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Anotace: 

 

ANTOŠ Jakub, Rodinný dům v Martinově, Bakalářská práce, VŠB – TU Ostrava, 

Fakulta stavební, Katedra architektury, 39 stran, 2013, Vedoucí práce: Ing. arch. Milena 

Vitoulová.  

 

Bakalářská práce, “Rodinný dům v Martinově” řeší návrh objektu pro bydlení pěti 

členné rodiny v městské části Ostrava – Martinov. Při návrhu se vycházelo z okolí pozemku, 

tedy z výhledu na biokoridor a orientace vůči světovým stranám. Dalším důležitým prvkem 

návrhu byl komfort obyvatel domu, avšak za co nejnižší provozní náklady pro užívání 

objektu. Z tohoto důvodu byly do objektu instalovány moderní technologické systémy řízení a 

ochrany domu pro hospodárné a bezstarostné užívání objektu. I přes vyšší pořizovací náklady, 

se podařilo splnit požadavky investora na originální stavbu nejen po stránce architektonické, 

ale i po stránce technologické.  

 

Annotation: 

 

ANTOŠ Jakub, Family house in Martinov, Bachelor thesis, VŠB – Technical University of 

Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2013, Thesis head: Ing. arch. Milena Vitoulová.  

 

 Bachelor thesis, “Family house in Martinov” resolves design building for living family 

of 5 members in the city of Ostrava – Martinov. Design object was based on around of land,  

view bio corridor and orientation toward the cardinal points. Next important element design 

was the comfort of the residents, but with the lowest operating costs for the use of the 

building. For this reason, the building installed modern technological systems management 

and protection of the house for economical and trouble-free use of the building.Despite the 

higher cost, managed to meet the requirements of the investor's original construction of not 

only the architecture, but also in terms of technology. 
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Seznam použitého značení: 

DN - dimenze potrubí 

Kč - korun českých  

NN - nízké napětí 

EPS - expandovaný polystyren 

XPS - extrudovaný polystyren  

RD - rodinný dům 

mm - milimetry 

m - metry 

p.č. - parcelní číslo 

m2 - metr čtverečný 

m3 - metr krychlový 

tl. - tloušťka 

Sb. - sbírka 

resp. - respektive  

U - součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

NP - nadzemní patro 

PP - podzemní patro  

HUP - hlavní uzávěr plynu 

ER - elektrický rozvaděč 
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1. Úvod 

 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem studie a projektové dokumentace rodinného 

domu pro pětičlennou rodinu v Ostravě – Martinově. Jejím cílem je vytvořit komfortní 

bydlení s co nejnižšími provozními náklady, pohodlně ovládatelné a zajišťující obyvatelům 

klidné, bezpečné a čistější prostředí. 

 

 Bakalářská práce se dělí na několik dílčích celků. Prvním z nich je studie širšího okolí 

a vztahů okolí k objektu. Její součástí je nalezení kritérií, ať už pozitivních či negativních, pro 

koncepční návrh samotného objektu. Výsledkem první části je architektonická studie.  

 V druhé části se již objekt rozpracovává podrobněji a to do fáze stavebního řízení. 

V rámci toho se zpracovává dokumentace na požadované úrovni. Její součástí jsou též 

průvodní a technická zpráva, výkresová část, skladby, výpisy a technické detaily. 

 Poslední část práce se věnuje architektuře, konkrétně architektonickému detailu.  
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2. Průvodní zpráva 

 

1. Identifikační údaje stavby 

Název:    Technická dokumentace, dle 183/2006. 

 

Zadavatel:    Manželé Křečkovi (dále jen „investor“) 

   Nákladní 59, 746 01 Opava 

   e-mail: krecek@google.cz 

   mob: +420 717 559 251 

 

Zpracovatel:   Jakub Antoš  

   student VŠB- TU Ostrava, fakulta stavení, katedra architektury  

   Hlavní 65, 747 23 Bolatice-Borová 

   e-mail: kuba.antos@seznam.cz  

   mob: + 420 885 631 114 

 

Vedoucí práce: Ing. arch. Milena Vitoulová  

Konzultant:   Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 

 

Stavba:  Rodinný dům 

Lokalita:   Ostrava – Martinov 

   ul. Krásná, p.č. 1042/1 

 

Předmětem technické zprávy je výstavba rodinného domu na p.č. 1042/1. Pozemek byl 

zakoupen investorem stavby od soukromého podnikatele. Objekt bude výhradně užíván pro 

účely bydlení investora. 
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2.  Dosavadní využití pozemku 

Pozemek byl doposavad využíván pro zemědělské účely, byl součástí lánu, je povláčen 

a nachází se na něm kvalitní humusovitá zemina, kterou chce investor ponechat při 

výkopových pracích a později využít pro terénní úpravy apod. Na pozemku se nenachází 

žádná vzrostlá zeleň. 

 

3. Provedené průzkumy 

Na staveništi se provedou tři zkusmé kopané sondy, k orientačnímu zjištění 

geologického složení zeminy a následnému výpočtu únosnosti této zeminy. Hloubka těchto 

sond bude po úroveň budoucí základové spáry. Z informací geofondu o provedených vrtech 

v okolí pozemku bylo zjištěno, že se únosná zemina se nachází v malé hloubce pod 

povrchem.  Hladina podzemní vody se nachází v hloubce cca 5m pod úrovní terénu. Objekt 

není na pozemku silně ovlivněném radonem.  

 

4. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Při návrhu stavby bylo postupováno v souladu s požadavky vyhlášky 137/1998 Sb., o 

obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhlášky číslo 502/2006 Sb., kterou se 

mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj číslo 137/1998 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 

  

5. Napojení na dopravní infrastrukturu 

Parkování osobních aut je situováno přímo u navrhovaného objektu (viz. situace). 

Parkování návštěv apod. je možné přímo na příjezdové ulici Krásná, na vyhrazených 

parkovacích místech, mimo která je parkování zakázáno, poněvadž je ulice vyhrazena jako 

pěší zóna. Další možností parkování je cca 100m od objektu, a to u průmyslové zóny 

Martinov. Ulice Krásná se přímo napojuje na páteřní komunikaci III. třídy ul. Martinovská. 
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6. Napojení na technickou infrastrukturu, požadavky  

Rozvod vody v Martinově zajišťují Ostravské vodovody a kanalizace a.s. Voda je 

dodávána ze zásobníku a úpravny vody Nová ves. Voda je míchána 30-35% z podzemních 

zdrojů Ostravy a 65-70% dodávají Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK), které 

zpracovávají vodu z přehrad Kružberk, Morávka a Šance.  Objekt bude napojen na vodovod 

DN 100 v ulici Krásná.  

 Dešťová voda bude svedena do splaškové kanalizace a napojena přes hlavní kontrolní 

šachtu na přípojku nově vybudované veřejné kanalizační sítě v majetku Ostravských vodáren 

a kanalizací a.s.  

Na pozemku jsou již vyvedeny přípojky, plyn – přípojka nebude využita, nepočítá se 

totiž s vytápěním plynovým spotřebičem, elektro - je zde vyveden rozvaděč elektrické 

energie.  

Investor zajistí zabudování rozvaděče elektrické energie a přípojky plynu do ochranných 

skříní v oplocení pozemku. (HUP a ER)  

 

Požadavky a námitky dotčených orgánů byly prokonzultovány a zpracovány v rámci 

výkresové dokumentace stavby. Stanoviska dotčených orgánů jsou součástí dokladové části 

projektu. Pro řešené území jsou určeny stavebním úřadem jisté regulační podmínky (viz 

technická zpráva B). Řešený objekt nepodléhá žádným věcným ani časovým vazbám stavby 

ani jinými opatřeními v dotčeném území. Pozemek je v územním plánu městské části 

Martinov určen pro stavbu rodinných domů.  

 

Předpokládaný začátek výstavby srpen 2013, předpokládaný konec září 2014.  
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7. Popis postupu výstavby  

 

7.1 Postup výstavby 
 

Hlavní stavební výroba (HSV) -     Provedení průzkumů a jejich rozbory 

- Skrývka zeminy a vytyčení stavby 

- Výkopové práce 

- Základové konstrukce 

- Svislé nosné konstrukce 

- Vodorovné nosné konstrukce 

- Osazení otvorů výplněmi 

- Zastřešení objektu, zateplení těchto konstrukcí 

Pomocná stavební výroba  -     Hydroizolace a tep. Izolace obálky 

- Zdravotechnika 

- Elektroinstalace + hromosvody 

- Omítky a úpravy povrchů 

- Podlahy 

- Zpevněné plochy 

- Jemné terénní úprav 

- a další 
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7.2 Návrh předběžného rozpočtu 

Kubatury: 

Celková kubatura objektu:                                                                           2 022,39 m3                              

 

Odhad ceny:  JKSO: 80 361 – průměr 5057 Kč / m3  

  Navýšení ceny v rámci složitosti objektu – 6 200 Kč / m3 

 

Objekt Výpočet Cena 

S01 2 022,39 m3 * 6 200 Kč/m3 12 600 000,- Kč 

 

 

Objemy dílčích prvků stavby: 

 

 

Výpis Patro Kubatura 

Obestavěný prostor 1.PP 116,96 m3 

 1.NP 725,1 m3 

 2.NP 708,8 m3 

 Střešní konstrukce 141,03 m3 
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Předběžný propočet ceny objektu: (rozpočet kontroloval Ing. Jan Česelský Ph.D.) 

 

Celková cena:                                                                                              21 423 000,- Kč 

Číslo 
Dílčí 
číslo 

Položka M. J. 
Cena za M. 

J. 
Počet M. J. S.C. Cena celkem [Kč] 

01  Pozemek m2 738 Kč/ m2 1 439 m2 - 1 062 000,- 

02 S01 Objekt m3 6 200 Kč/ m3 2 022 m3 - 12 600 000,- 

 S02 Kryté stání m3 10 000 Kč/ 
m3 0,5 m3 - 5 000,- 

 S03 
Zpevněné 

plochy 
m2 280 Kč/ m2 196 m2 - 55 000,- 

 S04 Plot betonový m 1 200 Kč/ m 44 m - 54 500,- 

 S05 Plot drátěný m 150 Kč/ m 109,6 m - 20 000,- 

 S06 Výkop odvoz m3 787 Kč/ m3 330 m3 - 260 000,- 

 S07 Výkop zůstatek m3 544 Kč/ m3 100 m3 - 54 400,- 

 S08 Přípojka voda m 2 477 Kč/ m 7,2 m - 17 400,- 

 S09 
Přípojka 

kanalizace 
m 2 575 Kč/m 3,48 m - 9 000,- 

 S10 Přípojka elektro. m 1000 Kč/ m 4 m - 4 000,- 

 S11 Přípojka plyn m 2 600 Kč/ m 4 m - 10 400,- 

 S12 Skrývka ornice m3 400 Kč/ m3 210 m3 - 84 000,- 

03  
Zařízení 

staveniště 
% 1,5 % - - 197 000,- 

04  Projektové práce % 8,5 % - - 1 121 000,- 

05  Průzkumy % 0,02 % - - 3 000,- 

06  Rezerva % 5 % - - 655 000,- 

07  Vybavení % 
10 % 

(odhad) 
- - 1 750 000,- 

08  
Systém Chytrý 

dům 
ks 1 ks - - 2 650 000,- 

09  Hypotéka(úroky) -  10 000 000,-  
800 000,- 



Bakalářská práce 

Jakub Antoš  16 

3. Souhrnná technická zpráva 

 

1. Popis stavby 

 

1.1 Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

 Pozemek v městské části Ostrava – Martinov, konkrétně číslo parcely 1042/1 o 

celkové výměře 1 439m2,  je ve vlastnictví investora a jeho záměrem je vybudovat na tomto 

pozemku rodinný dům. Pozemek také vyhovuje technologickým požadavkům pro realizaci a 

pozdější užívání stavby, tedy nachází se na něm přípojky inženýrských sítí (existence 

požadovaných sítí v katastru městské části Martinov – vodovod, vedení elektrické energie, 

plynovod, kanalizace), je napojen na páteřní komunikaci (ul. Martinovská), tedy má dobrou 

dopravní dostupnost. Mezi výhody lokace patří též dostupnost linek MHD Ostrava, 

dostupnost školských zařízení, společenských i rekreačních zařízení pro provozování 

volnočasových aktivit bez dojíždění, či v blízké dojezdové vzdálenosti 

 
1.2 Zhodnocení staveniště 

 Na původním pozemku (p.č. 1042) probíhá výstavba obslužné komunikace „Krásná“,  

jako takový byl rozdělen na dílčí parcely, jímž jsou přidělena nová parcelní čísla ( p.č. 1042/1, 

…). Doposavad byl využíván pro zemědělské účely, nyní je zorán po sklizni a povláčen 

(krom části výstavby komunikace). Je na něm kvalitní humusová půda, kterou chce majitel 

pozemku zachovat pro další využití. Pozemek není v zátopové oblasti, ovšem nachází se na 

okraji pásma biokoridoru kolem Plesenského potoka. Na pozemku se nenachází žádná 

vegetace (stromy, keře, apod.) a není stíněn vegetací biokoridoru. Vzhledem k orientaci vůči 

světovým stranám, kdy biokoridor se nachází jižně od řešené parcely, která přímo sousedí 

s tímto biokoridorem, nepředpokládá se pozdější zastínění, ať už vegetací biokoridoru 

(odděleno trvale travnatým porostem), nebo další zástavbou v této části. Tato skutečnost bude 

hlavním konceptem návrhu objektu a řešení dispozice. Pozemek je díky tomu celodenně 

ozářen slunečními paprsky. K tomuto přispívá i skutečnost, že se nachází na jižním až 

jihovýchodním mírném svahu.  Jsou zde již vyvedeny přípojky inženýrských sítí tedy 

elektřiny, vody, plynu a kanalizace.  
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1.3 Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Zásady urbanistické koncepce obec městské části Ostrava - Martinov: 

 

Prostorové regulace: 

 Pro řešený pozemek platí regulativy:  stavby   – sólo domky,  

střechy  – ploché nebo mírného  

   spádu 

výška  – 2.nadzemní podlaží,    

možnost suterénu 

 

 

Zásady architektonického a výtvarného řešení: 

 

 Architektonické a výtvarné řešení stavby není konkrétně ze strany města 

specifikováno, záleží tedy na domluvě architekta stavby a investora, a také na domluvě a 

benevolenci stavebního úřadu městské části Ostrava-Martinov a dodržení urbanistické 

koncepce daného území.  

 
1.4 Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, 

technologického a provozního) 

 

I. Regulace prostorového uspořádání, dispozice 

(- viz. předchozí body. ) 

 Při návrhu objektu byla upřednostněna orientace jih-západ. U těchto stran se 

nepředpokládá žádná (jih) nebo momentálně neplánovaná (západ) výstavba. Dispozice 

objektu je velmi specifická. (viz. půdorysy objektu). Vstup do objektu je situován z východní 

strany. Po vstoupení do objektu se ocitneme v zádveří, odkud je možno jít do prostorné šatny 

a technické místnosti, nebo dále do objektu přes chodbu, ve které se nachází toaleta a 

schodiště do druhého nadzemního patra. Schodiště je takto odděleno od obytných místností 

prvního nadzemního patra, tudíž na ně nepůsobí rušivě. (hlukem, provozem, apod.). Z chodby 

se přímo dostaneme do otevřené části spojeného obývacího pokoje, jídelny a kuchyně. 

Tvarovým řešením objektu bylo docíleno osvětlení tohoto prostoru celodenně, byl zde kladen 

důraz na otevřenost a výhled, tudíž celá západní strana je prosklená. Prostor obývacího pokoje 

je pak otevřen a vyvýšen až nad střešní rovinu (viz. pohledy). Nad prostorem jídelny se 
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nachází atrium, z něhož je přes prosklenou stěnu přístup na venkovní terasu nad kuchyní, 

která je situována na severní stranu, aby v v letním období byla kryta před ostrými slunečními 

paprsky a večer osvětlena západním sluncem. Návrh objektu také počítá s osvětlením této 

terasy v zimních měsících, díky vhodně zvoleným skleněným plochám a nízkém azimutu 

pohybu slunce v tomto období. V obývacím pokoji je též umístěn krb. Z obývacího pokoje 

vedou dveře do další chodby, z které je přístupná prostorná ložnice rodičů se dvěma šatnami, 

dále koupelna rodičů, toaleta a pracovna. Také je zde vstup na schodiště do suterénu, v kterém 

se nachází vinný sklep, posilovna, sklad a prádelna. V druhém nadzemním patře se pak přes 

chodbu nachází dětské pokoje, jeden pro dvě děti a jeden pro jedno, z níž každý má svou 

šatnu a dohromady mají koupelnu a toaletu, přístup do atria nad jídelnou.  

  

II. Zásady stavebně technického řešení  

V dané lokalitě jsou specifikovány individuálně dle zamýšleného objektu se stavebním 

úřadem městské části Martinov. Návrh technického a technologického řešení stavby závisí na 

architektovi, avšak je doporučeno stavět objekt pro minimální tepelně technickou náročnost.  

 

Zemní práce:  

Provede se skrývka ornice (dle. Technické situace) v celkové tloušťce 300mm a 

v ploše 700m2, která bude uložena na pozemku pro pozdější terénní úpravy. Provede se výkop 

stavební jámy v poměru 1:6 (60° sklon) rozšířený o 600mm oproti půdorysu 1.PP. 

V podsklepené části budou hloubeny základové pásy o šířce 460mm a hloubce 350mm oproti 

ploše pro základovou desku. Nepodsklepená část bude mít pásy šířky 400mm a základová 

spára bude v nezamrzne hloubce 800mm pod úrovní terénu. Na hutněné podsypy (zejména 

v nepodsklepené části) bude použita vrstva pěnového skla. (mocnost a frakce dle. Výkresové 

dokumentace). Na pozemku se ponechá přibližná kubatura zeminy nutná pro zásypy. 

Přebytečná půda se pak odveze na patřičnou skládku.  
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Základové práce: 

 Dle provedených hydrogeologických průzkumů a sond v okolí pozemku byla zemina 

na pozemku vyhodnocena jako soudržná a únosná – tedy podmínky pro zakládání jsou 

jednoduché a nenáročné. Základové pásy a podkladová deska bude provedena z prostého 

betonu B15, založené v nezamrzne hloubce. Pásy o mocnosti 500mm  a základová deska 

150mm. Přechody mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí budou propojeny, pro toto 

propojení je nutné provést bednění.  

 

Svislé nosné konstrukce: 

 Z opěrných důvodů a tlaku zeminy je v suterénu požit Porotherm 30 P+D jako 

obvodové a vnitřní nosné zdivo. Od jednoho metru pod terénem (dle řezu) je použita cihla 

Porotherm 24 PROFI pro obvodové zdivo, zděná na maltu pro zdění, z důvodu zamezení 

pohybu vzduchu přes otevřené dutiny cihly a zvýšení vzduchové těsnosti objektu pro řízení 

cirkulace a výměny vzduchu v objektu.  

 

Svislé nenosné zdivo: 

 Vnitřní příčky Porotherm 11,5 AKU, pro zmírnění šíření zvuku, 11,5 P+D pro příčky 

malého rozsahu, 19 P+D pro vedení instalací, 17,5 P+D pro oddělení technických místnosti. 

Podrobnější popis a rozmístění jednotlivých příček viz. půdorysy jednotlivých podlaží.  

 

Vodorovné nosné konstrukce: 

 Komplexní systém Porotherm, tzn. použití stropních nosníků POT a vložek Miako.  

Jsou použity dva typy POT nosníků: 160x230 na větší rozpony a 160x175 na menší. (Viz. 

výkresy stropů). Osová vzdálenost těchto nosníků 500mm. Tloušťky stropních konstrukcí 

jsou 190, 250 mm.  Dle možností jsou uloženy na obvodové konstrukci nebo na průvlaku či 

překladu. Průvlaky tvoří I a L profily, dle návrhu. Překlady použity ze systému Porotherm, 

konkrétně překlad 7.  
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Schodiště: 

 Schodiště vedoucí z 1.PP do 1.NP je železobetonové monolitické. Je tedy lité do 

bednění, kotvené pomocí ocelových trnů do základů a do připravené výztuže konstrukce 

stropu a po bocích do připravené drážky v nosné schodišťové zdi. Schodiště je jednoramenné 

s 18 stupni, rozměry 170,50 x 290mm. Je obloženo keramickou dlažbou. Schodiště z 1.NP do 

2.NP je rovněž jedno ramenné železobetonové, kotvené do konstrukce stropů a drážky v boční 

nosné schodišťové zdi. Má 18 stupňů, rozměry 171.11 x 290 mm, obložené dřevem. Obě 

schodiště mají šířku 1 metr a obě mají po obou stranách madla ve výšce 900 mm. Venkovní 

schodiště je železobetonové, s podestou, od dilatované od objektu, s vlastními opěrnými zdmi. 

Obložené keramickou dlažbou. Rozměr schodiště je 17x161.11x300 mm. Madlo rovněž ve 

výšce 900mm.  

 

Střešní konstrukce: 

 Střešní pláště leží na stropních konstrukcích Porotherm. Na objektu se nacházejí 

celkem 4 druhy skladeb plochých jednoplášťových střech. Viz. příloha: Střešní pláště.  

Střešní pláště se skládají ze spádových klínů z tepelné izolace, vlastní tepelné izolace EPS, 

hydroizolační vrstvy – asfaltové pásy a kamenitého násypu, který má funkci ochrany 

hydroizolace před vlivem UV záření a zároveň přitížení.  

Specifická je skladba střešního pláště nad kuchyní – terasa, tedy úprava povrchu 

pochúzí vrstvou. (viz. skladby)  

 

Komín a krb: 

 V objektu se nachází komínové těleso, konkrétně komín Schiedel Kerastar, průměr 

komína 160mm, umístěné v obývacím pokoji. 

„Vysoce kvalitní třívrstvý systém s tenkostěnnou keramickou vnitřní vložkou, tepelnou izolací 

a vnějším nerezovým pláštěm. Systém je univerzálně použitelný pro odvod spalin od běžných 

spotřebičů na všechny druhy paliv. Je odolný vůči vlhkosti i při vyhoření.“ 
Ad.1

 

[Ad.1:  Schiedel.cz/schiedel-kerastar] 

Komínové těleso bude prostupovat konstrukcí stropní a střešní a vystupovat 1m nad úroveň 

atiky. Na komín bude napojena krbová vložka. Krb bude částečně plnit funkci vytápění 

objektu spolu s tepelným čerpadlem, umístěným v technické místnosti. Krbová vložka bude 

obsahovat zásobník pro ohřev vody, propojený s centrální akumulační nádrží, taktéž 

umístěnou v technické místnosti.   
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Podlahy:  

 Podlahové nášlapné vrstvy jsou navrženy dle přání investora a dle požadavků 

hygienických norem. Převážně jsou použity přírodní materiály, tedy dřevěné podlahové 

krytiny, keramika, případně keramika s podlahovým vytápěním. V dětských pokojích se pak 

nachází textilní povlak. Umístění jednotlivých variant podlahových krytin se nachází 

v tabulkách u každé místnosti. Podlahy jako takové ve své skladbě obsahují kročejovou 

izolační vrstvu, která by měla bránit vibracím vznikajícím při používání podlahy, což by mělo 

zvýšit komfort užívání domu. Konkrétní barevné návrhy jednotlivých podlah dle návrhu 

architekta před realizací. Před pokládkou podlahových konstrukcí je nutno provést veškeré 

instalační vedení, pokud tak je navrženo. 

 

Zpevněné plochy:  

 Zpevněné plochy v okolí objektu budou realizovány z betonové dlažby, struskového 

podsypu (cca 50mm), štěrkového násypu (cca150mm). Plocha vjezdu na pozemek a stání pro 

osobní automobil – stejná skladba jako u ostatní zpevněné plochy, štěrkový násyp ovšem 

tloušťky 300mm.  V bezprostřední blízkosti objektu (do 1m) bude místo štěrkového násypu 

použito pěnové sklo, v mocnosti 500mm, kvůli tepelné izolaci spodní stavby. Kolem celého 

objektu prochází drenážní systém – popis skladby: betonové lože, drenážní trubka, zásyp 

pískem, násyp kamenivem, povrchová úprava – dle skladby zpevněných ploch.  

 

Hydroizolace: 

 Použity hydroizolační materiály společnosti Dektrade: 

Pro ploché střechy: 

Dekplan 77 – svrchní izolační vrstva (viz. technický list) 

Glastek 40 Special Mineral – pojistná hydroizolce / parozábrana (viz. technický list)  

Dekperimetr – penetrace (viz. technický list)  

Spodní stavba: 

Glastek 40 Special Mineral – hydroizolace spodní stavby (viz. technický list)  

 

Tepelná izolace:  

 Spodní stavba je zaizolována tvrzeným polystyrenem (styrodur) XPS, v tloušťce 

160mm do 1,07m pod úroveň ±0,000, níže pak 80mm. Vzhledem k tomu že suterén není 

trvale vytápěn, je zaizolován strop suterénu a to EPS Stabil 200mm, lepený ke stropní 

konstrukci, prokrven plastovými terčíky. Tvrzený polystyren probíhá až do výšky 500mm nad 
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venkovní terén, kde přechází na dřevěný rám s foukanou celulózovou izolací. Dřevěný rám 

tvoří OSB desky tl. 15mm v osové vzdálenosti 600mm, kotvené ke zdivu kovovým profilem 

L (50x100mm, šířka 50mm). Na vnějším konci probíhá svislá lať (40x60mm) kotvená do 

OSB desek vruty. Na tyto latě se přišroubuje tvrzená dřevotřísková deska. Z vnější strany se 

na tuto desku přilepí paro propustná fasádní fólie, která se posléze pevněji sevře lištami 

z tvrdého dřeva, opatřenými ze spodní strany pryžovou těsnící podložkou po celé délce lišty, 

proti působení vody mezi dřevem a folií. Lať je ošetřena, aby odolala vlhkosti. Na ni je pak 

kotveno laťování fasády z lehkého dřeva, taktéž povrchově ošetřeno proti působení 

povětrnostním vlivům. Díky svislé kotvící lati vzniká prostor mezi horizontálními latěmi a 

paro propustnou folií, díky čemuž se na latích nedrží voda, ta odkapává z fasády dolů.  

Tepelná izolace střešních konstrukcí je tvořena spádovými klíny o min. tl. 20mm ze EPS. 

Následně vrstvou tepelné izolace EPS, vrstvenou kolmo na jednotlivé vrstvy po 100mm, 

přesná tloušťka jednotlivých vrstev viz. výkresová dokumentace.  

Na objektu jsou použity též pásky vakuové izolace a to v zeslabených částech pláště (tj. u 

okenních a dveřních otvorů v části osazení kloubu zastínění).  

Jako tepelnou izolaci lze pokládat i pěnové sklo použité v základech, jako hutněný tepelně 

izolační podsyp. Ten je proveden u nepodsklepených částí v mocnosti 500mm (pod 

základovou deskou) a 685mm (ze strany exteriéru). 

  

Omítky a úpravy povrchů: 

 Vnější povrchy jsou tvořeny omítkou jen z malé části. Jedná se o speciální hlazenou 

omítku napodobující „pohledový beton“ v tl. 20mm. Většina objektu je pak obložena dřevem. 

 Vnitřní omítky jsou sádrové (Rigips). Před nanášením vlastní vrstvy je potřeba 

penetrovat podkladový povrch, tak aby omítka perfektně přilnula. Kritická místa jako jsou 

rohy, přechody, hrany u dveří apod., se překryjí perlinkou, případně hliníkovým rohem 

s perlinkovou výztuží. Následně se nanáší vrstva sádrové omítky a to buď ručně, případně 

strojně, která se posléze vyhladí do hladka.  

Sádrové omítky jsou přírodní omítky ze sádrovce, jsou ekologické a mají výhodu v tom, že 

jsou schopny udržovat příjemné mikroklima v objektu, a to tak, že při vyšší vlhkosti ji 

absorbují a později ji opět uvolňují do ovzduší. Část interiérových ploch stěn je obložena 

podobně jako exteriér, tedy na provedenou omítku jsou přikotveny svislé latě, ne něž jsou pak 

přišroubovány horizontální latě ve stejném rastru jako zvenčí. Nachází se zde i plochy 

pohledového betonu. Jeho aplikace je stejná jako v exteriéru.  

Stropní podhledy jsou tvořeny sádrokartonovými deskami na rámu z hliníkových profilů.  
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Vzduchotechnika: 

 Nucené větrání je umístěno na toaletách uvnitř objektu. Je aktivováno stiskem spínače 

osvětlení a zpožděno pomocí časového spínače po vypnutí osvětlení. Výměna vzduchu je 

stanovena na 10m3 / hod. 

 V kuchyni je navržen digestoř pro odvod nežádoucích plynů a par vzniklých při 

užívání kuchyně.  

V objektu je instalována rekuperační jednotka – viz. Technologie použité v objektu.  

   

Výplně otvorů: 

 Výplně otvorů tvoří hliníková okna a dveře s izolačním trojsklem pro nízkoenergetické 

domy a izolační dvojskla v prosklených stěnách s pevným rámem. Oproti běžnému standardu 

nebudou okna v domě příliš využívána pro větrání (rekuperace tepla), tudíž bylo omezeno 

jejich otevírání.  

 

III. Technologické řešení objektu a provoz  

Technologie vytápění a výměny vzduchu: 

 V objektu je propracovaný moderní systém vytápění a výměny vzduchu.  

 

Vytápění:  

 Vytápění objektu je řešeno pomocí centrálního zásobníku tepla, který zásobují teplem 

solární kolektory, tepelné čerpadlo a krbová vložka. Z něj jsou pak vyvedeny jednotlivé topné 

okruhy po domě. V každé místnosti je pak tepelné čidlo, které řídí teplotu pro daný pokoj.   

Topná tělesa jsou buďto desková klasická kotvená ke zdi, případně podlahové konvektory. 

  

Ohřev TUV: 

 Teplá užitková voda se v zásobníku ohřívá pomocí tepla z centrálního zásobníku, poté 

je rozvedena po objektu.  

 

Výměna vzduchu: 

 Výměnu vzduchu řídí počítačová jednotka propojená s vytápěním a čidly 

v jednotlivých pokojích. Po objektu jsou protáhnuty trubky (skryté za sádrokartonovým 

podhledem) a v jednotlivých místnostech jsou vyústky pro přívod vzduchu.  
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Řízení objektu: 

 Celý objekt je řízen tzv. systémem „Chytrý dům“. Tento systém ovládá klima a teplotu 

v domě, ovládá elektroinstalace, zabezpečení domu, zastínění objektu a tepelné zisky a ztráty, 

upravuje vnitřní podmínky na základě těch vnějších, informuje majitele o dění v domě, dá se 

dálkově ovládat apod. Systém řídí celý provoz objektu tak, aby byl příjemný pro jeho 

obyvatele a pro co největší ekonomickou výhodnost. 

 

 

1.5 Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu 

 Navržené řešení stavby (po vzájemné konzultaci projekce a příslušných orgánů) se 

začleňuje do stávající zástavby, splňuje regulativy stavebního úřadu městské části Ostrava, 

Martinov. 

 

 

1.6 U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí. 

Jedná se o novostavbu, tento bod není předmětem řešení.  

Návrh nosných konstrukcí – posouzení statika.  

 

 

2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 

2.1 Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

 Na pozemku nebyly provedeny geologické a hydrogeologické posudky podmínek, 

ovšem v přímé blízkosti pozemku byly provedeny vrty – ČGS – Geofond (vrty číslo  280, 

281, 282, 283, V-1). Z nich se dovídáme o nízké hladině spodní vody. Z toho důvodu není 

nutné prozkoumat hydrogeologické podmínky na staveništi.  Z výstavby v blízkém okolí 

pozemku víme, že zemina je jílovitá, kompaktní a únosná v malé hloubce blízko pod 
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povrchem. Budou provedeny jen povrchové kopané sondy do hloubky základové spáry. 

Hladina podzemní vody je cca 5m pod povrchem.  

 

2.2 Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených 

výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami 

nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo 

památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany 

 Pozemek pro výstavbu objektu není dotčen žádnými ochrannými pásmy. Je však 

v sousedství biokoridoru. 

 

2.3 Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

 Na pozemku není nutné provádět asanační práce, jelikož je doposavad využíván jako 

zemědělská půda. Momentální stav – pozemek je zorán.  

 

2.4 Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k 

plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory 

dočasné nebo trvalé 

 
 Parcela číslo: Druh pozemku:   Výměra:  Zábor: 

Plochy zemědělského půdního fondu:  

- 3248/1 orná půda    7019 m2  trvalý 

Celkem trvalý zábor (bez stavebních parcel):   7019 m2 

Celkem dočasný zábor:           0 m2 

 

2.5 Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek 

koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, 

případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje 

vody a energií a odvodnění stavebního pozemku 

 Příjezd na pozemek přes místní komunikaci III. třídy ul. Martinovská. Přes pozemek 

nejsou aktuálně vedeny žádné inženýrské sítě. Před počátkem samotné výstavby objektu (po 

hrubých terénních úpravách) RD, je třeba vybudovat přípojky inženýrských sítí. Přívodní sítě 

se nyní budují s výstavbou ulice „Krásná“ a pozemek bude možné hned na ně napojit a 

využívat po dokončení a napojení na hlavní vedení. 
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2.6 Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové 

úpravy. 

 Na pozemku se provede skrývka vrchní zeminy (300mm), uložená na dočasnou 

skládku. Vybagrovaná zemina bude použita pro terénní úpravy, a tudíž odvoz zeminy bude 

realizován v minimálním množství. Venkovní úpravy terénu – trvalý travní porost s výsadbou 

ovocných a okrasných stromů.  

 

 

3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a 
technologii 

 

3.1 Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

 Jedná se o RD, bez technologických provozů. 

 

3.2 Předpokládané kapacity provozu a výroby 

 Jedná se o RD, bez provozu a výroby. 

 

3.3 Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, 

vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných 

provozů 

 Jedná se o RD, bez provozu a výroby. 

 

3.4 Návrh dopravy v klidu 

Jedná se o RD, na pozemku je pouze stání pro osobní automobil. 

 

3.5 Odhad potřeby materiálů, surovin 

Jedná se o RD, není předmětem řešení.   
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3.6 Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace 

splaškových a dešťových vod 

Odpadové hospodářství:   

Dešťová voda: zachytávání do zásobníku (pro účely zavlažování), přepad a odvod do 

městské kanalizační sítě. 

Splašková voda a odpadní voda: odvod do městské kanalizační sítě. 

 Komunální domovní odpad bude svážet kvalifikovaná lokální firma.  

 

3.7 Odhad potřeby vody a energií  

 - viz. příloha „Výpočty“ 

   

3.8 Řešení ochrany ovzduší 

 V objektu se nachází lokální topidlo – krbová vložka, určená pro otop bio palivy – 

pelety, dřevo. Pak zde je instalováno tepelné čerpadlo, které nemá negativní vliv na ovzduší a 

solární kolektory. Vzhledem k poloze výstavby RD, je v domě použita rekuperační jednotka 

s řadou sít, proti znečištěnému venkovnímu vzduchu, čímž je dům hygieničtější a méně 

prašný než samotný venkovní vzduch například při inverzním počasí.  

 

3.9 Řešení ochrany proti hluku 

 Objekt je izolován před vnějším hlukem silnou vrstvou tepelné izolace (foukaná 

celulózová izolace, polystyren), která má rovněž vynikající zvukově izolační parametry. 

Rovněž použitá hliníková okna s trojsklem, jsou vysoce zvukově izolační. 

Před vnitřním hlukem jsou v podlahových konstrukcích navrženy kročejové izolační 

vrstvy a rovněž dle uvážení použity akustické příčky.  

  

3.10 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

 V přízemí je na prosklené části použito bezpečnostní sklo, opatřené fólií proti 

proražení, případně rozbití na dílčí části, což má i bezpečnostní parametry. Tato folie se 

nachází jak na vnitřní tak na vnější straně prosklených stěn. Objekt je také chráně 

počítačovým systém napojeným na kamerový systém. Ten má uloženou databázi obličejů 

všech hostů majitele a v případě pohybu na pozemku je schopen tyto podněty vyhodnotit a 

případně kontaktovat majitele či policejní složky.   
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4. Zásady zajištění požární ochrany stavby 

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního 

řešení a způsobu využití stavby: 

 

4.1 Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

 Objekt splňuje minimální odstupy od okolních staveb a také odstup od komunikace. 

Za požárně nebezpečné prostory jsou považovány technická místnost (kotelna) a obývací 

pokoj – krb. Objekt nepředstavuje výraznou požární nebezpečnost vzhledem k použití 

ohnivzdorných materiálů. ( dřevěné a hořlavé materiály se vyskytují v malé míře – nábytek, 

obklad nikoliv však jako nosné prvky). 

 

4.2 Řešení evakuace osob a zvířat 

 Jedná se o třípodlažní objekt, počet únikových cest- suterén - dvě schodiště - jedno 

venkovní, jedno vnitřní. Přízemí – unik možný otvory (okna, dveře), 2.np unik po schodišti, 

případně okenními otvory pomocí žebříku, apod. 

 

4.3 Navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek 

 Hasební voda je brána z hydrantu na ulici „Krásná“, v objektu se nachází hasící 

přístroj. 

 
4.4 Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

 Objekt je vybaven kouřovým čidlem a domácím hasícím přístrojem. 

 
4.5 Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku  

 Příjezd požární techniky je po ulici Krásná navázán na ulici Martinovskou. Nástupní 

plocha není u RD předmětem řešení. 

 

4.6 Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují 

požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva. 

Není předmětem řešení. Objekt spadá do oblasti pokrytí HZS Moravskoslezského 

kraje. 
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5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby § 15. V objektu je 

možné přepravovat předmět o rozměrech 1950×1950×800 mm.  Přízemí objektu je vyvýšeno 

oproti okolnímu terénu pouze o 150mm. Schodišťové prostory jsou přístupné z uzavřených 

chodeb, které v případě potřeby (děti) dají uzavřít. Kolem atria je provedeno zábradlí ze 

skleněných bezpečnostních desek s kovovým rámem, tudíž bez možnosti užití zábradlí jako 

žebříku pro jeho překonání. Rovněž na krbu se nachází pojistka proti otevření a na vložce je 

instalováno dvojité sklo proti popálení (zejména dětí). Kotelna je od obytných místností 

oddělena ohnivzdornými konstrukcemi, má vlastní okenní otvor a tepelné čidlo, které 

monitoruje systém „chytrý dům“. Na bezpečnost bylo myšleno i v kuchyni. Varná deska je 

indukční, výrazně snižuje riziko popálení. Trouba byla umístěna výše, do úrovně pracovní 

desky a rovněž má dvojité sklo proti popálení. Celý dům je chráněn přepěťovým jističem. Na 

objektu je také nainstalován hromosvod proti případnému zásahu bleskem.  

 

6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Pro rodinné domy není stanovena podmínka navrhovat stavební úpravy pro osoby 

s omezenou schopností pohybu či orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb., pokud to není přání 

investora stavby. Nicméně při návrhu bylo přihlédnuto k možnosti návštěvy osobami se tímto 

hendikepem, a tudíž 1.NP je zcela bez bariérové a u vstupu (mezi chodníkem a závětřím) se 

nachází pouze 150mm vysoký přesah kvůli zatékání vody, který je ovšem snadno 

překonatelný.  
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7. Úspora energie a ochrana tepla 

Objekt jako takový byl navrhován s vysokými požadavky na zateplení a ochranu proti 

úniku tepla a vzduchové průvzdušnosti dle ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov a 177/2006 

Sb. Při návrhu byl brán zřetel na kritická místa, kde nejčastěji dochází k tepelným mostům. 

Na obálku objektu, konkrétně fasádu objektu byla použita rámová konstrukce z OSB desek na 

které jsou kotveny dřevotřískové desky. Vzniklá mezera je pak zafoukána celulózovou 

izolací. Toto řešení bylo použito zejména kvůli návrhu fasády objektu, na které je použito 

horizontální laťování. Rám tepelné izolace tedy slouží i jako rám pro kotvení těchto latí a není 

tak potřeba dodatečně přidělávat nosnou konstrukci. Řešení přechodu mezi stěnou a střešní 

konstrukcí je provedeno taktéž pomocí OSB desek, z kterých je smontován rám, kotvený 

ocelovou tyčí do střešního věnce. Tento rám je také zafoukán celulózovou izolací. Vzhledem 

ke spádování ploché střechy a usnadnění práce je namísto rámové konstrukce použit 

polystyren. Spadová vrstva je vyskládána z dílů určených pro tyto účely. Na ní pak leží vrstva 

izolace po průřezu stejné tloušťky. Chráněný je i sokl a podzemní část, která je zaizolována 

tvrzeným polystyrenem. Jako dalším tepelným izolantem je použité pěnové sklo jako hutněný 

násyp okolo základů a pod základovou deskou v nepodsklepených částech objektu.  

Vzhledem k tomu, že suterén objektu není trvale vytápěn, je zaizolován i strop suterénu. 

Rovněž výplně otvorů, tedy okna a dveře, jsou zvoleny pro minimální ztráty tepla, dle 

možností a technologií aktuálních na trhu. Úsporu energie, stejně tak jako ochranu před 

nadbytečnými tepelnými zisky hlídá systém ovládání celého domu, který vyhodnocuje 

aktuální podmínky v interiéru a ovládá zastínění a vytápění objektu. Podle potřeby a 

aktuálního stavu řídí ohřev vody – solární kolektory případně tepelné čerpadlo. Tento systém 

má také pohybová čidla a je flexibilní v rámci průběhu dne. Hlídá, kdy jsou v domě jeho 

obyvatelé a pokud zrovna nikdo není, automaticky ztlumí vytápění a opět ho zpustí po 

příhodu do domu. Tento systém se dá také ovládat na dálku přes internet. Také řídí spotřebu 

elektrické energie. Díky čidlům je schopen za Vámi zhasínat, případně v noci pouštět tlumená 

světla při pohybu po domě. Automaticky zhasne světla, když opustíte místnost. Ovládá také 

veškeré spotřebiče, takže když nejsou využívány, odpojí je od zdroje. Efektivní výměnu 

vzduchu zajišťuje rekuperační jednotka umístěná v technické místnosti. V sádrokartonových 

podhledech jsou skryty trubky vedoucí do každé místnosti, kde jsou vyvedeny pomocí 

vyústek. Tím je docíleno maximální efektivnosti využití tepla v objektu.  
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8. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

 

8.1 Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní 

prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci 

negativních účinků 

Při návrhu stavby bylo dbáno na to, aby měla co nejmenší vliv na životní prostředí, 

tzn. objekt byl navržen s co nejmenšími tepelnými ztrátami pro dosažení minimálních 

znečišťující stopy při užívání objektu. (solární kolektory, tepelné čerpadlo, krb na dřevo a 

pelety). Dům chrání i zdraví svých obyvatel. Rekuperační jednotka má totiž řadu filtrů a sít, 

čímž čistí vzduch jdoucí do budovy a výrazně tím snižuje prašnost a znečistění uvnitř, už tak 

prachově zatížené Ostravy.  

 

8.2 Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

Stavba jako taková přímo neovlivňuje vodní zdroje, nachází se však v blízkosti 

biokoridoru Plesenského potoka. Jako taková produkuje minimum škodlivin, takže znečištění 

je minimální.  

 

8.3 Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru 

realizované stavby. 

Objekt splňuje normové odstupy od sousedních objektů včetně požárních ochranných 

pásem a také dodržuje uliční čáru stanovenou městem. Parcela, na které bude objekt 

realizován, leží v těsné blízkosti ochranného pásma biokoridoru, avšak nezasahuje do něj. 

Přes pozemek nevedou žádné vedení inženýrských sítí (VN, plyn, voda), tudíž parcela není 

omezena ochrannými pásmy. Jako takový, rodinný dům nemá předepsány speciální ochranné 

a bezpečnostní pásma.  
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9. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

 

9.1 Povodně  

 Objekt neleží v povodňové oblasti (viz. územní plán). Ovšem objekt se nachází v dolní 

části svahu. Proto je kolem celého objektu provedena drenáž.  

 
[Výřez z územního plánu města Ostravy, městské části Martinov. Jsou zde vidět hranice biokoridory (zeleně) a 

v něm hranice záplavového území Plesenského potoka (modrá čárkovaná). Parcela se nachází na místě modrého 

terče.]
Ad2. 
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9.2 Sesuvy půdy 

 Na pozemku je stabilní podloží, sesuvy zde nehrozí. 

 
[Výřez z mapy svahových nestabilit v oblasti Martinova. Parcela se nachází na místě modrého terče a není 

v oblasti sesuvů půdy]
Ad3. 

 



Bakalářská práce 

Jakub Antoš  34 

9.3 Poddolování území 

 Území není poddolováno. 

 
[ Výřez z Báňského mapového díla oblasti Ostrava – Martinov. Parcela se nachází na místě modrého terče]

Ad4. 

 

 

9.4 Seizmicita 

 Pozemek leží v oblasti s minimálními, takřka nulovými, účinky seizmických otřesů 

půdy. 
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9.5 Radonové riziko 

 Daná oblast výstavby je na pomezí nízkého a středního radonového rizika. Vhodné 

použít přiměřené radonové ochrany (živičných pásů) v základové desce objektu 

 
[Výřez z mapy radonového rizika, jedná se pouze o orientační mapu! Pozemek se nachází na místě modrého 

terče, tedy v zóně nízkého na pomezí mezi nízkým a středním radonovým rizikem.]
Ad5. 

 

9.6 Hluk v chráněném venkovním prostoru  

 Objekt je situován v klidném prostředí na hranici obytné zóny u biokoridoru. 

V blízkosti se nachází ul. Martinovská s poměrně rušným provozem a průmyslová zóna 

Martinov, avšak hlukový vlivy těchto prvků je odcloněn zástavbou přímo u komunikace.   

 

 

10. Civilní ochrana 

 

Civilní obrana není předmětem řešení objektu.   
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4. Závěr 
 
Předmětem Bakalářské práce bylo navrhnout po architektonické i po stavební stránce 

objekt pro 5 člennou rodinu. Na základě důkladné studie okolí pozemku vznikl návrh 

dispozice rodinného domu, který maximálně využívá otevřeného výhledu na blízký 

biokoridor z jižní a západní strany, tedy v budoucnu málo pravděpodobné území určené pro 

zástavbu. Dispozice objektu je specifická, většina obytných místností se nachází na jižní 

straně, specifické je umístění obývacího pokoje, jídelny a kuchyně, které jsou sice půdorysně 

situovány na sever, což u obytných místností se přímo nedoporučuje, ale specifickým tvarem 

objektu (prosklenými plochami složitou členitostí fasády, atd.) jsou tyto prostory osvětleny 

prakticky po celý den. Rovněž fasáda je řešena důmyslně. Kombinace přírodního dřeva, 

směrem k biokoridoru, a pohledovému betonu, směrem k zastavěnému prostoru, jakoby 

tvořila plynulý přechod mezi přírodním materiálem (dřevem) a už ne úplně přírodním 

materiálem (betonem), který se objevuje na zastavěném území v okolí objektu. V objektu bylo 

použito také mnoho technických a technologických moderních prvků stavitelství.  

Stavba je navržena v souladu s platnými zákony, normami a vyhláškami na území ČR.  

 

Při vypracovávání této práce jsem se snažil objevovat pro sebe nové technologie a 

materiály nebo zkoušet pracovat s materiály, s kterými jsem ještě neměl příležitost se setkat. 

V rámci jejich studia jsem navštívil i různé přednášky, např. pana Akad. arch. Aleše Brotánka, 

apod. Práci jako takovou jsem vlivem těchto poznatků často měnil. Od bez zatepleného 

objektu z cihel Porotherm 44 EKO+, přes zdivo 30 EKO+ se zateplením polystyrenem, po 

finální 24 Profi se zateplením celulózovou izolací. Při zpracovávání projektu jsem se snažil 

využít všechny své nabité vědomosti a i přiučit se novému.  
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