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Anotace 

BÍLKOVÁ, A.: Rodinný d�m - Velká Polom: Bakalá�ská práce. Ostrava: VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2013, s. 61. Vedoucí práce: Kiszka, 

J. 

P�edm�tem bakalá�ské práce „Rodinný d�m - Velká Polom“ je zpracování �ásti 

projektové dokumentace pro provád�ní stavby dle zadání bakalá�ské práce. Práce �eší celý 

objekt rodinného domu. Projekt vychází z d�íve vypracované architektonické studie v rámci 

semestrální práce Ateliérové tvorby I. Zadání studie obsahovalo n�kolik požadavk� - bydlení 

pro �ty�i osoby, respektování okolí, kryté stání nebo garáž pro jeden osobní automobil. 

Rodinný d�m je navržen tak, aby co nejvíce vyhovoval požadavk�m pro soukromé užívání. 

Dispozi�ní �ešení na podlaží umož�uje d�m rozd�lit do dvou zón. Spole�enská zóna p�ízemí 

maximáln� zajiš�uje kontakt jejích uživatel� a propojuje interiér se zahradou. Zóna patra 

umož�uje dostate�né soukromí. V RD se nachází chodba, samostatné WC, kuchy�, jídelna, 

obývací pokoj, schodišt�, d�tský pokoj, koupelna, ložnice a šatna. Garáž p�ístupná z terénu je 

sou�ástí RD. Forma a výraz objektu respektuje, navazuje a zapadá do krajinného i p�írodního 

rázu okraje obce Velká Polom. Sou�ástí �ešení je i zahrada tvo�ena místními druhy rostlin  

a strom�. 
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Thesis head: Kiszka, J. 

The subject of the thesis "Family House - Velká Polom" is the process of 

implementation of project documentation for construction work according to the bachelor 

work assignment. The thesis concerns of building a family house. The project is based on a 

previously developed architectural study in the area of semester work Atelier construction I. 

The task of the study contained several requirements - housing for four people, respect for the 

enviroment, covered parking or a garage for one car. Family house is designed to meet with 

requirements for private use. The layout of the storey allows the house to be divided into two 

zones. Social zone of ground floor provides maximum contact for their users and connects the 

interior with a garden. First floor provides sufficient privacy. The family house consists of 

corridor, separate toilet, kitchen, dining room, living room, staircase, children's room, 

bathroom, bedroom and dressing room. The garage that is part of the family house is 

accessible from the ground. The form and expression of the building respects, continues and 

fits in with the landscape and the natural character of the edge of the village Velká Polom. 

The solution also includes a garden with local species of plants and trees. 
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1. Úvod 

P�edm�tem této bakalá�ské práce je návrh rodinného domu v obci Velká Polom 

nedaleko m�sta Ostravy. Rodinný d�m je navržen v nové okrajové �ásti Mlýnek ur�ené pro 

bydlení a rekreaci. Parcela se nachází v klidném míst� na mírn� svažitém terénu orientovaném 

východním sm�rem poskytujícím p�íjemný výhled do p�ilehlé krajiny. Vzhledem  

k možnostem další zástavby okolních parcel je rodinný d�m svým usazením a tvarem  

na pozemku navržen tak, aby budoucím uživatel�m poskytoval dostatek soukromí a zárove�

nedošlo k izolaci od okolí. Cílem je návrh rodinného domu umož�ujícího jeho obyvatel�m 

využívat všechny základní standardy p�íjemného a zdravého bydlení, jenž poskytuje nejen 

samotný d�m, ale také p�ilehlá zahrada a blízké okolí. 

Celková kompozice objektu respektuje a využívá tvaru terénu a jeho orientace, 

charakteru p�ilehlé zástavby a okolní krajiny. Rodinný d�m je navržen jako dvoupodlažní 

objekt se sedlovou st�echou, podlouhlého p�dorysného tvaru využívajícího terénní orientaci. 

Sou�ástí p�ízemí je garáž pro jeden osobní automobil. Vzhled domu p�sobí jednoduše  

a funk�n�. 

Bakalá�ská práce navazuje na již vypracovanou architektonickou studii rodinného 

domu ve Velké Polomi, která byla �ešena v ateliérové tvorb� I. Celá práce je vypracována dle 

rozsahu zadání bakalá�ské práce, stavebního zákona �. 183/2006 Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb., 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, do stupn� projektové dokumentace pro provedení stavby.  

Práce se skládá ze dvou �ástí, textové a výkresové. Textová �ást objas�uje �ešenou 

problematiku a je složena z oddílu popisujícího a seznamujícího se sou�asným stavem 

�ešeného území a stavbou, dále z oddílu složeného z pr�vodní a souhrnné technické zprávy 

vypracované v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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2. Sou�asný stav �ešené problematiky 

2. 1 Charakter obce Velká Polom 

Obr. 1 - Schématické znázorn�ní polohy �ešení lokality 

Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji, severozápadn� od Ostravy. 

Leží na státní silnice I/11, která je nejd�ležit�jší spojnicí m�st Ostrava a Opava. Tato silnice 

d�lí obec na dv� �ásti a je významným �initelem jak negativním tak i pozitivním zp�sobem. 

Celková rozloha �iní 1 165 ha. K 1. 1. 2013 je v obci trvale hlášeno 2 004 obyvatel. [1]  

Velká Polom plnila vždy v regionu významnou roli a tomu odpovídá i dobrá 

vybavenost obce - mate�ská škola, devítiletá základní škola, pošta, obecní ú�ad s matrikou  

a stavebním ú�adem se správním územím šesti obcí, dále kulturní st�edisko s knihovnou, 

spole�enským sálem, n�kolika klubovnami a lékárnou. V centru obce se nachází kostel  

sv. Václava jehož historie se datuje od dob P�emyslovc�. Sportovní vyžití v obci nabízí 

T�lovýchovná jednota Velká Polom se svým sportovním areálem a objektem Sokolovny. 



10

2. 2 Charakter parcely 

Navrhovaný Rodinný d�m - Velká Polom se nachází v okrajové �ásti Mlýnek. V této 

�ásti vzniká nová výstavba rodinných dom�. K tomuto rozší�ení obce dochází p�edevším díky 

atraktivit� zap�í�in�né výbornou vybaveností a výhodnou polohou v obci, dobrou dostupností 

a blízkostí m�sta Ostrava. Tyto faktory, spole�n� s trendem bydlení za m�stem, zap�í�inily 

r�st této lokality. 

Lokalita Mlýnek vznikla na jihovýchodním svahu v p�ímé blízkosti starší zástavby  

a zahrad. Zatím poskytuje p�ibližn� 70 parcel na dvou vzniklých ulicích. Orientace svahu 

umož�uje z vyšších poloh p�íjemné výhledy do krajiny. Okolí poskytuje klid a možnost 

rekreace v snadno dostupné p�írod�. Z historického hlediska je zajímavá i nedaleká vodní tvrz 

p�ibližn� z 13. století. Dnes je však ve velmi zchátralém stavu. 

�ešená parcela se nachází v nejsevern�jší �ásti Mlýnek p�ibližn� 500 metr� od centra 

obce a 300 metr� od zmín�né vodní tvrze. Parcela p�ímo sousedí se starší zástavbou. Tato 

poloha poskytuje p�íjemné výhledy východním sm�rem a zárove� poskytuje dostate�ný 

komfort v docházení. P�ístup k pozemku je po nov� zbudované komunikaci ul. Slune�ná  

z východní strany. 
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Obr. 2 - Letecký snímek obce Velká Polom 

Obr. 3 - Místní �ást Mlýnek s �ešenou parcelou 
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3. Metodika �ešení bakalá�ské práce 

3. 1 �ešení rodinného domu ve Velké Polomi 

V architektonické studii zpracované v rámci p�edm�tu Ateliérová tvorba I bylo 

zpracováno kone�né �ešení rodinného domu ve Velké Polomi. Studie je výsledkem mnoha 

analýz a rozbor�, jejichž výb�rem a souhrnem došlo k vytvo�ení objektivního a úm�rného 

�ešení celého objektu nejen v kontextu s okolím.  

Dalším výrazným faktorem spolup�sobícím a utvá�ejícím kone�ný výsledek 

architektonické studie bylo zadání obsahující n�kolik požadavk�, které musely být dodrženy. 

Prvním požadavkem byl výb�r známého architekta z p�edloženého seznamu. Inspirovat se 

prostudováním a pochopením jeho tvorby a následn� vše zhodnotit v koncepci a výsledném 

návrhu stavby. Druhý požadavek byl soust�ed�n na kapacitní a funk�ní prvky. Rodinný d�m 

m�l vyhovovat pot�ebám �ty��lenné rodiny skládající se ze dvou dosp�lých a dvou d�tí, dále 

m�l obsahovat garážové stání pro jeden osobní automobil. 

Rodinný d�m je navržen na okraji nevelké parcely, tak aby využil co nejvíce prostoru 

pro zahradu. V zahrad� je navržen malý sad s ovocnými stromy. Usazení domu v šestimetrové 

vzdálenosti od hranice komunikace a samotného pozemku vytvá�í prostor p�edzahrádky 

sloužící jako komunika�ní �ást s možností dalšího stání pro osobní automobil. Forma domu 

má p�dorysn� i tvarov� jednoduché a funk�ní �ešení, respektuje výškovou hladinu okolních 

staveb a maximáln� využívá orientace a geomorfologie terénu. 

Architektonická studie rodinného domu vy�ešená v rámci Ateliérové tvorby I. Tato 

studie je p�iložena k bakalá�ské práci. 
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3. 2 Návrh rodinného domu ve Velké Polomi 

Architektonická studie rodinného domu byla vy�ešena v rámci Ateliérové tvorby I. 

Tato studie je p�iložena k bakalá�ské práci. Následující obrázky p�edstavují výsledný návrh 

rozpracovaný ve výše zmín�né studii. 

Obr. �. 4 - Perspektiva JV - Architektonická studie AT I 

Obr. �. 5 - Perspektiva SZ - Architektonická studie AT I 
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4. Textová �ást projektové dokumentace pro provád�ní stavby 

(v souladu s vyhláškou �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) 

A. Pr�vodní zpráva 

a) identifika�ní údaje stavby 

Název stavby:   Rodinný d�m - Velká Polom 

Stupe� dokumentace:  Dokumentace pro provád�ní stavby 

Charakter objektu:   Novostavba 

Ú�el objektu:   Bydlení 

Místo objektu:   k. ú. Velká Polom 

Parc. �.:   1152/15 

Kraj:     Moravskoslezský 

Projektant:    Alžb�ta Bílková 

    739 51 Horní Domaslavice 249 

Vedoucí bakalá�ské práce:  Ing. arch. Josef Kiszka 

Konzultant specializace:  Ing. arch. Radim Václavík

Konzultant stavební �ásti:  Ing. Marcela Halí�ová, Ph.D. 

b) údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku,  

o majetkových vztazích 

Jedná se o novostavbu rodinného domu. Celková vým�ra pozemku je 860,49 m2. D�m 

bude situován jako samostatn� stojící objekt na parc. �. 1152/15 v katastrálním území Velká 

Polom. V oblasti je hustá zástavba rodinných dom�. Terén je svažitý (východní orientace). 

Hlavní d�vody umíst�ní v p�edm�tné lokalit� jsou: 

• snadná dosažitelnost a dostupnost 

• dobré napojení na stávající inženýrské sít�

• stavba je v souladu s platným územním plánem 

Zastav�ná plocha objektu:  96,00 m2

Zpevn�ná plocha vjezdu:  16,80 m2

Plocha vstupu:   9,40 m2 
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c) údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Dopravní komunikace: Parcela je napojena na komunikaci s parc. �. 1152/246 (ul. Slune�ná). 

Elektrická energie: Rozvod elektrické energie je veden z východní strany objektu  

z ul. Slune�ná. Bude vytvo�eno nové napojení. 

Voda: Vodovodní �ad je veden z východní strany objektu z ul. Slune�ná. Bude zavedena nová 

vodovodní p�ípojka. 

Kanalizace splašková: �ad splaškové kanalizace je veden z východní strany objektu  

z ul. Slune�ná. Bude vytvo�ena nová kanaliza�ní p�ípojka s revizní šachtou. 

Kanalizace deš�ová: �ad deš�ové kanalizace je veden do vsakovací nádrže umíst�né na JV 

stran� objektu. 

Ohrožení radonem: Nebylo prokázáno ohrožení radonem pronikajícím z podloží. 

Inženýrskogeologický pr�zkum: Hladina podzemní vody se nenachází v úrovni základové 

spáry. Geologie staveništ� neovliv�í složitost výstavby. 

Poddolování: �ešený objekt není ovlivn�n d�lní �inností a nenachází se na poddolovaném 

území.

d) informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky pro hospoda�ení  

s energií a stavebn� technickým posouzením. Všem požadavk�m dot�ených orgán� bylo 

vyhov�no. V p�ípad� pot�eby vycházející z dalších žádostí dot�ených orgán� bude projektová 

dokumentace dopln�na. 

e) informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu: 

• se zákonem �. 183/2006 Sb. Stavebního zákona, vezn�ní pozd�jších p�edpis�

• s vyhláškou �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

• s vyhláškou �. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

• s vyhláškou �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
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Dále pak v souladu s ostatními požadavky dot�ených vyhlášek, zákon� a �eských 

technických norem. Také budou dodrženy požadavky stanovené v NV �. 361/2007 Sb., 

o ochran� zdraví p�i práci, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

f) údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí, pop�ípad�

územn� plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

Objekt rodinného domu je umíst�n a projektován v souladu s územním plánem obce 

Velká Polom a jeho regula�ními podmínkami. 

g) v�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná opat�ení  

v dot�eném území 

Provedení stavby není p�ímo vázáno na žádné v�cné vazby stavby na okolní výstavbu, 

a proto související investice nevzniknou. P�ípadné omezení stanoví investor v rámci zadání 

stavby. 

h) p�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby 

 P�edpokládané zahájení výstavby objektu je v �ervenci 2013. P�edpokládané ukon�ení 

výstavby objektu je v listopadu 2013.

i) statistické údaje o orienta�ní hodnot� stavby v tisících K�, dále údaje o podlahové 

ploše budovy v m2

Údaje o plochách budovy 

Pozemek:   860,49 m2

Zastav�ná plocha objektu:  96,00 m2

Obestav�ný prostor:   658,30 m3

Údaje orienta�ní hodnoty stavby 

Pro výpo�et orienta�ních náklad� na výstavbu objektu (bez DPH) byl použit propo�et. 
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Propo�et stavby 

Pozemek 

Budoucí stavba se nachází na pozemku �íslo 1152/15 katastrálního území Ostrava - 

Velká Polom. Vým�ra pozemku je 860,49 m2. V sou�asné dob� se na pozemku nenacházejí 

žádné sít�. Bude proto pot�eba provést jejich z�ízení. Napojení je možné na stávající rozvody 

v obecní �ásti Mlýnek. V plánu je vystav�t na daném pozemku rodinný d�m na jedno podlaží 

s garáží, sloužící pro bydlení. 

SO 01 Stavební objekt 

Základy: Objekt je založen na základové desce z monolitického železobetonu (beton  

C 20/25) v tl. 150 mm. Objekt není podsklepený. Hloubka základu je 1 330 mm. Pod 

základovou deskou je hydroizolace a št�rkopískový zhutn�ný podsyp tl. 200 mm. 

Konstrukce: Systém obvodového zdiva je tvo�en pórobetonovými tepeln�izola�ními 

tvárnicemi YTONG Lambda + tl. 375 mm a U = 0,229 W/m2*K. 

Strop: Strop je železobetonový monolitický (beton C 20/25) o tl. 250 mm. 

Zast�ešení: Sedlová st�echa se sklonem 25° je tvo�ena d�ev�nými p�íhradovými 

vazníky. Krytina je tvo�ena titanzinkovým plechem odolným proti korozi. 

SO 02 Vjezd 

Vjezd je tvo�en mlatem z minerálního betonu a sypaného p�írodního kamene jemn�jší 

frakce, vše je mechanicky zhutn�no. Okraj je zpevn�n lemováním z kovové pásoviny. 

SO 03 Vstup 

Vstup je stejn� jako vjezd tvo�en mlatem z minerálního betonu a sypaného p�írodního 

kamene jemn�jší frakce, vše je mechanicky zhutn�no. Okraj je zpevn�n lemováním z kovové 

pásoviny. 

SO 04 Terasa 

 Terasa je tvo�ena z mod�ínových desek, položena na št�rkovém podsypu. 

SO 05 P�ípojka elektrického vedení 

Zemní kabelové napojení CYKY 5C x 10 mm2. 
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SO 06 P�ípojka vodovodu 

Vodovodní p�ípojka DN 32 mm, která je napojena k vodovodnímu �adu o DN 80 mm 

mat. PE. 

SO 07 P�ípojka kanalizace 

Splašková voda je svedena do kanalizace o DN 150 mm mat. plast. Deš�ová voda je 

svedena do vsakovací jímky kanalizací o DN 150 mm mat. plast. 

SO 08 Vsakovací jímka 

 Plastová vsakovací jímka HERKULES o objemu 1 600 litr� usazená do výkopu 

obalena geotextílií a obsypaná št�rkem. 

SO 09 Oplocení 

 Oplocení tvo�í sva�ované panely z žárového zinku s drátem tl. 6 mm. Sloupky, vstupní 

branka i brána jsou ze stejného materiálu. 

SO 10 Sadové úpravy 

Tyto úpravy budou provedeny zárove� s dokon�ovacími pracemi. Provede se založení 

trávník� a výsadba okrasných rostlin a strom� (švestky). 
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Cena stavby 

P.�. NÁZEV MJ PO�ET MJ CENA ZA MJ DÍL�Í CENA 

I Pozemek m2 860,5 1 190 (1 400*0,85) 1 024 000 

II Stavební �ást - - - - 

 SO 01 St. objekt m3 658,3 5 000 3 291 500 

 SO 02 Vjezd m2 16,8 879 14 780 

 SO 03 Vstup m2 9,4 879 8 300 

 SO 04 Terasa m2 20,0 735 14 700 

 SO 05 P�ípojka nn m 6 1 067 6 400 

SO 06 P�íp. vodovodu 

p�ípojka 32 mm 

vodom�rná šachta 

m 

ks 

15 

1 

4 300 

15 000 

64 500 

15 000 

SO 07 P�íp. kanalizace 

potrubí DN 150 

kanaliza�ní šachta 

m 

ks 

37 

1 

2 885 

16 600 

109 630 

16 600 

 SO 08 Vsakovací jímka ks 1 11 900 11 900 

 SO 09 Oplocení ks - - 104 800 

SO 10 Sadové úpravy 

stromy (švestky) 

travní sm�s 

ks 

kg 

10 

5 

170 

100 

1 700 

500 

CELKOVÁ CENA (Stavební �ást) [K�] 3 646 900 

III NUS % 1,5 - 55 070 

IV Projektové práce % 10 - 364 690 

V Pr�zkumy % 0,04 - 1 500 

VI Rezerva % 5 - 183 550 

CELKOVÁ CENA BEZ DPH [K�] 5 279 620 
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B. Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

a) zhodnocení staveništ�

Staveništ� se nachází na okraji obce Velká Polom v lokalit� Mlýnek s novou 

zástavbou rodinných dom�. Pozemek je využíván jako louka. Terén se mírn� svažuje 

východním sm�rem. Výšková hladina okolních objekt� je v rozsahu jednoho až dvou 

podlažní. Novostavba RD bude napojena na stávající inženýrské sít� vedoucí ve stávající 

místní komunikaci (ul. Slune�ná), po ní bude také veden p�ístup na pozemek. Staveništ�m 

nebudou dot�eny okolní pozemky. P�ed zahájením stavby bude na pozemku provedena 

skrývka ornice navrhovaného objektu a zpevn�ných ploch. P�i realizaci stavby je nutno 

respektovat ochranná pásma stávajících vn�jších rozvod� inženýrských sítí a za�ízení 

staveništ� musí vyhovovat požadavk�m na�ízení vlády �. 178/2001 Sb. ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�.

b) urbanistické a architektonické �ešení stavby 

Rodinný d�m je navržen na rovinaté louce na okraji obce Velká Polom. V okolí je 

hustá zástavba p�evážn� dvoupodlažních a jednopodlažních rodinných dom�. Výhledy 

jihovýchodním sm�rem jsou velmi p�íjemné, jelikož zatím nejsou v p�ímém okolí parcely 

realizovány další objekty. P�íjezdová komunikace je situována na východní stran� pozemku. 

Z toho d�vodu je RD umíst�n na okraj parcely, aby co nejvíce využil parcelu a její orientaci 

ke sv�tovým stranám. Tímto vznikl prostor pro terasu a klidnou zahradu od silnice odstín�nou 

celou hmotou stavby. 

Hmota RD je �ešena jako dvoupodlažní se sedlovou st�echou z d�ev�ných 

p�íhradových vazník� a krytinou z falcovaného plechu bez p�esah�. Celková kompozice 

domu je jednoduchá a jasná. Prostor p�ízemí je zónou spole�enskou. Patro je zónou relaxace  

a odpo�inku. Koncepce RD respektuje charakter krajiny, okolní zástavbu, terén i orientaci  

ke sv�tovým stranám. Uspo�ádání hmot a dispozice je s využitím vhodných výhled�

vzhledem k orientaci objektu na západ - východ. Fasáda má d�ev�ný mod�ínový obklad  

u n�hož se po�ítá se zm�nou barvy. Vstup a vjezd do garáže je chrán�n záv�t�ím  

s titanzinkového plechu. 
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Hlavní vstup vede do chodby, ze které je vstup do kuchyn�, obývacího pokoje a WC. 

Z obývacího pokoje je možnost vyjít na terasu. Kuchy�, jídelna a obývací pokoj tvo�í jeden 

velký spole�ný prostor. Z obývacího pokoje je p�ístup ke schodiš�ovému prostoru. Garáž je 

p�ístupná samostatným vstupem p�es garážová vrata z prostoru vjezdu. Druhé nadzemní 

podlaží je p�ístupné po schodišti z obývacího pokoje. Hned po výstupu navazuje na schodišt�

chodba se vstupy do d�tského pokoje, koupelny a ložnice. Prostor šatny je p�ístupný pouze  

z ložnice.  

c) technické a konstruk�ní �ešení objektu

Rodinný d�m je navržen jako nepodsklepený, dvoupodlažní. Objekt bude založen  

na monolitických základových pásech. Základ bude železobetonový. Nad základovými pásy 

bude hutn�ný zásyp a železobetonová deska. Svislé nosné a vnit�ní d�lící konstrukce objektu 

jsou vyzd�ny z pórobetonového systému YTONG. V exteriéru je konstrukce obložena 

d�ev�nou fasádou z mod�ínových desek. V interiéru je vnit�ní zdivo omítnuté 

vápenocementovou omítkou YTONG. Vodorovná konstrukce stropu je navržena jako 

monolitická železobetonová stropní deska. St�ešní nosnou konstrukci tvo�í d�ev�né 

p�íhradové vazníky, které nahrazují klasický krov. St�echa bude sedlová ve sklonu 25°. 

St�ešní pláš� tvo�í plechová titanzinkovaná falcovaná krytina. Schodišt� je železobetonové, 

monolitické s d�ev�nou poch�zí vrstvou. Výpln� otvor� jsou navrženy z d�evohliníkových 

profil�, zasklené izola�ním trojsklem. Klempí�ské prvky budou z titanzinku v�etn� st�ešního 

plášt�. Vn�jší zpevn�ná plocha terasy je navržena ze d�eva. Plochy vjezdu a vstupu jsou 

tvo�eny mlatem z minerálního betonu a sypaného p�írodního kamene jemn�jší frakce, 

mechanicky zhutn�ny. Okraj je zpevn�n lemováním z kovové pásoviny. Stavba je objektem 

pro bydlení a nevykazuje žádné odchylky ani anomálie od p�íslušných obecných požadavk�

na výstavbu, souvisejících norem a technických p�edpis�. Všechny konstrukce a technická 

�ešení jsou navrženy tak, aby s rezervou spl�ovaly požadavky �SN, souvisejících stavebních 

p�edpis� a vyhlášky �. 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Zemní práce 

Vyty�ení objektu a inženýrských sítí bude vykonáno p�ed sejmutím ornice, dle 

vyty�ovacího výkresu. Ornice bude sejmuta v tlouš�ce 200 mm a uložena na pozemku v míst�

k tomu ur�eném. Po dokon�ení stavby bude použita p�i terénních úpravách. Zemní práce 
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budou provedeny strojov� a zabezpe�eny v souladu s BOZP. Na parcele nejsou umíst�ny 

žádné budovy, které by musely být odstran�ny.  

Základy 

Objekt bude založen na monolitických železobetonových základových pásech pod 

svislými nosnými konstrukcemi z betonu C 20/25. Základová ŽB deska bude o tl. 150 mm  

a bude opat�ena izolací proti vod� a zemní vlhkosti asfaltovým pásem Bitagit S. Mezi 

základovými pásy a ŽB deskou bude násyp o tl. 200 mm. Z tepeln� technického hlediska 

budou obvodové strany základu opat�eny extrudovaným polystyrenem GEMATHERM X  

o tl. 70 mm. Hloubka založení je 1 330 mm pod svislými nosnými konstrukcemi. V základové 

desce budou z�ízeny prostupy z PVC chráni�ek. 

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 

Pomocí vodorovné izolaci z asfaltových pás� (Bitagit S) na horním povrchu ŽB desky 

bude zajišt�na ochrana stavby proti podpovrchové vod� a zemné vlhkosti. Tato izolace je 

schopna zachytit nízkou hodnotu radonového rizika. 

Svislé nosné konstrukce 

Objekt je navržen z pórobetonového systému od spole�nosti YTONG. Vn�jší 

obvodové zdivo z tvárnic YTONG LAMBDA + tl. 375 mm na tepeln� izola�ní maltu 

YTONG o hodnotách sou�initele prostupu tepla U = 0,229 W/m2*K. Vnit�ní nosné zdivo 

YTONG o tlouš�kách P2-400, P2-500 na maltu vápenocementovou YTONG. Komínové 

t�leso není navrženo. 

Svislé nenosné konstrukce 

 Vnit�ní p�í�ky jsou z pórobetonového systému od spole�nosti YTONG z tvárnic 

tl. 100 mm a tl. 150 mm na tepeln� izola�ní maltu YTONG. 

Vodorovné konstrukce 

Strop prvního nadzemního podlaží je navržen jako jednostrann� vyztužená, 

železobetonová, monolitická deska z betonu t�ídy C 20/25 a tl. 250 mm. Pr�vlak je skryt  

v desce. Stropní konstrukcí procházejí dva otvory pro prostupy sítí. 
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Schodišt�

Bude v jihovýchodním rohu stavby. Navržené jako monolitické železobetonové 

jednoramenné z betonu t�ídy C 20/25. P�ekonává výškový rozdíl 2 950 mm. Po�et stup��  

v rameni je celkov� 16. Rozm�ry jednotlivých stup�� jsou 259 x 178 mm. Ší�ka 

schodiš�ového ramene je 1 100 mm. Nášlapná vstva schodišt� bude opat�ena d�ev�nou 

povrchovou úpravou. Schodišt� je opat�eno d�ev�ným madlem ve výšce 900 mm. 

P�eklady 

P�eklady nad otvory ve zdivu jsou uvedeny ve specifikaci p�eklad� ve výkresové 

dokumentaci. 

St�echa 

St�echa je navržena sedlová ve sklonu 25°. Nosnou konstrukcí st�echy jsou d�ev�né 

p�íhradové vazníky ze d�eva o rozm�rech 150/60 mm a 80/60 mm. Osová vzdálenost nosník�

je 1 000 mm a jsou prostorov� zajišt�ny deskami o rozm�rech 100/25 mm. St�ešním plášt�m 

je plechová falcovaná krytina VMZINC - Antra-zinc v odstínu st�íbrné o tl. plechu 0,7 mm. 

St�echa je odvodn�na vn� dispozici pomocí dvou hranatých pozinkovaných okap� PREFA 

100 mm a �ty� kruhových pozinkovaných svod� PREFA DN 100. 

Skladba st�echy S5 a S6 od exteriéru: plechová krytina VMZINC, pojistná 

hydroizola�ní vrstva Jutadach 150, bedn�ní o tl. 30 mm, prostor p�dy, tepelná izolace mezi 

vazníky ROCKWOOL AIRROCK ND v tl. 250 mm, d�ev�ný vazník 150/60 mm, a parot�sná 

zábrana Bitalbit S tl. 0,5 mm, hliníkový rošt tl. 10 mm, sádrokartonová deska tl. 12,5 mm, 

malba. 

Podlahy 

Konstrukce a nášlapné vrstvy podlah jsou r�zné, blíže jsou popsány ve výkresech  

6 - �ež A - A´ a 7 - �ež B - B´. 

Skladba podlahy S1 od interiéru: Keramická dlažba 200 x 200 mm tl. 7 mm, tmel  

tl. 5 mm, cementový pot�r tl. 65 mm, PE fólie tl. 0,5 mm, tepelná izolace EPS RIGIPS S 

STABIL tl. 100 mm, hydroirolace tl. 1 mm, ŽB deska tl. 150 mm, št�rkový podsyp  

tl. 200 mm, rostlá zemina. 

Skladba podlahy S2 od interiéru: D�ev�ná nášlapná vrstva tl. 9 mm, podložka 

MIRELON tl. 3 mm, cementový pot�r tl. 65 mm, PE fólie tl. 0,5 mm, tepelná izolace EPS 
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RIGIPS S STABIL tl. 100 mm, hydroizolace tl. 1 mm, ŽB deska tl. 150 mm, št�rkový podsyp 

tl. 200 mm, rostlá zemina. 

Skladba podlahy S3 od interiéru: D�ev�ná nášlapná vrstva tl. 7 mm, kro�ejová izolace 

MIRELON tl. 3 mm, cementový pot�r tl. 40 mm,  ŽB stropní deska tl. 250 mm, vnit�ní 

vápenocementová omítka YTONG tl. 15 mm, malba. 

Skladba podlahy S4 od interiéru: Keramická dlažba 200 x 200 mm tl. 7 mm, tmel  

tl. 3 mm, cementový pot�r tl. 40 mm, PE fólie tl. 0,5 mm, ŽB stropní deska tl. 250 mm, 

vnit�ní vápenocementová omítka YTONG tl. 15 mm, malba. 

Výpln� otvor�

Jako výpln� okenních otvor� budou použity d�evohliníková okna s izola�ním 

trojsklem kotvená do nosné obvodové konstrukce. Materiál d�evo a hliník. Sou�initel 

prostupu tepla je U = 0,6 W/m2*K. Vstupní dve�e jsou navrženy s bezpe�nostním 

vícebodovým zámkem. Vnit�ní dve�e jsou hladké. Zárubn� obložkové. Viz. p�íloha  

13 - Specifikace výrobk�.  

Hydroizolace, parozábrany 

V podlaze na terénu bude použita izolace proti zemní vlhkosti a vod� 2 x Bitagit S  

tl. 1 mm. Ukon�ení hydroizolace je provedeno tak, aby byla stavba bezpe�n� ochrán�na p�ed 

nep�íznivým p�sobením vody. Skladba st�ešního plášt� obsahuje parot�snou zábranu Bitalbit 

S tl. 0,5 mm a jako pojistnou hydroizolaci bude tvo�it Jutadach 150. 

Tepelné izolace 

Na tepelnou izolaci podlah nad terénem je navrhnut extrudovaný EPS RIGIPS S Stabil 

200 tl. 100 mm s deklarovaným sou�initelem tepelné vodivosti 
 = 0,034 W/m*K. Z tepeln�

technického hlediska budou obvodové strany základu opat�eny extrudovaným polystyrenem  

o tl. 70 mm o sou�initeli tepelné vodivosti 
 = 0,033 W/m*K. V pat�e je navrhnuta tepelná 

izolace MIRELON na snížení kro�ejové a vzduchové nepr�zvu�nosti. Ve skladb� st�echy je 

navržena tepelná izolace ROCKWOOL AIRROCK ND v tl. 250 mm mezi d�ev�nými 

p�íhradovými vazníky.  

Povrchové úpravy 

Pro místnosti se sociálním za�ízením jsou navrženy obklady 200 x 200 mm do výšky 
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1 500 mm na WC v p�ízemí a do výšky 2 600 mm v koupeln�. Ostatní povrchy interiéru jsou 

z univerzální omítky YTONG a jsou opat�eny bílým nát�rem. Oplášt�ní stavby je �ešeno jako 

lehký obvodový pláš�. Nosnou konstrukci fasády tvo�í d�ev�né lišty kotvené do nosného 

obvodového zdiva. Na roštu bude p�ipevn�n d�ev�ný obklad z mod�ínových desek. Podrobné 

�ešení fasády je vy�ešeno ve výkresu architektonického detailu. 

Truhlá�ské konstrukce 

V objektu jsou zabudovány typové truhlá�ské výrobky. Viz. p�íloha 13 - Specifikace 

výrobk�.  

Klempí�ské konstrukce 

Jsou navrženy z ocelového žárov� pozinkovaného plechu tlouš�ky 1 mm. Viz. p�íloha 

13 - Specifikace výrobk�. 

Záme�nické výrobky 

V objektu jsou zabudovány typové záme�nické výrobky. Viz. p�íloha 13 - Specifikace 

výrobk�. 

P�íjezdové komunikace 

Vjezd a vstup je tvo�en mlatem z minerálního betonu a sypaného p�írodního kamene 

jemn�jší frakce, vše je mechanicky zhutn�no. Okraj je zpevn�n lemováním z kovové 

pásoviny. 

Bezpe�nostní p�edpisy 

P�i vlastní stavební �innosti a dále p�i užívání dokon�ené stavby je nutno dodržovat 

níže uvedené legislativní dokumenty. Základním právním p�edpisem pro provoz je vyhláška 

�ÚBP �. 48/1982 Sb., kterou stanoví základní požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti práce  

a technickým za�ízením v platném zn�ní. K dalším základním p�edpis�m pat�í NV  

�. 378/2001 Sb. - Bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj�  

a ná�adí.  
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d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

P�íjezd na pozemek bude vytvo�en napojením na p�ilehlou stávající komunikaci ulice 

Slune�ná s parc. �. 1152/246. Na pozemku bude zast�ešeno stání pro jeden osobní automobil. 

Objekt bude napojen na inženýrské sít� nov� vybudovanými p�ípojkami vodovodní sít�, 

elektrického vedení a splaškové kanalizace. Deš�ová kanalizace bude svedena do vsakovací 

jímky umíst�né na pozemku. Veškeré sít� jsou umíst�ny v p�ilehlé komunikaci (ul. Slune�ná). 

e) �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu 

Všechny p�ípojky budou p�ipojeny na stávající inženýrské sít� podle výkresu 

koordina�ní situace stavby, jenž je sou�ástí projektové dokumentace. Doprava v klidu je 

�ešena garáží pro jeden OA, dále pak jedním parkovacím místem na p�íjezdové cest�. 

f) vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 

Novostavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prost�edí v pr�b�hu ani  

po dokon�ení výstavby. Všechny odpady vzniklé p�i výstavb� budou odvezeny na �ízenou 

skládku. S odpady bude nakládáno dle zákonu �. 185/2001 Sb. zákon o odpadech, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. Zemina odstran�ná a uložena na pozemku v pr�b�hu stavby se  

po ukon�ení výstavby použije k teréním úpravám. 

g) �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a komunikací 

V navrhovaném RD se neuvažuje s pohybem osob s omezenou schopností pohybu  

a orientace. 

h) pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do projektové 

dokumentace 

Tato �ást není obsažena v tomto projektu. Není p�edm�tem �ešení bakalá�ské práce. 
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i) údaje o podkladech pro vytý�ení stavby, geodetický referen�ní polohový a výškový 

systém 

 Podklady pot�ebné pro vyty�ení objektu jsou p�evzaty z dostupného internetového 

portálu �ÚZK (www.cuzk.cz) a z mapy územního plánu obce Velká Polom. Vyty�ení stavby 

bude provedeno podle vyty�ovacího výkresu, jenž je obsažen projektové dokumentaci. 

j) �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

�len�ní stavebních objekt� je znázorn�no v �ásti projektové dokumentace ve výkresu 

koordina�ní situace stavby. Objekt RD je ozna�en jako SO 01.

Další stavební objekty:  

• SO 02 Vjezd 

• SO 03 Vstup 

• SO 04 Terasa 

• SO 05 P�ípojka elektrického vedení 

• SO 06 P�ípojka vodovodu 

• SO 07 P�ípojka kanalizace 

• SO 08 Vsakovací jímka 

• SO 09 Oplocení 

• SO 10 Sadové úpravy 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními 

ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení 

Novostavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. P�i realizaci budou 

dodrženy všechny stanovené p�edpisy.

l) zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�

Veškeré práce stavby budou provedeny v souladu s bezpo�nostními a technologickými 

p�edpisy. V souladu se zákonem �. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

a dále se zákonem �. 309/2006 Sb., upravujícím další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 
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p�i páci bude zajišt�na bezpe�nost pracovník� stavby. Stavební práce budou provád�t jen 

osoby k tomu pov��ené a zp�sobilé. Ochrannými pom�ckami budou vždy vybaveny všechny 

osoby i pracovníci nacházející se na stavb�. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Všechny konstrukce objektu jsou navrženy a provedeny statickým výpo�tem tak, aby 

nedošlo ke z�ícení objektu �i jeho �ásti, �i k poškození jiných �ástí objektu nebo nedošlo  

k v�tšímu stupni nedovoleného p�etvo�ení zp�sobeného v�tším p�etvo�ením nosné 

konstrukce, které je svým rozsahem neúm�rné p�í�in�.  

3. Požární bezpe�nost 

Tato �ást není obsažena v tomto projektu. Není p�edm�tem �ešení bakalá�ské práce. 

Požární úseky, únikové cesty i východy budou �ešeny tak, aby byly v souladu se zákonem 

�. 133/1985 Sb. o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Objekt RD zajiš�uje dle 

nutných obecných požadavk� nosnost a stabilitu konstrukce po ur�itou dobu, omezuje rozvoj 

a ší�ení ohn� a kou�e objektem i jejich rozší�ení na sousední stavby, dále umož�uje evakuaci 

osob a zví�at a jednotce požární ochrany zajiš�uje bezpe�ný zásah. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

Stavba RD je vyprojektována v souladu s platným zákonem �. 114/1992 Sb. o ochran�

p�írody a krajiny, dále se zákonem �. 185/2001 Sb. o odpadech a zákonem �. 86/2002 Sb.  

o ochran� ovzduší p�ed zne�is�ujícími látkami, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. RD nebude 

zdrojem zne�iš�ování životního prost�edí. Celý objekt lze odv�trat p�irozen� p�es okenní 

otvory. 

5. Bezpe�nost p�i užívání 

RD nebude zhotoven ze zdravotn� závadných stavebních materiál�. P�i výstavb�

budou dodrženy všechny požadavky i doporu�ení od výrobc� a dodavatel� zajiš�ujích 

veškerý materiál použitý na stavb�. Standardním užíváním stavby nejsou osoby vystaveny 

nebezpe�í úrazu. Schodišt� bude opat�eno madlem ve výšce 0,9 m. 
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6. Ochrana proti hluku 

Provoz rodinného domu nevyžaduje proti hluku žádná zvláštní ochranná opat�ení. 

Proti hluku z exteriéru je vnit�ní prostor chrán�n obvodovým plášt�m a navrženou d�ev�nou 

fasádou. Pro dodržení kro�ejové nepr�zvu�nosti je zvuková izolace umíst�na v podlahách  

ve 2. NP. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Stavba RD je navržena tak, aby p�es její navrženou konstrukci nedocházelo  

k nežádoucím tepelným únik�m �i zisk�m a zárov��, aby spl�ovala požadavky  

na energetickou náro�nost budovy dle normy �SN 73 0540-2 a vyhlášky �. 148/2007 Sb. 

o energetické náro�nosti budov. 

8. �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu  

a orientace 

V navrhovaném RD se neuvažuje s pohybem osob s omezenými schopnostmi pohybu 

a orientace. 

9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 

Objekt RD bude minimáln� zatížen hlukovými a smogovými emisemi vzhledem  

ke svému umíst�ní na okraji obce Velká Polom. 

Na pozemku nebylo zjišt�no radonové riziko, p�ítomnost agresivní spodní vody, 

výskyt seismicity ani p�es n�j nevedou ochranná a bezpe�nostní pásma, která by mohla 

ohrozit objekt RD. Není je t�eba �ešit. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Objekt nezp�sobuje žádné negativní vlivy na ochranu obyvatelstva. Fáze výstavby 

bude provád�na v souladu s platnými p�edpisy bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci. 
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11. Inženýrské stavby 

a) odvodn�ní území v�etn� zneškod�ovaní odpadních vod 

Odvodn�ní a zneškodn�ní veškerých odpadních vod stavby bude obstaráno pomocí 

nové kanaliza�ní p�ípojky uvedené ve výkrese koordina�ní situace. Splašková kanalizace 

bude svedena do jednotné kanaliza�ní sít� vedené ulicí Slune�ná. Deš�ová kanalizace bude 

svedena do vsakovací jímky. Výpo�et objemu deš�ové a splaškové vody není sou�ástí této 

bakalá�ské práce. 

b) zásobování vodou  

Zásobování pitnou vodou bude zabezpe�eno pomocí nové vodovodní p�ípojky  

ze stávajícího vodovodního �ádu (ul. Slune�ná) uvedené ve výkrese koordina�ní situace. 

Vodom�rná sestava bude umíst�na v chodb� 1. NP. 

c) zásobování energiemi  

Zásobování elektrické energie bude zabezpe�eno pomocí nové p�ípojky ze stávajícího 

podzemního elektrického vedení nn vedeného v ulice Slune�ná, uvedené ve výkrese 

koordina�ní situace. Rozvad�� elektrom�ru bude umíst�n p�i vstupu na pozemek. 

d) �ešení dopravy  

P�íjezd na pozemek bude z p�ilehlé místní obousm�rné komunikace (ul. Slune�ná)  

s parc. �. 1152/246. 

e) povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav  

Vjezd a vstup je tvo�en mlatem z minerálního betonu a sypaného p�írodního kamene  

s následným mechanickým zhutn�ním. Okraj je zpevn�n lemováním z kovové pásoviny. 

Terasa je d�ev�ná z mod�ínových desek položena na št�rkovém podsypu. Sadové úpravy a 

dokon�ovací práce budou provedeny sou�asn�. Provede se založení trávník� a výsadba 

okrasných rostlin a strom� (švestky). Další zahradní úpravy nejsou sou�ástí �ešení.
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f) elektronické komunikace  

Tato �ást není obsažena v tomto projektu. Není p�edm�tem �ešení bakalá�ské práce. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb 

Tato �ást není obsažena v tomto projektu. Není p�edm�tem �ešení bakalá�ské práce. 
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C. Situace stavby 

1 - Koordina�ní situace stavby M 1:200 

2 - Vyty�ovací výkres M 1:200 

Situace jsou obsaženy ve výkresové dokumentaci této práce. 
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D. Dokladová �ást 

a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v pr�b�hu zpracování projektové 

dokumentace 

Tato �ást není obsažena v tomto projektu. Není p�edm�tem �ešení bakalá�ské práce. 

b) pr�kaz energetické náro�nosti budovy podle zákona o hospoda�ení energií 

Tato �ást není obsažena v tomto projektu. Není p�edm�tem �ešení bakalá�ské práce. 
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E. Zásady organizace výstavby 

1. Technická zpráva 

a) informace o rozsahu a stavu staveništ�, p�edpokládané úpravy staveništ�, jeho 

oplocení, trvalé deponie, p�íjezdy a p�ístupy na staveništ�

Objekt i s p�ístupovou komunikací se nachází v k. ú. Velká Polom v místní lokalit�

Mlýnek na parcele �. 1152/15. P�ístup k objektu je z místní komunikace s parc. �. 1152/246 

(ul. Slune�ná). Pozemek je mírn� svažitý východním sm�rem. Celková vým�ra pozemku je 

860,49 m2 a zastav�ná plocha RD je 96,00 m2. Kolem objektu bude p�ed výstavbou z�ízeno 

provizorní oplocení do ur�ené výšky v souladu s vyhláškou pro BOZP. Deponovaná ornice  

a zemina vzniklá p�i výkopových pracích z�stane uložena na pozemku a p�i dokon�ovacích 

pracích pak použita pro terénní úpravy. 

b) významné sít� technické infrastruktury 

Pozemkem neprochází žádné významné sít� technické infrastruktury. 

c) napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ� apod. 

Na staveništi budou provedeny a napojeny do�asné p�ípojky pro vodu a elekt�inu  

z ve�ejného vodovodního �adu a z ve�ejné elektrické sít�. Odvodn�ní staveništ� bude 

zajiš�ovat provizorní drenážní systém. 

d) úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob, v�etn� nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

P�ístupu t�etích osob bude zabrán�no pomocí provizorního oplocení staveništ�  

po celou dobu výstavby. Oplocení bude v n�kolika místech dopln�no o cedule s nápisem 

„Nepovoleným vstup zakázán.“ Pracovníci budou proškoleni i pou�eni o používání pom�cek 

pro ochranu, o možných nebezpe�ích pádu z výšky a dálších postupech zajiš�ující podmínky 

bezpe�nosti, dle platných zákon� a vyhlášek BOZP. 
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e) uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�

Staveništ� bude uspo�ádáno tak, aby p�edcházelo nep�edvídatelným situacím a 

nedocházelo tak k narušení plynulosti výstavby. Tato �ást není obsažena v tomto projektu. 

Není p�edm�tem �ešení bakalá�ské práce. 

f) �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt�

Deponovaná zemina bude ukládána p�ímo na pozemku na míst� tomuto ú�elu 

ur�eném. P�ed nep�íznivými vn�jšími vlivy musí být stavební materiály chrán�ny. Na parcele 

bude umíst�no mobilní sociální za�ízení a kontejner. 

g) popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení 

Za�ízení, která vyžadují ohlášení se na staveništi nenacházejí. 

h) stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví, 

plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi podle zákona o zajišt�ní 

dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

Práci smí vykonávat jen pracovníci, kte�í jsou pro danou �innost vyškoleni. Pracovníci 

staveništ� musí být proškoleni v souladu s platnými požadavky, vyhláškami a zákony BOZP. 

P�i výstavb� budou dodrženy všechny technologické postupy vyplývající z nárok�, které 

stanoví výrobce materiál� nebo statik. 

i) podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�

P�i výstavb� objektu RD nebude poškozeno životní prost�edí. Po dokon�ení výstavby 

bude založen nový travní porost a vysázeny nové stromy. Po celou dobu výstavby bude 

nakládáno s odpady tak, jak stanovuje zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech v aktuálním zn�ní. 
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j) orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích termín�. 

P�edpokládané zahájení výstavby objektu je v �ervenci 2013. P�edpokládané ukon�ení 

výstavby objektu je v listopadu 2013.

2. Výkresová �ást 

Tato �ást není obsažena v tomto projektu. Není p�edm�tem �ešení bakalá�ské práce. 
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F. Dokumentace stavby 

3 - Základy M 1:50 

4 - P�dorys 1. NP M 1:50 

5 - P�dorys 2. NP M 1:50 

6 - �ez A - A´ M 1:50 

7 - �ez B - B´ M 1:50 

8 - Výkres tvaru stropu M 1:50 

9 - Krov M 1:50 

10 - St�echa M 1:50  

11 - Pohledy jižní a východní M 1:100 

12 - Pohledy severní a západní M 1:100 

13 - Specifikace výrobk�

14 - Vizualizace 

Viz. výkresová �ást bakalá�ské práce. 

1. Pozemní (stavební) objekty 

1. 1 Architektonické a stavebn� technické �ešení 

1. 1. 1. Technická zpráva 

a) ú�el objektu 

Ú�el objektu je d�m k bydlení, navržený jako dvoupodlažní. 

b) zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení a �ešení 

vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Urbanistické �ešení: Návrh urbanistického �ešení vychází z regulativu územního plánu. 

Novostavba je situována vstupem na východ z d�vod� napojení na p�ilehlou komunikaci  

(ul. Slune�ná) s parc. �. 1152/246. RD je dopln�n parkovacím stáním pro jeden OA. 
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Architektonické �ešení: Objekt spl�uje funk�ní ú�elnost, limitované stavební p�edpisy  

a normy. RD svým materiálovým, konstruk�ním a barevným �ešení zapadá do okolní 

zástavby a spl�uje regulativy územního plánu. Je postaven na obdélníkovém p�doryse, 

dvoupodlažní, bez podsklepení a sedlovou st�echou bez p�esah�. D�ev�ná fasáda 

koresponduje s okolním charakterem krajiny a zohled�uje vhodnou orientaci ke sv�tovým 

stranám. 

Dispozi�ní �ešení: Navržené prostorové a dispozi�ní �ešení je patrné z výkresové �ásti 

dokumentace. Hlavní vstup vede do chodby, ze které je vstup do kuchyn�, obývacího pokoje 

a WC. Z obývacího pokoje je možnost vyjít na terasu. Kuchy�, jídelna a obývací pokoj tvo�í 

jeden velký spole�ný prostor. Z obývacího pokoje je p�ístup ke schodiš�ovému prostoru. 

Garáž je p�ístupná samostatným vstupem p�es garážová vrata z prostoru vjezdu. Druhé 

nadzemní podlaží je p�ístupné po schodišti z obývacího pokoje. Hned po výstupu navazuje  

na schodišt� chodba se vstupy do d�tského pokoje, koupelny a ložnice. Prostor šatny je 

p�ístupný pouze z ložnice. V novostavb� se neuvažuje s pohybem osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

Výtvarné �ešení: Výb�r materiálu a barev fasády je v p�írodních tónech zvolen tak, aby mezi 

sebou vytvá�el jemný kontrast. Celkový dojem dotvo�í zele� a sadové úpravy. 

c) kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace, osv�tlení 

a oslun�ní 

Kapacity:   bytová jednotka 

Plocha pozemku:  860,49 m2

Zastav�ná plocha:  96,00 m2

Plocha 1. NP:   96,00 m2

Plocha 2. NP:   96,00 m2

Obestav�ný prostor:  619,20 m3

Parcela je situována východním sm�rem, proto je d�m umíst�n na okraji pozemku tak, 

aby vznikl na západní stran� oslun�ný prostor vhodný k odpo�inku. Dispozice objektu je 

zohledn�na v��i sv�tovým stranám. 
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d) technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na užití objektu  

a jeho požadovanou životnost 

Rodinný d�m je navržen jako nepodsklepený, dvoupodlažní. Objekt bude založen  

na monolitických základových pásech. Základ bude železobetonový. Nad základovými pásy 

bude hutn�ný zásyp a železobetonová deska. Svislé nosné a vnit�ní d�lící konstrukce objektu 

jsou vyzd�ny z pórobetonového systému YTONG. V exteriéru je konstrukce obložena 

d�ev�nou fasádou z mod�ínových desek. V interiéru je vnit�ní zdivo omítnuté 

vápenocementovou omítkou YTONG. Vodorovná konstrukce stropu je navržena jako 

monolitická železobetonová stropní deska. St�ešní nosnou konstrukci tvo�í d�ev�né 

p�íhradové vazníky, které nahrazují klasický krov. St�echa bude sedlová ve sklonu 25°. 

St�ešní pláš� tvo�í plechová pozinkovaná falcovaná krytina. Schodišt� je železobetonové 

monolitické s d�ev�nou poch�zí vrstvou. Výpln� otvor� jsou navrženy z d�evohliníkových 

profil�, zasklené izola�ním trojsklem. Klempí�ské prvky budou z titanzinku v�etn� st�ešního 

plášt�. Vn�jší zpevn�ná plocha terasy je navržena z d�eva. Plochy vjezdu a vstupu jsou 

tvo�eny mlatem z minerálního betonu a sypaného p�írodního kamene jemn�jší frakce, 

mechanicky zhutn�ny. Okraj je zpevn�n lemováním z kovové pásoviny. Stavba je objektem 

pro bydlení a nevykazuje žádné odchylky ani anomálie od p�íslušných obecných požadavk�

na výstavbu, souvisejících norem a technických p�edpis�. 

e) tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�

Tepeln� technické vlastnosti všech materiál� a výplní otvor� spl�ují veškeré 

normativní p�edpisy, tepeln� technické vlastnosti a požadavky �SN 73 0540. Navrhžené 

pórobetonové zdivo YTONG spl�uje vysoké nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci 

st�ny. Vn�jší obvodové zdivo YTONG LAMBDA + p�ináší úspory ve vytáp�ní a zaru�ují 

standard energeticky úsporné stavby s hodnotou U = 0,229 W/m2*K (energetický štítek - B). 

Výpln� otvor� od spolešnosti ALBO s d�evohliníkovým rámem a izola�ním trojsklem  

hodnoty U = 0,6 W/m2*K. Na tepelnou izolaci podlah nad terénem je navržen EPS RIGIPS S 

Stabil 200 tl. 100 mm. V pat�e je navržena tepelná izolace ROCKWOOL Steprock s 

požadavky na snížení kro�ejové a vzduchové nepr�zvu�nosti. Ve skladb� st�echy je navržena 

tepelná izolace ROCKWOOL AIRROCK ND v tl. 250 mm. 
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f) zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického 

hydrogeologického pr�zkumu 

Základy jsou �ešeny jako monolitické železobetonové pásy z betonu C 20/25 s ŽB 

deskou o tl. 150 mm. Mezi základovými pásy je hutn�ný násyp v tl. 200 mm. Hloubka 

založení základu je 1 330 mm. Viz. výkresová �ást výkres �. 3 - Základy. 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných negativních 

ú�ink�

Novostavba nemá negativní vliv na životní prost�edí ani okolní pozemky a stavby. P�i 

realizaci budou dodrženy všechny stanovené p�edpisy, zákony a vyhlášky �ešící ochranu 

životního prost�edí a nakládání s odpady (zákon �. 86/2002 Sb. o ochran� ovzduší, zákon  

�. 185/2001 Sb. o odpadech a zákon �. 254/2001 Sb. o vodách). 

h) dopravní �ešení 

P�íjezd na komunikaci bude napojen na p�ilehlou komunikaci (ul. Slune�ná) s parc. �. 

1152/246. Na pozemku bude stání pro jeden OA. Stání nebude zast�ešeno. 

i) ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová opat�ení 

Nebylo prokázáno žádné ohrožení škodlivými vlivy ani ohrožení radonem 

pronikajícím z podloží. 

j) dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Budou dodrženy požadavky vyhlášky �. 502/2006 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. Stavba je objektem pro bydlení tudíž nevykazuje žádné odchylky 

ani anomálie od p�íslušných obecných požadavk� na výstavbu. 
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G. Specializace - Architektura 

15 - Architektonický detail M 1:25 

Viz. výkresová �ást bakalá�ské práce. 
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5. Výpo�tová �ást 

5. 1 Výpo�et schodišt�

konstruk�ní výška = 2 850 mm 

a) výpo�et výšky a ší�ky schodiš�ových stup��

po�et schodiš�ových stup�� - nr

nr = konstruk�ní výška / návrh výšky stupn�

nr = 2 850 / 178 

n r = 16 stup��

Návrh je 16 stup�� (výšek) v jednom rameni. 

výška stupn� - h

h = konstruk�ní výška / po�et stup��

h = 2 850 / 16 

h = 178 mm 

ší�ka stupn� - b

2*h + b = (600 ~ 630) 

b = (600 ~ 630) - 2*h 

b = (600 ~ 630) - 2*178 

b = 259 mm 

b) výpo�et schodiš�ového ramene 

délka ramene - L

L = (po�et stup�� v jednom rameni - 1)* ší�ka stupn�

L = 16*259 

L = 4 144 mm 
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ší�ka ramene - šr

šr = 1 100 mm 

c) výpo�et odpo�ívadel 

Bez odpo�ívadla. 

d) výpo�et schodiš�ového zrcadla 

Bez schodiš�ového zrcadla. 

e) výpo�et schodiš�ového prostoru  

schodiš�ový prostor - délka - D

D = L + b 

D = 4 145 + 259 

D = 4 403 mm 
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5. 2 Tepeln� technické posouzení

Vyhodnocení výsledk� podle kritérií �SN 730540-2 (2011) 

Podlaha nad terénem S1

Název konstrukce: Podlaha nad terénem S1 

Rekapitulace vstupních dat

Návrhová vnit�ní teplota Ti:   20,0 °C 

Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 °C 

Teplota na vn�jší stran� Te:   -15,0 °C 

Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai: 20,6 °C 

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

Skladba konstrukce

�íslo Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/m*K]  Mi [-] 

1 Dlažba keramická  0,010   1,010   200,0 

2 Tmel    0,005   1,156   19,0 

3 Pot�r cementový  0,065   1,160   19,0 

4 PE fólie   0,0005   0,210   49230,0 

5 Rigips EPS 200 S Stabil (1) 0,100   0,034   40,0 

6 HI Bitagit S   0,001   0,210   14400,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,792+0,000 = 0,792 

Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m = 0,935 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost na vnit�ním 

povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
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Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo tepelné mosty 

a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 

prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce v�etn�

tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem nazna�uje pouze možnosti pln�ní 

požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)

Požadavek:   U,N = 0,38 W/m2*K 

Vypo�tená hodnota:  U = 0,27 W/m2*K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 

Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných most�

(nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na šírení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)

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

2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 

3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2*rok, nebo 3% 

plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,108 kg/m2*rok (materiál: Rigips EPS 200 

S Stabil (1)). 

Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2*rok. 

Vypo�tené hodnoty: V konstrukci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 

Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0111 kg/m2*rok 

Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 0,0248 kg/m2*rok 
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Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN	N. 

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN	N. 

IV. Požadavek na pokles dotykové teploty (�l. 5.3 v �SN 730540-2)

Požadavek:   teplá podlaha - dT10,N = 5,5 °C 

Vypo�tená hodnota:  dT10 = 4,55 °C 

dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

Podlaha nad terénem S2

Název konstrukce: Podlaha nad terénem S2 

Rekapitulace vstupních dat

Návrhová vnit�ní teplota Ti:   20,0 °C 

Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 °C 

Teplota na vn�jší stran� Te:   -15,0 °C 

Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai: 20,6 °C 

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

Skladba konstrukce

�íslo Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/m*K]  Mi [-] 

1 Vlysy    0,007   1,010   200,0 

2 Mirelon   0,003   0,056   42,0 

3 Pot�r cementový  0,065   1,160   19,0 

4 PE fólie   0,0005   0,210   49230,0 

5 Rigips EPS 200 S Stabil (1) 0,100   0,034   40,0 

6 HI Bitagit S   0,001   0,210   14400,0 
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I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,792+0,000 = 0,792 

Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m = 0,937 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost na vnit�ním 

povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 

Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo tepelné mosty 

a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 

prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce v�etn�

tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem nazna�uje pouze možnosti pln�ní 

požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)

Požadavek:   U,N = 0,38 W/m2*K 

Vypo�tená hodnota:  U = 0,26 W/m2*K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 

Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných most�

(nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na šírení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)

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

2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 

3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2*rok, nebo 3% 

plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,108 kg/m2*rok (materiál: Rigips EPS 200 

S Stabil (1)).Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 

m2*rok. 
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Vypo�tené hodnoty: V konstrukci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 

Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0111 kg/m2*rok 

Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 0,0248 kg/ m2*rok 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN	N. 

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN	N. 

IV. Požadavek na pokles dotykové teploty (�l. 5.3 v �SN 730540-2)

Požadavek:   teplá podlaha - dT10,N = 5,5 °C 

Vypo�tená hodnota:  dT10 = 4,55 °C 

dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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6. Záv�r 

 P�edm�tem bakalá�ské práce bylo navrhnout rodinný d�m v obci Velká Polom poblíž 

m�sta Ostrava. Práce je vypracována v rozsahu �áste�né projektové dokumentace stavby pro 

provedení stavby dle zadání bakalá�ské práce a stavebního zákona �. 183/2006 Sb. a vyhlášky 

499/2006 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Bakalá�ská práce m�že být použita jako podklad 

pro provedení zbývající dokumentace pot�ebné k realizaci navrhovaného rodinného domu. 

 Celý objekt je vy�ešen jak po stránce technické tak i estetické. Hlavní myšlenkou bylo 

navrhnout ú�elný rodinný d�m s funk�ním provozem respektujícím okolní prost�edí, 

spl�ujícím mnohdy limitující stavební normy a p�edpisy, obsahující jednoduchou, praktickou, 

nenáro�nou a p�ív�tivou architekturu. Hmota rodinného domu je �ešena jako dvoupodlažní se 

sedlovou st�echou z d�ev�ných p�íhradových vazník� a krytinou z falcovaného plechu bez 

p�esah�. Celková kompozice domu je jednoduchá a jasná. Uspo�ádání hmoty a dispozice 

využívá tvaru terénu, orientace ke sv�tovým stranám a výhled� do krajiny. Fasáda je tvo�ena 

d�ev�ným obkladem u n�hož se po�ítá se zm�nou barvy. Vstup a vjezd do garáže je chrán�n 

záv�t�ím. Vstupní plochy jsou tvo�eny mlatem z minerálního betonu. Forma a použité 

materiály utvá�ejí celkový výraz domu. 

P�i tvorb� této bakalá�ské práci jsem využila všech v�domostí a zkušeností získaných 

p�i studiu. Díky snaze o nalezení nejvhodn�jšího �ešení, konzultacím s vyu�ujícími, 

samostatnému �ešení a uplat�ování nabytých v�domostí, m� tvorba této práce obohatila  

o mnoho poznatk� a �adu ponau�ení. 
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