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Anotace 

 

LARYSZOVÁ V.: Rodinný dům ve Velké Polomi: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury 226, 2014, 55 s. 

Vedoucí práce Kiszka J. 

 

 

Předmětem bakalářské práce je vypracování architektonické a stavebně technické části 

dokumentace pro provádění stavby Rodinného domu ve Velké Polomi, dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb.  

Jako podklad pro vypracování této dokumentace sloužila architektonicko-urbanistická 

studie, vypracovaná v předmětu Ateliérová tvorba I a dokumentace pro stavební povolení, 

vypracovaná v předmětu Ateliérová tvorba Va. 

Cílem bylo navržení rodinného domu pro moderní čtyřčlennou rodinu se dvěma 

dospělými osobami, dvěma dětmi středoškolského věku a vytvoření prostor pro kryté 

parkování osobního automobilu. Návrh byl vytvořen, aby maximálně splňoval požadavky 

rodiny na soukromé užívání. Dispoziční řešení obytné části je řešeno do dvou základních zón, 

rozdělených pomocí podlaží. Přízemní společenská zóna je navržena tak, aby členové rodiny 

mohli naplno trávit čas společně s návaznosti na zahradu. Nadzemní klidová zóna zahrnuje 

dětské pokoje, ložnici, koupelny, šatnu a spojovací chodbu. Celé nadzemní podlaží je řešeno 

liniově a vzniklá dlouhá chodba umožňuje majiteli vystavovat své obrazy a fotografie, kterým 

se věnuje ve volných chvílích. Rodina má k dispozici zahradu, která je objektem dělena na 

dvě části, a to na část po drobné pěstování bylin a na část relaxační.  

 

Klíčová slova: rodinný dům, společné bydlení, moderní bydlení, moderní rodina. 

  



 

Annotation 

 

LARYSZOVÁ V.: Family house in Velká Polom: Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture 

226, 2014, 55 p. Supervisor Kiszka J. 

 

 

Subject of this thesis is to develop architectural and engeneering documentation for the 

construction implementation of Family house in Velká Polom according to Regulation No. 

499/2006 Coll. 

As a basis for the preparation of this document serve architectural and urban study 

conducted in the subject Studio Work I and also documentation for building permit, 

conducted in the subject Studio Work Va. 

The aim of the thesis was to design a house for the modern family of four with two 

adults, two children of highschool age and to create covered parking place for a car. The 

proposal was developed to meet the requirements of the most families in private use. The 

layout of the residential part is designed into two zones, divided through floors. The ground 

floor common area is designed so that family members can fully spend time together with 

connection to the garden usage. Overhead quiet zone includes a children's room, bedroom, 

bathroom, dressing room and corridor. The entire floor is solved linearly, and the resulting 

long corridor allows owners to exhibit their paintings and photographs, which are dealt with 

in his free time. The family has a garden that is the divided by the object into two parts, on the 

part of the small growing herbs and relaxing part. 

 

Keywords: family house, living together, modern living, modern family. 
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Seznam použitého značení 

 

AT   ateliérová tvorba  

BP   bakalářské práce  

Bpv   Balt po vyrovnání 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

C 20/25  pevnostní třída betonu - válcová pevnost/krychelná pevnost  

cp  měrná tepelná kapacita [J/kg*K] 

č.   číslo 

čl.   článek 

ČSN   Česká technická norma 

ČÚZK   Český úřad zeměměřičský a katastrální  

d   tloušt'ka materiálu [m] 

DPH   daň z přidané hodnoty 

DN   diaméter nominal - jmenovitý průměr 

EPS   expandovaný polystyren 

Fmt   bodové zatížení [N] 

f Rsi    teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

f Rsi,N    požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu [-] 

k. ú.   katastrální území 

Kč   Korun českých  

kg   kilogram 

ks   kus(y) 

M   měřítko 

m. n. m.  metrů nad mořem m metr 

m
2     

metr čtvereční 

m
3   

metr krychlový  

mm   milimetr 

mm
2   

milimetr čtvereční 

mat.   materiál  

max.   maximum 

Mc   množství zkondenzované vodní páry [kg/m
2
*rok] 

Mev   množství vypařitelné vodní páry [kg/m
2
*rok] 
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min.   minimum 

MJ   měrná jednotka  

nn   nízké napětí  

např.   například 

NP   nadzemní podlaží 

NUS   náklady na umístění stavby 

NV   nařízení vlády 

OA   osobní automobil  

obr.   obrázek 

odst.   odstavec 

p. č.   položka číslo  

par. č.   parcelní číslo  

PE   polyetylen 

PT   původní terén  

RD   rodinný dům  

resp.   respektive 

S – JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

s.   počet stran 

Sb.   sbírka zákonů 

SO   stavební objekt 

s. r. o.   společnost s ručením omezeným  

tl.   tloušťka 

ul.   ulice 

U   součinitel prostupu tepla [W/m
2
*K] 

UN   požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m
2
*K]  

UT   upravený terén 

viz.   to znamená, jmenovitě 

vyd.   vydání 

Wlp   nasákavost tepelně izolačního materiálu dlouhodobá [kg/m
2
]  

Wp   nasákavost tepelně izolačního materiálu krátkodobá [kg/m
2
]  

XPS   extrudovaný polystyren 

ŽB   železobeton 

Ѳe   návrhová teplota venkovního vzduchu [°C] 
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Ѳi   návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

λ   součinitel tepelné vodivosti [W/m*K] 

µ   faktor difúzního odporu [-] 

φe   relativní vlhkost venkovního vzduchu [%]  

φi   relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%]  

Δθ10    pokles dotykové teploty [°C] 

Δθ10,N   normová hodnota poklesu dotykové teploty [°C] 
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1. Úvod 

 

Předmětem bakalářské práce je architektonický návrh rodinného domu v obci Velká 

Polom, nedaleko města Ostravy a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

Jako podklad pro vypracování této dokumentace sloužila architektonicko-urbanistická studie, 

vypracovaná v předmětu Ateliérová tvorba I a dokumentace pro stavební povolení, 

vypracovaná v předmětu Ateliérová tvorba Va.  

 

Řešený rodinný dům se nachází v nově navržené okrajové části Mlýnek, která slouží 

pro bydlení a rekreaci. Parcela je situována na okraji nové zástavby ve velmi mírně svažitém 

terénu. Umístění parcely poskytuje krásný výhled na přilehlou krajinu. Návrh byl vytvořen, 

aby maximálně splňoval požadavky rodiny na soukromé užívání jak stavby, tak přilehlé 

zahrady. 

 

Základní tvarovou charakteristikou objektu je kopírování severní a východní hranice 

parcely, které stavbě propůjčily výjimečný tvar, který se promítá do interiéru stavby. Dům je 

navržen jako dvoupodlažní objekt s plochou střechou, který využívá světových stran pro 

vytvoření nejlepších podmínek pro zdravé a kvalitní bydlení. Součástí rodinného domu je 

přilehlé kryté garážové stání pro jeden osobní automobil a dostatkem prostoru pro úschovu 

kol a dalšího vybavení pro správu zahrady a samotného domu. Jedním z požadavků bylo 

vytvořit jednoduchý, čistý a funkční vzhled domu. 

 

Bakalářská práce se skládá z textové části a z části výkresové. Textová část objasňuje 

řešenou problematiku a je složena z oddílů popisující a seznamující se současným stavem 

řešeného území a stavbou, dále z oddílů složeného z průvodní a souhrnné technické zprávy 

vypracované v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Současný stav řešené problematiky 

 

2.1.   Charakter obce Velká Polom 

Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji. Leží nedaleko města 

Ostravy. Obec protíná státní silnice I/11, která přestavuje spojnici měst Ostrava a Opava a 

zároveň ji dělí na dvě téměř stejné části. Velká Polom patří mezi středně velké obce 

s rozlohou 1.165 ha a k 1. 1. 2014 je v obci trvale nahlášeno 2.029 obyvatel.
[1]

 

 

 

 

           Velká Polom 

 

 

 

 

 

Česká republika       Moravskoslezský kraj 

Obr. 1 – Schematické zobrazení polohy řešeného území 

 

 Velká Polom plnila v Moravskoslezském kraji vždy významnou roli, a tomu také 

odpovídá její dobrá občanská vybavenost – mateřská škola, základní škola, pošta, obecní úřad 

s matričním úřadem, stavební úřad se správním územím šesti obcí, kulturní středisko 

s knihovnou a společenským sálem, několika klubovnami, lékárnou a v centru nacházející se 

kostel sv. Václava s bohatou historií. Sportovní vyžití obce zajišťuje Tělovýchovná jednota 

Velká Polom se sportovním areálem a Sokolovnou. 
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2.2.   Charakter parcely 

Parcela pro rodinný dům se nachází v okrajové části nové zástavby Mlýnek. Atraktivní 

poloha v obci, dobrá dostupnost a blízkost městu Ostrava spolu s dobrou vybaveností a 

krajinnými krásami obce jsou jedny z faktorů rozšíření Velké Polomi za účelem vytvoření 

nových parcel pro výstavbu a budování rodinného bydlení. 

 

Nová výstavbová lokalita Mlýnek vzniká na jihovýchodním cípu obce v přímé 

návaznosti na stávající zástavbu. V současné době Mlýnek umožňuje přibližně 90 stavebních 

parcel se dvěma přístupovými komunikacemi. Nově budovaná zástavba se stále rozvíjí dle 

urbanistického návrhu. Vzhledem k pozici lokality, okolí poskytuje krásné a klidné prostředí 

se snadnou dostupností přírody pro sport i rekreaci. 

 

Řešená parcela je situována ve střední části současně vytvořené zástavby. Od centra 

obce Velká Polom je vzdálena přibližně 650 m. Ze severní a východní strany pozemek 

sousedí se dvěma dalšími stavebními parcelami, z toho je zastavěna pouze parcela na 

východní straně. Z jižní a západní strany parcelu lemuje přilehlá ulice Slunečná. Jižním 

směrem dochází k pozvolnému klesání terénu, díky kterému jsou z parcely zajištěny atraktivní 

a sympatické výhledy do přírodních krás obce. 
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Obr. 2 – Letecký snímek obce Velká Polom 

 

 

 

Obr. 3 – Letecký snímek části nové zástavby Mlýnek s vyznačením parcely  
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3. Metodika řešení rodinného domu ve Velké Polomi 

Konečný návrh a řešení Rodinného domu ve Velké Polomi byl zpracován 

v architektonické studii v rámci předmětu Ateliérová tvorba I. Výslednému návrhu 

předcházelo mnoho studií a rozborů, jejichž analýzou došlo k vytvoření nejvhodnějšího řešení 

splňující požadavky investora s ohledem na soulad s okolím. 

 

Jedním ze stěžejních faktorů ovlivňujících konečnou podobu architektonického návrhu 

bylo zadání v předmětu Ateliérová tvorba I. Mezi požadavky patřil výběr známého architekta. 

Cílem pak byla studie architektovy tvorby a následná inspirace a zohlednění 

charakteristických prvků ve vlastním návrhu. Dalším z požadavků byla charakteristika rodiny, 

pro kterou je návrh vytvořen. Jedná se o moderní čtyřčlennou rodinu skládající se ze dvou 

dospělých osob ve věku mezi 30 -35 lety a dvou dětí navštěvující základní školu. Otec rodiny 

je vášnivým fotografem, jedná se ale pouze o zálibu, nikoliv o hlavní povolání. Rodina vlastní 

jeden osobní automobil, pro který mělo být vytvořeno kryté garážové stání. 

 

Návrh rodinného domu ve Velké Polomi a jeho umístění vychází z inspirace tvaru hranic 

parcely, díky kterým objekt získal atypický vzhled i charakter. Dům je situován 

k severovýchodní hranici parcely s dodrženým odstupem od sousedních parcel. Cílem tohoto 

situování byl odstup převážné části objektu od přilehlé komunikace. Atypický půdorys domu 

s přilehlou garáží rozděluje pozemek na velkou hlavní zahradu před objektem, sloužící pro 

rekreaci, odpočinek a pěstování okrasných rostlin a na malou zahradu za objektem, sloužící 

pro účelovou výsadbu bylin. Dům je orientován s ohledem na světové strany tak, aby 

maximálně využil jejich kladů a omezil jejich záporům. Z dispozičního hlediska je rodinný 

dům rozdělen do dvou hlavních zón. Přízemní společenská zóna je navržena tak, aby členové 

rodiny mohli naplno trávit čas společně s návaznosti na zahradu. Nadzemní klidová zóna 

zahrnuje dětské pokoje, ložnici, koupelny, šatnu a spojovací chodbu. Celé nadzemní podlaží 

je řešeno liniově a vzniklá dlouhá chodba umožňuje majiteli vystavovat své obrazy 

a fotografie. Výškově objekt respektuje úroveň okolních staveb. 
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4. Textová část projektové dokumentace pro provádění stavby 

(v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) 

 

 

A. Průvodní zpráva 

 

a) Identifikační údaje 

Název stavby:    Rodinný dům ve Velké Polomi 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro provádění stavby 

Druh stavby:    Novostavba 

Účel stavby:    Bydlení 

Místo stavby:    ul. Slunečná, 747 64, Velká Polom 

Parc. č.:    1152/34 

Katastrální území:   k. ú. Velká Polom 

Kraj:     Moravskoslezský 

Projektant:    Veronika Laryszová 

     Zimmlerova 2891/31 

     700 30  Ostrava – Zábřeh 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. arch. Josef Kiszka 

Konzultant stavební části:  Ing. Kateřina Kubenková  

Konzultant specializace:  Ing. Kateřina Kubenková 
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b) Seznam vstupních podkladů 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byla architektonická studie vypracovaná 

v předmětu Ateliérová tvorba I. 

Vypracování PD je v souladu s těmito zákony a vyhláškami: 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavby 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

c) Údaje o území 

Rozsah řešeného území 

Stavba se nachází v katastrálním území Velká Polom na dosud nezastavěném pozemku 

s parcelním číslem 1152/34. Celková výměra pozemku je 1068 m
2
. 

 

Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území, ani 

v záplavovém území. Z těchto důvodů nejsou navržena příslušná opatření. 

 

Údaje o odtokových poměrech 

Návrh nemění odtokové poměry v území. 

 

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Návrh je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací 

 

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 
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stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumentací 

Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí – není. 

Územní rozhodnutí – není. 

Územní souhlas – územní souhlas je řešen v rámci ohlášení stavby. 

 

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou splněny. 

 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 

 

Seznam výjimek a úlevových řešení  

Území nevyžaduje výjimky a úlevové řešení. 

 

Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nevznikají související a podmiňující investice. 

 

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Parc. č. 1152/246 – komunikace 

 

 

d) Údaje o stavbě 

Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu 
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Účel užívání stavby 

Účelem užívání stavby je bydlení pro moderní čtyřčlennou rodinu s krytým garážovým 

stáním. 

 

Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. 

 

Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb 

Stavba bude provedena způsobem neohrožujícím životní podmínky obyvatel, budoucích 

uživatelů staveb ani životní prostředí. 

Návrh je v souladu s vyhláškou č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Navrhovaný objekt nevyžaduje plnit požadavky na bezbariérové řešení stavby. 

 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 

 

Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nevyžaduje výjimky ani žádná jiná úlevová řešení. 

 

Navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha:   283,11 m
2
  

Užitná plocha:    319,86 m
2
  



 

21 

 

Obestavěný prostor:   1018,90 m
3
  

Počet funkčních jednotek:  1 

Počet uživatelů:   4 osoby 

 

Základní bilance stavby 

Potřeby a spotřeby médií a hmot:  není předmětem řešení bakalářské práce. 

Celkové produkované množství odpadů:  není předmětem řešení bakalářské práce. 

Třída energetické náročnosti budovy: není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

Základní předpoklady výstavby 

Odhadovaná doba výstavby je jeden rok a šest měsíců, tj. celkem 18 měsíců. 

Navržený rodinný dům předpokládá běžný postup výstavby: 

 - hrubé terénní a výkopové práce 

 - hrubá stavba domu 

 - kompletace střechy, fasád a vnitřní kompletace 

 - dokončovací stavební práce a definitivní úprava navazujícího terénu 

Přesné časové etapy budou vymezeny v časovém harmonogramu stavby. 

 

Orientační náklady stavby 

Orientační náklady na realizaci stavby cca 6 500 000 Kč. 

 

 

e) Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01  Stavební objekt rodinného domu 

SO 02  Zpevněná plocha – vstup 

SO 03  Zpevněná plocha – vjezd 
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SO 04  Přípojka plynovodu 

SO 05  Přípojka elektrického vedení 

SO 06  Přípojka kanalizace 

SO 07  Přípojka vodovodu 

SO 08  Sadové a terénní úpravy 

SO 09  Oplocení parcely 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

a) Popis území stavby 

Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází na okraji obce Velká Polom v nové stavební lokalitě Mlýnek., na 

pozemku parc. č. 1152/34. Pozemek je vedena v KN jako stavební parcela a je v osobním 

vlastnictví investora stavby. Parcela je ve velmi mírném svažitém terénu. Před pozemkem se 

nachází dostupné inženýrské sítě a je napojen na místní zpevněnou komunikaci (ul. 

Slunečná). 

 

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozboru 

Byla uskutečněna opakovaná osobní prohlídka lokality. Měření radonu nebylo provedeno, 

neboť se lokalita nachází v oblasti s velmi nízkým výskytem radonu. Geologický 

a hydrogeologický průzkum lokality nebyl prováděn. V cílové oblasti nejsou žádná 

poddolovaná území. Pozemek se nenachází v záplavovém území. 

 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V okolí objektu se nenachází ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Jedná se o rodinný dům s čistě obytnou funkcí. Objekt při provozu nebude mít výrazněji 

negativní vliv vůči svému okolí. Osazení objektu respektuje odstupové vzdálenosti vůči 

sousedním objektům i k společné hranici pozemků. Požárně nebezpečný prostor navrhované 

stavby nezasahuje do požárně otevřených ploch sousedních objektů ani neleží v požárně 
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nebezpečném prostoru objektů sousedních. Požárně nebezpečný prostor od RD nepřesahuje 

hranici stavebního pozemku investora. Dešťové vody jsou likvidovány na pozemku vlastníka. 

 

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace:    není požadována 

Demolice stávajících objektů: není požadována 

Kácení dřevin:   není požadováno 

 

Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa 

Vynětí části pozemku ze zemědělského půdního fondu není požadováno, Pozemky určené 

k plnění lesa se v řešeném prostoru nevyskytují. Parcela je vedena v KN jako stavební 

parcela. 

 

Územně technické podmínky 

Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je umožněno z místní komunikace 

při východní straně pozemku, jichž vlastníkem je obec Velká Polom. Objekt bude napojen na 

inženýrské sítě nově zřízenými přípojkami plynovodu, elektrického vedení, splaškové 

kanalizace, a vodovodní sítě. Veškeré stávající sítě jsou umístěny v přilehlé komunikaci ulice 

Slunečná s parc. č. 1152/246. 

 

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice nevznikají. 
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b) Celkový popis stavby 

Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem užívání stavby je bydlení pro moderní čtyřčlennou rodinu s krytým garážovým 

stáním. 

Zastavěná plocha:   283,11 m
2
  

Užitná plocha:    319,86 m
2
  

Obestavěný prostor:   1018,90 m
3
  

Počet funkčních jednotek:  1 

Počet uživatelů:   4 osoby 

 

Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanismus:  Dům je situován k severovýchodní hranici parcely, respektuje 

odstupové vzdálenosti vůči sousedním objektům i k hranici pozemku. Odstup převážné části 

objektu od přilehlé komunikace dopřává majitelům soukromí a zajišťuje jim maximální 

možnou ochranu od hluku, kterou jim rozměry pozemku dovolují. Celkový návrh zohledňuje 

natočení RD vůči světovým stranám. 

Architektonické řešení: Hlavním záměrem je vytvoření prostoru pro bydlení 

moderní čtyřčlenné rodiny. Výstavbou vznikne stavba s jedním nadzemním podlažím 

s přilehlým krytým garážovým stáním. Samotný návrh byl inspirován kopírováním 

severovýchodní hranice pozemku, která stavbě propůjčila atypický půdorys. Obytná část je 

členěna do dvou základních zón. V přízemí se nachází společenská zóna s návazností na 

zahradu, v nadzemní části se nachází zóna klidová. Výškovou úrovní objekt nepřevyšuje 

stavby v jejím okolí. 

 

Celkové provozní řešení 

Dispozičně je objekt navržen jako jedna bytová jednotka s přilehlým krytým garážovým 

stáním. Na vchodové dveře, v úrovni přízemí, navazuje vstupní hala, ze které je umožněn 

krytý přístup do garáže přes spojovací chodbu, dále jsou ze vstupní haly vytvořeny dva 

přístupy do obývacího pokoje, okolo koupelny a malé pracovny s knihovnou. Hlavní obytný 

prostor přízemí tvoří obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou. V severovýchodním rohu 
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obývacího pokoje je schodiště pro přístup do druhého nadzemního podlaží. Ve 2. np je 

z centrální liniové haly přístup do dětských pokojů, mezi kterými se nachází malá koupelna. 

Dále se v ose nachází koupelna rodičů, do které se vchází skrze šatnu z ložnice. Do šatny je 

vytvořen samostatný přístup centrální chodby, tak jako do ložnice. Celá centrální chodba 

slouží zároveň jako výstavní prostory pro majitele objektu, který se věnuje fotografování. 

 

Bezbariérové užívání  

Tento typ objektu nevyžaduje plnit požadavky na bezbariérové řešení stavby.  

 

Bezpečnost při užívání stavby 

Stavební řešení jsou navržena tak, aby bylo zaručeno bezpečné užívání objektu. Veškeré 

instalace jsou navrženy, aby odpovídaly současným bezpečnostním standardům. 

 

Základní charakteristika objektů 

Stavební řešení: Nosná konstrukce domu je tvořena kusovými tvárnicemi pomocí 

stěnového systému. Založení objektu je na základových pásech založených do nezamrzne 

hloubky. Svislé nosné konstrukce jsou z tvárnic Ytong z autoklávovaného pórobetonu. 

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami. Konstrukce 

střechy je tvořena pomocí ŽB stropní desky. Střecha je plochá s různým spádem střešních 

rovin a odvodněním dovnitř dispozice. 

 Konstrukční a materiálové řešení:  Jedná se o klasický stěnový systém. 

Vyzděn z přesných nosných tvárnic Ytong na vápenocementovou maltu. Jako povrchová 

úprava obvodových stěn je použita bílá fasádní omítka. Vnitřní nosné i nenosné konstrukce 

jsou taktéž tvořeny přesnými tvárnicemi Ytong. Nosná konstrukce podlahy v přízemí je 

betonová, uložená na základových pásech. Stropní konstrukce jsou z monolitických 

železobetonových stropních desek. Konstrukce střechy je jednoplášťová plochá střecha 

s různým spádem střešních rovin s odvodněním dovnitř dispozice. Pochozí a pojížděné plochy 

v okolí objektu budou dlážděné. Ostatní plochy na pozemku budou zazeleněny a upraveny 

pomocí terénních úprav. 
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 Mechanická odolnost a stabilita: Stavba je navržena takovým způsobem, aby 

zatížení a jiné vlivy, s nimiž je počítáno, kterým bude stavba během výstavby a doby její 

životnosti (užívání), nemohly při běžné údržbě způsobit její náhlé či postupné zřícení či větší 

stupeň (nepřístupný stupeň) jejího přetvoření, které může narušit stabilitu stavby, 

mechanickou odolnost či uživatelnost. Dále je stavba navržena takovým způsobem, aby bylo 

zabráněno poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení 

v důsledku nadměrné deformace nosné konstrukce či ohrožení provozuschopnosti pozemních 

komunikací v jejím dosahu. Při návrhu stavby se předpokládá, že po celou dobu její 

předpokládané životnosti, danou současně platnými normami, budou stavební konstrukce 

vyhovovat danému účelu a budou odolávat všem zatížením a vlivům. 

 

Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Vytápění:   elektrické přímotopy a podlahové vytápění 

Příprava teplé vody:  elektrický bojler 

Odvod splašků:  do veřejné splaškové kanalizace 

Likvidace dešťových vod: vsakem na pozemku 

Zdroj vody:   veřejný vodovod. 

 

Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení navrženého objektu není předmětem bakalářské práce. 

 

Zásady hospodaření s energiemi 

Kritéria tepelně technického hodnocení:  Kritéria tepelně technického 

hodnocení byly stanoveny dle platných právních předpisů – veškeré obvodové konstrukce 

splňují aktuální normy ČSN. 

Energetická náročnost stavby: Výpočet energetické náročnosti budovy není 

předmětem bakalářské práce. 

Posouzení využití alternativních zdrojů energií:   Posouzení alternativních 

zdrojů energií není předmětem bakalářské práce. 
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Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Jsou splněny požadavky norem, obecně technické požadavky na výstavbu i příslušné 

hygienické předpisy a další předpisy a normy vztahující se k projektované stavbě.  

 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží: Parcela se nachází v oblasti velmi 

nízkým výskytem radonu. Dostatečnou ochranu proti radonu zajišťuje hydroizolační souvrství 

stavby. 

Ochrana před bludnými proudy: Zjišťování bludných proudů není předmětem 

řešení bakalářské práce. 

Ochrana před technickou seizmicitou:  V okolí se nepředpokládají výrazné vlivy 

technické seismicity, a proto nejsou navržena žádná ochranná opatření proti těmto účinkům. 

Ochrana před hlukem: Vzhledem k místu stavby v obytném a klidném území 

není třeba řešit ochranu vnitřních prostor před zdrojem vnějšího hluku a postačí útlum 

běžnými konstrukcemi. RD neobsahuje zdroj hluku, který by mohl být zdrojem obtěžování 

okolních objektů. 

Protipovodňová opatření: Stavba se nenachází v protipovodňovém území, a proto 

není potřeba navrhovat protipovodňová opatření. 

 

 

c) Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na veřejný vodovod novostavby RD bude vybudována nová vodovodní přípojka 

napojená k místní vodovodní síti. 

Pro napojení na splaškovou kanalizaci bude vybudována nová revizní šachta osazena na 

pozemku. Šachta není pojížděná. 

Objekt bude připojen z elektroměrového rozvaděče RE, který bude osazen v pilíři u hranice 

pozemku. Z rozvaděče RE bude veden napájecí kabel do rozvaděče RD, který bude osazen 

uvnitř domu. 
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Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

Voda:   DN40    15,98 bm 

Kanalizace:  DN200    17,93 bm 

Elektro:  CYKY 5C x 25 mm
2
   14,41 bm 

Plyn:   DN32    14,50 bm 

 

 

d) Dopravní řešení 

Popis dopravního řešení 

Vjezd na pozemek bude z přilehlé místní komunikace probíhající při západní hraně pozemku. 

Na pozemku investora bude zřízeno parkovací stání pro 2 osobní automobily. 

 

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení je umožněno z přilehlé komunikace (ul. Slunečná, parc. č. 1152/246), na západní 

hranici pozemku. Vjezd na komunikaci splňuje požadavky normy na rozhledové poměry. 

 

Doprava v klidu 

Na pozemku investora bude zřízeno parkovací stání pro dva osobní automobily. 

 

Pěší a cyklistické stezky: 

Stavba neřeší pěší a cyklistické stezky. 

 

 

e) Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Terénní úpravy 

Výstavba rodinného domu vyžaduje drobné terénní úpravy, které jsou patrné z výkresové 

dokumentace.  
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Použité vegetační prvky 

Jako vegetační prvky bylo převážně použito zatravnění pozemku nedotčeného výstavbou. 

Dále pak okrasné rostliny a drobné keříky menšího vzrůstu. 

 

Biochemická opatření 

Návrh biochemických opatření není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

 

f) Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

Vliv stavby na životní prostředí  

V průběhu výstavby a užívání není předpoklad pro ohrožení životního prostředí a vzhledem 

k účelu a funkci objektu se nepředpokládá žádný výraznější vliv na jeho poškození, a proto 

nebudou navrhována žádná opatření pro jeho ochranu. V objektu se nenachází zdroje 

znečištění ovzduší. Odpadní vody mají charakter běžných splaškových vod, odváděny budou 

kanalizačním řádem obce. Vytápění je navrženo el. přímotopy a podlahovým vytápěním. 

Vlastní provoz objektu neobsahuje větší zdroj hluku a škodlivin. Pro výstavbu jsou použity 

stavební materiály, které zvláštním způsobem neovlivňují životní prostředí. Obaly stavebních 

materiálů budou odváženy na řízené skládky. 

 

Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nenarušuje ochranu dřevin, rostlin a živočichů. Ekologické funkce a vazby v krajině 

jsou zachovány. 

 

Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 
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Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení ani stanoviska EIA nejsou 

předmětem řešení bakalářské práce. 

 

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů nejsou předepsány. 

 

 

g) Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Na objekt nejsou kladeny požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 

 

h) Zásady organizace výstavby 

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Realizace stavby bude vyžadovat připojení vody a elektřiny. Odběr bude zajištěn z přípojek, 

kde bude umožněno měření spotřeby. Stavební materiály a hmoty budou průběžně skladovány 

na pozemku vlastníka. 

 

Odvodnění staveniště 

Vzhledem k průběhu terénu není třeba zřizovat zvláštní odvodnění staveniště. Je třeba zajistit, 

aby se povrchová voda nemohla dostat do podzákladí stavby a výkopů. Zároveň dodavatel 

stavby zajistí (např. mělkou průběžnou rýhou či žlabem), aby voda nemohla ze staveniště 

stékat na komunikaci a znečistit ji. 
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Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd a přístup na staveniště bude pouze ze západní hranice pozemku z veřejné komunikace. 

Pro odběr vody a elektřiny bude stavba napojena na nově zřízené přípojky. 

Investor si smluvně zajistí požadovaný odběr a dohodne detailní způsob staveništního odběru 

se správcem sítě. 

 

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky bude minimalizován. Příslušné hygienické 

limity, jako hluk, prašnost, znečištění apod., nesmí být překročeny. 

 

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Vliv provádění stavby na okolní stavby bude minimalizován. Související asanace, demolice 

a kácení dřevin se nebude provádět 

 

Maximální zábory pro staveniště 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Při realizaci 

uličního oplocení stavby nevzniknou dočasné zábory v uličním prostoru. Oplocení staveniště 

bude zajištěno rovnou realizací navrhovaného oplocení, případně bude využito prozatímních 

oplocení, aby se zabránilo přístupu nepovolaných osob na stavbu. 

 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou řádně odváženy na 

řízené skládky. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat, budou recyklovány 

u recyklační odborné firmy. 

 

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Na pozemku bude docházet pouze k minimálním terénním úpravám, na jejich realizace není 

zapotřebí uskladňování zeminy. 
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Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zhotovitel bude dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb 

a ochrany životního prostředí a předpisy o bezpečnosti práce. Pro výstavbu budou použity 

stavební materiály, které zvláštním způsobem neovlivňují životní prostředí. Při provádění 

stavby bere brán ohled na okolní prostředí. Realizační firma bude jako hygienické zařízení 

užívat mobilní chemické WC. Obaly stavebních materiálů budou opět průběžně odváženy na 

řízené skládky. Stavební stroje a mechanizace budou hlídány a ochráněny před úkapy olejů 

a chemických látek do zeminy. V případě nečinnosti strojů a jejich odstavení, budou pod 

motory vloženy sběrné vany, které ochrání zeminu před kontaminací ropnými látkami. 

Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou nebo musí být uzavřeny. 

Stejně tak skládky na pozemku budou zajištěny proti zvedání prachu a znečištění okolí. 

 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní 

předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele a další platné normy 

pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, 

investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně 

platné předpisy, norem pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další 

případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo 

k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. 

Účast koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není vyžadována. 

Veškeré odchylky od projektu a nově zjištěné skutečnosti při provádění stavby, je třeba bez 

odkladu konzultovat s projektantem, aby bylo možné odborně a správně rozhodnout o dalším 

postupu stavby. 

 

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné stavby, které by vyžadovaly bezbariérové úpravy. 
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Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Nejsou požadována dopravně inženýrská opatření. 

 

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Vzhledem k povaze a typu stavby není vyžadováno speciálních podmínek pro provádění 

stavby. Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě běžného charakteru. Provádění 

stavby nebude realizováno za provozu, neboť se jedná o novostavbu. 

 

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Navržený dům předpokládá běžný postup výstavby: 

- hrubé terénní úpravy a výkopové práce 

- hrubá stavba domu 

- kompletace střechy, fasád a vnitřní kompletace 

- dokončovací stavební práce a definitivní úprava navazujícího terénu 

Přesné časové etapy budou vymezeny v časovém harmonogramu stavby. 

Předpokládaná doba výstavby:  jeden rok a šest měsíců, tj. 18 měsíců 

Zahájení výstavby:   06/2014 

Ukončení výstavby:   12/2015 
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C. Situační výkresy 

 

Viz. Výkresová dokumentace 

 

C 1 Koordinační situace stavby (1:200) 

C 2 Vytyčovací výkres (1:200) 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 

a) Dokumentace stavebního objektu 

▪ Architektonicko-stavební řešení 

Předmětem bakalářské práce je návrh a výkresová dokumentace Rodinného domu ve 

Velké Polomi. Jedná se o novostavbu a čelem užívání stavby je bydlení pro moderní 

čtyřčlennou rodinu s krytým garážovým stáním a možností využití přilehlé zahrady.  

 

Pozemek se nachází na okraji obce Velká Polom v nové stavební lokalitě Mlýnek., na 

pozemku parc. č. 1152/34. Pozemek je vedena v KN jako stavební parcela a je v osobním 

vlastnictví investora stavby. Parcela je ve velmi mírném svažitém terénu. Před pozemkem se 

nachází dostupné inženýrské sítě a je napojen na místní zpevněnou komunikaci 

(ul. Slunečná). 

 

Výstavbou vznikne stavba s jedním nadzemním podlažím s přilehlým krytým 

garážovým stáním. Samotný návrh byl inspirován kopírováním severovýchodní hranice 

pozemku, která stavbě propůjčila atypický půdorys. Obytná část je členěna do dvou 

základních zón. V přízemí se nachází společenská zóna s návazností na zahradu, v nadzemní 

části se nachází zóna klidová. Výškovou úrovní objekt nepřevyšuje stavby v jejím okolí. 

 

Navrhované kapacitní údaje: 

Zastavěná plocha:   283,11 m
2
  

Užitná plocha:    319,86 m
2
  

Obestavěný prostor:   1018,90 m
3
  

Počet funkčních jednotek:  1 

Počet uživatelů:   4 osoby 
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Dispozičně je objekt navržen jako jedna bytová jednotka s přilehlým krytým 

garážovým stáním. Na vchodové dveře, v úrovni přízemí, navazuje vstupní hala, ze které je 

umožněn krytý přístup do garáže přes spojovací chodbu, dále jsou ze vstupní haly vytvořeny 

dva přístupy do obývacího pokoje, okolo koupelny a malé pracovny s knihovnou. Hlavní 

obytný prostor přízemí tvoří obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou. V severovýchodním 

rohu obývacího pokoje je schodiště pro přístup do druhého nadzemního podlaží. Ve 2. np je 

z centrální liniové haly přístup do dětských pokojů, mezi kterými se nachází malá koupelna. 

Dále se v ose nachází koupelna rodičů, do které se vchází skrze šatnu z ložnice. Do šatny je 

vytvořen samostatný přístup centrální chodby, tak jako do ložnice. Celá centrální chodba 

slouží zároveň jako výstavní prostory pro majitele objektu, který se věnuje fotografování. 

 

Jedná se o klasický stěnový systém. Vyzděn z přesných nosných tvárnic Ytong na 

vápenocementovou maltu. Jako povrchová úprava obvodových stěn je použita bílá fasádní 

omítka. Vnitřní nosné i nenosné konstrukce jsou taktéž tvořeny přesnými tvárnicemi Ytong. 

Nosná konstrukce podlahy v přízemí je betonová, uložená na základových pásech. Stropní 

konstrukce jsou z monolitických železobetonových stropních desek. Konstrukce střechy je 

jednoplášťová plochá střecha s různým spádem střešních rovin s odvodněním dovnitř 

dispozice. Pochozí a pojížděné plochy v okolí objektu budou dlážděné. Ostatní plochy na 

pozemku budou zazeleněny a upraveny pomocí terénních úprav. 

 

Tento typ objektu nevyžaduje plnit požadavky na bezbariérové řešení stavby. 

 

Stavební řešení jsou navržena tak, aby bylo zaručeno bezpečné užívání objektu. 

Veškeré instalace jsou navrženy, aby odpovídaly současným bezpečnostním standardům. 

 

Všechny obvodové konstrukce jsou v souladu s ČSN 73 0540-2, tepelná ochrana 

budov a s vyhláškou č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. 

 

Stavba bude provedena způsobem neohrožujícím životní podmínky obyvatel, 

budoucích uživatelů staveb ani životní prostředí. Návrh je v souladu 

s vyhláškou č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
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Výkresová část projektové dokumentace je připojena jako příloha této bakalářské 

práce. 

 

Dokumenty podrobností jako jsou výpis skladeb konstrukcí, seznamy částí a výrobků 

a rozhodující detaily jsou připojeny jako příloha této bakalářské práce. 

 

▪ Stavebně konstrukční řešení 

Zemní práce 

Parcela je evidována v KN jako stavební parcela a proto není potřeba zajišťovat 

sejmutí ornice. Vytyčení stavby bude provedeno dle vytyčovacího výkresu přiloženého v PD. 

Výkopy se provedou strojně a vytěžená zemina poslouží k terénním úpravám okolního 

pozemku. Přebytečné množství vytěžené zeminy bude náležitě odvezeno na sběrnou skládku. 

Dno výkopu je zpevněno hutněným štěrkovým podsypem. 

 

Podzemní voda 

Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce pod úrovní základové spáry. 

 

Základové konstrukce 

 Objekt bude založen na monolitických železobetonových základových pásech pod 

svislými nosnými konstrukcemi z prostého betonu C20/25. Pod sloupy jsou navrženy 

betonové patky. Základová železobetonová deska o tloušťce 250 mm bude chráněna izolací 

proti vlivu vody a zemní vlhkosti, asfaltovým pásem. Obvodové stěny základového pásu 

budou opatřeny extrudovaným polystyrénem o tl. 70 mm pro zajištění tepelně technických 

požadavků. Hloubka založení pod obvodovými konstrukcemi a pod patkami sloupů je 

1 200 mm pod nulovou úrovní objektu. Pod vnitřními svislými nosnými konstrukcemi jsou 

základové pásy založeny v hloubce 1 000 mm pod nulovou úrovní objektu. 
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Svislé nosné konstrukce 

Obvodové nosné konstrukce jsou navrženy z tepelně izolačních tvárnic Ytong Lambda 

o tl. 450 mm se součinitelem prostupu tepla U = 0,192 W/m2 ·K, na tepelně izolační maltu 

Ytong. Vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny přesnými tvárnicemi Ytong P2-400 

o tl. 300 mm a Ytong P4-500 o tl. 200 mm, na vápenocementovou maltu Ytong. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropy prvního nadzemního podlaží jsou navrženy jako železobetonové monolitické 

desky z betonu třídy C20/25 o tloušťce 250 mm. V těchto stropních konstrukcích jsou 

vyhotoveny prostupy, které jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci. 

Vodorovná nosná konstrukce střechy je rovněž tvořena železobetonovými 

monolitickými deskami z betonu třídy C20/25 o tl. 250 mm. I v těchto konstrukcích jsou 

vyhotoveny prostupy, vyznačené ve výkresové dokumentaci. 

 

Schodiště 

 Schodiště je dřevěné dvouramenné s podestou zalomené v úhlu 120° (viz. výkresová 

dokumentace), spojující první nadzemní podlaží s druhým nadzemním podlažím, napojené na 

stropní konstrukci. Překonává výškový rozdíl 3 550 mm. Celkový počet stupňů je 20, 

v prvním rameni je 9 stupňů, které navazují na mezipodestu a v druhém rameni je 10 stupňů. 

Šířka schodiště je 900 mm, rozměry stupňů 178 x 274 mm. Zábradlí z hliníkového rámu 

s deskovou skleněnou výplní je ve výši 900 mm. 

 

Překlady 

Nad otvory ve svislých konstrukcích byly použity dva typy překladů. Nosné překlady 

Ytong NOP s adekvátními rozměry pro konkrétní typ otvoru, dále pak ocelové překlady u 

otvorů s většími světlostmi otvorů. Výpis všech překladů je ve specifikacích výrobků, které 

jsou součástí této bakalářské práce v přílohové části. 
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Střešní konstrukce 

Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha bez provozu. Odvodnění 

střechy je podtlakové pomocí vpustí svedených dovnitř dispozice, Hydroizolační vrstvu tvoří 

folie Dekplan z měkčeného PVC. Ve střeše jsou zřízeny výlezy o rozměrech 700 x 1500 mm 

pro přístup k běžné údržbě střechy.  

Skladba střešního pláště: 

  Hydroizolační folie Dekplan 76   tl. 1,8 mm 

  Netkaná geotextílie Filtek 300 

  Rovné desky EPS 200 S Stabil   tl. 150 mm 

  Spádová vrstva: Keramzitbeton   tl. 20 – 250 mm 

  Hydroizolační pásy Glastek 40 Special  tl. 40 mm 

  Asfaltová penetrační emulze Dekprimer   

  Železobetonová stropní deska   tl. 250 mm 

 

Podlahy 

Skladby podlah se liší podle umístění a podle účelu místnosti, pro kterou jsou 

navrženy. V obytných místnostech se nachází podlahy s podlahovým vytápěním. Rozlišení 

nášlapných vrstev je patrné z výkresové dokumentace. Popisy skladeb všech podlah jsou 

podrobně rozepsány ve specifikacích výrobků, které jsou součástí této bakalářské práce 

v přílohové části. 

 

Výplně otvorů 

Hlavní vstupní dveře a garážová vrata zprostředkovává firma LOMAX. Detailní popis 

těchto prvků je rozepsán ve specifikacích výrobků, které jsou součástí této bakalářské práce 

v přílohové části. 

Ostatní okenní systémy zprostředkovává firma Aluprof a jedná se o hliníková okna a 

dveřní systémy s vysokou izolační schopností a odolností proti povětrnostním vlivům. 

Součástí oken jsou hliníkové horizontální žaluzie pro regulaci oslunění.  
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Hydroizolace 

 Spodní stavba je opatřena hydroizolací, tvořenou asfaltovými pásy Glastek 40 Special 

Mineral natavený bodově a asfaltovými pásy Elastek 40 Special Mineral natavenými 

celoplošně k podkladu. Ukončení hydroizolačních vrstev je provedeno tak, aby maximálně 

chránily stavbu před nepříznivým působením vody a vlhkosti.  

 

Tepelná izolace 

Jako tepelná izolace podlah na terénu jsou použity stabilizované tepelně izolační desky 

Isover EPS 150 S o tl. 120 mm, z pěnového polystyrenu s deklarovaným součinitelem tepelné 

vodivosti λ = 0,035 W/m·K . 

Pro zajištění tepelně technických požadavků budou obvodové stěny základových pásů 

opatřeny extrudovaným polystyrenem o tl. 70 mm. 

Pro zateplení podlahy nad otevřeným prostorem budou použity tepelně izolační desky 

Isover EPS 70F o tl 120 mm, se sníženou hořlavostí, určené pro fasádní zateplovací systémy. 

 

Povrchové úpravy 

 Pro povrchovou úpravu vnějšího obvodového pláště rodinného domu byla použita 

vnější fasádní omítka Ytong v bílé barvě. 

Povrchy v interiéru jsou univerzální vápenocementové omítky v bílé barvě. 

 

Truhlářské výrobky 

Truhlářské výrobky viz. Výpis truhlářských výrobků, který je součástí přílohy BP. 

 

Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky viz. Výpis klempířských výrobků, který je součástí přílohy BP. 

 

Zámečnické výrobky 

Zámečnické výrobky viz. Výpis zámečnických výrobků, který je součástí přílohy BP. 



 

42 

 

▪ Požárně bezpečnostní řešení 

 Požárně bezpečnostní řešení není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

 ▪ Technika prostředí staveb 

 Dokumentace zpracovaná samostatně pro jednotlivá zařízení není předmětem řešení 

bakalářské práce.  

 

 

b) Dokumentace technických a technologických zařízení 

 

 Dokumentace technických a technologických zařízení objektu není předmětem řešení 

bakalářské práce. 
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E. Dokladová část 

 

a) Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů 

 Viz. Výkresová dokumentace 

 

b) Projekt zpracovaný báňským projektantem 

 Projekt zpracovaný báňským projektantem není předmětem bakalářské práce. 
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5. Výpočtová část 

 

5.1.   Výpočet schodiště 

Konstrukční výška (KV): 3550 mm 

 

Počet schodišťových stupňů – n 

 n = KV / orientačně zvolená výška stupně 

 n = 3550 / 170 

 n = 20,88 → 20 stupňů 

 Návrh je 20 výškových stupňů. 

 

Výška stupně – h 

 h = KV / n 

 h = 3550 / 20 

 h = 178 mm 

 

Šířka stupně pro běžné schodiště - b 

 2·h + b = 630 

 b = 630 - (2 · h) 

 b = 630 – (2 · 178) 

 b = 274 mm 

 

Výpočet schodišťových ramen - L1 a L2 

 L1 = (počet stupňů v jednom rameni – 1) · šířka stupně b 

 L1 = 9 ·274 

 L1 = 2466 mm 
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 L2 = (počet stupňů v jednom rameni – 1) · šířka stupně b 

 L2 = 9 ·274 

 L2 = 2466 mm 

 

Šířka ramene – bp 

 bp = 900 mm 

 

Šířka mezipodesty – bp min 

 bp min = bp + 100 

 bp min = 900 + 100 

 bp min = 1000 mm 

 

Výpočet schodišťového zrcadla 

 Bez schodišťového zrcadla 

 

Výpočet schodišťového prostoru – D  

 D = L1 + L2 + (2 · b) 

 D = 2466 + 2466 + (2 · 274) 

 D = 5480 mm 
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5.2.   Tepelně technická posouzení 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   SOP_SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

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

   1  VP omítka vnitřní  0,006       0,350   10,0 

   2  Ytong Lambda  0,450       0,085   7,0 

   3  Ytong omítka vnější  0,030       0,190   35,0 

 

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

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

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 

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

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

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

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

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

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

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

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

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

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

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,900 kg/m2,rok 

  (materiál: Ytong omítka vnější). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0377 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,9569 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a > Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN 

  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   SSP_SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

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

   1  Železobeton   0,250       1,430   23,0 

   2  Asfaltový nátěr  0,002       0,210   1200,0 

   3  Glastek 40 Special  0,004       0,210   35000,0 

   4  Keramzitbeton   0,145       0,280   8,0 

   5  Rigips EPS 200 S Stabil  0,150       0,034   100,0 

   6  Dekplan 76  0,0018       0,160   16700,0 

 

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

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

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 

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

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

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

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

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

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

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

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

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční 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 kondenzační zóně činí: 0,026 kg/m2,rok 

  (materiál: Jutafol D 110 Special). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,026 kg/m2,rok 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0047 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0498 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

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

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

 

 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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6. Závěr 

 

Předmětem bakalářské práce bylo vypracování architektonické a stavebně technické 

části dokumentace pro provádění stavby Rodinného domu ve Velké Polomi, dle stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

 

Jako podklad pro vypracování této dokumentace sloužila architektonicko-urbanistická 

studie, vypracovaná v předmětu Ateliérová tvorba I a dokumentace pro stavební povolení, 

vypracovaná v předmětu Ateliérová tvorba Va. 

 

V průběhu řešení této bakalářské práce jsem se seznámila s postupným vývojem 

projektu, od urbanistických a architektonických studií až po vypracování projektové 

dokumentace. Využila jsem všech vědomostí a zkušeností, které jsem během studia nabyla 

a obohatila se o nové zkušenosti, které pro mě budou v budoucnu velkým přínosem. Po 

vytváření této bakalářské práce jsem si uvědomila náročnost, kterou je potřeba vynaložit, aby 

mohl takový projekt vzniknout. 
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Přílohy  

 

 

Příloha č. 1 – Seznam výkresů 

 

Značení výkresu Název       Měřítko 

C 1   Koordinační situace stavby    1:200 

C 2   Vytyčovací výkres     1:200 

D 1   Půdorys základů     1:50 

D 2.1   Půdorys 1. NP      1:50 

D 2.2   Půdorys 2. NP      1:50 

D 3.1   Řez A - A‘      1:50 

D 3.2   Řez B - B‘      1:50 

D 4.1   Výkres konstrukce stropu 1. NP   1:50 

D 4.2   Výkres konstrukce stropu 2. NP   1:50 

D 5.1   Půdorys střechy 1. NP    1:50 

D 5.2   Půdorys střechy 2. NP    1:50 

D 6.1   Pohledy      1:100 

D 6.2   Pohledy      1:100 

D 7   Specifikace výrobků 

D 8.1   Vizualizace 

D 8.2   Vizualizace 

D 9   Technický detail     1:10 

 

 

 

Příloha č. 2 – Katalogové listy 

 

 

Příloha č. 3 – Plakát formátu B1 (1000 x 707 mm) na výšku 
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