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Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury 226, 2013, Vedoucí 

práce Vitoulová, M. 

 

Cílem této bakalářské práce je vypracování částečné projektové dokumentace pro provedení 

stavby dvojdomku v Ostravě-Martinově. Bakalářské práci předcházela architektonická studie 

a zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Stavební pozemek se nachází 

v nezastavěné části obce Ostrava-Martinov. Objekt je tvořen dvěma samostatně stojícími 

domy, které jsou propojeny společným krytým závětřím. Jeden z rodinných domů je 

dvoupodlažní a je určen pro rodinu s dětmi. Druhý je jednopodlažní pro dva starší obyvatele 

(prarodiče). 
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1. ÚVOD 

 

Cílem této bakalářské práce je vypracování částečné projektové dokumentace pro provedení 

stavby dvojdomku v Ostravě-Martinově. 

 

Stavební pozemek se nachází v nezastavěné části obce Ostrava-Martinov. Pozemek sloužil 

jako orná půda. Dle územního plánu však spadá do území pro výstavbu domů pro individuální 

bydlení. Developerem byl pozemek rozdělen na několik stavebních parcel a v současné době 

se již buduje dopravní a technická infrastruktura. V oblasti budou vybudovány dvě řady 

rodinných domů a park s dětským hřištěm. Domy v jedné řadě budou přístupné ze 

severovýchodu, v druhé řadě z jihozápadu. Na jihozápad se dále počítá s rozvojem rodinných 

domů. 

 

Dle regulačního plánu má mít dům maximálně dvě nadzemní podlaží s možností suterénu a 

s plochou střechou. V rámci architektonické studie byl navržen dvojdomek. Jedná se vlastně o 

dva samostatně stojící domy, které jsou propojeny společným krytým závětřím. Jeden z domů 

je dvoupodlažní a je určen pro rodinu s dětmi. Druhý dům je jednopodlažní pro dva starší 

obyvatele. Oba domy mají plochou střechu a nejsou podsklepeny. Při zpracovávání studie byl 

kladen důraz na dispoziční a architektonické řešení obou částí objektu. V rámci bakalářské 

práce byla vypracována projektová dokumentace pro provedení stavby. 

 

Práce je rozdělena na textovou a výkresovou část. V textové části je vypracována průvodní a 

souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. Výkresovou část tvoří dokumentace 

pro provedení stavby. 
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2. CHARAKTERISTIKA MARTINOVA 

 

Historie obce Martinov sahá do roku 1424. V roce 1938 se stal součástí Sudetoněmecké Župy. 

Od německé nadvlády byla osvobozena 27.4.1945. V roce 1946 byla započata výstavba 

středních dílen Dopravního podniku Ostrava. V roce 1950 byla zastavena výstavba nových 

provozů dusíkáren. V roce 1960 byla započata výstava potravinářských závodů, jejichž větší 

část již dnes není v provozu. Elektrifikace obce proběhla v roce 1925, 1965 pak byla zahájena 

výstavba vodovodu a kanalizace. Důležitým mezníkem je rok 1990, kdy se stal Martinov 

městským obvodem Ostravy. 

 

Martinov má 1131 obyvatel, jeho rozloha je 4,03 km2
. V Martinově, který si zachovává 

vesnický ráz, převažují stavby rodinných domů. Nachází se zde stanice Policie ČR, pobočka 

České pošty, zubní i praktický lékař, prodejna potravin. Nejbližší základní škola je v Ostravě-

Porubě, kam je z Martinova dobré spojení jak autobusové, tak tramvajové. 

 

Martinov se nachází v poměrně zalesněné oblasti. Protéká tudy řeka Opava a Plesenský potok. 

V blízkosti obce se nachází rybník Štěpán. 

 

Větší provoz z centra obce má být odstraněn vybudováním nové komunikace Martinov – 

Hlučín. S tím souvisí také plánovaný překlad točny tramvajových vozidel. 
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3. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (A) 

 

a) Identifikační údaje 

 

Název stavby:    Dvojdomek v Ostravě-Martinově 

Charakter stavby:   Novostavba 

Místo stavby:    Ostrava-Martinov 

Katastrální území:   Martinov ve Slezsku 

Kraj:     Moravskoslezský 

Zadavatel: VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra 

architektury 226 

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby 

Vypracovala:    Kateřina Marťanová 

     Hlavní 176 

     Horní Lhota, 747 64 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. arch. Milena Vitoulová 

Konzultant bakalářské práce:  Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D. 

 

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 

majetkoprávních vztazích 

 

Stavební pozemek se nachází v Ostravě-Martinově, katastrální území Martinov ve Slezsku. 

Pozemek je tvořen částí parcely č. 3249/1, která je nyní využívána jako orná půda. 

V současnosti je pozemek majetkem D.K.M. building, a.s.. Výměra zastavované části parcely 

je 813,5 m
2. Pozemek je rovinatý. 

 

Parcelní číslo:    3249/1 

Výměra:    813,5 m
2 

Katastrální území:    Martinov ve Slezsku 

Druh pozemku:   orná půda 
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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastruktru 

 

Byla uskutečněna obhlídka stavebního pozemku a pořízena jeho fotodokumentace. Objekt 

bude napojen na nově vybudovanou příjezdovou komunikaci. Stavba bude elektrickou 

přípojkou napojena na veřejné vedení NN, vodovodní přípojkou bude napojena na veřejný 

vodovodní řád, kanalizační přípojkou na kanalizační řád a plynovodní přípojkou na veřejný 

plynovod. 

 

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny. 

 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Dokumentace byla zhotovena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a na něj navazujících 

vyhlášek, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby. 

 

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

 

Návrh je v souladu s územním plánem města Ostravy i s regulačním plánem dané lokality 

v Ostravě-Martinově. Dle regulačního plánu má mít dům maximálně dvě nadzemní podlaží 

s možností suterénu a plochou střechu. Podmínkou je dům pro individuální bydlení. 

 

 

g) Věcné a časové vazby stavby n související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

 

Nejsou známy žádné související stavby, které by mohly ovlivňovat navrhované řešení. 
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h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Předpokládaná lhůta výstavby objektu se předpokládá maximálně na 2 roky. Přesný 

harmonogram bude zpracován dodavatelem po sepsání smlouvy o dílo. 

 

 

i) Statistické údaje 

 

Zastavěná plocha:    317 m
2
 

Obestavěný prostor:    1 549 m
3 

Podlahová plocha dvoupodlažní části: 193,79 m
2
 

Podlahová plocha jednopodlažní části: 96,38 m
2
 

Celková podlahová plocha:   290,17 m
2
 

Orientační cena stavby:   11 360 000 Kč 
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4. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (B) 

 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

a) Zhodnocení staveniště 

 

Staveniště se nachází v Ostravě-Martinově. Pozemek na parcele č. 3249/1 je obdélníkového 

tvaru. Orientace vůči světovým stranám je pro stavbu RD dobrá, komunikace a vstup na 

pozemek se nachází na severovýchodě. Na jihozápadní straně se pak pozemek otevírá do 

krajiny. Na této straně prozatím není plánována výstavba dalších objektů. Terén parcely je 

rovinatý, v současnosti slouží jako orná půda. Za zbudování zařízení staveniště bude 

zodpovědný dodavatel. 

 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Objekt je koncipován jako dvojdomek. Jedná se však o dva samostatně stojící domy, které 

jsou propojeny společným krytým závětřím. Vstup na pozemek se nachází na severovýchodě, 

kde začíná společné kryté závětří. To zastřešuje přístup k oběma domům a chrání vchody do 

domů před nepřízní počasí.  

 

Dvoupodlažní RD je určen pro rodinu s dětmi. V prvním nadzemním podlaží se nachází 

technické zázemí domu (zádveří, technická místnost, dílna a WC) a společenská část (obývací 

pokoj a kuchyň s jídelnou). Obývací pokoj s kuchyní a jídelnou je řešen jako prolínající se 

prostor, který je velkou prosklenou plochou na jihozápad propojen s exteriérem. V druhém 

nadzemním podlaží jsou dva dětské pokoje, koupelna a ložnice rodičů se samostatnou 

koupelnou. 

 

Druhý dům je jednopodlažní, určen pro dvě starší osoby. V domě se nachází zádvěří, 

technická místnost, WC a koupelna, obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, ložnice a šatna. 

Stejně jako ve dvoupodlažním domě, je společenská část z velké části prosklena a propojena 

se zahradou na jihozápadě. Stejně hodnotné osvětlení a oslunění je docíleno posunutím 

objektu o 4,25 m na jihozápad. 
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Oba objekty mají plochou střechu, což vychází z regulačního plánu obce. Okna jsou kovová 

v přírodní stříbrné barvě, což kontrastuje s bílou fasádou. Kryté závětří je tvořeno ocelovou 

konstrukcí s dřevěným bedněním a falcovaným plechem. 

 

 

c) Technické řešení s popisem staveb a vnějších ploch 

 

Základové konstrukce 

Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu C 16/20 – XF2. Hloubka 

základové spáry je 1,4 m. V celé ploše objektu je pak podkladní betonová mazanina 

v tloušťce 150 mm, která je pod schodištěm vyztužena kari sítí. 

 

Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce jsou vyzděny v systému Porotherm. Na vnější nosné stěny je použit 

Porotherm 40 Profi dryfix, který již není nutné zateplovat. Z vnější strany je omítnut bílou 

fasádní omítkou Baumit Granoportop, u země pak omítkou Baumit Silikontop proti 

odstřikové vodě. Vnitřní nosné stěny jsou z cihel Porotherm 30 Profi dryfix. Vnitřní i vnější 

nosné zdivo je kladeno na zdící pěnu Dryfix. Vnitřní příčky tvoří Porotherm 14 Profi dryfix. 

 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce jsou rovněž v systému Porotherm. Stropy jsou složeny ze stropních 

nosníků kladených v osové vzdálenosti 625 mm, na ně jsou uloženy stropní vložky Miako 

19/62,5. Dobetonávka stropu je z betonu C 16/20 – XF2. Překlady nad dveřními a okenními 

otvory jsou tvořeny monolitickými betonovými překlady s vloženou tepelnou izolací. 

 

Střešní konstrukce 

Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s inverzní skladbou firmy Dektrade. 

Nosnou konstrukci střechy tvoří Porotherm strop, odvodnění je řešeno pomocí střešních 

vpustí Topwet a vnitřních svodů. 

 

 

 

 



16 

 

 

Skladba střešního pláště: 

Prané říční kamenivo    50 mm 

Netkaná textilie ARABEVA 300g  1,5 mm 

Isover EPS P Perimetr   120 mm 

Netkaná textilie ARABEVA 300g  1,5 mm 

HI folie PROTAN G    1,5 mm 

Netkaná textilie ARABEVA 300g  1,5 mm 

Perlitbeton     50 – 160 mm 

Porotherm strop    250 mm 

 

Kryté závětří 

Závětří je tvořeno ocelovou konstrukcí, na níž je dřevěné bednění, které je pokryto 

falcovanými plechy. Ocelovou konstrukci nesou z části ocelové sloupky, z části ocelové 

konzoly, které jsou přikotveny ke stěnám objektu. Ocelová konstrukce i konzoly jsou blíže 

specifikovány ve výpisu zámečnických prvků. Závětří je mírně vyspádováno a odvodněno 

vnějšími svody. 

 

Schodiště 

Ve dvoupodlažním objektu se nachází jedno dvouramenné schodiště s mezipodestou. To je 

tvořeno monolitickou ŽB deskou z betonu C 16/20 – XF2 s nadbetonovanými schodišťovými 

stupni. 

 

Výplně otvorů 

Okna v obou částech RD jsou hliníková Vekra futura standard v přírodní stříbrné barvě Elox. 

Hliníkový rám má tříkomorový systém se součinitelem prostupu tepla Uf = 1,6 W/m
2
K, okna 

jsou zasklena izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla Ug = 1,1 W/m
2
K. Okna 

jsou specifikována ve výpise výplní otvorů. 

Vstupní dveře jsou ve stejném hliníkovém systému, zasklené izolačním dvojsklem. Dveře 

uvnitř objektu jsou dřevěné bílé. Dveře jsou specifikovány ve výpise výplní otvorů. 

 

Úpravy vnitřních povrchů 

Vnitřní stěny jsou omítnuty vápenocementovou omítkou v bílé barvě. V koupelnách a WC 

jsou použity keramické obklady do výše 1,8 m. 
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Podlahy 

V objektu se nachází pět typů podlah. Nášlapné vrstvy tvoří buď dřevěné vlysy nebo 

keramická dlažba. Ostatní vrstvy podlahy se liší podkladem, tedy jestli jsou přilehlé k zemině 

či ne. 

 

Skladby podlah: 

A1 Keramická dlažba   15 mm 

 Butylový tmel    2 mm 

 Betonová mazanina   53 mm 

 Netkaná textilie ARABEVA 300g 1,5 mm 

 Isover EPS 100Z   100 mm 

 

A2  Keramická dlažba   15 mm 

 Butylový tmel    2 mm 

 Betonová mazanina   53 mm 

 Netkaná textilie ARABEVA 300g 1,5 mm 

 Isover EPS 100Z   30 mm 

 

B1  Dřevěné vlysy    15 mm 

 Butylový tmel    2 mm 

 Betonová mazanina   53 mm 

 Netkaná textilie ARABEVA 300g 1,5 mm 

 Isover EPS 100Z   100 mm 

 

B2  Dřevěné vlysy    15 mm 

 Butylový tmel    2 mm 

 Betonová mazanina   53 mm 

 Netkaná textilie ARABEVA 300g 1,5 mm 

 Isover EPS 100Z   30 mm 

 

B3 Dřevěné vlysy    15 mm 

 Butylový tmel    2 mm 
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d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Objekt bude napojen na nově vybudovanou příjezdovou komunikaci. Stavba bude elektrickou 

přípojkou napojena na veřejné vedení NN, vodovodní přípojkou bude napojena na veřejný 

vodovod, kanalizační přípojkou na kanalizační řád a plynovodní přípojkou na veřejný 

plynovod. Napojení na technickou infrastrukturu je patrno z koordinační situace. 

 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury a dopravy v klidu 

 

Vjezd na pozemek bude řešen napojením na nově vybudovanou příjezdovou komunikaci. 

Parkovaní pro tři osobní automobily je řešeno nekrytým stáním před jednopodlažním 

objektem. Vstup na pozemek bude řešen taktéž z nově vybudované komunikace a k němu 

přilehlému chodníku. 

 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

V blízkosti staveniště se nachází biokoridor. Stavba však na něj nebude mít žádný negativní 

dopad. Stavba nebude mít trvalý vliv na životní prostředí. Dočasný vliv na životní prostředí 

může vzniknout během realizace stavby, kdy bude v okolí staveniště zvýšená hlučnost a 

prašnost. Povinností dodavatele stavby je však jejich eliminace v nejvyšší možné míře. 

 

 

g) Řešení bezbariérového užívání veřejně přístupných ploch 

 

V objektu RD se nenachází veřejně přístupné plochy, které by musely být přizpůsobeny 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

  

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

 

Není předmětem bakalářské práce. 
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i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

 

Pro vytyčení stavby byly použity výškové a polohové body z Českého úřadu zeměměřického 

a katastrálního. Projektová dokumentace je vypracována v systému J-TSK a Bpv. Vytyčení 

objektu je patrno z vytyčovacího výkresu. 

 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

 

Stavba je dělena na stavební objekty:  SO – 01 Dvoupodlažní část 

SO – 02 Jednopodlažní část 

SO – 03 Společné kryté závětří 

SO – 04 Přípojka vody 

SO – 05 Přípojka plynu 

SO – 06 Přípojka kanalizace 

SO – 07 Přípojka elektřiny 

 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení 

 

V blízkosti staveniště se nachází biokoridor. Stavba však na něj nebude mít žádný negativní 

dopad. Stavba nebude mít trvalý vliv na okolní pozemky ani stavby. Dočasný vliv na okolí 

může vzniknout během realizace stavby, kdy bude v okolí staveniště zvýšená hlučnost a 

prašnost. Povinností dodavatele stavby je však jejich eliminace v nejvyšší možné míře. Po 

dokončení stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na okolí. 
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l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Práce na stavbě budou prováděny odbornou stavební firmou. Všichni její pracovníci budou 

řádně proškoleni a seznámeni s předpisy BOZP. Při realizaci bude dodržena vyhláška č. 

309/2006 Sb., která upravuje požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 

Stavba je navržena tak, aby v průběhu výstavby a užívání stavby nedošlo vlivem zatížení 

k zřícení stavby nebo její části, k nepřípustnému přetvoření, ani k poškození jiných částí 

stavby nebo technických zařízení. Statický výpočet není součástí bakalářské práce. 

 

 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

 

Stavba je navržena tak, aby z hlediska požární bezpečnosti vyhověla všem platným normám a 

předpisům. Řešení požární bezpečnosti však není součástí bakalářské práce. 

 

 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Veškeré místnosti sloužící k pobytu osob budou dostatečně osvětlena, větrána, vytápěna a 

chráněna proti hluku. 

 

 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

 

Z charakteru stavby ani jejího provozu neplynou žádná rizika, která by byla důvodem pro 

zvýšenou bezpečnost při užívání. 

 

 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

 

Stavba je proti hluku chráněna užitými materiály, konstrukcemi obvodového pláště i 

výplněmi otvorů tak, aby byl zajištěn komfort jejím uživatelům. 
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7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

 

Použité materiály, technické a konstrukční řešení vnější stěny, střešní konstrukce i podlahy 

přilehlé k zemině je zvoleno tak, aby byl eliminován v nejvyšší možné míře výskyt tepelných 

mostů. Při návrhu těchto konstrukcí byly dodrženy platné vyhlášky a technické normy, 

především ČSN 73 0540 o tepelné ochraně budov. 

 

 

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

V objektu RD se nenachází veřejně přístupné plochy, které by musely být přizpůsobeny 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt není řešen jako bezbariérový. 

 

 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Ochrana proti zemní vlhkosti a radonu je zajištěna hydroizolací Pluvitec Standartec. 

Obvodový plášť je chráněn před škodlivými vlivy vnějšího prostředí fasádní omítkou Baumit 

Granoportop a Baumit Silikontop. Skladba střešního pláště je inverzní, takže hydroizolace 

Protan G je chráněna tepelnou izolací Rigips EPS P Perimetr a vrstvou praného říčního 

kameniva. 

 

 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Z charakteru stavby ani jejího provozu neplynou žádná rizika, která by byla důvodem pro 

zvýšenou ochranu obyvatelstva. 
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11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 

 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

Odvodnění území a zneškodňování odpadních vod bude vyřešeno kanalizační přípojkou, která 

bude napojena na veřejnou kanalizaci. 

 

 

b) Zásobování vodou 

 

Zásobování vodou bude vyřešeno vodovodní přípojkou, která bude napojena na veřejný 

vodovodní řád. 

 

 

c) Zásobování energiemi 

 

Zásobování elektřinou bude provedeno elektrickou přípojkou, která bude napojena na veřejné 

podzemní vedení NN. Zařízení pro jištění elektrické energie bude umístěno v technických 

místnostech jednotlivých objektů. Objekty budou vytápěny plynem. Zásobování plynem bude 

vyřešeno plynovodní přípojkou, která bude napojena na veřejný plynovod. 

 

 

d) Řešení dopravy 

 

Vjezd na pozemek bude řešen napojením na nově vybudovanou příjezdovou komunikaci. 

Parkovaní pro tři osobní automobily je řešeno nekrytým stáním před jednopodlažním 

objektem. 

 

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

Pochůzí plochy kolem objektu budou vydlážděny kamennou dlažbou uloženou do 

štěrkopísku, zbytek pozemku bude zatravněn. Na pozemku se nenachází žádná stávající zeleň, 

bude provedena její výsadba. 
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f) Elektronické komunikace 

 

Objekt bude napojen na telekomunikační síť. 

 

 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 

 

Není předmětem bakalářské práce. 
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5. SITUACE STAVBY (C) 

 

a) Architektonická situace stavby 

 

Architektonická situace stavby je obsahem výkresu č. C01. 

 

 

b) Koordinační situace stavby 

 

Koordinační situace stavby je obsahem výkresu č. C02. 

 

 

b) Vytyčovací výkres 

 

Vytyčovací výkres je obsahem výkresu č. C03. 

 

 

6. DOKLADOVÁ ČÁST (D) 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 

7. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (E) 

 

Není předmětem bakalářské práce. 
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8. DOKUMENTACE STAVBY (F) 

 

1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a) Účel objektu 

 

Objekt dvojdomku bude po dokončení sloužit individuálnímu bydlení. Dvoupodlažní část je 

určena pro rodinu s dětmi, jednopodlažní pro dva starší obyvatele. 

 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Objekt je koncipován jako dvojdomek. Jedná se však o dva samostatně stojící domy, které 

jsou propojeny společným krytým závětřím. Vstup na pozemek se nachází na severovýchodě, 

kde začíná společné kryté závětří. To zastřešuje přístup k oběma domům a chrání vchody do 

domů před nepřízní počasí. Toto závětří tvoří ocelová konstrukce s dřevěným bedněním, které 

je pokryté falcovanými plechy. Závětří je mírně vyspádováno a odvodněno do vnějších svodů. 

 

Dvoupodlažní RD je určen pro rodinu s dětmi. V prvním nadzemním podlaží se nachází 

technické zázemí domu (zádveří, technická místnost, dílna a WC) a společenská část (obývací 

pokoj a kuchyň s jídelnou). Z krytého závětří se vstupuje do zádveří a z něj do technické 

místnosti a na WC. Z technické místnosti, která je vyspádována a opatřena podlahovou vpustí 

pro případ poruchy kotle, se dále prochází do dílny, která má východ do exteriéru. Ze zádveří 

se pak dále dostaneme do obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou. Tato část domu je řešena 

jako prolínající se prostor, který je velkou prosklenou plochou na jihozápad propojen 

s exteriérem. Do druhého nadzemního podlaží se dostaneme po železobetonovém schodišti. 

V druhém nadzemním podlaží jsou dva dětské pokoje, jeden s okny na jihozápad, druhý 

s okny na severovýchod. Dále se z chodby dostaneme do koupelny a ložnice rodičů, která má 

samostatnou koupelnu. Okna ložnice jsou situována na jihozápad. 
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Druhý dům je jednopodlažní, určen pro dvě starší osoby. Do domu se vstupuje ze společného 

krytého závětří, stejně jako do dvoupodlažní části. Ze závětří se dostaneme do zádveří, z něho 

pak dále do domu nebo do technické místnosti. Z dlouhé chodby se vpravo vchází do 

koupelny, na WC a do šatny. Vlevo pak do ložnice a obývací části, která stejně jako ve 

dvoupodlažním objektu spojuje obývací pokoj, kuchyň a jídelnu. Společenská část je však 

menší, což odpovídá počtu osob, pro který je dům určen. Stejně jako ve dvoupodlažním 

domě, je společenská část z velké části prosklena a propojena se zahradou na jihozápadě. 

Stejně hodnotné osvětlení a oslunění je docíleno posunutím objektu o 4,25 m na jihozápad.  

 

Celý koncept objektu je založen na dvou kvádrech, které jsou půdorysně téměř stejné, 

výškově však odlišné. Důležité je propojení těchto hmot krytým závětřím, které prochází 

celým pozemkem od vstupu až k hranici na opačném konci. Barevné řešení není nijak 

výrazné. Okna jsou kovová v přírodní stříbrné barvě, což kontrastuje s bílou fasádou, na níž 

jsou důležité kovové prvky oplechování a jiných klempířských výrobků. Výrazné je však 

horizontální členění fasády, okna jsou spíše podlouhlá a jejich délka je ještě podtržena 

hliníkovými meziokenními sloupky. 

 

Zahrada a exteriér objektu je řešen přirozeně a vychází z funkčního řešení ploch. Část 

pozemku je tedy vydlážděna pro parkovací stání a jako pochůzí plochy, zbytek pozemku je 

zatravněn. Na pozemku se nenachází žádná stávající zeleň, ta bude po dokončení stavby 

vysazena v podobě keřů a stromů. 

 

Pozemek bude oplocen. Vstup a vjezd na pozemek bude řešen bránou a brankou. V objektu 

RD se nenachází veřejně přístupné plochy, které by musely být přizpůsobeny osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt není řešen jako bezbariérový. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 

a oslunění 

 

Zastavěná plocha:    317 m
2
 

Obestavěný prostor:    1 549 m
3
 

Podlahová plocha dvoupodlažní části: 193,79 m
2
 

Podlahová plocha jednopodlažní části: 96,38 m
2
 

Celková podlahová plocha:   290,17 m
2
 

 

Orientace obývacích pokojů, kuchyní a jídelen je jižní až jihozápadní. Ložnice jsou 

orientovány na jihozápad, stejně jako jeden z dětských pokojů. Druhý dětský pokoj má okna 

na severovýchod. Koupelny a WC jsou orientovány na severovýchod. Komunikační prostory 

jsou umístěny do středů objektů. 

 

Osvětlení místností je přirozené, doplněné umělým osvětlením v případě potřeby. 

 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost 

 

Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu C 16/20 – XF2. Hloubka 

základové spáry je 1,4 m. V celé ploše objektu je pak podkladní betonová mazanina 

v tloušťce 150 mm, která je pod schodištěm vyztužena kari sítí. 

 

Svislé konstrukce jsou vyzděny v systému Porotherm. Vnitřní nosné stěny jsou z cihel 

Porotherm 30 Profi dryfix. Vnitřní i vnější nosné zdivo je kladeno na zdící pěnu Dryfix. 

Vnitřní příčky tvoří Porotherm 14 Profi dryfix. 

 

Vodorovné konstrukce jsou rovněž v systému Porotherm. Stropy jsou složeny ze stropních 

nosníků kladených v osové vzdálenosti 625 mm, na ně jsou uloženy stropní vložky Miako 

19/62,5. Dobetonávka stropu je z betonu C 16/20 – XF2. Překlady nad dveřními a okenními 

otvory jsou tvořeny monolitickými betonovými překlady s vloženou tepelnou izolací. 
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Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s inverzní skladbou firmy Dektrade. 

Nosnou konstrukci střechy tvoří Porotherm strop, odvodnění je řešeno pomocí střešních 

vpustí Topwet a vnitřních svodů. 

 

Závětří je tvořeno ocelovou konstrukcí, na níž je dřevěné bednění, které je pokryto 

falcovanými plechy. Ocelovou konstrukci nesou z části ocelové sloupky, z části ocelové 

konzoly, které jsou přikotveny ke stěnám objektu. Ocelová konstrukce i konzoly jsou blíže 

specifikovány ve výpisu zámečnických prvků. Závětří je mírně vyspádováno a odvodněno 

vnějšími svody. 

 

Ve dvoupodlažním objektu se nachází jedno dvouramenné schodiště s mezipodestou. To je 

tvořeno monolitickou ŽB deskou z betonu C 16/20 – XF2 s nadbetonovanými schodišťovými 

stupni. 

 

Okna v obou částech RD jsou hliníková Vekra futura standard v přírodní stříbrné barvě Elox. 

Hliníkový rám má tříkomorový systém se součinitelem prostupu tepla Uf = 1,6 W/m
2
K, okna 

jsou zasklena izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla Ug = 1,1 W/m
2
K. Okna 

jsou specifikována ve výpise výplní otvorů. 

Vstupní dveře jsou ve stejném hliníkovém systému, zasklené izolačním dvojsklem. Dveře 

uvnitř objektu jsou dřevěné bílé. Dveře jsou specifikovány ve výpise výplní otvorů. 

 

Vnitřní stěny jsou omítnuty vápenocementovou omítkou v bílé barvě. V koupelnách a WC 

jsou použity keramické obklady do výše 1,8 m. 

 

V objektu se nachází pět typů podlah. Nášlapné vrstvy tvoří buď dřevěné vlysy nebo 

keramická dlažba. Ostatní vrstvy podlahy se liší podkladem, tedy jestli jsou přilehlé k zemině 

či ne. 

 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

Stavební konstrukce jsou navrženy dle normy ČSN 73 0540-2 (2011). 

Obvodový plášť je tvořen cihelnými bloky Porotherm 40 Profi dryfix s vysokou tepelně 

izolační schopností. Podlaha přilehlá na terénu je zateplena tepelnou izolací Rigips EPS 100Z 
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v tloušťce 100 mm. Ve střešním plášti je tepelná izolace Rigips EPS P Perimetr v tloušťce 

120 mm. Výše zmíněné obvodové konstrukce byly posouzeny v programu TEPLO a jsou 

součástí přílohy P02. 

 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

 

Inženýrskogeologický ani hydrogeologický průzkum není předmětem bakalářské práce. 

 

 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

 

V blízkosti staveniště se nachází biokoridor. Stavba však na něj nebude mít žádný negativní 

dopad. Stavba nebude mít trvalý vliv na životní prostředí. Dočasný vliv na životní prostředí 

může vzniknout během realizace stavby, kdy bude v okolí staveniště zvýšená hlučnost a 

prašnost. Povinností dodavatele stavby je však jejich eliminace v nejvyšší možné míře. 

 

 

h) Dopravní řešení 

 

Vjezd na pozemek bude řešen napojením na nově vybudovanou příjezdovou komunikaci. 

Parkovaní pro tři osobní automobily je řešeno nekrytým stáním před jednopodlažním 

objektem. 

 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová ochrana 

 

Ochrana proti zemní vlhkosti a radonu je zajištěna hydroizolací Pluvitec Standartec. 

Obvodový plášť je chráněn před škodlivými vlivy vnějšího prostředí fasádní omítkou Baumit 

Granoportop a Baumit Silikontop. Skladba střešního pláště je inverzní, takže hydroizolace 

Protan G je chráněna tepelnou izolací Rigips EPS P Perimetr a vrstvou praného říčního 

kameniva. 
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j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a 

navazujících vyhlášek. Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

 

 

1.2. VÝKRESOVÁ ČÁST 

  

a) Půdorys základů 

 

Půdorys základů je obsahem výkresu č. F01 

 

 

b) Půdorysy jednotlivých podlaží 

 

Půdorys 1.NP je obsahem výkresu č. F02 

Půdorys 2.NP je obsahem výkresu č. F03 

 

 

c) Výkresy sestavy stropních dílců 

 

Výkres sestavy stropních dílců na úrovni +2,580 je obsahem výkresu č. F04 

Výkres sestavy stropních dílců na úrovni +5,580 je obsahem výkresu č. F05 

 

 

d) Půdorys střechy 

 

Půdorys střechy je obsahem výkresu č. F06 

 

 

e) Řezy 

 

Příčný řez A-A´ a podélný řez B-B´ jsou obsahem výkresu č. F07 
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f) Pohledy 

 

Jihozápadní pohled a severovýchodní pohled jsou obsahem výkresu č. F08 

Jihovýchodní pohled a severozápadní pohled jsou obsahem výkresu č. F09 

 

 

e) Doplňkové výkresy 

 

Detail A je obsahem výkresu č. F10 

Detail B je obsahem výkresu č. F11 

Detail C je obsahem výkresu č. F12 

Detail D je obsahem výkresu č. F13 

Vizualizace č. 1 je obsahem výkresu č. F14 

Vizualizace č. 2 je obsahem výkresu č. F15 

Vizualizace č. 3 je obsahem výkresu č. F16 

Půdorys 1.NP - studie obsahem výkresu č. F17 

Půdorys 2.NP - studie obsahem výkresu č. F18 

 

 

2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 

3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 

4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

 

Není předmětem bakalářské práce. 
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