodnotenie odstupných vzdialeností a vymedzenie požiarne bezpečnostného 

priestoru 

Delenie objektu na samostatný požiarny úsek RD, SO 01 a samostatný požiarny úsek 

garáž, SO 07. 
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f) zaistenie potrebného množstva požiarnej vody, prípadne iného zdroja hasenia, 

vrátane s rozmiestnením vnútorných a vonkajších odberných miest 

Pre zaistenie požiaru je v dispozícií vnútorný vodovod. K dispozícií je aj prívody 

kanál v blízkosti pozemku, ktorý by mohol byť použitý pri rozsiahlom požiari záchrannými 

zložkami – hasiči SR. 

g) zhodnotenie možnosti prevedenia požiarneho zásahu (prístupové komunikácie, 

zásahové cesty) 

Požiarny zásah je možný s prístupnej najbližšej komunikácie ulice Zábrehy. Za ulicou 

je zhotovený prívodný kanál, ktorý sa v prípade požiaru dá použiť pri zásahu. 

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

vzduchotechnické zariadenia) 

Jednotlivé rozvody elektriny, vody, plynu musia byť prevedené v súlade s normami 

a predpismi.  

i) posúdenie požiadavkou na zabezpečenie stavby, požiarne bezpečnostné zariadenia 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb. 

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

V objekte nie sú umiestnené žiadne značenia o bezpečnosti, dispozícia budovy je 

jednoznačná a jasná, tvorená tak aby pri prípadnej nehode bol jasný únikový východ. 

Odstupné vzdialenosti od okolitých pozemkov a pozemnej komunikácie sú riešené vo 

výkresovej dokumentácií výkres č. 01 situácia.  

B. 2.9 zásady hospodárenia s energiami 

a) kritéria tepelne technického posúdenia 

Tepelne technické posúdenie navrhovaného rodinného domu, vychádza z požiadavkou 

záväznej tepelne technickej normy ČSN 730 540. Požiadavky, ktoré sú kladené na objekt sú 

stanovené v časti normy ČSN 730 540-2. 

b) posúdenie použitia alternatívnych spôsobov využitia energie 

Riešenie návrhu počíta s fotovoltanickými panelmi umiestnenými na streche na 

juhozápad. Solárny polykryštalický 12V panel. Výkon 30Wp. Využitie na ohrev teplej vody. 
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B. 2.10 hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 

prostredie 

Zásady zariadenia parametrov stavby (vetranie, vykurovanie, osvetlenie, 

zásobovanie vodou, odpady a pod.) a ďalej zásady riešenia vplyvov stavby na okolie 

(vibrácie, hluk, prašnosť a pod.)  

Vetranie hygienických WC je riešené prostredníctvom potrubia, ako nútené 

podtlakové vetranie ventilátorom. Ventilátory sú riešené na vypínač. Kuchyňa a nežiaduce 

pary sú odvetrané pomocou filtrového digestora a priamym vetraním. Priame osvetlenie 

v každej miestnosti cez okná a presklené plochy. Umelé umiestnené svietidlá v každej 

miestnosti podľa požiadaviek investora. Vykurovanie je zaistené z centrálnych teplární obce 

Turany, vzdialených 6 km od objektu. 

Zásobovanie vodou je prevedené prostredníctvom prípojky vody s verejnej 

komunikácie ulice Zábrehy.   

Stavba nebude svojim pôsobením narúšať okolité objekty hlukom, prachom ani 

vibráciami. 

B.  2.11 ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 

a) ochrana pred prenikaním radónu z podlažia 

Na základe prieskumu bol zistený nízky radónový index, preto nie je potrebná izolácia 

proti radónu. 

b) ochrana pre hlbinnými prúdmi 

Predmetný prieskum vypracovaný nebol, jedná sa o bežnú stavbu kde sa 

nepredpokladá v danej lokalite výskyt nežiaducich kovov v pôde. 

c) ochrana pred technickou seizmicitou 

V predmetnej lokalite sa výskyt nepredpokladá.  

d) ochrana pred hlukom 

Stavba je prevedená s materiálov, ktoré zabezpečujú potrebnú ochranu proti hluku 

voči okolitému prostrediu. 

e) protipovodňové opatrenia  
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Stavba je nie je umiestnená v záplavovom území. Podľa územného plánu výskyt Q100 

je monitorovaný a nepredpokladá a storočná voda. 

B. 3. Pripojenie na technickú infraštruktúru 

a) napojenie na infraštruktúru 

Napojenie na inžinierske siete, verejnú infraštruktúru bude riešené pomocou prípojky 

na  jednotlivé siete.  

b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 

Pripojenie jednotlivých sietí na verejnú infraštruktúru sú vytvorené na základe dĺžky 

verejných sietí. Podrobnú dokumentáciu vypracovávajú zložky jednotlivých sietí. 

B. 4 Dopravné riešenie 

a) popis dopravného riešenia 

Vjazd na pozemok je z ulice Zábrehy č. C III 48/120, vjazd je o šírke 3,5m. na 

pozemku pre rodinným domov v úrovni garáže sú situované 4 parkovné kolmé státia 

o výmere 3x -  2,5x5m a 1x - 3,5x5m pre telesne postihnutých. 

b) napojenie územia na jestvujúcu dopravnú infraštruktúru 

Ul. Zábrehy č. C III 48/120, vjazd je o šírke 3,5m jednoprúdový, na parcele č.168/13 

jestvujúca komunikácia bude napojená na vjazd a výjazd na pozemok. Ulica Zábrehy sa 

napojuje na cestu R13 triedy, čo je hlavnou dopravnou tepnou smer Martin, Liptovský 

Mikuláš. 

c) doprava v pokoji 

Súčasťou rodinného domu je vybudovanie garáže a 4 parkovacích státí pred RD, čím 

je zaručený pohodlný vjazd aj výjazd na pozemok, pre obyvateľov RD a návštevníkov 

umeleckého ateliéru. 

d) chodníky pre chodcov a cyklotrasy 

V okolí sa nenachádzajú žiadne cyklistické trasy a chodníky pre chodcov. 
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B. 5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 

a) terénne úpravy 

Predmetná stavba sa nachádza vo svahu,  čomu prináležia terénne úpravy, 

prostredníctvom svahových terás je pozemok, delený na jednotlivé výškové úrovne s hlavnou 

funkciou odpočinku. 

Z celej plochy staveniska bude zhrnutá ornica o hrúbke 300 mm, ktorá bude 

uskladnená na dodatočnej skládke na stavenisku, po dokončení stavby bude ornica použitá na 

terénne úpravy na parcele.  Stavebná jama sa bude hĺbiť strojným mechanizmom, zaistenie 

dna výkopu realizované ručne. Objekt je zarezaný do svahu v severná stena bude hĺbená do 

hĺbky – 2,250 podľa svahu, južná časť stavebnej jamy je vo výške -1,180 podľa svahu. Výkop  

bude ponechaný  na stavenisku na príslušnej skládke a bude využitý na terasy. 

b) použité vegetačné prvky 

Vegetácia na pozemku č.p. 165/13 je trávnatý porast, kry, ktoré budú pred začatím 

stavebných prác odstránené. Ponechaný bude 1 ks dreviny bukovitej – dub letný, ktorý sa 

nachádza v severnej časti pozemku 7,3m od stavby, bude zabezpečený ochranným pletivom 

a označený ako trvalý porast. 

Zeleň na pozemku bude nahradená, vzhľadom na lokalitu, akou je horské prostredie, 

na pozemku sa nachádzajú kroviny a okrasné trávy s ľahkou údržbou. Pozemok je svahovitý 

prostredníctvom terás vytvoreným trávnatým kobercom. 

c) biotechnologické opatrenia 

Nie je predmetom riešenia BP. 

B. 6 Popis vplyvov na životné prostredie a jeho ochrana 

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

Stavba svojím pôsobením nijak neohrozuje životné prostredie, nie je predmetom hluku 

ani iných nežiaducich vplyvov ohrozujúcich ŽP. 

b) vplyv stavby na sústavu chránených území NATURA 2000 

V dosahu RD sa nenachádzajú žiadne chránené územia, lokality pod ochranou 

NATURA 2000. Podľa odkazu webovej stránky: http://www.sopsr.sk/natura/. 
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c) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzenia a podmienky 

ochrany podľa iných právnych predpisov 

Objekt sa nenachádza v ochranných a bezpečnostných pásmach nie je potrebný žiadny 

spôsob ochrany. 

B. 7 Ochrana obyvateľstva 

a) splnenie požiadavkou z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva 

Pri zariadení staveniska bude prevedené provizórne oplotenie pletivom do výšky 1,8m.  

B. 2.8 Zásady organizácie výstavby 

a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií 

Jednotlivé úkony sa vykonávajú na základe dohody stavebníka a dodávateľa stavby. 

Elektrická energia: bude dodávaná prostredníctvom trafostanice, ktorá sa nachádza 

približne 50 m od staveniska. Na okraji staveniska bude umiestnený hlavný rozvádzač. 

Zabezpečenie rozvádzača bude pomocou uzamknutej skrinky. Rozvody elektriny budú 

vedené zemou v hĺbke 0,80m.  

Vodovodná prípojka: na stavenisko je dovedená prostredníctvom verejnej prípojky 

z ulice Zábrehy, cez provizórnu vodomernú šachtu s vodomerom. Šachta má priemer 1m a je 

skonštruovaná s betónových skruží. Rozvody vody sú navrhnuté ako dočasné, vedené PE 

potrubím DN 50 v hĺbke 1 m pod úrovňou terénu. Na vodu budú napojené odmerné miesto 

vody na umývanie áut, silo, wc, bunky na stavenisku. 

Stavenisková kanalizácia: je navrhnutá  z PVC potrubia s DN 100 a bude vedená od 

buniek s hygienickým zariadením cez kanalizačnú šachtu do hlavnej kanalizačnej siete, ktorá 

sa nachádza na ulici Zábrehy. Potrubie bude uložené do pieskového lôžka v hĺbke 1,2m. 

b) odvodnenie staveniska 

Odvodnenie je prostredníctvom vsakovania stavajúcej zeminy a spádovaním terénu. 

Pozemok nie je potrebné odvodniť špeciálne.  

c) napojenie staveniska na jestvujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 

Ul. Zábrehy č. C III 48/120, vjazd je o šírke 3,5m ako jednoprúdová komunikácia, na 

parcele č.168/13 jestvujúca komunikácia bude napojená na vjazd a výjazd na pozemok. Ulica 
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Zábrehy sa napojuje na cestu R13 triedy, čo je hlavnou dopravnou tepnou smer Martin, 

Liptovský Mikuláš. 

Pripojenie na jestvujúcu dopravu komunikáciu pre zásobovanie je z ul. Zábrehy, 

napojenie na potrebné prípojky el. ,vodu bude obstarané prostredníctvom zmluvy, medzi 

dodávateľom a zhotoviteľom stavby. Odber energií je možný prostredníctvom susedných 

nehnuteľností. 

d) vplyv budovania stavby na okolité stavby a pozemky 

Začatím stavby na stavenisku môže dôjsť k nežiaducim vplyvom zvýšenej prašnosti, 

zvýšeniu frekvencie dopravy a znečisteniu verejnej komunikácie a okolia stavby. Tieto 

vplyvy je potrebné odstrániť prípadne obmedziť.  

Nákladné automobily vychádzajúce zo staveniska budú očistené od blata, hliny 

a nečistôt, prostredníctvom miesta, kde je vytvorený štrkový podsyp, kde budú automobily 

očistené vodou so striekacou hadicou,  čistiaca plocha sa nachádza pri výjazde zo staveniska. 

Tým sa obmedzí znečistenie verejnej komunikácie. V rámci zariadenia staveniska je určená 

skládka na prebytočný materiál, ktoré budú pravidelne vyvážané na príslušnú skládku odpadu 

v obci Turany. 

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

drevín 

na stavenisku je zriadené provizórne oplotenie do výšky 1,8m z poplastovaného 

pletiva, ktoré ne natiahnuté na PVC podstavci.   

Pri vstupe na pozemok je zriadená brána s dvoma krídlami pre automobily a ťažké 

stroje, súčasťou krídla je ak malá bránka pre osoby šírky 900mm. Obe sú na zámok. Na bráne 

je umiestnená výstražná tabuľa so zákazom na stavenisko. 

f) maximálne zárezy pre stavenisko 

Zárez do pozemku je nutný v mieste umiestnenia stavby, nepresahuje hranice 

pozemku, nedotýka sa susedných pozemkov a stavieb. 

Objekt je zarezaný do svahu v severná stena bude hĺbená do hĺbky – 2,250 podľa 

svahu, južná časť stavebnej jamy je vo výške -1,180 podľa svahu. Výkop  bude ponechaný  na 

stavenisku na príslušnej skládke. Následne bude použitý na zásyp stavebnej jamy po 

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

likvidácia 

Nakladanie z odpadmi bude prevádzané podľa vyhlášky č. 154/2010 Zb. 

h) bilancia zemných prác, požiadavky na prísun zemín 

Využitie zeminy bude tvorené zo zárezu do svahu a výkopových prác, ktorá bude 

použitá na úpravu terénu. Deponie budú uložené na dočasnú skládku na stavbe, mimo 

budujúcich násypov. 

i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 

Výstavba musí prebiehať podľa platných predpisov a technológií. 

Ponechaný bude 1 ks dreviny bukovitej – dub letný, ktorý sa nachádza v severnej časti 

pozemku 7,3m od stavby, bude zabezpečený ochranným pletivom a označený ako trvalý 

porast. 

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

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych predpisov 

Pracovníci na stavenisku musia byť vyučený na jednotlivé pracovné úkony, musia byť 

poučený o BOZP, musia dodržiavať zásady prevádzky staveniska a nosiť ochranný odev 

a pomôcky ako sú – okuliare, rukavice, štíty a pod. 

Úraz na stavenisku bude ošetrený podľa potreby a veľkosti úrazu, postihnutá osoba 

bude prevezená do zdravotného strediska ktoré sa nachádza približne 6 km od staveniska, 

úraz bude zapísaný. 

Všetky potrebné odstupné vzdialenosti od hraničných pozemkov sú vyznačené vo 

výkrese koordinačnej situácie. 

k) úpravy pre bezbariérové riešenie dotknutých stavieb 

Pohyb osôb so zníženou schopnosťou pohybu sa nepredpokladá na stavenisku, preto 

nie je potrebné bezbariérové riešenie staveniska. 

l) zásady pre dopravné inžinierske opatrenia 

Bude rešpektovaná dopravná komunikácia a žiadnym spôsobom nebude narúšaná 

doprava chodcov, cyklistov ani automobilov. Realizáciu stavby nevznikajú zvláštne 

požiadavky a opatrenia a predmetnú dopravu. 
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m) stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby (realizácia stavby za 

prevádzky, opatrenie proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe a pod.) 

Nie sú stanovené žiadne podmienky 

n) postup výstavby, rozhodujúce termíny 

Predpokladané začatie stavebných prác:         09/2015 

Predpokladané ukončenie stavebných prác:   08/2017 
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2.3 C. Situačné výkresy 

C. 1 Architektonická situácia               1:200 

viac prílohy 

C. 2 Koordinačná situácia                    1:200 

viac prílohy 

C. 3. Podklad pre vytýčenie stavby       1:200 

viac prílohy 
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2.4 D. Dokumentácia objektu 

D. 1. Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu 

D. 1.1 Architektonicko-stavebná časť 

a) Technická správa 

účel objektu a funkčná náplň 

Rodinný dom – budova na bývanie 

Umelecký ateliér – objekt pre podnikateľský zámer 

kapacitné údaje 

Plocha pozemku:     1245m
2 

Spevnené plochy:     453m
2
   

Objekt RD, umelecký ateliér  

Zastavaná plocha:     208,29m
2 

Úžitková plocha:     130,22m
2 

Obostavaný priestor:     520,75m
2 

Vonkajšie parkovné státie:    3 

Vonkajšie parkovné státie pre hendikepovaných  1 

Počet užívateľov:     4 – 5 

Počet pracovníkov:     2
 

D. 1.1 Architektonické, materiálové a výtvarné riešenie 

Tvar stavby je založený na jednoduchosti tvar pôdorysu je obdĺžnikový Stavba je 

z hľadiska dispozície riešená na 2 funkčné celky obytný priestor a verejný priestor. Tvar a 

umiestnenie vychádza s urbanistického riešenia kde je využitý svah na pozemku. V prednej 

časti pozemku - južná strana sa nachádza garáž so 4 parkovacími miestami, ktorá umiestnená 

na výškovej úrovni – 1,580 od 0,000 čo je podlaha 1.PP. Následne je RD je navrhnutý na 

0,000 úroveň podlahy 1.PP. RD je čiastočne zapustený do svahu kde je svah v okolí 

vytvorený rôznymi výškovými úrovňami, ktoré sú uvedené v situačnom výkrese. Vstup do 
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objektu je riešený hlavný s južnej časti objektu, od ulice Zábrehy. Vedľajší vstup je 

umiestnený zo zadnej severnej strany objektu priamo na schodisko do 2.NP. 

 Architektonické riešenie sa snaží o maximálnu funkčnosť a komfort obyvateľov 

a návštevníkov objektu. Stavba je navrhnutá ako jeden celok v ktorom sa prelínajú 2 funkcie 

bývanie a práca. Jednoduchý tvar narúša presklená stena na priečelí objektu na južnej strane, 

ktorá presvetľuje a dotvára kontrast dvoch materiálov, ktoré sú použité na fasáde biela 

omietka a drevo. V severnej časti fasády je zopakovaný kontrast materiálov prostredníctvom 

vystupujúceho schodiska tvoreného presklením. Členenie fasády je tvorené prostredníctvom 

sklených plôch a okien, ktoré majú nielen estetickú ale aj funkčnú podobu. 

D. 1.2 Stavebne konštrukčná časť 

a) technická správa 

Zemné práce: Pred zahájením zemných sa objekt vytýči lavičkami.  Z celej plochy 

staveniska bude zhrnutá ornica o hrúbke 300 mm, ktorá bude uskladnená na dodatočnej 

skládke na stavenisku, po dokončení stavby bude ornica použitá na terénne úpravy na parcele.  

Stavebná jama sa bude hĺbiť strojným mechanizmom, zaistenie dna výkopu realizované 

ručne. Objekt je zarezaný do svahu v severná stena bude hĺbená do hĺbky – 2,250 podľa 

svahu, južná časť stavebnej jamy je vo výške -1,180 podľa svahu. Výkop  bude ponechaný  na 

stavenisku na príslušnej skládke. Následne bude použitý na zásyp stavebnej jamy po 

zhotovení základov. Po dokončení prác bude vykonaná kontrola prevedenia k prevzatiu 

základovej špáry a výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 

Základy: Zhotovenie základových pásov bude  z prostého betónu triedy C 20/25. 

Hĺbka základových pásov je v úrovni – 1,180m a -0,930 podľa výkresu základov . Rozmery 

pásov pod obvodovými nosnými stenami  sú rozšírené o 150 mm na každú stranu, to znamená 

že, šírka základu je 500 mm. Vnútorné nosné steny  sú rozšírené o 150 mm na každú stranu, 

šírka základu 500mm . Základ pod  schodiskom je zhotovený, z betónu C20/25 šírky 500 mm 

v hĺbke  -0,540m.  Základová doska je z prostého betónu C20/25 hrúbky 150 mm vystužená 

kari sieťami 100x100/4. Prípojky inžinierskych sietí je potrebné previesť pred betonážou. 

Zvislé konštrukcie: Obvodové steny: Porotherm 30 Profi (247x300x249) na 

jednozložkovú PU penu Porotherm Profi DRIFIX extra,  vnútorná nosná stena: Porotherm  30 

AKU SYM (372x250238) na  jednozložkovú PU penu Porotherm Profi DRIFIX extra, 
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nenosné priečky: Porotherm11,5 Profi (497x115x238) na  jednozložkovú PU penu Porotherm 

Profi DRIFIX extra . 

Prvý rad tehál je položený na zakladaciu maltu Porotherm  profi AM.  

Vodorovné konštrukcie: nad 1. NP je zhotovený strop z keramických stropných 

nosníkov Porotherm s rovným podhľadom zložených z keramických POT nosníkov 

a stropných vložiek MIAKO. Strop hrúbky 250mm.  Nadbetonávka hrúbky 60mm nad vložky 

MIAKO s betónu  C 20/25. Strop bude podobrený počas realizácie stojkami, kým nezatvrdne. 

Následne bude prevedený železobetónový veniec po obvode, bude  vložená  vencová tehla 

Porotherm VT 8/23,8 a  s  tepelnou izoláciou z penového polystyrénu Isover EPS 70 F hrúbky 

60 mm. ŽB veniec je zhotovený z betónu C20/25 vystuženie prostredníctvom výstuže triedy 

B 420 B.. Vystuženie vencov je navrhnuté a posúdene statikom. 

Preklady nad otvormi sa uložia do maltového lôžka. Minimálne uloženie prekladov je 

stanovené na základe otvorov, popis je riešený do výkresovej dokumentácií v výpise prvkov 

časť – preklady. 

Konštrukcia strechy: objekt je zastrešený dvoma pultovými strechami nad 1.PP a 2.NP 

o dvoch rôznych výškových úrovniach. Konštrukcia je zhotovená z väzníkov. Sklon strechy 

nad 1.PP je 18 %, sklon strechy nad 2.NP je 22%. Odvodnenie strechy je zhotovené 

prostredníctvom sklonu strechy do okapového žľabu s pozinkovaného plechu. 

Schodisko: V RD je nevrhnuté dvojramenné žb. schodisko s medzipodestou 

s keramického stropného systému., v ktorom sú umiestnené znížené vložky Miako 8/50 PTH 

na priestor pre vyviazanie výstuže. Šírka schodiskového ramena je 950mm, šírka 

medzipodesty je 1100mm. Výška stupňa 165mm.  Schodisko je opatrené antikorovým 

zábradlím o výške 1,1 m, s dreveným madlom. Povrch schodiska je tvorený keramickou 

dlažbou. 

Výplne otvorov: Okná a dvere s dreveného europrofilu, jednotlivé veľkosti sú 

stanovené vo výpise prvkov okien a dverí. Presklené plochy sú zhotovené so systému 

SCHUCO, viac vo výpise prvkov. 

Úprava povrchov: v celom objekte v interiéri je zhotovený povrch stien a stropov 

z vápennej jemnej omietky štukovej horizontálne škrabanej. Kúpeľňa, WC a technická 

miestnosť je obložená keramickým obkladom vo výšky 1800mm.. V kuchyni je obkladu 

umiestnený za kuchynskou linkou vo výške 800 od podlahy do výšky 900mm. Styk steny 
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a podlahy prevedené drevenou lištou alebo keramickým soklom podľa druhu podlahy. Viac 

v samostatnom výkrese vo výpise podláh. Vonkajšia omietka – exteriérová hrubozrnná 

horizontálne škrabaná, farba – biela. Vonkajší sokel kamenný obklad bridlica hradná, farba - 

sivá. Drevený fasádny obklad, druh agátové drevo, farba – hnedá. 

Podlahy: V objekte sú navrhnuté  keramická dlažba a laminátová podlaha. Druhy 

podláh sú uvedené v samostatnom výkrese výpisu podláh doloženom v prílohe. Posúdenie 

jednotlivých podlá v programe Teplo, je doložené v prílohe. 

Hydroizolácia: Použitie hydroizolácie proti vode a zemnej vlhkosti typu -  BITAGIT 

20 RM mineral hr.3mm.  Hydroizolácia je prevedená 300mm nad terénom. 

Na vonkajšej strane je umiestnená nopová fólia Den Braven  400 na ochranu izolácie, 

ukončenie pomocou prítlačnej lišty.  

Izolácie: V jednotlivých podlahách je navrhnutá tepelná izolácia EPS 100, hrúbky 

80mm. 

Tepelná izolácia strechy Rigips EPS 100 S Stabil S hrúbky 100 mm, vrstva spodná 

medzi väzníkom hrúbky 150mm. 

Obvodové murivo je zateplené kontaktným zatepľovacím systémom – fasádne 

zatepľovacie dosky EPS hrúbky 150mm.  

Klampiarske výrobky: Oplechovanie vonkajších parapetov okien je z pozinkovaného 

plechu s plastovou povrchovou úpravou, bez údržby,  sivej farby, hrúbka 0,7 mm. Výrobky 

z klampiariny je potrebné oddeliť od omietky prostredníctvom silikátového tmelu. 

Truhliarske výrobky: Dvere a okná sú podrobne popísané v samostatnom výkrese – 

výpise truhliarskych výrobkov. 

Zámočnícke konštrukcie: po obvode schodiska od prvého nášľapného stupňa bude vo 

výške 1,1m zhotovené kovové zábradlie, ktoré bude kotvené do konštrukcie ŽB schodiska. 

Taktiež bude zábradlie zhotovené v spálni pred presklenou stenou vo výške 1,1m proti 

prepadu. 

Maľby: maľby budú zhotovené po vyzretí omietky, pred samotnou maľbou je 

potrebný penetračný náter 1x pre lepšiu priľnavosť náteru, ktorý bude prevedený 2x. 

Vonkajšie plochy:  Spevnené plochy sú tvorené veľkoformátovou dlažbou, hrúbky 

40mm, farba – sivá. 
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b) výkresová časť 

D. 01. Rodinný dom 

01.1 Pôdorys základov     1:50 

01.2 Pôdorys 1. NP      1:50 

01.3 Pôdorys 2. NP      1:50 

01.4 Rez A-A´      1:50 

01.5 Rez B-B       1:50 

01.6 Výkres stropných dielcov nad 1.NP   1:50 

01.7 Krov       1:50 

01.8 Pôdorys strechy     1:50 

01.9 Pohľady       1:50 

01.10 Pohľady      1:50 

01.11 Vizualizácia   

01.12 Vizualizácia  

01.13 Detail technický A     1:10 

01.14 Detail architektonický B    1:10 

01.15 Detail architektonický C    1:10 

 

 

 

 

 



Bakalárska práca 2015 

43 

 

2.5 E. Dokladová časť 

Nie je predmetom riešenia BP. 
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3. Záver 

Riešením problematiky bakalárskej práce bolo vybudovanie samostatne stojaceho 

rodinného domu pre bývanie a podnikateľskú činnosť užívateľa RD.  Objekt je navrhnutý pre 

bývanie jednogeneračnej rodiny a súčasne podnikanie v umeleckom ateliéri.  

Stavba je navrhnutá tak, aby bolo zaistené komfortné bývanie pre obyvateľov. 

Predmetom stavby je využitie prostredia lokality a orientácie na svetové strany. Hlavným 

neprehliadnuteľným prvkom je presklená stena, na južnej strane fasády, ktorá je 

dominantným prvkom charakterizujúci nadčasovosť a originalitu, využitie prostredia. Stena 

spája 2 celky verejnej a súkromnej zóny. Fasádna úprava s kombináciou dreveného obkladu 

utvrdzuje a dotvára domu charakter.  

Prostredie v ktorom je RD navrhnutý bolo hlavnou myšlienkou a hlavným zámerom 

pre moju prácu. Pozadie hôr a výhľady na prostredie (dedina, voda) sú prvkami konceptu. 

Tvar budovy vyplýva s myšlienky gradácie stúpajúceho, rastúceho prostredia spomínaných 

hôr, ktoré sa týčia za stavbou. 
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4. Zoznam použitých parametrov 

Zoznam internetových zdrojov: 

http://www.kvkparabit.com/vyrobky/klasicke-oxidovane-pasy/bitagit-40-mineral_10 

http://www.baumit.sk/upload/pimdam/pdb/PDBL_SilikatTop.pdf 

http://www.baumit.sk/upload/pimdam/pdb/PDBL_MosaikTop.pdf 

http://dektrade.sk  

http://www.denbraven.cz/nopove-folie/8030-nopova-folie-400-a-500-30-cz27.html 

http://www.isover.sk/articles/index/140_ISOVER-eps-NEOFLOOR-100 

http://www.wienerberger.sk 

http://www.sekostav.sk/produkt/20/Kari-siete 

http://www.isover.sk/repository/download/507_EPS-70-F-technicky-list 

http://www.schueco.com/web/sk 

http://www.jafholz.sk/shop/materialy-pre-drevostavby/drevene-obklady 

 

Zoznam použitých noriem a zákonov: 

Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon )  

Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu  

Vyhláška č. 431/2012 Sb., o obecných požiadavcích na využívaní území 

Vyhláška č. 20/2012 Sb., o technických požiadavcích na stavby 

NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a     

    vibrací 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany stavieb 

ČSN EN 1996/2 Navrhování zděných konstrukcí 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákonník  

NV č. 272/2011 Sb.,  o ochraně zdraví před neříznivými účinky hluku a vibrací 

http://www.isover.sk/repository/download/507_EPS-70-F-technicky-list
http://www.schueco.com/web/sk
http://www.jafholz.sk/shop/materialy-pre-drevostavby/drevene-obklady
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NV č. 170/2014 Sb.,  kterým se stanoví způsob evidence, hlášenía zasílání  

    záznamu o úrazu. 

NV č. 591/2006 Sb.,  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  

    ochranu zdraví při práci na staveništích  

Zákon č. 39/2015 Sb., o posuzovaní vlivů na životní prostředí  
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5. Zoznam príloh 

Príloha č. 1  Výkresová dokumentácia 

Príloha č. 2  Výpis podláh 

Príloha č. 3  Výpis prvkov 

 

 

 


