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Seznam použitého značení 

 
 

AT - architektonický ateliér 

B.p.v. - Balt po vyrovnání  

DL  - délka  

DN - dimenze potrubí  

EPS - expandovaný polystyren  

NP  - nadzemní patro 

Kč  - korun českých 

k.ú. - katastrální území 

m2  - metr čtverečný 

m3  - metr krychlový 

NP  - nadzemní patro 

p.č. - parcelní číslo 

RD - rodinný dům 

SO - stavební objekt 

Sb.  - sbírka 

tl. - tloušťka 

VN - vysoké napětí 

XPS  - extrudovaný polystyren 
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1. Úvod 

 
Úkolem této bakalářské práce je vypracování částečné dokumentace pro 

stavební povolení rodinného domu s ateliérem v Ostravě-Martinově. Práce volně 

navazuje na zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení, vypracovanou 

v předmětu ateliérová tvorba Va. Dále na ateliérovou tvorbu I., kde byla vytvořena 

urbanistická studie zastavitelnosti daného území a také prvotní stupeň dokumentace, 

tj. studie stavby.  

 

Hlavním cílem bylo již v počátcích vytvořit objekt jednogeneračního 

rodinného domu s provozovnou architektonického ateliéru. Dobrá lokace místa a 

pozemek s výhledem do krajiny napomohl celkové koncepci objektu. Již ve studii je 

evidentní záměr navrhnout dvě kontrastní hmoty, s různými provozy, jež budou však 

tvořit celek. Později se do projektů v jeho pozdějších stupních dokumentaci promítá 

důraz na modernější stavební technologie a materiály a také ohled na snadnější 

užívání objektů po výstavbě a s tím související komfort bez nutného projevu 

v nákladech na provoz.  

 

Rodinný dům je dvoupodlažní objekt, konstrukčně řešen z vápenopískových 

cihel, založen na základové desce „plovoucí“ na pěnovém skle. Stropní konstrukce 

jsou železobetonové a střecha plochá. Nosný konstrukční systém ateliéru je 

z dřevěných rámových, resp. panelových konstrukcí, rovněž založen na základové 

desce. Střecha je šikmá pultová. Oba objekty jsou dvoupodlažní, spojeny 

jednopodlažním zádveřím s plochou střechou.  

 

Objekty jsou navrženy soudobě, s ohledem na nízkou energetickou 

náročnost. Rodinný dům je zateplen pěnovým polystyrenem a objekt domů je 

navržen pro bezproblémovou instalaci rekuperačního zařízení. Provozovna ateliéru je 

izolována minerálními a dřevovláknitými materiály.
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2. Textová část 
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2.1 A. Průvodní zpráva 

 
A. 1 Identifikační údaje 

 
A. 1.1 Údaje o stavbě 
 
 
a) název stavby: 

 
Rodinný dům s ateliérem, Ostrava – Martinov 

 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků): 

 
ČR, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, městská část Martinov 

Katastrální území: Martinov ve Slezsku č.k.ú.: 715379 

Číslo parcely: 3249/1 

 
A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 

 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba nebo právnická) 

 
Jméno a příjmení (fyzická osoba):  Jan Novák  

Místo trvalého pobytu:  Hlavní náměstí 72/18, 794 01 Krnov 

 

A 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), 
IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně sídla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, případně specializací jeho autorizace 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 
včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, případně specializací jeho autorizace 
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Projektant:   Roman Anderle, IČ: 00966266 

Místo podnikání: Hlavní náměstí 72/18, 794 01 Krnov 

Číslo autorizace:  není veden ve svazu ČKAI 

     
A. 2 Seznam vstupních podkladů 

 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, 
datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

 
Stavba byla povolena na základě rozhodnutí stavebního úřadu v Ostravě-

Martinově, městské části statutárního města Ostrava. Objekt musí zůstat navržen 

v duchu projektové dokumentace, jež byla předložena stavebnímu úřadu. 

Předpokladem je dodržení odstupných vzdáleností a výškové úrovně stavby. 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

 
Dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě dokumentace 

pro stavební povolení. Obsah byl v souladu se zákonem č. 62/2013. 

 
c) další podklady 

 

Podklady pro vyhotovení prováděcí dokumentace: 

 

Studie stavby (širší vztahy, architektonická situace, půdorysy: 1.NP, 2.NP;  

řezy, pohledy, vizualizace) 

 

Dokumentace pro stavební povolení – (architektonická situace, koordinační situace, 

půdorysy 1.NP, 2.NP, půdorys základů a střechy, charakteristické řezy, pohledy) 

 

Územně plánovací podklady poskytnuté stavebním úřadem Ostrava-Martinov. 
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A. 3 Údaje o území 

 
a) rozsah řešeného území 

 
Území je situováno na p.č. 3249/1. Pozemek je v katastru nemovitostí veden 

jako trvalý travní porost. Způsob využití: zatravněná plocha.  

Investor je jediným majitelem pozemku. 

 

Pozemek je na rovném terénu, nepříliš svažitém. Příjezd z místní komunikace: 

ulice Krásná, p.č. 3249/1. Z tého komunikace bude dle situace zřízen také vjezd a 

vstup na pozemek.  

 

Sousední parcely: 

 

2945  Závodský Vít PhDr., Lerchova 313/21, Stránice 6022 Brno 

3057/1  Závodský Vít PhDr., Lerchova 313/21, Stránice 6022 Brno 

3057/3 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava 

3058/1 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava 

 

3249/33 Svoboda Zdeněk, Hrabek 189/12, Plesná, 725 27 Ostrava 

3249/54 D.K.M. building, a.s., Na Vinici 882/31,  

Strašnice, 100 00 Praha 10 

3249/57 SJM Sivek Vladimír a Sivková Jaroslava Bc.,  

  Zdeňka Štěpánka 1880/6, Poruba, 708 00 Ostrava 

 
  

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 

Řešená oblast se nenachází v žádné památkové rezervaci. Nachází se 

v blízkosti biokoridoru Plesenského potoka, ale jako taková nijak neohrozí danou 

oblast svým provozem ani výstavbou. Objekt neleží v povodňové oblasti. Na dané 

území nejsou kladeny zvýšené požadavky. 
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c) údaje o odtokových poměrech 

 
Parcela se nenachází v žádné nižší části svahu. I přesto je okolo celého objektu 

provedena drenáž. Území je vyspárováno směrem ke komunikaci, resp. směrem do 

volných polí. Dešťová voda ze střech objektů je sváděná do kanalizace. 

 
d) údaje o souladu s územní plánovací dokumentací nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 
Stavba je navržena na parcele č.3249/1, která je v územně plánovací 

dokumentaci vedena jako zastavitelné území.  

 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a 
v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 
souladu s územně plánovací dokumentací 
 

Objekty jsou navrženy v souladu s územně plánovací dokumentací i 

regulačním plánem pro toto území vydaným. Bez žádosti o změnu. 

 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 
Požadavky byly v návrhu zohledněny, akceptovány a dodrženy. 

 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 
Případné požadavky a připomínky dotčených orgánů budou zohledněny a 

zapracovány ve lhůtách určenými příslušnými dotčenými orgány. 

 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 
Bez výjimek a úlev. 

 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 
Zajištění přívodu vody a elektrické energie před zahájením výstavby. 

 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 

 
3249/54 – komunikace: D.K.M. building, a.s. 
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A. 4 Údaje o stavbě 

 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 
Novostavba. 

 
b) účel užívání stavby 

 
Rodinný dům, jakožto stavba pro bydlení. Navržena je pro 4-5 člennou 

jednogenerační domácnost. Architektonický ateliér, jako provozovna, resp. místo 

k podnikání, popř. pronájmu majitele rodinného domu. Navržena je pro využití 

jakožto architektonický ateliér pro cca 8 osob se všemi náležitostmi tomu 

odpovídající. Součásti stavby, jako celku, je i parkovací plocha pro osobní automobil 

člena domácnosti. Další odstavné a parkovací plochy se nacházejí na dané ul. Krásná 

v blízkosti stavby. 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

 
Dle požadavků investora, návrh trvalé stavby pro bydlení, resp. pro podnikání. 

 
d) údaje o ochraně podle jiných právních předpisů 
 

Stavba není přímo součástí žádného chráněného celku ani území, na niž jsou 

kladeny zvýšené požadavky. Nenachází se ani v záplavovém území. 

 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 
Požadavky na bezbariérový provoz RD nejsou stanoveny. Projektová 

dokumentace v případě ateliéru je zpracovaná v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. O 

technických požadavcích na stavby, vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích na bezbariérové užíváni staveb. 

 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 
 

Případné požadavky a připomínky dotčených orgánů budou zohledněny a 

zapracovány ve lhůtách určenými příslušnými dotčenými orgány. 

 
  

18  



Bakalářská práce 
 

 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 
Bez výjimek a úlev. 

 
h) návrhové kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikostí, počet uživatelů/ pracovníků 
apod.) 

 
Plocha pozemku: 828,34m2 

Zpevněná plocha: 112,28m2 

 

Rodinný dům 

Zastavěná plocha: 116,92m2 + zádveří 16,93m2 

Užitná plocha:  194,64m2 

Obestavěný prostor: 505,67 m3 Počet funkčních jednotek: 1 (4+1) 

Počet uživatelů: 4-5 

 

Ateliér 

Zastavěná plocha: 151,20m2 

Užitná plocha:  155,36m2 

Obestavěný prostor: 564,11 m3 Počet funkčních jednotek: 0 

Počet pracovníků: 8 

 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médii a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budovy) 
 

Potřeby a spotřeby médií a hmot budou stanoveny v rozpočtu stavby. 

Voda: Dešťová voda, která na pozemek naprší, bude odvedena do veřejné splaškové 

kanalizace, buďto prostřednictvím svodů ze střešních ploch, nebo samospádem od 

zpevněných ploch do drenáže.  

Odpady: Odstranění odpadů vzniklých při realizaci stavby bude zajišťovat zhotovitel 

stavby. Budou ukládány do kontejnerů na pozemku. Bude s nimi nakládáno dle 

zákona o odpadech č.185/2001 a vyhlášky č. 381/2001Sb. 

Posouzení třídy energetické náročnosti pro navrhovanou stavbu je v současné 

fázi přípravy stavby a bude vypracován na základě požadavků investora.  
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j) základní předpoklady výstavby 

 
Předpokládané zahájení výstavby: 9/2014  

Předpokládané ukončení výstavby: 04/2015 

 
k) Orientační náklady stavby 

 
Rozpočet bude proveden specialista dle ukazatelů. Orientační náklady lze 

stanovit z obestavěného prostoru objektu a typu objektu. Dle cenového ukazatele 

pro rok 2013 lze stanovit cenu 1 m3 obestavěného prostoru  na: 
 

Rodinný dům se zádveřím – 803: budovy pro bydlení 

průměr 

4712 kč/m3   

2 380 000 Kč (zaokrouhleno na 10tis. Kč) 

 

Ateliér – 801.6: budovy pro řízení, správu a administrativu 

Konstrukčně mater.charakteristika – 8 

7483 kč/m3  

4 220 000 Kč 

 

Zpevněné plochy, sadové úpravy, oplocení, komunikace a přípojky sítí 550 000 Kč 

 

Dle obestavěného prostoru lze cenu vyčíslit zaokrouhleně na 7 150 000 Kč. 
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A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 
Stavba je funkčně rozdělena na stavební objekty - SO: 

 

SO 01 – Rodinný dům 

SO 02 – Vstupní zádveří 

SO 03 – Architektonický ateliér 

SO 04 – Zpevněné plochy a chodníky 

SO 05 – Sadové úpravy 

SO 06 – Přípojky 

SO 07 - Oplocení 
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2.2 B. Souhrnná technická zpráva 

 
 
B. 1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 

 
Staveniště  se  nachází  na  pozemku  parc.č.  3249/1  v k.ú.  statutárního města 

Ostrava a jeho městské části Martinov, katastrální území Martinov ve Slezsku. 

Pozemek je ve vlastnictví investora a jeho záměrem je vybudovat na pozemku rodinný 

dům s provozovnou architektonického ateliéru. V blízkosti pozemku je snadná 

možnost napojení na páteřní síť kanalizace, vodovodu, plynovou a napojení přípojky 

na vedení el.energie. Lokalita má také dobrou dopravní dostupnost, nedaleko pozemku 

je zastávka MHD.  

 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.) 

 
Není nutné provádět další posudky. V přímé blízkosti pozemku byly 

provedeny vrty Geofondem a z nich se dovídáme o nízké hladině spodní vody. Půda je 

kompaktní, únosná blízko pod povrchem. Odhad hladiny podzemní vody je cca 5-6m.  

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 
Řešená oblast se nenachází v žádné památkové rezervaci ani jiných 

ochranných a bezpečnostních pásmech. Nachází se pouze v blízkosti biokoridoru 

Plesenský potok, ale nehrozí ovlivnění oblasti svým provozem ani výstavbou.  

 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

 
Stavba není v povodňové oblasti. Území není poddolováno. 

 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
 

Provoz stavby nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby.  

Odtokové poměry a nakládání s dešťovými vodami jsou v projektu řešeny. Spádování 

okolního terénu ve sklonu 2% a okapový kačírek ve vzdálenosti cca 300mm od kraje 

staveb.  
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Zpevněné plochy rovněž vyspádovány, na pozemku provedena drenáž, voda 

odvedena do splaškové kanalizace. Objekt je zastřešen plochou resp. šikmou střechou, 

odtok zajištěn svody do kanalizace. 

 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Bez požadavků. 

 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

 
Území bez funkce lesa, bez požadavků. 

 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
 

Příjezd na pozemek skrze místní komunikaci Martinovská (III.třída). Možnost 

napojení na technickou infrastrukturu, resp. vybudování přípojek inženýrských sítí 

z ulice krásná. 

 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

Před zahájením realizace bude provedeno odbočení vodovodní přípojky a 

osazen elektroměr na přípojce el.vedení.  
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B. 2 Celkový popis stavby 

 
B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 
Jedná se o stavbu pro bydlení, resp. pro řízení, správu a administrativu. Tomu 

bude odpovídat užívání stavby.  

 

Plocha pozemku: 828,34m2 

Zpevněná plocha: 112,28m2 

 

Rodinný dům 

Zastavěná plocha: 116,92m2 + zádveří 16,93m2 

Užitná plocha:  194,64m2 

 Obestavěný prostor: 505,67 m3 Počet funkčních jednotek: 1 (4+1) 

Počet uživatelů: 4-5 

 

Ateliér 

Zastavěná plocha: 151,20m2 

Užitná plocha:  155,36m2 

 Obestavěný prostor: 564,11 m3 Počet funkčních jednotek: 0 

Počet pracovníků: 8 

 
B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 
Městská část Ostrava-Martinov – prostorové regulace: 

Solitérní domy, případné domy bytové. Prostorové omezení – 2.NP s možností 

suterénu. Střechy ploché nebo mírného spádu.  

 

Dané regulaci podléhá i návrh a řešení rodinného domu s ateliérem. 
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

 
Při dodržení urbanistické koncepce daného území se předpokládá vyhovění 

požadavkům stavebního úřadu městské části Ostrava-Martinov v oblasti 

architektonického řešení stavby.  

 Tvarové a kompoziční řešení stavby je kontrastní a odpovídá rozdílnému 

využití objektů. Rodinný dům je dvoupodlažní objekt kubického charakteru 

s jednopodlažní přístavbou zádveří. Přilehlý objekt architektonického ateliéru je 

rovněž dvoupodlažní. Kompoziční projev je blízko dekonstruktivismu. Nerovné 

stěnové i střešní konstrukce s oplechováním stěnových panelů uzavírají pozemek na 

kraji zastavovaného území.  

 
 

B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Provoz RD odpovídá standardům a splňuje běžné nároky na stavby pro 

bydlení. Rodinný dům má možnost vstupu přes vstupní zádveří, a to jak směrem od 

ulice, tak směrem ze zahrady. Dále je možný vstup přes dílnu. Provoz v domě probíhá 

standartně. V přízemí je technické zázemí, sociální místnosti jako wc a koupelna, dále 

technická místnost, dílna a také šatna. V obývací části je velký obývací pokoj 

s volným a otevřeným přístupem do jídelny a kuchyně. Do druhého podlaží vede 

otevřené schodiště se zrcadlem a horní místnosti jsou, mimo koupelnu a šatnu, 

obývací pokoje, resp. ložnice. 

Provoz v ateliéru se odehrává zejména v přízemí, kde jsou umístěny kanceláře 

a také rýsovna. Přístup do ateliéru je rovněž je vstupní místnosti.  V přízemí je rovněž 

přes chodbu vstup k toaletám. V horní podlaží se nachází galerie a hlavní kancelář. 

 

Žádný technologický proces výroby se zde neodehrává. 

  
 

B. 2.4 Bezbariérové užívaní  stavby 
 

RD nejsou podmíněny vyhláškou ani nejsou stanoveny požadavky na 

bezbariérové užívání. Projektová dokumentace v případě ateliéru je zpracovaná v 

souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na 

bezbariérové užíváni staveb, byť není hlavní požadavkem daného provozu.  
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B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Návrhem objektu je maximálně přihlíženo k bezpečnosti osob při budoucím 

užívání stavby. Je respektována vyhláška č.268/2009 Sb. O technických požadavcích 

na stavby. 

 
B. 2.6 Základní charakteristika objektu 

 
a) stavební řešení 

 
Provozně ale i stavebně jsou objekty rodinného domu, vstupního zádveří a 

ateliéru odděleny svislou dilatací z tepelné izolace – EPS. Propojeny jsou však 

provozně, právě vstupním zádveřím. 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 

 
Objekty jsou založeny na ŽB deskách (tl. 250mm) tzv. „plovoucích“ na vrstvě 

pěnového skla (tl. 400mm).  

Rodinný dům je zděný z vápenopískových cihel, stropy jsou železobetonové. 

Filigránové panely v tl. 60mm jsou dolity do výšky stropu 200mm. Střecha plochá. 

Tepelné izolace EPS a XPS v líci a na fasádě. Rovněž střešní konstrukce je zateplena. 

Ateliér je dřevostavba s dřevěných rámových panelů a vnitřních dřevěných 

stěn. Příčky sou sádrokartonové. Stropy jsou z dřevěných systému Steico. Střecha je 

šikmá pultová, oplechována titanzinkem, stejně jako severovýchodní a jihozápadní 

fasáda. Zbylé dvě stěny jsou omítnuty. Tepelné izolace minerální, XPS a 

dřevovláknité desky.  

 
c) mechanická odolnost a stabilita 

 
Objekt bude před realizací posouzen statikem. 

 
B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 
a) technické řešení 

 
V rodinném domě je uvažován systém řízeného vytápění a výměny vzduchu, 

tzv. rekuperace. Jako alternativní zdroj energie jsou zamýšleny solární panely na 

fasádě pro zisk energie na ohřev a přípravu teplé užitkové vody. 
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Technické řešení technologických zařízení v části ateliéru není předmětem řešení. 

 
b) výčet technických a technologických zařízení 
 

Systém řízeného vytápění a výměny vzduchu,  
 

 
B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 
a) rozdělení staveb do požárních úseků 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného  hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních i vnějších odběrných míst 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zařízení) 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
 

Požárně bezpečnostní řešení není předmětem řešení. 

Odstupové vzdáleností jsou součástí výkresové dokumentace situace. 
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B. 2.9 Zásady hospodaření s energií 

 
a) kritéria tepelně technického posouzení 

 
Tepelně technické posouzení navrhovaného objektu vychází z požadavků 

závazné tepelně technické normy ČSN 730540. Požadavky kladené na objekt 

stanovuje část normy ČSN 730540-2.  

Z posouzení a vyhodnocení kontrolních výpočtů stavební fyziky bylo 

prokázáno, že všechny konstrukce jsou bezpečné a splňují parametry, které přikazuje 

norma ČSN 730540-2. 

 
 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energie 
  

V návrhu stavby se počítá s fotovoltaickými  panely na jihovýchodní fasádě 

domu.   

 
B. 2.10 Hyg. požadavky na stavby, požadavky na prac. a komunální 

prostředí  
 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů, apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost, apod.) 
 

Větrání je v RD  řízeno rekuperací, stejně tak vytápění, jelikož dochází 

k ohřívání studeného vzduchu. Pro zimní období budou v pokojových místnostech 

instalována menší elektrická topení. V prostoru ateliéru není předmětem řešení.  

  

Osvětlení je řešeno dostatečným přímým osvětlením a správnou orientací na 

světové strany. V ateliéru jsou to okna umístěna na severní stranu, jež je zdrojem 

konstantního zdroje světla. V RD je tendence přivedení  nejvíce světla z jihozápadní 

strany do pokojů.  

 

Voda je řešena připojením na veřejný vodovod, ostatní problematika není 

předmětem řešení. 

 
 
  

28  



Bakalářská práce 
 

 
B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 
Použití živičných hydroizolačních pásů v základové desce je považováno za 

dostatečnou ochranu před radonem v dané lokalitě.  

 
b) ochrana před bludnými proudy 

 
Nepředpokládá se. Nejedná se o podsklepenou stavbu. 

 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 

V dané lokalitě se nepředpokládá. 

 
d) ochrana před hlukem 
 

Stavba je umístěna v zástavbě domů pro bydlení, nepředpokládá se požadavek 

na zvýšenou ochranu před hlukem.  

 
e) protipovodňová opatření 

 
Stavba se nenachází v záplavovém území.  

 
 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 

Stavba bude napojena na veřejnou infrastrukturu přípojkami. Viz. koordinační 

situace. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 
Připojovací rozměry a délky jsou přizpůsobeny poloze objektu a poloze 

inženýrských sítí., tj.: voda 15,95m, plyn 0,850m, el. vedení 10,75m a kanalizace 6,1m 

po kanalizační šachtu, z šachty do domu pak 3,11m. 
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B. 4 Dopravní řešení 

 
a) popis dopravního řešení 

 
Dopravní řešení je navrženo tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozu. Není 

narušena stávající dopravní situace.  

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 
Místní komunikace: ulice Krásná, p.č. 3249/1. Z tého komunikace bude dle 

situace zřízen také vjezd a vstup na pozemek. Ulice Krásná je dále napojena na ulici 

Martinovská, silnice III. třídy.  

 
c) doprava v klidu 

 
Pro obyvatele domu je zřízeno jedno kryté stání před domem. Dále, na ulic 

Krásná jsou odstavné parkovací místa, jež jsou použitelná pro návštěvníky ateliéru, 

nebo případně obyvatel rodinného domu.  

 
d) pěší a cyklistické stezky 
 

Dané stezky nebudou dotčeny. 

 
B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
a) terénní úpravy 
 
b) použité vegetační prvky 
 
c) biotechnická opatření 

 
Není předmětem řešení. 

  

30  



Bakalářská práce 
 

 
B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině) 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
d) návrh zohlednění podmínek  ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
 

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. 

Nebude mít negativní vlilv na přírodu a krajinu a v dosahu staby se rovněž 

nenacházejí významné lokality pod ochranou NATURA 2000.  

 

Zjišťovací řízení stanoviska EIA se nepoždaduje.  

 
 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 

Využití místního systému ochrany obyvatelstva.  

 
B. 8 Zásady organizace výstavby 

 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 
Na dohodě mezi stavebníkem a dodavatelem stavby. 

 
b) odvodnění staveniště 

 
Vsakem stávající zeminou a spádem terénu. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 
Dopravní na pojení na ulici Krásná, rovněž komunikace pro zásobování. 

Napojení na přípojku vodovodu a el. dodávka energie bude smluvně ujednána mezi 

dodavatelem a zhotovitelem stavby. Možnost odběru z vedlejších pozemků během 

výstavby.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Při provádění stavby je třeba dbát na dopady výstavby na okolí. Dodržování 

technologických postupů a pracovní kázně je předpokladem bezproblémové realizce. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

 
Bez požadavků na asanace, demolice, kácení.  

Ochrana okolí staveniště samozřejmostí. Dodavatel zajistí oplocení, bude nakládat 

s odpady dle zákona a dbát celkově na bezpečnost práce zajišťující rovněž ochranu 

okolí. 

 
f) maximální zábory pro staveniště 

 
Bez nutnosti využití veřejných prostor s výjimkou příjezdové komunikace 

k pozemku. Zábory pouze ve vymezených hranicích pozemku. 

 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

 
Nakládání s odpady dle 154/2010Sb. 

 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 
Zemina nutná k násypu bude využitá z výkopových prací základových 

konstrukcí. Průběžné deponie je nutné ukládat na vymezený prostor na parcele 

investora nebo ukládat na místo budoucího násypu. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Při výstavbě musí být dodržovány veškeré předpisy pro provádění stavby. 

Ohled na okolní prostředí nutný. Přístup odpadům viz. výše.  

 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích  

Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli a stavebním dozoru. 

Přítomnost koordinátora bezpečnosti zváží budoucí dodavatel nebo subdodavatel.  

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 
Nebudou dotčeny další stavby.  

 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 
Bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Bez zvláštní opatření. 

 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 
Speciální podmínky nejsou stanoveny. 

 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
Předpokládané zahájení výstavby:   09/2014  

Předpokládané ukončení výstavby: 04/2015 
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2.3 C. Situační výkresy 
 
C. 1 Architektonická situace    1:200 
 
viz. přílohy 

 
C. 2 Koordinační situace     1:200 
 
viz. přílohy 

 
C. 3 Podklad pro vytyčení stavby   1:200 
 
viz. přílohy 
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2.4 D. Dokumentace objektů 
 
D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D. 1.1 Architektonicko-stavební část 
 
 
a) technická zpráva 
 
 
účel objektu a funkční náplň: 
 
Rodinný dům – budova pro bydlení 

Ateliér – provozovna, objekt pro podnikatelský záměr 

 
kapacitní údaje: 
 
 
Rodinný dům 

Zastavěná plocha: 116,92m2 + zádveří 16,93m2 

Užitná plocha:  194,64m2 

Obestavěný prostor: 505,67 m3 Počet funkčních jednotek: 1 (4+1) 

Počet uživatelů: 4-5 

 

Ateliér 

Zastavěná plocha: 151,20m2 

Užitná plocha:  155,36m2 

Obestavěný prostor: 564,11 m3 Počet funkčních jednotek: 0 

Počet pracovníků: 8 
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architektonické, materiálové a dispoziční řešení: 
 
 

Rodinný dům: 

 

Zděná stavba kubického charakteru z VPC bloků Kalksandstein a plochou střechou. 

Půdorysný tvar obdélníka a výška necelých 7m působí díky své bílé fasádě s černými 

rámy oken ladně a prostě. První podlaží nabízí mimo technické a sociální zázemí 

domu také prostornou kuchyň s jídelnou a obývací pokoj. Prostory obou místností jsou 

otevřeny navzájem a nabízejí tak možnost výhledu na jihozápad, skrze prosklené 

plochy fasády. V druhém patře se nacházejí tři pokoje a koupelna s šatnou. 

Jednoduché a prosté řešení dispozic nic nekomplikuje a snaží se budit celkový 

kvalitně architektonicky ztvárněný prostor. Netypickým prvkem je určitě osvětlení 

schodišťového prostoru vysokým oknem. Dále pak vykonzolovaná část druhého patra, 

zároveň sloužící jako část krytého stání a vstupu. Vstup do domu je možný buďto 

právě krytým prostorem skrze dílnu na chodbu, anebo hlavním vchodem, jež je 

společným zádveřím mezi RD a AT. Ze zahradní strany dům zaujme prosklenými 

plochami 

 

Ateliér: 

 

Až dekonstruktivisticky rozbortěná hmota se šikmou střechou a částečným 

titanzinkovým oplechováním. Materiálem ateliéru ale není kupodivu plech, ani kov, 

ale naopak dřevo. Celý objekt je protkán dřevěnými konstrukcemi, ať už v podobě 

stěnových panelů nebo konstrukčních nosných stěn a příček. Také schodiště je zde 

dřevěné. Dispozičně objekt ve svém nižším podlaží nabízí kanceláře, sociální 

místnosti a hlavně otevřený prostor ateliéru. V druhém patře je pouze místnost galerie 

a kancelář vedoucí ateliéru, jež má z kanceláře díky prosklení dolů dokonalý přehled o 

situaci a pracovní morálce svých spolupracovníků. Velká prosklení přivádějící severní 

stále světlo je přesně to, co potřebuje každý projektant a proto je tak i objekt 

dispozičně řešen. Na jihozápad jsou okna z odvrácených stran kanceláře.  
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D. 1.2 Stavebně konstrukční část 
 
a) technická zpráva 
 
popis konstrukčního systému: 
 
 
Rodinný dům: 
 
Objekt založen na pěnovém skle a základové desce v tloušťce 250mm. Zdícím 

materiálem jsou vápenopískové cihly Kalksandstein v obvodové tlouště 175mm. 

Stavba je poté zateplena polystyrenem EPS v tl. 280mm pro dosažení požadované 

nízké energetické náročnosti. Vnitřní nosné zdi jsou rovněž v tloušťkách 175mm. 

Příčky poté 115, resp. 70mm. Schodiště je železobetonové, stejně jako stropní 

konstrukce, jež tvoří filigránové stropní desky v původní výšce 60mm. Po jejich 

uložení a rozmístění je strop v patřičných místech zabedněn a vylit betonem do 

tloušťky 200mm. Deska společně s věncovými cihlami právě ihned pod stropní 

konstrukcí tvoří kolem stavby věnec, jež není přerušen ani v případě vysokého 

okenního otvoru na severovýchodě objektu. Druhé patro je vyzděno zcela obdobně 

jako to první. Z důvodů vyšší hmotnosti VPC příček i při své tloušťce bylo třeba 

vynést stěny v patřičných místech stropní konstrukce tam, kde v přízemí není místo 

přímo podepřeno zdí. Jedná se o místo ztraceného průvlaku mezi prostorem kuchyně a 

obývacího pokoje, poté mezi chodbou a obývacím pokojem. Navrženy jsou dva 

profily I200, vzájemně svařené a uložené na nosné zdi. Pro pohodlné uložení stropních 

panelů je na I profil navařena pásnice ve stejné tloušťce. Nejen obdobný zdící systém 

druhého patra je obdobný jako v 1.NP. Stejně tak jsou provedeny i stropy ve 2.NP nad 

kterými je již konstrukce střechy složená z EPS a XPS izolace a vyspárována pomocí 

tepelně izolačních klínů. Plochá střecha stavby je vysypaná štěrkovým kačírkem 

frakce 16/32. Ze střechy je voda odváděna zaatikovým žlabem do svodů po okrajích 

objektu.  
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Ateliér: 
 

Dřevostavba ze specifických, na míru vyrobených stěnových panelů je rovněž 

založena na pěnoskle a železobetonové desce tl. 250mm, do níž jsou stěnové panely 

kotveny. Stěnový panel složený s několika profilů řeziva do masivního rámového 

profilu 200x200, přes pražce 80x200 až po výplňový profil 200x60. Panely je třeba 

sestavit před samotnou montáží a následně je kotvit jak do základové desky, tak 

vzájemně pomocí tuhých spojů. Celkovou tuhost konstrukci dodávají vnitřní nosné 

stěny rovněž sestaveny z dřevěných stojin profilu 120x60. Rovněž strop nad 1.NP je 

dřevěný. Tentokráte je již využito standardizovaného systému firmy Steico, jež nabízí 

potřebné stropní nosníky se spoustou nevyřešených konstrukčních detailů. I díky tomu 

je možné nosníky umístit do obvodových panelů bez nutnosti je pokládal přímo na 

jejich pražce a oslabovat tak jejich tuhost.  Strop je proveden rovněž z nosníku Steico, 

tentokráte kolmo na strop nižšího podlaží, který však zastropuje pouze část přízemí. 

Většina zůstává otevřená od podlahy až ke stropní konstrukci. Strop je proveden 

s přesahem nad bočními panely a umožňuje tak konstrukci efektivní oplechování. 

Stěnové panely jsou zevnitř stejně jako ostatní stěny osazeny osb a 

sádrokartonovými deskami. Plášť ateliéru je směrem do exteriéru složen mimo 

výplně panelové konstrukce minerální izolací také dřevovláknitou deskou a dále 

konstrukcí latí a kontralatí, na něž je osazena osb deska jako bednění pro opelchováni 

titanzinkem. Na neskosených stěnách objektu je ihned na dřevovláknitou desku 

nanášena fasádní omítka. Obdobná je i konstrukce šikmé střechy, jež je také 

oplechována. 
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b) Výkresová část: 
 
 
D. 01.: Rodinný dům 
 
01.1 Půdorys základů   1:50 
01.2 Půdorys 1.NP    1:50 
01.3 Půdorys 2.NP    1:50 
01.4 Stropní konstrukce nad 1.NP  1:50 
01.5 Stropní konstrukce nad 2.NP  1:50 
01.6 Půdorys střechy    1:50 
01.7 Řez schodištěm    1:50 
 
 
D. 02.: Ateliér 
 
02.1 Půdorys základů   1:50 
02.2 Půdorys 1.NP    1:50 
02.3 Půdorys 2.NP    1:50 
02.4 Stropní konstrukce nad 1.NP  1:50 
02.5 Stropní konstrukce nad 2.NP  1:50 
02.6 Půdorys střechy    1:50 
02.7 Řez schodištěm    1:50 
 
 
D. 03.:  
 
03.1 Pohledy     1:100 
03.2 Vizualizace 
 
 
D. 04.: 
 
Specifikace, skladby a detaily 
 
 
viz. přílohy 
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2.5 E. Dokladová část 
 
Není předmětem bakalářské práce.
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3. Závěr 
 

V rámci bakalářské práce byla vypracována částečná projektová 

dokumentace pro provádění stavby a byl navržen jak objekt pro bydlení 

jednogenerační rodiny, tak současně objekt pro provozování podnikatelské činnosti, 

a to architektonického ateliéru. Výsledkem je zajímavá kombinace dvou odlišných 

konstrukčních hmot, jejichž využití by mělo být i přes kontrasty symbiotické. 

Rodinný dům, jakožto moderní stavba pro bydlení s principy snižování energetické 

náročnosti budov se stává v současné době standardním požadavkem běžných 

investorů. V kombinaci s atraktivním architektonickým náznakem trendu 

dekonstruktivismu v podobě ateliéru vzniká silný koncept stavebně 

architektonického řešení. 

 

Kontrast objektů mne doprovázel po celou dobu práce a díky rozlišnosti a 

rozmanitosti charakteristik jednotlivých materiálů jsem získal spousty nových 

poznatků v oblasti vývoje stavebnictví. Zkušenosti ze zahraničních exkurzí a 

přednášky renomovaných předních architektů a stavitelů mě v oblasti vývoje 

architektury jako oboru jdoucí v ruku v ruce se stavebnictvím posunuly za dobu studia 

o mnoho dále. Při zpracování této práce jsem se snažil využít veškerých svých 

poznatků a znalostí z daných oblastí a také se ponaučit z vlastních chyb. 
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