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ANOTACE  

P edm tem této bakalá ské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby Multifunk ního domu ve dvo e v Holasovicích. Náplní tohoto objektu je 

prodejna, kade nictví, ordinace léka e a dv  bytové jednotky. Objekt je samostatn  stojící 

v zástavb  hospodá ských budov dvora, dvoupodlažní, kde ve vstupním podlaží jsou umíst ny 

provozovny pro ve ejnost, v druhém nadzemním podlaží jsou byty. 

Bakalá ská práce je rozd lena do n kolika ástí. Textová ást je tvo ena pr vodní 

zprávou, souhrnnou technickou zprávou a dokumentací stavebního objektu. Sou ástí textové 

ásti je tepeln  technický posudek. Samostatnou p ílohou je výkresová ást. 

ABSTRACT  

The subject of this work was the preparation of project documentation for construction 

of multifunctional building in the courtyard in Holasovice. The content of this object is store, 

hairdressers, doctor's office and two residential units. The house is a detached in the area of 

farm buildings, two floors, where in the entry level is located the facility to the public, on the 

second floor are apartments.  

The thesis is divided into several parts. The text part is formed accompanying report, 

a summary technical report and documentation of the building. The termal technical report is 

in the part of the text. The drawing part is in the separate annex. 
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Seznam použitého zna ení 

ArchiCad – program podporující po íta ové projektovaní 

Artlantis – program pro zpracovaní vizualizací  

BOZP – bezpe nost a ochrana zdraví p i práci  

B.p.v. – výškový systém Balt po vyrovnaní  

C 25/30 – beton, krychlová / válcová pevnost  

. – íslo  

R – eská republika  

SN – eská technická norma  

DPS – dokumentace pro provedení stavby  

HI – hydroizolace  

K  - koruna eská  

k.ú. – katastrální ú ad  

m2 – meter tvere ní  

mil. – milión  

mm – milimetr  

m.n.m. – metr  nad mo em  

NN – nízké nap tí  

NP – nadzemní podlaží  

Odst. - odstavec  

PD – projektová dokumentace  

POROTHERM – cihlový konstruk ní systém  

PT – p vodní terén  

PUR – polyuretan  

S- JTSK – sou adnicový systém trigonometrické sít  katastrální  

Sb. – sbírky (zákon ) 

SO – stavebný objekt  

TEPLO – program pro tepeln  technické posouzení  

TI – tepelná izolace  

tl. – tlouš ka  

TZB – technické za ízení budov  

U – Sou initel prostupu tepla (W/ m2K)  

Uf - Sou initel prostupu tepla rámu oken a dve í ( W/ m2K)  
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Ug – Sou initel prostupu tepla izola ního dvojskla (W/ m2K)  

UT – upravený terén  

ŽB – železobeton  

ŽP – životní prost edí 
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Úvod 

P edm tem této bakalá ské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby multifunk ního domu v areálu hospodá ského dvora v obci Holasovice 

nedaleko Opavy. Objekt se nachází na parcele íslo 379/7. Parcela je rovinatá, u jejího jižního 

okraje sm rem ke komunikaci se nachází mírný svah, a byla provedena veškerá infrastruktura. 

Úkolem bylo navrhnout objekt, který by respektoval historický a venkovský ráz okolní 

zástavby zapadal do krajiny. Vyhovoval zadaným požadavk m, limit m stanovených obcí 

a orientaci ke sv tovým stranám. Cílem bylo navrhnout d m spl ující požadavky budoucích 

uživatel . Jedná se o dvoupodlažní objekt, kde se ve vstupním podlaží nachází provoz prodejny 

smíšeného zboží se zázemím, dále pak kade nictví a ordinace d tského léka e s veškerým 

p íslušenstvím. V druhém NP jsou dva byty. 

Výkresová dokumentace je vyhotovena na základ  studie vypracované v p edm tu Ateliérová 

tvorba IV a Ateliérová tvorba Va. Bakalá ská práce je len ná na úvodní ást, textovou 

a  výkresovou ást. Textovou ást tvo í pr vodní správa, souhrnná technická správa a technická 

správa. Výkresová ást obsahuje výkresy nov  navrhovaného stavu. Textová ást bakalá ské 

práce je vypracovaná podle vyhlášky . 499 /2006 Sb. O dokumentaci staveb.  
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Obec Holasovice 

1.1 Charakteristika obce Holasovice 

Obec Holasovice leží p i hranicích s Polskem na spojnici mezi m sty Opavou a Krnovem, státní 

hranici tvo í eka Opava, ale ást katastrálního území obce leží na opa ném b ehu eky, který 

d íve pat il Polsku. 

Obec má 1405 obyvatel a je st ediskovou obcí zahrnující nejen obec Holasovice, ale také obce 

Kamenec, Lod nice a Štemplovec, které tvo í její odd lené ásti. Obec urbanisticky navazuje 

na sousední obec Neplachovice, jejíž byla d íve sou ástí. Spole n  užívají n které ásti 

ob anské vybavenosti, které se na jejich území nachází. Jsou to zejména železni ní stanice, 

základní škola a n které podnikatelské subjekty sloužící zdejším obyvatel m. 

Urbanisticky se jedná o území jasn  vymezené na zastav nou plochu a zem d lské pozemky. 

Holasovice mají výrazné centrum v podob  bývalého poplužního dvora. V tomto areálu nyní 

probíhá revitalizace p vodních zem d lských budov na kulturní a správní centrum Holasovic. 

Zde se také uvažuje umíst ní mnou navrhovaného objektu. 

Obr. 1 Situace širších vztah  (Podklad z elaborátu Ateliérová tvorba III.) [1] 
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1.2 Historie obce 

První písemnou dochovanou zmínku o obci Holasovice nalezneme v Bule papeže Hadriána 

z roku 1155, tato listina uvádí, že sou ástí obvodu Vratislavského biskupství je „Gradice 

Golensicezke“ [1]. Ale archeologické nálezy nám íkají, že území obce bylo osídleno soustavn

již od prav ku, M li tu své sídlo i Holasovicové, kte í zde vystav li svoje hradišt . Na 

vyvýšeném návrší v centru obce, kde se rozkládá dnešní dv r, se nacházelo opevn né sídlo 

z pozdní doby kamenné, a to asi p ed více, než 4500 lety. V jedenáctém století území osídlili 

Slované a umístili zde svojí osadu s velkým významem pro rann  feudální období. 

Holasovice za ali ztrácet sv j význam v roce 1224, kdy získala m stská práva sousední Opava.  

V pozd jším období byl dv r s polnostmi pronajímán pro zem d lské ú ely. Po parcelaci m l 

statek s polnostmi vým ru 94 ha. Koupil ho Ludvík Havlí ek, pozemky za ekou Opavou, tedy 

na tehdejším n meckém území prodal kníže Lichtenštejn r. 1927 do N mecka. B hem okupace 

byl panu Havlí kovi statek zkonfiskován a hospoda il na n m Valter Pergler. Po skon ení války 

se majetek vrátil p vodnímu majiteli, který na n m hospoda il se svým synem Miroslavem 

Havlí kem, ale znovu byla ást p dy zkonfiskovaná v roce 1948 a od té doby obhospoda ovaná 

eskoslovenskými státními statky. V roce 1993 byl celý majetek v restitu ním ízení vrácen 

d dic m p vodního majitele, kte í dodnes asi polovinu dvora vlastní. Druhou ást dvora vlastní 

z v tšiny obec Holasovice. 

1.3 Významné objekty obce 

Památník pozemkové reformy 

Obr. 2 Památník pozemkové reformy [2] 
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K íž 

Obr. 3 K íž [3] 

Knihovna - Muzeum Pavla K ižkovského 

Obr. 4 Knihovna - Muzeum Pavla K ižkovského [4] 

Sv. Florián 

Obr. 5 Sv. Florián [5] 
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Památník ob tem 2. sv tové války 

Obr. 6 Památník ob tem 2. sv tové války [6] 

Mate ská škola 

Obr. 7 Mate ská škola [7] 

Muzeum Slezský venkov 

Obr. 8 Muzeum Slezský venkov [8] 
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2. Pr vodní zpráva 

2.1 Identifika ní údaje 

2.1.1 Identifika ní údaje stavby 

Název stavby:     multifunk ní d m  

Místo stavby:     k. ú. Holasovice  

Parcela . 394/7  

Kraj:      Moravskoslezský kraj 

Stavební ú ad    MÚ Opava  

Charakter stavby:    Novostavba  

Plocha parcely:     2696 m2 

Zastav ná plocha:    237,6 m2 

Obestav ný prostor:    1513,3 m3  

Stupe  projektové dokumentace:  pro provedení stavby (DPS) 

Vedoucí práce:     Ing. arch. Milena Vitoulová  

Konzultant:     Ing Eva Rykalová  

Vypracovala:     Anna Šašková 

2.2 Údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním pozemku 

a majetkoprávních vztazích 

Pozemek se nachází v k. ú. obce Holasovice, v sousedství zástavby hospodá ských 

budov na parcele . 394/7. Okolní zástavbu tvo í jednopodlažní nebo dvoupodlažní 

rodinné domy a hospodá ské budovy se st echami r zného charakteru (sedlové, 

polovalbové, valbové, ploché) a sklonu (0°- 30°- 45°). 

2.3 Údaje o provedených pr zkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Byla provedena prohlídka areálu dvora, okolí pozemku a p ilehlých ástí obce 

a po ízena fotodokumentace. Pr zkumy nebyly sou ástí zadání bakalá ské práce.  

Terén pozemku tvo í p evážn  zpevn né, áste n  zatravn né plochy. 
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Na pozemek bude p iveden vodovod, teplovod z plynové kotelny v areálu dvora 

umíst né v objektu . 02 – viz. výkresová ást, deš ová kanalizace, splašková 

kanalizace a vedení elektrické energie.  

K pozemku je p ivedena p íjezdová cesta s betonovým povrchem. Jedná se 

o obslužnou komunikaci dvora napojující se na silnici III. t ídy procházející obcí, 

která se dále napojuje na silnici I.t ídy . 57 (Opavská) spojující 10 km vzdálenou 

Opavu a 13 km vzdálený Krnov.  

2.4 Informace o spln ní požadavk  dot ených orgán

Dot ené orgány: M stský ú ad Opava  

Obecní ú ad Holasovice 

Požadavky dot ených orgán  byly dle platné legislativy spln ny. 

2.5 Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

Dokumentace byla zpracována dle obecných požadavk  na výstavbu. Byla 

provedena dle zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 

(stavební zákon), jeho provád cí vyhlášky . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

a vyhlášky . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

2.6 Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu, územního rozhodnutí, pop . 

územn  plánovací informace u staveb 

Navrhované ešení multifunk ního domu spadajícího do kategorie ob anské 

vybavenosti a bydlení je v souladu s územním plánem obce Holasovice a jeho 

regula ními podmínkami. 

2.7 V cné a asové vazby stavby na související a podmi ující stavby a jiná pat ení 

v dot eném území 

P i provedení stavby nevzniknou žádné v cné a asové vazby na okolní stavby, 

a proto žádné investice tohoto typu nevzniknou. P ípadné omezení stanoví investor 

b hem výstavby. 

2.8 P edpokládaná lh ta výstavby v etn  popisu výstavby 

P edpokládaná lh ta výstavby: za átek a konec výstavby a díl í termíny výstavby 

budou zp esn ny asovým harmonogramem výstavby. 
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2.9 Statické údaje o orienta ní cen  stavby 

Stanovení orienta ní ceny nebylo p edm tem bakalá ské práce. 

Zastav ná plocha:      237,6 m2 

Obestav ný prostor:      1513,3 m3 

P íjezdová cesta:       22,9 m2 

Nov  navržená p ípojka el. energie:    48,9 m  

Nov  navržená p ípojka vodovodu:    51,8 m  

Nov  navržená p ípojka deš ové kanalizace:   60,1 m  

Nov  navržená p ípojka splaškové kanalizace:   56,6 m  

Nov  navržená p ípojka teplovodu:   84,6 m 
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3. Souhrnná technická zpráva 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení 

3.1.1 Zhodnocení staveništ

ešený objekt se bude nacházet v k. ú. Holasovice na pozemku . 394/7. 

Pozemek je veden jako zastav ná ploch a nádvo í. V jeho východní ásti se 

nachází zem d lská stavba. V areálu dvora se nacházejí další zem d lské 

budovy ur ené k rekonstrukci. Staveništ  je v sou asné dob  v majetku obce 

Holasovice, která je zárove  stavebníkem v p ipravované stavební akci. 

Parcela se nachází v centrální ásti obce. Pozemek je rovinatý, sm rem 

k hranici areálu se svažuje k silnici III. t ídy. Výskyt podzemní vody se na 

staveništi nep edpokládá. P ístup na staveništ  je ešen pomocí stávajících 

komunikací a zpevn ných ploch v areálu dvora, které jsou napojeny na 

silnici III. t ídy procházející obcí. Veškeré inženýrské sít  pro p ipojení 

energií budou napojeny na nov  budované inženýrské sít .  

Na pozemku nejsou žádná omezení. 

3.1.2 Urbanistické a architektonické ešení stavby 

3.1.2.1 Urbanistické ešení 

Tvarov  a velikostn  odpovídá novostavby sou asné zástavb  dvora. Na 

pozemku je objekt osazen tak, aby svou delší stranou uzavíral prostor 

dvora sm rem na jihozápad. K domu je p ivedena nov  budovaná 

okružní obslužná komunikace dvora, která je ešená jednosm rn , na ní 

pak p iléhají šikmá parkovací stání se sklonem 60° p íslušící navrhované 

novostavb . Sm rem do dvora p iléhá ke stavb  pozemní komunikace 

ur ená pro chodce, sm rem vn  dvora je mírný svah zatravn n. Výhledy 

z objektu jsou sm rované na významné budovy obce. Severovýchodn

je výhled na areál dvora s plánovanou budovou radnice a stávajícími 

budovami ur enými k rekonstrukci, jihozápadn  je výhled na budovu 

školky a objekty pro bydlení venkovského typu. 

Budova je striktn  rozd lena na prostory ob anské vybavenosti a obytné 

prostory. Každý provoz má sv j vlastní vstup. V p ízemí se nachází 

prostory p ístupné ve ejnosti s p íslušenstvím pro zam stnance, 

v podkroví jsou dva byty, každý se samostatným vchodem z areálu 

dvora.  
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St echa je sedlová, se sklonem 45°, je pokrytá betonovými taškami 

BRAMAC MAX a nad obytnou ástí zateplená. Ve st eše se nacházejí 

st ešní okna pro osv tlení a v trání bytových jednotek. 

3.1.2.2 Architektonické ešení 

Ú elem architektonického ešení stavby je vytvo ení objektu, který 

respektuje rustikální vzhled okolní zástavby a sám jej p ejímá s pomocí 

starých i nových tvarových, konstruk ních i technických stavebních 

prost edk . Stavba pln  respektuje ducha místa již svým objemem, 

výškou h ebene st echy a jejím sklonem. Nemalý podíl na vzhledu 

stavby má materiálové a barevné ešení, tedy bílá omítka, ervená 

st echa z betonových tašek a tmavé rámy oken p ipomínající svým 

tvarem spíše zem d lskou nápl  okolních budov, kdy p evažují vstupy 

nad klasickými okny p íslušícími spíše obytné zástavb .  

3.1.2.3 Dispozi ní ešení 

Vstupy do jednotlivých ástí objektu jsou umíst ny na severovýchodní 

fasád .  

V provozu prodejny se vstoupí do zádve í, ze kterého je p ístup do 

samotné prodejny. Zázemí prodejny je p ístupné z chodby navazující na 

další vstup. Nachází se zde sklad, kancelá  a zázemí pro zam stnance. 

V kade nictví nejprve vstoupíme do zádve í, z n ho se jde na 

bezbariérové WC a do kade nictví, kde je také umíst na komora jako 

zázemí pro zam stnance. Do ordinace léka e se dostaneme p ímo ze 

zádve í p es malou p edsí , z níž je možné se dostat i do šatny koupelny 

a šatny pro personál. Dále se ze zádve í vstupuje na bezbariérové WC 

a do ekárny, která má p ístup do ošet ovny propojené s ordinací. 

Byty mají každý sv j vstup a samostatné schodišt , ze kterého se 

dostaneme jak do samotného bytu, tak do p ilehlých šaten. Byty jsou 

len ny tak, že vstupujeme do obývacího pokoje s kuchyní, na níž 

navazuje chodba, ze které jsou p ístupné jak ložnice a pokoje, tak 

hygienická za ízení. 
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3.1.3 Technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb 

a ešení vn jších ploch 

3.1.3.1 Základové konstrukce 

Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu C16/20. 

Ší ka základ  je 500 mm, hloubky založení je 1100 mm. Na zhutn nou 

zeminu položíme EPS PERIMETR tl. 100 mm, na který se poté uloží 

skladby podlah. 

3.1.3.2 Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce v celém objektu jsou z cihelného systému 

POROTHERM 30 P + D na zdicí p nu se zateplením o tlouš ce 150 mm. 

Vnit ní nosné st ny jsou tvo eny POROTHERM 30 P + D AKU na zdicí 

p nu. 

3.1.3.3 Vnit ní nenosné zdivo 

Vnit ní nenosné zdivo je tvo eno systémem POROTHERM 11,5 P + D. 

V podkroví je na šikmé st ny použitý sádrokarton KNAUF. 

3.1.3.4 Vodorovné konstrukce 

Strop nad prvním NP je tvo en systémem POROTHERM tl. 300 mm 

a skladbou podlahy tl. 100 mm – viz. výkresová ást. Strop nad druhým 

NP je tvo en sádrokartonovými deskami KNAUF, parozábranou, 

zateplením mezi kleštinami a OSB deskami na horní stran  stropní 

konstrukce. 

3.1.3.5 St ešní konstrukce 

Nosnou ást tvo í d ev ný vaznicový krov, nad sádrokartonovým 

bedn ním je parozábrana  ISOVER VARIO tl. 1 mm, mezi krokvemi je 

v ásti tepelná izolace ISOVER UNIROL PROFI tl. 180 mm, následuje 

hydroizolace, kontralat , nosné lat  a st ešní betonová taška BRAMAC 

MAX.  



Bakalá ská práce 

24

3.1.3.6 Schodišt

Ob  schodišt  jsou dvouramenná železobetonová monolitická 

s mezipodestou. Schodišt  mají stejné rozm ry, jsou však zrcadlov

obrácená. Sou ástí každého schodišt  je kovové zábradlí. 

3.1.3.7 Výpln  otvor

Vn jší i vnit ní dve e jsou od výrobce CAG v r zném provedení se 

zasklením i plné v r zné barevnosti. Okna jsou plastová otvíravá v tmav

šedé barv  s Uw =1,2 – 1,0 W/m2 .K. 

St ešní okna jsou od výrobce VELUX v provedení STANDART PLUS 

s Uw =1,2 – 1,0 W/m2 .K. 

3.1.3.8 Úpravy povrch

Veškeré povrchy st n a strop  jsou omítnuté systémem BAUMIT, 

pop ípad  obložené keramickým obkladem. 

3.1.3.9 Podlahy 

Podlahy jsou vícevrstvé.  

Skladby podlah více specifikace stavebních konstrukcí ve výkresové 

ásti. 

3.1.3.10 Izolace proti zemní vlhkosti 

Hydroizolace spodní stavby je tvo ena izolací ELASTODEK 40 

STANDARD MINERAL tl. 4 mm. 

3.1.3.11 Ostatní izolace proti vlhkosti 

Ostatní izolace proti vlhkosti jsou použity ve skladb  stropní konstrukce. 

Nad zateplenou i nezateplenou ástí st ešního plášt  skladba ST1 a ST2 je 

pod kontralat  vložena izolace BRAMAC PRO PLUS RESISTANT.  

3.1.3.12 Tepelné izolace 

Základy jsou z vn jší strany zatepleny tepelnou izolací SYNTHOS XPS 

PRIME tl. 50 mm. Pod podlahou na terénu je rozmíst n EPS PERIMETR 

tl. 100 mm. Nad stropem v podkroví je použita izolace ISOVER ORSIK 
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tl. 160 mm. Nosné obvodové st ny jsou zatepleny izolací ISOVER 333 

NF 15 tl. 150 mm. Tepelná izolace st echy je ISOVER UNIIROL PROFI 

tl. 180 mm.  

3.1.3.13 Klempí ské, truhlá ské, záme nické výrobky 

Klempí ské výrobky – oplechování parapet  a st ešních oken, okapové 

svody. 

Truhlá ské výrobky – jedná se o vnit ní parapety oken. 

Záme nické výrobky – je zde použito kování na uchycení st íšky nad 

vstupem, vysouvací schodiš ový systém na p du. 

Více ve specifikaci prvk  ve výkresové ásti. 

3.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekt bude p ístupný z nov  budované jednosm rné obslužné okružní 

komunikace v areálu dvora, která bude napojena na silnici III. t ídy 

procházející obcí Holasovice. P ípojky inženýrských sítí budou napojeny na 

nov  budovanou technickou infrastrukturu v areálu dvora. 

3.1.5 ešení technické a dopravní infrastruktury v etn ešení dopravy 

v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 

poddolovaném a svážném území 

Všechny poch zí, pojízdné a odstavné plochy budou ešeny v rámci platné 

legislativy. Objekt se nenachází v poddolovaném území. 

3.1.6 Vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany 

Realizace stavby nemá žádný negativní vliv na životní prost edí. Není 

ohroženo žádné zájmové území. V blízkosti se nachází historické 

a archeologické památky. Jejich omezení nemají na stavbu žádný vliv. 

3.1.7 ešení bezbariérového užívání navazujících na ve ejn  p ístupných 

ploch a komunikací 

V navrhované novostavb  uvažujeme s výskytem osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace, a to v p ízemní ásti ve ve ejn  p ístupných 

prostorech. Jsou zde dodrženy všechny p íslušné požadavky vyhlášky 
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. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpe ujících 

bezbariérové užívání. 

3.1.8 Pr zkumy a m ení 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

3.1.9 Údaje o podkladech pro vyty ení stavby, geodetický referen ní 

polohový a výškový systém 

Vyty ení stavby provede oprávn ný geodet. Použije místní vyty ovací 

systém, zejména body zmín né ve vyty ovacím výkresu výkresové ásti. 

3.1.10 len ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

a technologické a provozní soubory 

o Multifunk ní d m 

o Obslužná komunikace dvora s parkovacími plochami 

o Poch zí plochy 

o P ípojka vodovodu 

o P ípojka deš ové kanalizace 

o P ípojka splaškové kanalizace 

o P ípojka elektrické energie, NN 

o P ípojka teplovodu 

3.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p ed 

negativními ú inky provád ní stavby a po jejím dokon ení, resp. jejich 

minimalizace 

Novostavba nemá žádný negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Budou 

dodrženy všechny bezpe nostní p edpisy. 

3.1.12 Zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník

Dodavatel stavby musí p i realizaci dbát na dodržování všech prvk  ochrany 

zdraví a bezpe nosti pracovník  na stavb . 

3.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 
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3.3 Požární bezpe nost 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

3.5 Bezpe nost p i užívání 

Stavba pro obyvatele a uživatele domu a obyvatele jejího okolí nep edstavuje žádné 

nebezpe í. 

3.6 Ochrana proti hluku 

V pr b hu provád ní stavby se po ítá se zvýšenou hladinou hluku. 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

3.7 Úspora energií a ochrana tepla 

Veškeré konstrukce stavby jsou navrženy tak, aby splnily požadavky normy na 

sou initel prostupu tepla.  

Stanovení celkové spot eby energií není p edm tem bakalá ské práce. 

3.8 ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností orientace 

a pohybu

V navrhované novostavb  uvažujeme s výskytem osob se sníženou schopností 

pohybu a orientace, a to v p ízemní ásti ve ve ejn  p ístupných prostorech. Tyto 

prostory spl ují požadavky vyhlášky . 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání. 

3.9 Ochrana stavby p ed škodlivými vn jšími vlivy 

Ochrana stavby p ed vn jšími škodlivými vlivy není nutná. 

3.10 Ochrana obyvatelstva 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce.



Bakalá ská práce 

28

3.11 Inženýrské stavby (objekty) 

3.11.1 Odvodn ní stavby v etn  zneškod ování odpadních vod 

Deš ová voda bude sbírána deš ovou kanalizací ústící do eky Opavy. 

Splašková kanalizace povede do místní odpadní kanalizace, která vyústí do 

nov  budované isti ky odpadních vod. 

3.11.2 Zásobování vodou 

Zásobování vodou bude ešeno p ípojkou na nov  budované sít

vodovodního adu v areálu dvora. 

3.11.3 Zásobování energiemi 

Objekt bude napojen na vedení elektrické energie NN pomocí kabelu 

uloženého v zemi, jedná se o nov  navrhnuté vedení, které bude provedeno 

v rámci rekonstrukce ploch areálu dvora. 

3.11.4 ešení dopravy 

K objektu bude p iléhat ve ejné prostranství s poch zími a pojízdnými 

plochami s parkováním. Obslužné komunikace budou napojeny na silnici 

III. t ídy procházející obcí. 

3.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, v etn  vegeta ních úprav 

K budov  vzhledem k jejímu ú elu a umíst ní p iléhá ve ejné prostranství 

s pozemními komunikacemi, parkováním a zelení. Poch zí plochy jsou 

navržené dlážd né, pojízdné a odstavné plochy pro parkování je z asfaltu. 

Sou ástí pozemku je vzrostlá zele , která bude zachována. Bude osazena 

i nová zele , budou nov  osazeny travní plochy. 

3.11.6 Elektronické komunikace 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

3.12 Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb 

Sou ástí stavby není žádné výrobní nebo nevýrobní technologické za ízení. 
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4. Dokumentace stavebního objektu 

4.1 Architektonicko – stavební ešení 

4.1.1 Technická zpráva 

4.1.1.1 Ú el objektu 

Objekt bude sloužit k bydlení i pro ob anskou vybavenost. Celý objekt 

bude podle pot eb využíván k r zným ú el m majitele – tedy obce 

Holasovice. 

4.1.1.2 Zásady architektonického, funk ního, dispozi ního ešení a ešení 

vegeta ních úprav okolí objektu 

Objekt je ešen tak, aby svým tvarem a proporcemi zapadal do okolní 

zástavby. Je to stavba obdélníkového p dorysu se sedlovou st echou 

o sklonu 45°. všechny použité materiály konstrukcí i ostatních prvk  se 

snaží barevn  korespondovat s okolní zástavbou. Tmavé rámy výplní 

otvor  a sv tlé omítky p sobí spolu s ervenou st echou kontrastn . 

K budov  vzhledem k jejímu ú elu a umíst ní p iléhá pouze ve ejné 

prostranství s pozemními komunikacemi, parkováním a zelení.   

ešení není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

  

4.1.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestav ný prostor, zastav né plochy, 

orientace, osv tlení, oslun ní 

Plocha parcely:     2696 m2 

Zastav ná plocha:     237,6 m2 

Obestav ný prostor:     1513,3 m3   

4.1.1.4 Technické a konstruk ní ešení objektu, jeho zd vodn ní ve vazb

na využití objektu a jeho požadovanou životnost 

Multifunk ní d m je dvoupodlažní nepodsklepený. Objekt bude založen 

na základových pásech z vyztuženého betonu C16/20. Na zhutn nou 

zeminu položíme EPS PERIMETR tl. 100 mm, na který se poté uloží 

skladby podlah. Konstruk ní systém je zd ný POROTHERM. Vn jší 

st ny jsou zateplené tepelnou izolací ISOVER 333 NF tl. 150 mm. 

Všechny st ny a stropy jsou omítnuté systémem BAUMIT, p ípadn

obložené keramickým obkladem. Vodorovné konstrukce jsou systému 



Bakalá ská práce 

30

POROTHERM tl. 300 mm, v podkroví je strop sádrokartonový systému 

KNAUF s tepelnou izolací mezi kleštinami. P eklady jsou 

POROTHERM, více výpis p eklad  v p dorysu podlaží. St ešní pláš  je 

tvo en áste n  zatepleným souvrstvím mezi krokvemi, parozábranou, 

hydroizolací a st ešními taškami BRAMAC MAX. 

4.1.1.5 Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a objektu 

Všechny druhy konstrukcí v objektu jsou navrženy tak, aby vyhov ly 

platné tepeln  technické norm . Sou initel prostupu tepla okna je 

Uw  = 1,2 – 1,3 W/m2.K.  

Tepeln  technický výpo et není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

4.1.1.6 Zp sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-

geologického a hydrogeologického pr zkumu 

Podle mapového podkladu bylo zjišt no, že stavba není v oblasti d lní 

innosti. Proto nebyly stanoveny žádné zvláštní postupy pot ebné 

k zakládání stavby. Podzemní voda se na staveništi nep edpokládá. 

Hloubka založení základu je v ne zámrzné hloubce, tedy 1100 mm. 

Základy jsou tvo eny prostým betonem C16/20. 

4.1.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí a ešení p ípadných 

negativních ú ink

Stavba nemá negativní vliv na životní prost ední. 

4.1.1.8 Dopravní ešení 

Dopravní ešení bude navrženo v rámci rekonstrukce ploch v areálu 

dvora. 

4.1.1.9 Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí, 

protiradonová opat ení 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

4.1.1.10 Dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

Stavba neporušuje žádnou technickou normu a ani požadavek. 
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4.2 Stavebn  konstruk ní ást 

4.2.1 Technická zpráva 

4.2.1.1 Popis navrženého konstruk ního systému stavby, výsledek 

pr zkumu stávajícího stavu nosného systému stavby p i návrhu její 

zm ny 

4.2.1.1.1 Základové konstrukce 

Objekt je založen na pásech z vyztuženého betonu C16/20. Základy jsou 

široké 500 mm a z vn jší strany zateplené systémem XPS tl. 50 mm. Na 

zhutn nou zeminu mezi základy je navržen EPS PERIMETR tl. 100 

mm. Na n j se pak pokládají skladby podlah dle návrhu. 

4.2.1.1.2 Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce celého objektu jsou z cihelného systému 

POROTHERM 30 P + D na zdicí p nu se zateplením o tlouš ce 150 mm. 

Vnit ní nosné st ny jsou také tvo eny POROTHERM 30 P + D AKU na 

zdicí p nu. 

4.2.1.1.3 Vnit ní nenosné zdivo 

Nenosné vnit ní zdivo je tvo eno z cihelného systému POROTHERM 

11,5 P + D na zdicí p nu. 

4.2.1.1.4 Vodorovné konstrukce 

Vodorovná konstrukce je ešena systémem POROTHERM strop 

o tlouš ce 300 mm.  

Více viz p dorys stropní konstrukce. 

4.2.1.1.5 St ešní konstrukce 

St ešní konstrukce je navržena tak, že její nosnou ást tvo í d ev ný 

vaznicový krov, krytina je typu BRAMAC MAX. St echa je áste n

zateplená.  

Skladba st echy ST1:  

skladba p evzata od firmy Bramac a Isover  

STREŠNÍ BETONOVÁ TAŠKA BRAMAC MAX 
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NOSNÉ LAT  50x30 mm 

KONTRA LAT  50x30 mm 

HI BRAMAC PRO PLUS RESISTANT 

TI ISOVER UNIROL PROFI 180 mm, KROKEV 120/200 mm 

PAROZÁBRANA ISOVER VARIO 1 mm 

SÁDROKARTONOVÉ DESKY KNAUF NA NOSNÉM ROŠTU  

Skladba st echy ST2:  

skladba p evzata od firmy Bramac 

STREŠNÍ BETONOVÁ TAŠKA BRAMAC MAX 

NOSNÉ LAT  50x30 mm 

KONTRA LAT  50x30 mm 

HI BRAMAC PRO PLUS RESISTANT 

BEDN NÍ 15 mm 

4.2.1.2 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk ní prvky 

Všechny použité prvky mají garanci od výrobc . 

4.2.1.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p i 

návrhu nosné konstrukce 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

4.2.1.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstruk ních detail , 

technologických postup

Žádné zvláštní konstrukce a ani technologické postupy nebyly navrženy. 

4.2.1.5 Technologické podmínky postupu prací, které mohou ovlivnit 

stabilitu konstrukce, p ípadn  sousední stavby 

Konstrukce jsou navrženy v souladu s technickými normami tak, aby 

neohrožovali osoby ani jejich majetek. 

4.2.1.6 Zásady pro provád ní bouracích a podchycovacích prací 

a zpev ovacích konstrukcí i prostup

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 
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4.2.1.7 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Kontrolu zakrývaných konstrukcí bude provád t technický dozor 

investora. 

4.2.1.8 Seznam použitých podklad , SN, technických p edpis , odborné 

literatury, software 

Seznam použité literatury viz strana 36. 

4.2.1.9 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro 

provád ní stavby, p ípadn  dokumentace zajiš ované jejím 

zhotovitelem 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

4.2.2 Výkresová ást 

Viz výkresová dokumentace. 

4.2.3 Statické posouzení 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

4.2.4 Požárn  bezpe nostní ešení 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 
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Záv r 

Mým zám rem ve zpracování mé bakalá ské práce bylo od samého po átku navrhnout budovu 

Multifunk ního domu ve dvo e v Holasovicích tak, aby vyhovovala požadovaným zákonným 

na ízením a p edpis m. Koncept celé stavby jsem zpracovala tak, aby objekt citliv  zapadal do 

okolní zástavby a respektoval jedine ný rustikální ráz místa, dále pak návrh respektuje 

historickou a kulturní hodnotu celého areálu a svým tvaroslovím barevným a materiálovým 

ešením dopl uje stávající zástavbu dvora. 
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Tímto bych cht la pod kovat všem, kte í se podíleli na p íprav  mé bakalá ské práce. Zejména 
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