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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Malárová Lucie, bakalářská práce: Vila Nota, Ostrava. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta stavební, Katedra architektury 226, 2013. Vedoucí práce Ing. arch. Aleš Student.  

 

Náplní bakalářské práce je vypracování části projektové dokumentace pro provádění stavby 

dle zadání bakalářské práce. Téma bakalářské práce je rodinná vila s hudebním sálem -Vila 

Nota v Ostravě. Projekt vily je zhotovena na základě předem vypracované urbanistické a 

architektonické studie semestrální práce Ateliérové tvorby I., pod vedením pana Ing. arch. 

Radima Václavíka. Při řešení konceptu rodinné vily, jsem se inspirovala grafickým 

znázorněním hudby - nota. Tato inspirace vyplynula z poznání klientů a vznikl tak projekt 

Vila Nota, který plně vyhovoval poţadavkům manţelského páru. Hlavní myšlenkou při studii 

a návrhu projektu, bylo vytvořit hodnotnou stavbu, která by se prezentovala po stránce 

estetické, technické i ekonomické. Hmota a celkový výraz stavby je navrţena tak, aby 

zapadala do urbanistické a přírodní koncepce okolí dané lokality stavby.  
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Rodinný dům, vila, nota, hudební sál 
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ABSTRACT  

Malárová Lucie, bachelors thesis: Vila Nota, Ostrava. VŠB – Technical university of Ostrava, 

Faculty of construction, Department of architecture 226, 2013. Thesis supervizor: Ing. Arch. 

Aleš Student 

 

The goal of bachelors thesis is to prepare project documentation for building construction 

according to thesis assignment.  Subject of my work is villa with music hall – Vila Nota in 

Ostrava city. The project comes from previously prepared city planning and architectural 

study, done in subject „Ateliérové tvorby I.“ . When creating the concept of villa, I was 

inspired by graphical illustration of music – note. This came from knowing my clients and 

thus the Villa Nota project was born, resulting in full satisfaction of the couple. Goal of  study 

and design was to create building, that will effectively fulfill its purpose, while being 

esthetical, technical and economical at the same time. It is designed with importance on 

interior functionality of family villa with music hall. Shape and look of the building was 

made, so it fits into city planning study and the environment around my house. 

 

 

Keywords 

Family house, villa, music hall, note 
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1. Úvod  

Obsahem bakalářské práce je návrh rodinného domu s hudebním sálem. Rodinný dům je 

navrţen v příměstské oblasti  Ostrava – Poruba. Výsledný návrh rodinného domu vznikl na 

základě spolupráce s klientem. Inspirovala jsem se jeho ţivotním stylem, filozofií, … Při 

návrhu jsem usilovala o funkční řešení dispozice rodinného domu s ohledem na přání a potřeb 

konkrétního klienta a vzhledem lokalitě stavební parcely. Vznikl tak projekt Vila Nota, 

inspirován klientem a grafickým znázorněním hudby. 

 

Práce je vypracována dle rozsahu zadaného v zadání bakalářské práce - do úrovně projektové 

dokumentace pro provedení stavby dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,  

dle vyhlášky 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bakalářská práce je sloţena z textové a grafické části. Textová část práce slovně vyjasňuje 

řešenou problematiku a skládá se z několika oddílů. První dva oddíly seznamují s řešeným 

územím a objektem, následující oddíl se skládá z průvodní a technické zprávy, vypracované 

dle výše zmíněné vyhlášky. 
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2. Charakteristika příměstské části Ostrava – Puruba 

2.1 Město Ostrava 

  

 

Obr. 1 – mapa České republiky      Obr. 2 – mapa Moravskoslezského kraje 

Město Ostrava je statutární a krajské město na rozhraní Slezska a Moravy na severovýchodě 

České republiky, poblíţ hranice s Polskem. Ostrava je počtem obyvatel i rozlohou třetí 

největší město v České republice. Ostrava je rovněţ významným univerzitním a průmyslovým 

městem. [1] 

2.2 Lokalita místa Ostrava – Poruba 

 

  

Obr. 3 – mapa Ostrava - Poruba 

 

Poruba je jedním z 23 městských obvodů statutárního města Ostravy. Rozkládá se v jeho 

severozápadní části a je se svými téměř 70 tisíci obyvateli jeho druhým nejlidnatějším 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%A9_m%C4%9Bsto_%28%C4%8Cesko%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsko-slezsk%C3%A1_hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
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obvodem. Historie sahá do 14. století. Samotný název Poruba souvisí s kácením – rubáním 

stromů a vznikem porubů. Aţ do konce druhé světové války byla Poruba malou obcí. Její 

význam vzrostl v 50. letech minulého století, kdy byl katastr obce vybrán k výstavbě nového 

samostatného městského celku nazvaného Nová Ostrava. Z původní zemědělské obce se 

Poruba stala moderním urbanistickým celkem, sloţeným z původní zástavby Poruby-vsi a 

osmi postupně budovaných stavebních obvodů. Za její centrum je povaţována 1,6 kilometrů 

dlouhá Hlavní třída, vystavěná v architektonickém stylu sorely. Návštěvníky láká Poruba 

nejen architekturou, mezi jejíţ největší skvosty patří vstupní brána do Poruby nazvána Oblouk 

či soubor obytných domů Věţičky, ale také volnočasovými atrakcemi v podobě největšího 

letního koupaliště ve střední Evropě či moderním zimním stadionem. Poruba je obvodem bez 

velkého průmyslu, tedy s minimálně znečištěným ovzduším. Její rozvoj vytváří zázemí pro 

podnikání a výrobní činnost řady firem, které se soustřeďují především v průmyslové zóně 

Areál nad Porubkou. Městský obvod disponuje kvalitním a širokým zázemím pro sport i 

kulturní aktivity a svým obyvatelům poskytuje hustou síť vzdělávacích i zdravotnických 

zařízení. Velké zelené plochy a odpočinkové zóny dotváří poklidnou atmosféru obvodu, který 

platí za jednu z nejkvalitnějších lokalit v Ostravě. [2] 

 

Obr. 4 – mapa širšího okolí místa pozemku, Ostrava - Poruba 
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Obr. 5 – katastrální mapa širšího okolí pozemku, p. č. 4643, 4515/1, Ostrava – Poruba 

 

Obr. 6 – katastrální mapa uţšího okolí pozemku, p. č. 4643, 4515/1, Ostrava - Poruba 
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3. Koncepční řešení bakalářské práce 

3.1 Řešení stavby Vila Nota 

Zadání semestrální práce v Ateliérové tvorbě I. byl návrh rodinného domu pro 4 osoby (dva 

dospělí a dvě děti), garáţ nebo přístřešek pro jedno aţ dvě auta, lokalita stavební parcely se 

nacházela v Ostravě. Další kritériem pro řešení návrhu, bylo seznámení s rodinou, pro kterou 

bude rodinný dům navrţen. 

Ve studiích vypracovaných v rámci AT I. bylo vypracováno celkové řešení rodinného domu 

se stavební parcelou v Ostravě. 

Výsledná studie vznikla na základě spolupráce s klientem. Inspirovala jsem se jeho ţivotním 

stylem, filozofií, … Při návrhu jsem usilovala o funkční řešení dispozice rodinného domu 

s ohledem na přání a potřeb konkrétního klienta a vzhledem lokalitě stavební parcely. 

Z mnohočetných variant návrhů vznik projekt Vila Nota, inspirován grafickým znázorněním 

hudby. Tato inspirace vyplynula z poznání klientů, jejichţ velmi vřelý vztah k umění a hudbě 

oslovil natolik, ţe jsem se snaţila najít rovnováhu mezi místem, klientem a vlastním 

kreativním přístupem. 

 

Obr. 7 – AT1 – Studie formy, západní pohled   Obr. 8 -  AT1 – Studie formy, JZ pohled

 

Obr. 9 – AT1 – Vizualizace – Vila Nota 
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Koncept: 

 

 

 

 

 

Obr. 10 – AT1 - Nota je základní hudební grafický symbol, představuje značku 

tonu, pro její zápas slouží notová osnova 

 

 

Obr. 11 – AT1 - Při návrhů dispozičního řešení jsem vycházela z noty celé a 

notové osnovy 

 

Obr. 12 – AT1- Z těchto hudebních prvků jsem dotvořila „půdorys“  
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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

a) Identifikační údaje 

Název stavby:    Vila Nota, Ostrava – Poruba 

Účel stavby:    Stavba pro bydlení 

Charakter stavby:  Novostavba 

Místo stavby:   Ostrava – Poruba 

Parcelní číslo:   4643, 4515/1 

Kraj:     Moravskoslezský 

Katastrální úřad:   Katastrální území Pustkovec 715301 

Stavební úřad:   Ostrava- Poruba 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění staveb 

Investor:    Jan Novák 

    U stadionu 12 / 13 

    Ostrava – Poruba 700 32 

Projektant:    Lucie Malárová 

    Hýsly 103 

    696 50 Moravany u Kyjova 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. arch. Aleš Student 

Konzultant stavební části: Ing. Teslík Jiří 

    Ing. Fojtík Roman 

b) Základní charakteristika stavby 

Stavební pozemky se nacházejí v Ostravě, v části příměstské oblasti Poruba. Jedná se o 

pozemky s p.č. 4643, 4515/1.V katastrální mapě jsou tyto pozemky evidovány jako orná 

půda. Celkový výměra pozemku je 1 200 m², rozměry pozemku 25 x 48 m. Přístup a příjezd 

na pozemek bude napojen směrem k ulici Krásnopolská po vedlejší komunikaci. 



VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební, Katedra architektury 

VILA NOTA 

 

20 
 

c) Využití a zastavěnost území 

V současnosti jsou pozemky s p.č. 4643, 4515/1 evidovány v katastrální mapě města Ostravy 

jako orná půda.  

d) Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Průzkum inţenýrsko-geologický uvádí informace o hladině podzemní vody. Podzemní voda 

v dané lokalitě se nachází pod úrovní základové spáry a geologické poměry neovlivňují 

sloţitost výstavby objektu na pozemcích s p. č. 4643, 4515/1. Lokalita měření radonového 

indexu geologického podloţí je 1, tzn. nízká. 

Veřejný rozvod elektrické energie je veden z východní strany objektu směrem k ulici 

Krásnopolská. Bude provedeno nové napojení.  

Elektrické sdělovací vedení je vedeno z východní strany objektu směrem k ulici 

Krásnopolská. Bude provedeno nové připojení.  

Vodovodní řád je veden taktéţ z východní strany objektu směrem k ulici Krásnopolská. Bude 

provedena nová vodovodní přípojka.  

Řád splaškové i dešťové kanalizace je veden z východní strany objektu směrem k ulici 

Krásnopolská, bude provedena kanalizační přípojka.  

Plynovod je veden taktéţ z východní strany objektu a bude provedena nová plynovodní 

přípojka. 

Pozemky s p. č. 4643, 4515/1 budou napojeny na vedlejší komunikace směrem k ulici 

Krásnopolká. 

e) Splnění požadavků dotčených orgánů 

Podmínky a poţadavky daných orgánů byly splněny. 

f) Informace pro dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, řešení odpovídá dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 

technických poţadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, dále je v souladu 

s vyhláškou č. 361/2007 Sb. o ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 
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g) Údaje o splnění územních regulativů 

Ostrava - Poruba má schválený územní plán. Navrhovaná stavby respektuje regulativy tohoto 

územního plánu a současně vydanou územně plánovací informaci. 

Podmínky stanovené pro přípravu a následnou vlastní realizaci stavby budou dodrţeny 

zhotovitelem stavby. 

h) Věcné a časové vazby stavby 

Všechny stavební práce budou realizovány na pozemcích s p. č. 4643, 4515/1 v jedné etapě. 

i) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby je duben 2014, kdy bude zahájena výstavba. Plánovaný konec 

výstavby v září 2015. 

Začátek výstavby:  4/2014 

Konec výstavby:  9/2015 

j) Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha: 1 118,44 m² 

Obestavěný prostor: 910,60 m³ 

Pozemek:1 200 m² 

Cena za m³: 4 400 Kč  

Předpokládaná cena stavby a pozemku: 7 900 000 Kč 

Orientační náklady na výstavbu objektu byly vypočteny propočtem cenových ukazatelů ve 

stavebnictví pro rok 2013 na základě dlouhodobých statistik cen staveb a stavebních objektů. 
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B.  SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Urbanistické a architektonické a stavebně technické řešení 

a) zhodnocení staveniště 

Pozemky se nacházejí v příměstské části města Ostravy. Terén pozemků je rovinatý a 

v současné době je vyuţíván jako orná půda. Výměra pozemku je 1 200 m² o rozměrech 48 x 

25 m. Stavební parcely p.č. 4643, 4515/1 se nacházejí v lokalitě rodinných domů. Přístup na 

pozemek vede ze směru ulice Krásnopolská. Před zahájením stavby rodinné vily bude sejmuta 

ornice v místě navrhovaného objektu. Zařízení staveniště bude splňovat poţadavky nařízení 

vlády č. 178/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby 

Rodinný dům je navrţen v příměstské oblasti  Ostrava – Poruba. Při řešení konceptu 

rodinného domu pro manţele Novákovi, jsem se inspirovala grafickým znázorněním noty. 

Tato inspirace vyplynula z poznání manţelského páru a vznikl tak projekt Vila Nota, který 

plně vyhovoval poţadavkům manţelského páru.  

Forma objektu vytváří podélnou hmotovou kompozici na základně obdélníka a kruhové 

výseče, jehoţ podélná osa probíhá ve směru východ - západ. Příchod do domu umocňuje 

napřímená linka vstupního chodníku. Navazuje na krytou přístupovou skleněnou markýzou  

zjemňující přechod z exteriéru do interiéru domu. 

Rodinná vila člení dispoziční řešení na obytnou část v 1.NP, 2. NP a hudební sál s vlastním 

zázemím v 1. PP. 

Obytná část v přízemí, která je řešena prolínáním jednotlivých funkčních prostorů, ukrývá 

reprezentační prostory – barový typ kuchyně, hostinský pokoj či salonek, obývací pokoj a 

vstup s galerií s přirozeným osvětlením pomocí světlíku. V obývacím prostoru dominuje 

prosklená kruhová fasáda s vertikální zahradou. Obytná část je situována k jiţní straně a je 

výrazně prosklená. Proti nadměrnému oslunění jsou obytné místnosti chráněny ţaluziemi a 

převislou plochou střechou. Horní patro tvoří klidovou zónu, zahrnující loţnice pro 

manţelský pár a děti, koupelny a obývací pokojem s pracovnou. Stání pro dvě auta,  je 

situováno na východní straně objektu. 
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Vnější plochy obvodových stěn objektu převaţuje bílá omítka (Porotherm Universal), 

dekorační prvek je navrţen z dřeveného obkladu – západní červený cedr (Thuja Plicata). 

Na jiţní straně objektu dominuje prosklená kruhová fasáda Schüco SMC 50, ukotvena do 

ocelového skeletu s protisluneční ochrana CTB předsazená před fasádou. Okna a dveře 

rodinné vily jsou hliníková, Schüco okna AWS, Schüco ASS 50 posuvné dveře a vstupní 

dveře Schüco hliníkový dveřní systém ADS. 

Objekt je ukončen plochou střechou se střešním světlíkem. 

Stavebně technické řešení  

Stavebně technické řešení novostavby bude v souladu s poţadavky vyhlášky č.502/2005 Sb. o 

obecných technických poţadavcích na výstavbu. 

Novostavba má dvě nadzemní podlaţí, podzemní podlaţí zasahuje pouze do části novostavby, 

kde se nachází hudební sál se zázemím a technická místnost. V prvním nadzemním podlaţí se 

nachází zádveří s galerií, obývací pokoj, salonek, kuchyň s jídelnou a komorou, sociální 

zařízení. Ve druhém nadzemním podlaţí se nacházejí loţnice, sociální zařícení, šatna a 

obývací pokoj s pracovnou. Výškový rozdíl mezi podlaţím je překonán schodištěm.  

Zastřešení objektu je navrţeno jako plochá jednoplášťová  střecha. Nosné prvky objektu jsou 

v  podzemním podlaţí z monolitického ţelezobetonu a vnitřní nosné prvky z broušených cihel 

na tenkovrstvou maltu. Nosné prvky v nadzemním podlaţí jsou z broušených cihel na 

tenkovrstvou maltu.  Fasáda je tepelně izolována kontaktním zateplením a omítnuta bílou 

omítkou. Prosklená fasáda na jiţní straně novostavby je zhotovena na základě modulární 

fasády Schüco, ukotvena do ocelového skeletu. Stropní konstrukce jsou řešeny jako 

kombinace stropní konstrukce tvořeného cihelnými vloţkami a keramobetonovými  stropními 

nosníky. V kruhové části dispozice je stropní ţelezobetonová konstrukce odlehčena pomocí 

ocelových profilů a široké ohýbané oceli. 

Zemní práce 

Dle vytyčovacího plánu bude provedeno vytyčení stavby na pozemcích s p.č. 4643, 4515/1. 

Přípravné práce budou provedeny před započetím zemních prací a výkopů. 
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Na staveništi bude sejmuta ornice o tl. 200 mm, dále bude pouţita na terénní úpravu po 

dokončení stavby. Výkop jámy bude prováděn strojně, v případě potřeby dočištěn ručně. 

Stavební jáma bude zabezpečena v souladu s BOZP. Dno výkopové jámy bude opatřeno 

podsypem ze štěrkopísku fr. 16 o tl. 200 mm, který bude zhutněn dle poţadavků stanovených 

v ČSN 72 1006. 

Základy 

Základy je nutné dimenzovat na únosnost základové spáry a na minimální nezámrznou 

hloubku v dané lokalitě výstavby. Zaloţení objektu bude na základových patkách 

z ţelezobetonu třídy C 20/25 o rozměrech 900 x 740 mm do hloubky cca 4,0 m pod terén. Pod 

objektem bude proveden základový pás z ţelezobetonu třídy C 20/25 a dále bude 

vybetonovaná ţelezobetonová deska třídy C 20/25 o tl. 150 mm s kari sítí Ø6/Ø6/ oka 

100/100 mm. Na podkladní beton bude dána izolace proti zemní vlhkosti asfaltový pás 

Glastek 40 Special mineral tl. 4mm a dále se provede tepelná izolace Rigips EPS 100 Z tl. 100 

mm. 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Ochrana stavby proti zemní vlhkosti a podpovrchové vodě bude zajištěna svislou a 

vodorovnou izolací z asfaltových pásů Glastek 40 special mineral. 

Izolace proti radonu 

Průzkum neprokázal zvýšenou hodnotu radonu pronikajícího z podloţí. Případnou nízkou 

hodnotu radonového rizika zachytí izolace proti zemní vlhkosti. 

Svislé nosné konstrukce 

Nosná konstrukce objektu v 1.NP a 2.NP je zděná. Nosná konstrukce v 1. PP je 

z monolitického ţelezobetonu třídy C 20/25 .  

V nadzemních  podlaţí bude svislá obvodová konstrukce provedena z broušených cihel 

Porotherm Profi 440 na maltu Porotherm Profi DBM a z vnější strany tepelně izolována EPS 

tl. 140 mm, opatřena bílou omítkou. Vnitřní svislá nosná konstrukce z broušených cihel 

Porotherm Profi 240 na maltu Porotherm Profi DBM, opatřeny tenkovrstvou bílou omítkou. 

Svislá nosná konstrukce v 1. PP je navrţena ze ţelezobetonu C20/25, tl. 440 mm (nutné 

posouzení statikem) a odizolování se provede XPS tl. 120 mm. 
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Nosné ocelové sloupy v 1.NP  mají kruhový průřez 300 mm, opatřen jednovrstvým 

antikorozním nátěrem UMW LF a protipoţárním nátěrem NO BURIN PLUS. Na ocelové 

sloupy se sklonem 80° je ukotvena modulární fasáda Schuco SMC 50. Ocelové sloupy budou 

chemicky kotveny do monolitické ţelezobetonové stěny svislé v 1. PP. Ocelové sloupy 

vytvářejí půdorysně půlkruhovou výseč o poloměru 4m.  

Svislé nenosné konstrukce 

Svislé nenosné konstrukce v podlaţích jsou zhotoveny z broušených tvárnic Porotherm Profi 

115 na maltu Porotherm Profi DBM, opatřeny tenkovrstvou bílou omítkou. 

Vodorovná konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1. PP, 1. NP a 2. NP budou řešeny jako kombinace stropní konstrukce 

tvořeného cihelnými vloţkami MIAKO a keramobetonovými  stropními POT nosníky a 

odlehčené betonové stropní desky pomocí ocelových profilů HEB 260, S 355 J2, ocelových 

profilů U 260, S 366 J2, ocelový profilů I 180, S 355 J2 a široce ohýbaných  ocelových 

profilů  TR 50/250, celkové tloušťky stropní konstrukce 290 mm. 

Schodiště 

Schodiště vedoucí z 1. PP do 1.NP je navrţeno jako monolitické ţelezobetonové třídy C 

20/25. Schodiště je zakřivené, kdy nástupní rameno je uloţeno na základové desce, podesta a 

jednotlivé stupně jsou uloţeny do ŢB  svislé konstrukce, výstupní rameno směřující do 1.NP 

objektu je uloţeno na monolitickém ŢB stropu. Šířka schodišťového ramene je u nástupního 

ramene 1400 mm a směrem k výstupnímu rameni se šířka zmenšuje na 1100 mm, šířka stupně 

300 mm, výška stupně 165 mm. Počet stupňů v jednom rameni je 14 a v druhém rameni 10. 

Povrchová úprava nášlapné vrstvy schodiště, totoţná s povrchem podlah, je dřevěný obklad 

z červeného západního cedru. Schodiště je opatřeno dřevěným zábradlím. Výška zábradlí je 

900 mm.  

Schodiště vedoucí z 1.NP do 2.NP  je zakřivené a jednotlivé stupně budou vytvořeny 

z tvrzeného skla (stupnice i podstupnice) nesené ocelovými profily, kotvené v nosné zděné 

konstrukci. Šířka schodišťového ramene je 1100 mm, šířka stupně 300 mm, výška stupně 170 

mm. Počet stupňů v nástupním rameni je 11 a ve výstupním rameni 10. Schodiště je opatřeno 

skleněným zábradlím z bezpečnostního skla s ocelovým madlem. Výška zábradlí je 900 mm.  
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Střešní konstrukce 

Nosnou konstrukci střechy tvoří keramobetonové  stropní POT nosníky a cihelné vloţky 

MIAKO. Střešní konstrukce nad kruhovou dispozicí je řešena odlehčenou stropní ŢB deskou, 

pomocí ocelových profilů HEB 260, S 355 J2, ocelových profilů U 240, S 366 J2, ocelový 

profilů I 180, S 355 J2 a široce ohýbaných ocelových profilů TR 50/250, celkové tloušťky 

stropní konstrukce 290 mm. Střecha je plochá, zateplená, jednoplášťová. Spád střechy je 

tvořen pomocí tepelné izolace EPS. Střecha je odvodněna dovnitř dispozice pomocí dvou 

střešních vtoků, dále přepadem v atikové části. Střecha nad prosklenou fasádou je odlehčena 

pomocí ocelových profilů IPE 180 a IPE 160. Střecha nad prosklenou fasádou je odvodněna 

vně dispozic pomocí jednoho vtoku a přepadu v atice. 

Nad místností galerie v 1.NP a schodišťovým prostorem  je střecha prosklená střešním 

světlíkem.  

Skladba střechy: 

HYDROIZOLACE  FATRAFOL 810      1,5 mm 

TEPELNÁ IZOLACE RIGIPS EPS - SPÁDOVÉ KLÍNY    240 mm 

PAROTĚSNÁ IZOLACE FOALBIT AL S 40       4,2 mm 

STROPNÍ KOMSTRUKCE POROTHERM      290 mm 

OMÍTKÁ VÁPENOCEMENTOVÁ BÍLÁ         1,5 mm 

Skladba střechy nad prosklenou fasádou: 

HYDROIZOLACE FATRAFOL 810      1,5 mm 

FILTEK V          - 

SG Combi Roof 30 M        240 mm 

DAKO - KSD – R         - 

TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/250         50 mm 

OCELOVÝ PROFIL IPE 180       180 mm 

DŘEVĚNÝ OBKLAD          20 mm 

Střešní krytina 

Střešní krytina je pás hydroizolační fólie Fatrafol 810. tl. 1,5 mm 
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Výplně otvorů 

V  objektu budou osazena okna hliníková Schüco okna AWS, kotvená do nosného roštu 

rámového zasklení. Zasklení je zhotoveno izolačním dvojsklem. Kování oken je systému 

Schüco. Vnější dveře budou posuvné hliníkové systému Schüco ASS 50. Vnitřní dveře budou 

dřevěné. Vstupní dveře budou hliníková systému Schüco ADS. Výpis otvorů je proveden 

v projektové dokumentaci. 

Překlady  

Překlady jsou navrţeny Porotherm 7 a ţelezobetonové monolitické překlady. 

Specifikace překladů jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. 

Podlahy  

V rodinné vile se navrhlo pět druhů podlah jejichţ úprava povrchů v jednotlivých místnostech 

se liší, vzhledem k jejímu uţívání. V podzemním podlaţí  je tloušťka podlahy 225 mm, 

v nadzemních podlaţí je tloušťka podlahy 145 mm. 

Skladba podlahy ukončená dřevěnou lištou ( viz. výkresová dokumentace):  

PLOVOUCÍ PODLAHA           10 mm 

PĚNOVÁ PODLOŢKA             5 mm 

CEMENTOVÝ POTĚR + SYSTÉMOVÁ DESKA REHAU               105 mm 

SEPARAČNÍ FOLIE             1 mm 

RIGIPS EPS 100 Z          100 mm 

ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL          4 mm 

PENETRAČNÍ NÁTĚR DEPRIMER            - 

PODKLADOVÝ BETON C12/15          150 mm 

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP        200 mm 

Skladba podlahy ukončená PVC okrajovou lištou ( viz. výkresová dokumentace):  

LAMINÁTOVÁ PODLAHA            10 mm 

PĚNOVÁ PODLOŢKA               5 mm 

CEMENTOVÝ POTĚR                      105 mm 

SEPARAČNÍ FOLIE                1 mm 

RIGIPS EPS 100 Z                        100 mm 
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ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL                   4 mm 

PENETRAČNÍ NÁTĚR DEPRIMER           - 

PODKLADOVÝ BETON C12/15        150 mm 

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP        200mm 

Skladba podlahy ukončená dřevěnou lištou ( viz. výkresová dokumentace):  

PLOVOUCÍ PODLAHA          10 mm 

PĚNOVÁ PODLOŢKA            4 mm 

CEMENTOVÝ POTĚR + SYSTÉMOVÁ DESKA REHAU     60 mm 

SEPARAČNÍ FOLIE            1 mm 

RIGIPS EPS 70 Z           70 mm 

PENETRAČNÍ NÁTĚR DEPRIMER               - 

STROPNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE       290 mm 

Skladba podlahy ukončená keramickým soklem ( viz. výkresová dokumentace):  

KERAMICKÁ DLAŢBA           10 mm 

STAVEBNÍ LEPIDLO KERAFLEX (MAPEI)          5 mm 

CEMENTOVÝ POTĚR + SYSTÉMOVÁ DESKA REHAU      55 mm 

SEPARAČNÍ FOLIE              1mm 

RIGIPS EPS 70 Z            70 mm 

ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL         4 mm 

PENETRAČNÍ NÁTĚR DEPRIMER           -  

PODKLADOVÝ BETON C12/15         150 mm 

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP           200 mm 

Skladba podlahy ukončená keramickým soklem ( viz. výkresová dokumentace): 

KERAMICKÁ DLAŢBA            10 mm 

CEMENTOVÝ POTĚR + SYSTÉMOVÁ DESKA REHAU        64 mm 

SEPARAČNÍ FOLIE               1 mm 

RIGIPS EPS 70 Z              70 mm 

PENETRAČNÍ NÁTĚR DEPRIMER             - 

STROPNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE                    290 mm 
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Hydroizolace a parozábran 

Jako izolace proti zemní vlhkosti je navrţena hydroizolace z asfaltového pásu Glastek 40 

Special minerál tl. 4 mm. Hydroizolace je vytaţená do výšky min. 300 mm nad terén.  

Ve skladbě jednoplášťové ploché střechy je navrţena hydroizolace Foalbit AL S 40, tl. 4,2 

mm. 

Tepelná izolace 

Kontaktní zateplení vnější obvodové stěny je řešeno pěnovým polystyren Isover EPS 70 S tl. 

140 mm. Tepelná izolace ŢB stěny v 1.NP je navrţena z pěnového polystyrenu SPS 

STYRODUR C 3035 CS tl. 120 mm. 

Ve skladbě podlahy na terénu je navrţena izolacen Rigips EPS 100 Z tl. 100 mm v 1. PP a 70 

mm v 1.NP. Ve skladbě jednoplášťové střechy je navrţena tepelná izolace Rigips EPS 100 

Z tl. 240 mm.    

Úprava povrchů 

V interiéru jsou navrţeny jednovrstvé omítky Porotherm Universal. Vnitřní omítky budou 

 dokončeny bílou malbou Primalex Plus. Vnější omítka na kontaktním zateplovacím systému 

připevněná ke zděné obvodové konstrukci, se omítne Porotherm Universal, bílé barvy. 

V místnostech se sociálním zařízení jsou pouţity obklady typu Rako o rozměrech 200 x 250 

mm, 250 x 175 mm v 1. PP, obklady typu Rako o rozměrech 250 x 250 mm, 250 x 135 mm 

v 1.NP, obklady Rako o rozměrech 250 x 250 mm, 250 x 75 mm v 2.NP. V místnostech se 

sociálním zařízení jsou obklad do výšky 2 775 mm v 1. PP, 2 885 mm v 1.NP a 2 575 mm 

v 2.NP. V kuchyni jsou navrţeny keramické obklady do výšky 2 m. 

Podhledy  

V 1. PP (kromě technické místnosti) jsou navrţeny akustické podhledy Rigips. Akustický 

systém Rigips je zavěšen pomocí hliníkových roštů na stropní konstrukci. Podhledy jsou 

umístěny ve výšce 3 025 mm nad podlahou, tloušťka akustických desek je 10 cm a vzduchová 

neprůzvučnost Rw je 60 dB. V podhledu jsou vedeny rozvody instalací a TZB. 

Truhlářské výrobky 

Viz. Výpis truhlářských výrobků 
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Klempířské výrobky 

Viz. Výpis klempířských výrobků 

Zámečnické výrobky 

Viz. Výpis zámečnických výrobků 

c) napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury  

Přípojky inţenýrských sítí budou vedeny z ulice Krásnopolská.  Dopravní napojení k objektu 

bude vedeno ze silnice Krásnopolská  navázáním na jednosměrnou komunikaci k zástavbě 

rodinných domů. 

d) řešení technické a dopravní infrastruktury  

Přípojky budou napojeny na stávající inţenýrskou infrastrukturu dle výkresu architektonické 

situace uvedeného v projektové dokumentaci. 

Řešení dopravní infrastruktury bude z komunikace Krásnopolská. Na parcele bude k východní 

straně objektu situována garáţ pro dvě stání a dvě parkovací místa. Úprava povrchů 

parkovacích míst bude ze zámkové dlaţky tl. 80 mm ukončené betonovými obrubníky. 

e) vliv stavby na životní prostředí 

 Stavba ani realizace stavby nebudou mít negativní vliv na ţivotní prostředí svého okolí 

v průběhu i po dokončení výstavby rodinné vily. V průběhu realizace stavby můţe dojít k 

negativnímu ovlivnění ţivotního prostředí v bezprostředním okolí – hluk, prach, zvýšená 

frekvence nákladní dopravy. Po ukončení výstavby rodinné vily se stav ţivotního prostředí 

vrátí do původního stavu. Odpady, které vzniknou v průběhu výstavby se odvezou na řízenou 

skládku, popřípadě zlikvidovány dle platných ustanovení. Nakládání s odpady je v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. zákon o odpadech. Zemina, která bude uloţena na pozemku, během 

výstavby bude pouţita pro terénní úpravy pozemku. 

f) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

Průzkum neprokázal zvýšenou hodnotu radonu pronikajícího z podloţí. Případnou nízkou 

hodnotu radonového rizika zachytí izolace proti zemní vlhkosti. 
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g) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Údaje je o podkladech pro vytyčení stavby jsou dostupné na www.cuzk.cz a z mapy 

územního plánu města Ostravy. Vytyčení stavby bude dle souřadnicového systému  

S -JTSK. 

h) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Členění stavby a jednotlivých stavebních a inţenýrských objektů je v projektové dokumentaci 

uvedeno. Řešený projekt rodinné vily je značen S01. 

i) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich minimalizace 

Stavba rodinné vily nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. V průběhu 

realizace stavby můţe dojít k negativním účinkům na okolní pozemky a stavby vlivem hluku, 

prachu, zvýšení nákladní dopravy. 

j) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Stavební práce budou v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy. Stavební práce 

budou vykonávat pověřené osoby pod dohledem dle platných ustanovení. Pracovníci budou 

vlastnit ochranné pomůcky z důvodu bezpečnosti práce. Bezpečnost je zajištěna v souladu se 

zákonem č. 262/2006 Sb. zákoník práce.  

2. Mechanická odolnost a stabilita  

Konstrukce stavby jsou navrţeny a provedeny tak, aby nedošlo ke zřícení stavby popřípadě 

její částí, k většímu stupni přetvoření v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce či 

poškození staveb v případě, kdy následek je neúměrný původní příčině. 

3. Požární odolnost 

Poţární ochrana stavby není součástí BP. 

 

 

http://www.cuzk.cz/
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Realizace stavby ani samotná stavba nebude mít negativní vliv na stávající ţivotní prostředí.  

Objekt je odvětráván přirozeně i nuceně pomocí vzduchotechniky umístěné v mezeře mezi 

stropní konstrukcí a zavěšeným podhlede v prvním podzemním podlaţí. 

5. Bezpečnost při užívání  

Jednotlivé konstrukce stavby a zařízení je doporučeno pravidelně kontrolovat a revidovat dle 

příslušných ČSN. Vhodné je vykonávat průběţnou údrţbu. Poţadavky na stavbu jsou 

v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických poţadavcích na stavbu.  

6. Ochrana proti hluku 

Ochranu proti případnému hluku z exteriéru během uţívání stavby zajišťuje navrţený 

obvodový plášť. Konstrukce daného objektu je navrţena tak aby splňovaly stanovené 

poţadavky příslušných norem. Ochrana proti hluku v 1. PP je řešena pomocí speciálního 

podhled. Pohled je zavěšený na speciálních pruţných závěsech s modifikovaným nosným 

roštem z tenkostěnných systémových Rigips profilů opláštěných dvěma vrstvami akustických 

desek.  

7. Úspora energie  

Stavba je navrţena tak, aby nedocházelo k neţádoucím únikům nebo ziskům tepla. Kostrukce 

objektu jsou navrţeny tak, aby splňovaly příslušná ustanovení normy ČSN 73 0540-2 a 

vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. 

8. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Stavba se nenachází v ochranných či bezpečnostních pásmech a parcela není na 

poddolovaném území. Průzkum neprokázal zvýšenou hodnotu radonu pronikajícího z podloţí. 

Případnou nízkou hodnotu radonového rizika zachytí izolace proti zemní vlhkosti. 

9. Ochrana obyvatelstva 

Stavba nebude mít negativní vliv na ochranu obyvatelstva. Při realizaci stavby budou 

dodrţeny  BOZP. 

10. Inženýrské stavby  

a) odvodnění územní včetně zneškodňování odpadních vod 
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Odvodnění území i zneškodnění odpadních vod objektu bude odvedeno kanalizační přípojkou 

do veřejného kanalizačního řádu v ulici Krásnopolská. Vedení kanalizační přípojky je 

uvedeno ve výkrese C 01. Výpočet mnoţství splaškových a dešťových vod není součástí BP. 

b) zásobování vodou 

Novostavba bude zásobována pitnou vodou přes vodovodní přípojku, která je napojena na 

veřejný vodovodní řád v ulici Krásnopolská. Vedení přípojky je zakresleno ve výkrese C 01. 

Výpočet mnoţství pitné vody není součástí BP. 

c) zásobování energii 

Novostavba je zásobována elektrickou energií z nebliţšího podzemního vedení, které se 

nachází v úrovni komunikace ze směru ulice Krásnopolská. Bude provedena přípojka dle 

výkresu C 01. 

d) řešení dopravy  

K novostavbě bude napojena nová příjezdová cesta navazujicí na vedlejší jednosměrnou 

komunikaci vedoucí z ulice Krásnopolská. Podrobné řešení dopravní situace není předmětem 

BP. 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Terénní úpravy budou provedeny na celém staveništi. Po dokončení stavby a upravení terénu 

se vysázejí nové travní koberce, okrasné keře, stromy a rostliny. 5ěšení vegetačních úprav 

okolí stavby je prací zahradního architekta a není součástí BP. 

f) elektronické komunikace 

Napojení objektu na sdělovací sítě bude provedeno přípojkou vedoucí z veřejné sítě. 

11. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení stavby 

Výrobní a nevýrobní technologická zařízení není součástí BP. 
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C.  SITUACE STAVBY 

 

C 01 Architektonická situace   M 1:200 

C 02 Vytyčovací výkres   M 1:200 

Situace a vytyčovací výkres jsou obsahem výkresové dokumentace. 

 

D.  DOKLADOVÁ ČÁST 

 

a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 

projektové dokumentace 

Není součásti řešení BP 

b) Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energie 

Není součásti řešení BP. 

 

E.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

1. Technická zpráva 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště 

Objekt a jeho přístupová komunikace se nacházejí v příměstské části Ostrava – Poruba na 

parcelách č. 4643, 4515/1. Přístup k objektu je moţný z komunikace Krásnopolská. Pozemek 

je rovinatý, v katastru nemovitostí je veden jako orná půda. Celková plocha pozemku je 1 200 

m². Deponie ornice a zemina získaná při výkopových prací bude uloţena na pozemku a při 

dokončovacích pracích pouţita pro dokončovací terénní úpravy. Při realizaci stavby bude 

provedeno mobilní oplocení, které po dokončení prací na staveništi bude odebráno. Doprava 

veškerého materiálu bude po místních komunikacích.  
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b) Významné sítě technické infrastruktury  

Na pozemku se nenachází ţádné významné sítě technické infrastruktury. 

c) Napojení stanoviště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

Staveniště bude napojeno na vodovodní přípojku veřejného vodovodu a přípojka elektřiny 

napojená na veřejnou elektrickou síť. 

d) Úpravy z hlediska ochrany třetích osob 

Staveniště nebude přístupné nepovoleným osobám, proto bude provedeno mobilní oplocení a 

tabule s bezpečnostními značkami „Nepovoleným vstup zakázán!“ Všichni pracovníci musí 

být poučeni dle platných předpisů BOZP. 

e) Ochrana veřejných zájmům - uspořádání staveniště 

Uspořádání staveniště bude provedeno v souladu s normami, vyhláškami a zákony o 

bezpečnosti provozu a ochranu území. Dokumentace uspořádání staveniště není součástí BP. 

f) Řešení zařízení staveniště 

Na staveništi budou zajištěny mobilní sociální zařízení a kontejnery. Stavební materiál bude 

ochráněn před nepříznivými klimatickými vlivy. 

g) Popis staveb staveniště vyžadující ohlášení 

Na staveništi nebudou zařízení, které vyţadují ohlášení. 

h) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pro stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, dle 

zákona č.309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby nebude ohroţeno ţivotní prostředí. Po dokončení stavby se obnoví travní 

porost a zeleň. V rámci výstavby bude naloţeno s odpady tak, jak stanovuje zákon č. 185/201 

Sb. o odpadech. 
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j) Orientační lhůty výstavby 

Předpokládaný začátek výstavby: 04/ 2014 

Předpokládaný konec výstavby: 09/ 2015 

2. Výkresová část 

Není součástí BP. 
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F.  DOKUMENTACE STAVBY 

 

Číslo výkresu   Název výkresu   Měřítko   

C 01  Architektonická situace  1: 200    

C 02  Vytyčovací výkres    1: 200    

F 03  Základy     1:50     

F 04  Půdorys 1. PP    1:50    

F 05  Půdorys 1.NP     1:50     

F 06  Půdorys 2.NP     1:50     

F 07  Řez A-A´     1:50     

F 08  Výkres konstrukce stropu 1. PP 1:50     

F 09  Výkres konstrukce stropu 1. NP 1:50     

F 10  Výkres konstrukce střechy  1:50     

F 11  Půdorys střechy   1:50     

F 12  Pohledy JZ, SJ   1:50     

F 13  Pohledy ZJ,VS    1:50      

F 14  Detaily     1:10     

F 15  Vizualizace        

F 16  Specifikace         
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1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1. Architektonické a stavební řešení: 

1.1.1. Technická zpráva 

a) účel objektů  

Stavební objekt je navrţen za účel bydlení. Objekt člení dispoziční řešení na obytnou část 

v 1.NP, 2. NP a hudební sál s vlastním zázemím v 1. PP. Obytná část v přízemí, která je 

řešena prolínáním jednotlivých funkčních prostorů. V obývacím prostoru dominuje prosklená 

kruhová fasáda s vertikální zahradou. Obytná část je situována k jiţní straně a je výrazně 

prosklená. Proti nadměrnému oslunění jsou obytné místnosti chráněny ţaluziemi a převislou 

plochou střechou. Horní patro tvoří klidovou zónu. 

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

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Rodinný dům je navrţen v příměstské oblasti  Ostrava – Poruba. Při řešení konceptu jsem se 

inspirovala grafickým znázorněním noty. Tato inspirace vyplynula z poznání klientů a vznikl 

tak projekt Vila Nota, který plně vyhovoval poţadavkům manţelského páru.  

Forma objektu vytváří podélnou hmotovou kompozici na základně obdélníka a kruhové 

výseče, jehoţ podélná osa probíhá ve směru východ - západ. Rodinná vila člení dispoziční 

řešení na obytnou část v 1.NP, 2. NP a hudební sál s vlastním zázemím v 1. PP. 

Obytná část v přízemí, která je řešena prolínáním jednotlivých funkčních prostorů a ukrývá 

reprezentační prostory.  Obytná část je situována k jiţní straně a je výrazně prosklená. Proti 

nadměrnému oslunění jsou obytné místnosti chráněny ţaluziemi a převislou plochou střechou. 

Horní patro tvoří klidovou zónu. Vnější plochy obvodových stěn objektu převaţuje bílá 

omítka (Porotherm Universal), dekorační prvek je navrţen z dřeveného obkladu – západní 

červený cedr (Thuja Plicata). Na jiţní straně objektu dominuje prosklená kruhová fasáda 

Schüco SMC 50, ukotvena do ocelového skeletu s protisluneční ochrana CTB předsazená 

před fasádou. Okna a dveře rodinné vily jsou hliníková, Schüco okna AWS, Schüco ASS 50 

posuvné dveře a vstupní dveře Schüco hliníkový dveřní systém ADS. Objekt je ukončen 

plochou střechou se střešním světlíkem. 



VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební, Katedra architektury 

VILA NOTA 

 

39 
 

c) kapacita, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

Pozemek       1200 m² 

1. PP           115 m² 

1. NP           170 m² 

2. NP           170 m² 

Zastavěná plocha    1118,44 m² 

Obestavěný prostor     910,60 m³ 

Objekt je orientován hlavní osou ve směru východ - západ, vstup do objektu je navrţen ze 

severní strany. Osvětlení jednotlivých místností je v souladu s ČSN a bude převáţně denní, 

částečně umělé a sdruţené. Ochrana jednotlivých místností proti oslunění je zajištěna 

vnějšími ţaluziemi a převislou konstrukcí na jiţní straně fasády objektu. 

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

objektu a jeho požadovanou životnost 

Vnější plochy obvodových stěn objektu převaţuje bílá omítka (Porotherm Universal), 

dekorační prvek je navrţen z dřeveného obkladu – západní červený cedr (Thuja Plicata). 

Na jiţní straně objektu dominuje prosklená kruhová fasáda Schüco SMC 50, ukotvena do 

ocelového skeletu s protisluneční ochrana CTB předsazená před fasádou. Okna a dveře 

rodinné vily jsou hliníková, Schüco okna AWS, Schüco ASS 50 posuvné dveře a vstupní 

dveře Schüco hliníkový dveřní systém ADS. Objekt je ukončen plochou střechou se střešním 

světlíkem 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Jednotlivé konstrukce objektu jsou navrţeny tak, aby splňovaly příslušná ustanovení ČSN, 

které se týkají tepelně technických vlastností s ohledem na budoucí způsob vyuţití objektu. 

Splnění poţadavků je prokázáno v programu Teplo 2011. Posouzení stavebních konstrukcí 

viz. Tepelné posudky. 
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f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-hydrogeologického 

průzkumu 

Zaloţení objektu bylo provedeno s ohledem na provedený inţenýrsko-geologický průzkum. 

Hladina spodní vody se nachází v hloubce pod základovou spárou. Objekt je zaloţen 

v nezámrzné výšce na základových patkách. 

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

účinků 

 Realizace stavby ani samotná stavba nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí svého 

okolí v průběhu i po dokončení výstavby. V průběhu výstavby vzniknou odpady, které budou 

odvezeny na řízenou skládku, popřípadě zlikvidovány dle platných ustanovení.  Zemina, která 

bude uskladněna na pozemku, během výstavby bude pouţita pro terénní úpravy pozemku. 

h) dopravní řešení 

Dopravní řešení k objektu bude z pozemní komunikace Krásnopolská, kde je navrţeno 

prodlouţení stávající vedlejší jednoproudové komunikace ze směru ulice Krásnopolská .  

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

ochrana 

Průzkum neprokázal zvýšenou hodnotu radonu pronikajícího z podloţí. Případnou nízkou 

hodnotu radonového rizika zachytí izolace proti zemní vlhkosti. 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Budou dodrţeny poţadavky vyhlášky č. 502/2006 Sb. o obecných technických poţadavcích 

na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

G. SPECIALIZACE – TECHNICKÝ DETAIL 

G 01     detail                 M 1:10 

Výkresová část BP 
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5. Výpočtová část 

5.1 Tepelné posudky 

5.1.1 Obvodová stěna 1. NP , 2. NP 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2  

 

 Název konstrukce:   OBVODOVÁ STĚNA 1.NP, 2.NP 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 

   2  Porotherm 44 Profi  0,440       0,180  7,0 

   3  Isover EPS 70 S  0,140       0,044  21,0 

   4  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 

 

 I. Poţadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 

 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Poţadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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 III. Poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 

  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 

 

  Limit pro max. mnoţství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,105 kg/m2,rok 

  (materiál: Isover EPS 70 S). 

  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,105 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0075 kg/m2,rok 

  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,5292 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

 

5.1.2 Obvodová ŢB stěna v 1. PP 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2  

 

 Název konstrukce:   OBVODOVÁ STĚNA 1. PP 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 

   2  Ţelezobeton 1  0,440       1,430  23,0 

   3  Asfaltový pás Glastek 40 speci  0,004       0,350  7500,0 

   4  Styrodur Isover 3035 CS  0,130       0,044  21,0 

 

 I. Poţadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
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  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,930 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 

 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Poţadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 

  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  POŢADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

5.1.3 Plochá střecha 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2  

 

 Název konstrukce:   plochá střecha 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
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Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Stropnice s vloţkami PLM  0,290       1,100  23,0 

   2  Foalbit Al S 40  0,0042       0,210  188240,0 

   3  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,240       0,037  30,0 

   4  Fatrafol 810  0,0015       0,350  12200,0 

 

 I. Poţadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 

 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Poţadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 

  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  POŢADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební, Katedra architektury 

VILA NOTA 

 

45 
 

6. Závěr 

Předmětem bakalářské práce byla vypracována částečná projektová dokumentace stavby pro 

provedení stavby dle zadání bakalářské práce rodinné vily – Vila Nota v Ostravě.  Řešení 

objektu je vyřešeno po stránce technické, estetické i ekonomické. 
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