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Anotace 

 

BARÁNEK Michael, Rodinný dům Hrabek, Ostrava – Plesná, Bakalářská práce, VŠB-TU 

Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 59 stran, 2015, vedoucí práce: Ing. arch. 

Radim Václavík. 

 Tato bakalářská práce nesoucí název „Rodinný dům Hrabek, Ostrava - Plesná“ 

představuje návrh rodinného domu, objektu jakož to primárně určenému k trvalému 

bydlení. Tento návrh je svou koncepcí dimenzován pro čtyřčlennou rodinu žijící v okrajové 

městské části Ostravy ve Staré Plesné, konkrétně v oblasti Kopaniny.   

 Tato čtvrť je charakteristická svou zástavbou rodinnými domy, připomínající 

charakter vesnice, charakteristická je pak novodobou výstavbou rodinných domů, především 

v horizontu deseti let. Svou formou odpovídá okolní zástavbě, nepůsobí rušivě ani nikterak 

negativně v okolí. Koncepce navrženého objektu je koncipována, tak aby zapadla do dané 

lokality rodinných domů a potažmo do celé krajiny.     

 Dům je od počátku koncepčně řešen s přihlédnutím k zásadám a doporučením 

používaných při návrzích pasivních budov, proto i parametry toho návrhu dosahují těchto 

hodnot. V návrhu je zapracována jak orientace vůči světovým stranám, tak i vhodná 

konstrukční řešení apod. tak aby energetická náročnost tohoto návrhu byla co nejnižší.  

 

Klíčová slova 

Rodinný dům, Ostrava, Stará Plesná, zděný dům, nízká energetická náročnost, plochá střecha, 

oplechovaný arkýř, železobetonový přístřešek pro automobily, vetknuté konzolové schodiště, stínící 

systém s výplní tahokovem 
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Abstract 

 

BARÁNEK Michael, House Hrábek, Ostrava - Plesná, Thesis, Technical University of Ostrava, 

Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, pages 59, 2015, supervisor: Ing. 

arch. Radim Václavík. 

Thesis titled "House Hrábek, Ostrava - Plesná 'proposal constitutes a family home, the 

building as it is primarily intended for permanent housing. This proposal is its concept 

designed for a family of four members. The family lives in a suburb of the city of Ostrava in 

the Stará Plesná, specifically in the area Kopaniny. 

This district is characterized by its buildings family homes, reminiscent of the 

character of the village, district feature highly houses that were built within ten years. Its 

form corresponds to the surrounding buildings, not distracting or negative way around. The 

concept of the proposed building is designed so that it fits into the sites of houses and thus 

to the entire landscape. 

The house is from the early conceptual solution with regard to the principles and 

recommendations used in the design of passive buildings, therefore the parameters of the 

proposal achieves these values. The proposal is incorporated as orientation towards the 

cardinal points, and the suitable design solutions, etc. So that the energy intensity of this 

proposal was the lowest. 

 

Key words          
 Family house, Ostrava, Stará Plesná, brick house, low energy consumption, flat roof, 

flashing bay, reinforced concrete shelter for cars, cantilevered staircase, shading system with 

expanded metal panels 
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Seznam použitého značení 
 

ČSN   česká technická norma 

POV   projekt organizace výstavby 

B.p.v  Baltský výškový systém po vyrovnání 

S-JTSK  souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

C --/--  Třída pevnosti betonu 

DN   dimenze potrubí  

Kč   korun českých  

NN   nízké napětí  

EPS   tepelně izolační desky z pěnového polystyrénu  

HEB   typ válcovaného ocelového nosníku 

RD   rodinný dům  

mm   milimetry  

m   metry  

p. č.   parcelní číslo  

m²   metr čtvereční  

m³   metr krychlový  

tl.   tloušťka  

Sb.   sbírka  

U   součinitel prostupu tepla [W/m²K]  

NP   nadzemní podlaží  

ER   elektrický rozvaděč  

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

KN   Rejstřík České úřadu zeměměřického a katastrálního 

ZRN   základní rozpočtové náklady 

JKSO  jednotná klasifikace stavebních objektů 
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SO   stavební objekt 
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Úvod 

Tato bakalářská práce pojednává o návrhu rodinného domu, který byl koncepčně 
zaměřen pro tří až čtyřčlennou rodinu, důraz byl rovněž kladen na nízkou energetickou 
náročnost tohoto domu.         

 Samotným předmětem práce pak bylo vypracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby. Celý návrh tohoto domu vycházel z předmětu Ateliérová tvorba I., kde 
byla vypracována první myšlenka stavby až po její studii. Další krokem bylo, vypracování 
dokumentace pro stavební povolení v předmětu Ateliérová tvorba Va.   

 Bakalářská práce je dělena do několika ucelených částí. První textová část je 
zaměřena spíše na popisné a vysvětlující pasáže týkající se tohoto návrhu rodinného domu. 
Především pojednává o urbanisticko-architektonické koncepci samotného návrhu, zabývá se 

jak jeho konstrukčním a prostorovým řešením, tak také jeho bezkonfliktním umístěním do 
zvolené lokality.          

 Další ucelenou částí je vypracování projektové dokumentace pro provádění staveb. 
Tato projektová dokumentace je vypracována do úrovně dokumentace pro provádění staveb 
dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č.62/2013 o dokumentaci staveb.  
Rovněž součástí této projektové dokumentace jsou průvodní a technická zpráva, výkresová 
část, skladby konstrukcí, výpisy a technické detaily. Dále zde jsou zařazeny i výkresy 
specializace, čili výkresy architektonických detailů a jejich technická řešení.  

 Na závěr této práce je potom je zařazena část s přílohami, kde bylo vyčleněno místo 
pro tepelné posouzení jednotlivých konstrukcí, tak také stanoviska základních dotčených 
orgánů a dodavatelů a provozovatelů inženýrských sítí. 
 

Urbanistická koncepce návrhu 

Parcelní pozemek na který je navržen objet Rodinného domu Hrabek je o celkové 
výměře 1249m², v katastru nemovitostí (dále jen KN) je prozatím veden jako orná půdu, 
proto je nutné tuto parcelu vykoupit z půdního fondu. Mimo této skutečnosti je této parcela 
v současné době nevyužívaná, jedná se tedy o pozemek s trvalým travnatým porostem. 

 Pozemek na parcele 856/5 je v převážně rovinatý na půdorysu přibližného čtverce. 
Mírně se však svahuje k východu, ale v pouze minimální míře. Ze severní strany pozemku, je 
zcela lemován veřejnou pozemní komunikací III. třídy s chodníkem na parcele 275/1. 
Z východní ani západní strany nejsou žádné sousední objekty, jedná se o parcely stejného 
rázu, s čísly 856/6 a 856/12. Z jižní strany je parcela lemována přilehlým Plesenským lesem 
s parkem Na Kopaninách a sousední parcelou 856/9, která je taktéž stejného charakteru, 
jako řešená parcela 856/5. Sousední objekty se nalézají pouze ze severní strany, naproti 
řešené parcely přes veřejnou komunikaci 275/1, tedy přes ulici Hrabek.   

 Řešená lokalita nespadá do žádného chráněného krajinného území ani do území 
národních parků, nebo natury 2000. Dle územního plánu se jedná o oblast pro výstavbu 
rodinnými domy, proto není daná lokalita nijak eliminována ani omezována právními 
předpisy jinými než proto tuto oblast výstavby rodinnými domy.   

 Navržený objekt, podle této bakalářské práce, je z urbanistického hlediska umístěn do 
okrajové část obce Ostrava městské části Stará Plesná, konkrétněji do oblasti s pomístním 
názvem Kopaniny. Tato čtvrť je charakteristická svou zástavbou rodinnými domy, 
připomínající charakter vesnice, konkrétněji oblast Kopaniny je charakteristická svou 
novodobou výstavbou rodinných domů, především v horizontu deseti let. Koncepce 



Michael Baránek                                                                                                                   VŠB - TUO FAST 

BAR 0 206  Katedra architektury 

Rodinný dům Hrabek,  Bakalářská práce 

Ostrava - Plesná  Str. 15 

navrženého objektu je koncipována, tak aby zapadla do dané lokality rodinných domů a 
potažmo do celé krajiny.  

Dopravní napojení řešené parcely, potažmo navrženého objektu rodinného je 

zajištěno pomocí přilehlé veřejné komunikace III. třídy na parcele 275/1., která se napojuje 

na veřejnou komunikaci obce Ostravy, městské části Staré Plesné. Komunikace se nacházejí 

na okrajové části zmíněné obce a mají vesnický charakter. Napojení řešeného objektu 

rodinného domu na veřejné inženýrské sítě je zajištěno rovněž přilehlou komunikací, pod 

kterou se nachází většina technické infrastruktury v daném území. 

 

Architektonická koncepce návrhu 

Návrh objektu rodinného domu, podle této bakalářské práce, je navržen a 
koncipován jako jednogenerační dům, určený pro jednu rodinu, tedy s jednou samostatnou 

bytovou jednotkou. Navržená bytová jednotka je umístěna do dvou podlaží. První podlaží 
obsahuje funkce technické a společenské, zatímco druhé podlaží obsahuje klidovou 

soukromou zóny s hygienickým zázemím.        

 Jedná se tedy o dvoupodlažní objekt jednoduchých tvarů a asymetrickou kompozicí 
hmot. Hlavní vstup i vjezd na pozemek, rovněž i vstup do domu je orientován k přilehlé 
veřejné komunikaci, tedy na sever. Zatímco společenské a soukromé části domu na jižní 
stranu směrem k přilehlému parku. 
 První podlaží obsahuje funkce technické a společenské, zatímco druhé podlaží 
obsahuje klidovou soukromou zóny s hygienickým zázemím. Za hlavním vchodem do 
objektu, tedy v prvním podlaží se nachází zádveří s úložnými prostory, na něj navazuje 
komunikační chodba se schodištěm, technickou místností a pracovním koutem. Z této 
chodby je přístup do společenské místnosti s obývacím pokojem a jídelnou, která je 
bezprostředně napojena na kuchyň, která rovněž ústí do zmíněné hlavní komunikační 
chodby. V druhém nadzemním podlaží jsou přístupné všechny tři obytné pokoje majitelů a 
dětí i s pracovnou a hygienickým zázemím. V centrální části stavby je navrženo 
minimalistické schodiště, které prostupuje celým tělesem domu. Vnitřní dělení jednotlivých 
prostor je řešeno pomocí kolmých stěn a svou formou klade důraz především na funkčnost. 
Rozmístění jednotlivých zón a potažmo i jednotlivých místností je v navrženo, tak aby byl 
zaručen, vhodnou orientací vůči světovým stranám, hygienický komfort z hlediska tepla, 

oslunění a z hlediska potřeby vytápět, popřípadě chladit.     

 Celková hmota domu vychází z jednoduchého půdorysného tvaru obdélníku a je 
ukončena plochou střechou. Svou formou se jedná o asymetrickou kompozicí hmot. 
Dominantním materiálem hmoty domu je šedá omítka. Na hlavní hmotu domu je napojen 
přístřešek pro automobily se zahradním domem, ten je proveden z železobetonu, rovněž je 
tento materiál přiznán i na fasádách přístřešku. Výplně otvorů jsou tvořeny plastovými okny 
s izolačním trojsklem, také v odstínu šedé, tak aby doplňovaly svým vzhledem celý objekt. 
Z jižní strany jsou okenní výplně zastíněny posuvnými fasádními panely.   

 Celá hrubá stavba včetně omítek navrhovaného objektu rodinného domu je navržena 
a dimenzována ze systémového řešení Porotherm, jak svislé, tak i vodorovné konstrukce. 
Dům je dimenzován jako pasivní dům, čehož dokazují parametry obálky budovy a systém 
vytápěné a větrání. Proto je tento navržený objekt dostatečné a řádně tepelně izolován, tak 
aby bylo dosaženo již zmíněných hodnot pasivních domů.  
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Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby 

 

Projektová dokumentace obsahuje části: 
 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy 

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E Dokladová část 

 

 

 

Společné zásady: 
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro 

jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení. 
Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání 
stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani 
ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících 
vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová 
dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění 
stavebních prací. 

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově 
složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné 
při provádění stavby respektovat. 

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro 
pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků 
dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno 
zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. 

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný 
právní předpis5) (plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí 
této přílohy). 
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A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:  Rodinný dům Hrabek, Ostrava - Plesná 

b) místo stavby: ulice Hrabek, Ostrava – Plesná, 725 27 

Parcelní číslo: 856/5 

Obec: Ostrava 

Katastrální území: Stará Plesná 

Číslo LV: 678 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

Michael Baránek, Holasická 1166/16 Opava 5, 747 05 

 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo 

není předmětem této bakalářské práce 

 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 
není předmětem této bakalářské práce 

 

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, 

Autor BP:  Michael Baránek, Holasická 1166/16 Opava 5, 747 05 

    studentský kód: BAR0206 

 

 Vedoucí BP:  Ing. arch. Radim Václavík 

    VŠB-TUO FAST, Katedra architektury 226 

    L. Podéště 1875/17, Ostrava - Poruba 

 

Konzultant BP:  Ing. Marcela Halířová, Ph.D 

VŠB-TUO FAST, Katedra pozemního stavitelství 225 

L. Podéště 1875/17, Ostrava - Poruba 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta 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, 
popřípadě specializací jeho autorizace, 

není předmětem této bakalářské práce 
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c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

není předmětem této bakalářské práce 

 

 

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), 
není předmětem této bakalářské práce 

 

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

Dokumentace architektonické studie v předmětu Ateliérová tvorba I., pod 
vedením a kontrolou Ing. arch. Radima Václavíka v II. ročníku bakalářského studia. 
 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení v předmětu Ateliérová tvorba 
Va., pod vedením a kontrolou Ing. Marcely Halířové Ph.D. ve IV. Ročníku bakalářského 
studia. 

 

c) další podklady. 
není předmětem této bakalářské práce 

 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území, 
Řešené území se nalézá na parcele s parcelním číslem 856/5 a to v katastrálním 

území Staré Plesné v obci Ostrava v Moravsko-slezském kraji v České Republice. 
Stavební lokalita se nachází na okraji městské části Ostravy v Plesné v lokalitě 
s místním názvem Kopaniny. V současné době je pozemek veden v katastru 

nemovitostí jako orná půda a místo není nikterak využívané. 
 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
 Území není nikterak eliminováno ani nijak omezeno právními předpisy 
památkové rezervace, památkové zóny, zvláště chráněným územím, nebo záplavovým 
územím. Tudíž daná parcela nespadá do výše uvedených oblastí. Stanoviska 
jednotlivých orgánů spravujících výše uvedené oblasti nejsou součástí této bakalářské 
práce. 
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c) údaje o odtokových poměrech, 
 Stavební parcela řešeného objektu je nejblíže odvodněna bočními přítoky 
Plesenského potoka, který se nadále vlévá do řeky Opavy a následně do řeky Odry a 
spadá tedy do povodí Odry. Stanovisko dotčeného orgánu Povodí Odry není součástí 
této bakalářské práce. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
 Územní rozhodnutí, souhlas ani opatření není součástí, potažmo předmětem 
této bakalářské práce. Navržený objekt neprošel územním ani stavebním řízením, tudíž 
pro něj nebyla vydána stanoviska ani rozhodnutí stavebního úřadu. 
 

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, 

Územní rozhodnutí, souhlas ani opatření není součástí, potažmo předmětem 
této bakalářské práce. Navržený objekt neprošel územním ani stavebním řízením, tudíž 
pro něj nebyla vydána stanoviska ani rozhodnutí stavebního úřadu. 
 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
 V současnosti je parcela vedena na katastrální evidenci jako orná půda, proto je 
nutné vykoupit půdu z půdního fondu. Jelikož se jedná dle Územního plánu z roku 2015 

o území určené pro zástavbu rodinnými domy, přichází navrhovaná objekt rodinného 
domu v souladu s územním plánem a změna statutu orné půdy v katastru nemovitostí 
není sporná. S touto změnou počítá i tato bakalářská práce. Jedná se tedy o změnu 
využití parcely 856/5 z orné půdy na zastavitelnou plochu. 
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,      

 Není předmětem této bakalářské práce, stanoviska a požadavky dotčených 
orgánů jsou uvedeny v dokladové části dokumentace. V dokladové části této 
bakalářské práce je výpis základních dotčených orgánu, především provozovatelů a 
dodavatelů inženýrských sítí a energií.  
 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 Nebyla stanovena žádná úlevová řešení ani jiné úlevové výjimky apod. 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
 Případná investice se vztahuje k výše uvedené změně využití území, ze současné 
doby a to z orné půdy na stavební parcelu. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 
Parcelní číslo:  856/5 – stavební parcela 

Parcelní číslo: 275/1 – příjezd, veřejná pozemní 
komunikace k pozemku, nadměrné 
zatěžování 

 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,      

 Navržený objekt dle této bakalářské práce je novostavba rodinného domu. 
 

b) účel užívání stavby,         

 Navržený objekt dle této bakalářské práce je určen k trvalému bydlení, jedná se 
tedy o stavbu pro bydlení. Objekt je uzpůsoben a navržen jako obývající dům a je určen 
pro 3 až 4 člennou rodinu. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba,        

 Jedná se o trvalou stavbu pro bydlení. 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.),
 Navržený objekt nespadá pod ochranu dle jiných právních předpisů kulturních 
památek ani jiných orgánů ochrany stavebních objektů. 
 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
 

Projektová dokumentace pro provádění stavby je vypracována v souladu s 
následujícími zákony a předpisy:  

- Zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon a související předpisy  

- Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu  

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

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
- dle novelizované podoby ze dne 28. února 2013  
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů2), 

Není předmětem této bakalářské práce, stanoviska a požadavky dotčených 
orgánů jsou uvedeny v dokladové části dokumentace. V dokladové části této 
bakalářské práce je výpis základních dotčených orgánu, především provozovatelů a 
dodavatelů inženýrských sítí a energií. 
 

 

 



Michael Baránek                                                                                                                   VŠB - TUO FAST 

BAR 0 206  Katedra architektury 

Rodinný dům Hrabek,  Bakalářská práce 

Ostrava - Plesná  Str. 21 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Nebyla stanovena žádná úlevová řešení ani jiné úlevové výjimky apod. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 
 Návrh rodinného domu dle této bakalářské práce je určen pro čtyřčlennou 
rodinu. Zastavěná plocha je rovna 197,25m², celková užitná plocha domu, tedy plocha 
obytných místností, technických místností, včetně komunikačních místností a 
přístřešku se zahradním domem je 249,3m². Obestavěný prostor domu, tj. celková 
hmota domu bez přístřešku pro automobily a vstupní části, bráno od základové spáry, 
tedy včetně základových pásů až po atiku, činí 981,42m³. Obestavěný prostor 
přístřešku, bráno od základové spáry, tedy včetně základových pásů až po horní hranu 
střešní roviny přístřešku činí 239,99m³, dohromady činí celkový obestavěný prostor 
všech funkčních celků 1 221,41m³.       

 Celková plocha parcely 856/5 je vyměřena na 1249m². Zastavěná tedy zabírá 
16% pozemku z celkového území parcely, zpevněné plochy příjezdu automobilů a 
terasy jsou 139,5m², což se rovná 11,2% z plochy parcely, zeleni a travním porostům je 
vyčleněna plocha 912,25m², které činí 78,2%. 
 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.), 
 Veškerá potřeba i spotřeba médií a hmot bude pokryta přípojkami 

k inženýrským sítím, jak k přípojkám elektrické energie, tak k vodovodní přípojce, které 

jsou uloženy pod stávající veřejnou komunikací. S plynovou přípojkou navržený objekt 

nepočítá, ale nicméně je možnost dodatečného připojení. Stejně tak bude objekt 

napojen na veřejnou síť kanalizace, kde budou veškeré odpadní vody likvidovány 

předepsaným způsobem. Dešťová voda bude pomocí vyspárované plochy střechy do 

vtoků zachytávána do podzemního zásobníku, kde bude využívána jako užitková voda 

pro provoz domu a na zavlažování zeleně na pozemku. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
 Předpokládaný termín výstavby je naplánován na dvě etapy výstavby . První 
etapa bude započata na přelomu léta a podzimu, tedy 30.srpna 2015, kdy bude 
vyhotovena pouze hrubá stavba, poté bude v druhé polovině listopadu stavba 
uzavřena. Tak aby došlo k první promrznutí, dle technologického postupů. Druhá etapa 
bude dokončovacích prací je naplánována na 21.března 2016. Předání zhotoveného 
díla je dle smlouvy o dílo stanovena na 26.června 2016. 
 

 

 

 

 

 



Michael Baránek                                                                                                                   VŠB - TUO FAST 

BAR 0 206  Katedra architektury 

Rodinný dům Hrabek,  Bakalářská práce 

Ostrava - Plesná  Str. 22 

k) orientační náklady stavby.        

 Orientační náklady stavby byly stanoveny odhadem a to pouze orientačně na 
základě JKSO (JEDNOTNÁ KLASIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ), hodnoty pro orientační 
stanovení nákladů byly čerpány z cenových ukazatelů pro stavebnictví pro rok 2015 na 
internetových stránkách http:/www.stavebnistandarty.cz.    

  

Pro návrh rodinného domu, který je předmětem této bakalářské práce, byl 
zvolen cenový ukazatel kategorie 803.1, který odpovídá budovám pro bydlení, které 
mají svislé nosné konstrukce zděné z cihel, tvárnic, bloků, tak aby byla stanovena jeho 
orientační cena 

Stavební objekty 

SO 01 Rodinný dům  1 221,41m³  5 121Kč/m³  6 254 840 Kč 

SO 02  Terasa              44m²     900 Kč/m²       39 600 Kč 

SO 03  Příjezd          98,1m²  1 000 Kč/m²       98 100 Kč 

SO 04  Kanalizace                20,8m  4 100 Kč/m       85 280 Kč 

SO 05  Vodovod                 24,6m²  3 800 Kč/m       93 480 Kč 

SO 07  Elektřina                 18,3m²     800 Kč/m²       14 640 Kč 

SO 04  Oplocení              140,1m²     800 Kč/m     112 570 Kč 

          6 698 510 Kč 

ZRN 

Projektové a inženýrské práce   5% ZRN     334 925 Kč 

Zařízení staveniště             1,5% ZRN     100 480 Kč 

Rezerva      5% ZRN     334 925 Kč 

 

CELKOVÁ ZAOKROUHLENÁ CENA BEZ DPH    7 488 840 Kč 

Pozn.: Cena stanovena bez započítání ceny pozemku o celkové výměře 1249m² a bez 

jejího předcházejícího převedu z původní fondu. 
 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

Stavební objekty 

SO 01  Rodinný dům         1 221,41m³ 

SO 02   Terasa                    44m² 

SO 03   Příjezd                        98,1m² 

SO 04   Kanalizace                              20,8m 

SO 05   Vodovod                               24,6m² 

SO 07   Elektřina                               18,3m² 

SO 04   Oplocení                         140,1m² 
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B Souhrnná technická zpráva 

 

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby 
nebo pro 

vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební 
povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich 
vyplývaly: 
 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, 
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb, 
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na 
něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo 
požadavků stavebníka na provádění stavby apod., 
e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku, 
 Parcelní pozemek na který je navržen objet Rodinného domu Hrabek je o 
celkové výměře 1249m², v katastru nemovitostí (dále jen KN) je prozatím veden jako 
orná půdu, proto je nutné tuto parcelu vykoupit z půdního fondu. Mimo této 
skutečnosti je této parcela v současné době nevyužívaná, jedná se tedy o pozemek 
s trvalým travnatým porostem.        

 Pozemek na parcele 856/5 je v převážně rovinatý na půdorysu přibližného 
čtverce. Mírně se však svahuje k východu, ale v pouze minimální míře. Ze severní 
strany pozemku, je zcela lemován veřejnou pozemní komunikací III. třídy s chodníkem 
na parcele 275/1. Z východní ani západní strany nejsou žádné sousední objekty, jedná 
se o parcely stejného rázu, s čísly 856/6 a 856/12. Z jižní strany je parcela lemována 
přilehlým Plesenským lesem s parkem Na Kopaninách a sousední parcelou 856/9, která 
je taktéž stejného charakteru, jako řešená parcela 856/5. Sousední objekty se nalézají 
pouze ze severní strany, naproti řešené parcely přes veřejnou komunikaci 275/1, tedy 
přes ulici Hrabek. 
 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
 Před samotnou realizací proběhnout nutné sondy, tedy vrty k orientačnímu 
zjištění složení zeminy a jejímu následnému stanovení její únosnosti, kde proběhne 
ještě jedna zkouška před zahájením samotné betonáže základů. Zjištěné informace 
budou zaneseny do geofondu.        
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Z informací geofondu dne 22.4.2015 byly zjištěny informace, že únosná zemina 
se nachází v malé hloubce pod povrchem a hladina podzemní vody nebyla zjištěna, 
proto bylo usouzeno ze závěrů vrtů, že se nachází ve velké hloubce. Na řešené parcelo 
nebylo zjištěno nebezpečí radonu, riziko je v dané lokalitě vyhodnoceno jako převážně 
nízké. Stejně tak dle informací z geofondu se v dané lokalitě nenachází žádná chráněná 
ložisková území ani chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry. Stejně tak 
v řešené lokalitě nedochází k zasažení podzemních ložisek ani prognózních zdrojů, 
důlních děl, poddolovaných územích. V dané lokalitě nebyly zjištěny žádné sesuvy ani 
dobývací, nebo krasové prostory. 
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
 Řešená lokalita nespadá do žádného chráněného krajinného území ani do území 
národních parků, nebo natury 2000. Dle územního plánu se jedná o oblast pro výstavbu 
rodinnými domy, proto není daná lokalita nijak eliminována ani omezována právními 
předpisy jinými než proto tuto oblast výstavby rodinnými domy. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 Parcela 856/5 ani její blízké okolí s navrženým objektem rodinného domu se 
nenachází v záplavovém ani poddolovaném území, proto nejsou nutná žádná případná 
ochranná opatření stavby ani jiné opatření a zásahy do řešeného území.  

 Na dané parcely nebyly zatím zjištěny ani zaznamenány žádné hlubší eroze, či 
sesuvy, díky jejímu opravdu mírnému svahování k východu ani toto nebezpečí nehrozí 
ve větší míře. Tuto skutečnost je však nutné před realizací posoudit zkušebními 
sondami a geologickým průzkumem. 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, 
 Navržený objekt rodinného domu nemá žádný negativní vliv na okolní pozemky 
a okolní stavby ve svém sousedství. Svou formou odpovídá okolní zástavbě, nepůsobí 
rušivě ani nikterak negativně v okolí. Koncepce navrženého objektu je koncipována, 
tak aby zapadla do dané lokality rodinných domů a potažmo do celé krajiny. 
 Rovněž navržený objekt rodinného domu nenarušuje odtokové poměry, ty 
v této oblasti nebudou ovlivňovány. Projekt rodinného domu počítá se zachytáváním 
srážkové vody z oblasti střechy do podzemních zásobníků, kde bude dále s vodou 

nakládáno, jako s užitkovou, tedy pro technické a zemědělské účely. 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 Na řešené parcele se v současné době nenachází žádné vzrostlé dřeviny, proto 
není nutné žádné jejich zabezpečení a případná ochrana. S výsadbou okrasných dřevin 
se počítá až po realizaci stavby, tak aby nebyla narušen průběh výstavby. V souladu 

s právními předpisy a  regulativami.      

 Rovněž asanace, demolice a další činnosti s tímto spojené, nejsou na dané 
parcele potřebné vzhledem k plánované výstavbě. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
 V současnosti je na řešené parcele trvalý travnatý porost a parcela je vedena KN 
se statutem orné půdy, je tedy nutné dle územního rozhodnutí žádat o změnu využití 
území pro účely výstavby a vykoupit ji z půdního fondu. 
 

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

 Dopravní napojení řešené parcely, potažmo navrženého objektu rodinného je 
zajištěno pomocí přilehlé veřejné komunikace III. třídy na parcele 275/1., která se 
napojuje na veřejnou komunikaci obce Ostravy, městské části Staré Plesné. 
Komunikace se nacházejí na okrajové části zmíněné obce a mají vesnický charakter.
 Napojení řešeného objektu rodinného domu na veřejné inženýrské sítě je 
zajištěno rovněž přilehlou komunikací, pod kterou se nachází většina technické 
infrastruktury v daném území. V přilehlé komunikace na parcele 275/1 jsou vedeny 

veřejné inženýrské sítě, kanalizace OVAK DN300 PVC_KOR + kanalizace neznámého 
dodavatele, trasa NN i VN podzemní i nadzemní od společnosti ČEZ, vodovodní síť 
společnosti OVAK DN 150 PE, plynovodní vedení s chráničkou z oceli společnosti RWE, 

sdělovací vedení společnosti O2 Telefonica. Na výše zmíněné inženýrské sítě se 
navržený objekt napojuje a pokrývá s nich své potřeby energií a médií. Vyjímaje 
plynovodního vedení s ochranným pásmem, v této části obce je vedena plynofikace, 
avšak stavba s ní nepočítá, ale zachovává si možnost jejího případného napojení dle 
potřeb obyvatel. Veškeré zdroje energií mají dostačující kapacitu pro napojení 
navrhovaného objektu rodinného domu. 
 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Předpokládaný průběh výstavby je naplánován na dvě etapy výstavby . První 
etapa bude započata na přelomu léta a podzimu, tedy 30.srpna 2015, kdy bude 

vyhotovena pouze hrubá stavba, poté bude v druhé polovině listopadu stavba 
uzavřena. Tak aby došlo k první promrznutí, dle technologického postupů. Druhá etapa 
bude dokončovacích prací je naplánována na 21.března 2016. Předání zhotoveného 
díla je dle smlouvy o dílo stanovena na 26.června 2016.    

 Vztaženo k výstavbě není uvažováno s žádnými vedlejšími souvisejícími 
investicemi, či splnění podmiňujícími podmínkami nutnými pro uskutečnění realizace 
objektu. Rovněž tato skutečnost platí pro vybudování, provoz a údržbu staveniště. 
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B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Návrh rodinného domu dle této bakalářské práce je určen pro tří až čtyřčlennou 
rodinu. V tomto návrhu je počítáno s možným rozrůstáním rodiny. Investor stavby je 
zároveň stavebníkem, vlastníkem pozemku i budoucím uživatelem realizovaného 
stavebního díla.          

 Navržený objekt rodinného je navržen a koncipován jako jednogenerační dům, 
určený pro jednu rodinu, tedy s jednou samostatnou bytovou jednotkou. Navržená 
bytová jednotka je umístěna do dvou podlaží. První podlaží obsahuje funkce technické 
a společenské, zatímco druhé podlaží obsahuje klidovou soukromou zóny 
s hygienickým zázemím. Celková hmota domu vychází z jednoduchého půdorysného 
tvaru obdélníku a je ukončena plochou střechou.      

 Zastavěná plocha je rovna 197,25m², celková užitná plocha domu, tedy plocha 
obytných místností, technických místností, včetně komunikačních místností a 
přístřešku se zahradním domem je 249,3m². Obestavěný prostor domu, tj. celková 
hmota domu bez přístřešku pro automobily a vstupní části, bráno od základové spáry, 
tedy včetně základových pásů až po atiku, činí 981,42m³. Obestavěný prostor 
přístřešku, bráno od základové spáry, tedy včetně základových pásů až po horní hranu 
střešní roviny přístřešku činí 239,99m³, dohromady činí celkový obestavěný prostor 
všech funkčních celků 1 221,41m³.       

 Celková plocha parcely 856/5 je vyměřena na 1249m². Zastavěná tedy zabírá 
16% pozemku z celkového území parcely, zpevněné plochy příjezdu automobilů a 
terasy jsou 139,5m², což se rovná 11,2% z plochy parcely, zeleni a travním porostům je 
vyčleněna plocha 912,25m², které činí 78,2%. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
 Navržený objekt, podle této bakalářské práce, je z urbanistického hlediska 
umístěn do okrajové část obce Ostrava městské části Stará Plesná, konkrétněji do 
oblasti s pomístním názvem Kopaniny. Tato čtvrť je charakteristická svou zástavbou 
rodinnými domy, připomínající charakter vesnice, konkrétněji oblast Kopaniny je 
charakteristická svou novodobou výstavbou rodinných domů, především v horizontu 

deseti let. 

 Celková hmota domu vychází z jednoduchého půdorysného tvaru obdélníku a je 
ukončena plochou střechou, tudíž navržený objekt rodinného domu nemá žádný 
negativní vliv na okolní pozemky a okolní stavby ve svém sousedství. Svou formou 
odpovídá okolní zástavbě, nepůsobí rušivě ani nikterak negativně v okolí. Koncepce 
navrženého objektu je koncipována, tak aby zapadla do dané lokality rodinných domů 
a potažmo do celé krajiny.   
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
 Navržený objekt rodinného domu, podle této bakalářské práce, je navržen a 
koncipován jako jednogenerační dům, určený pro jednu rodinu, tedy s jednou 

samostatnou bytovou jednotkou. Navržená bytová jednotka je umístěna do dvou 
podlaží. První podlaží obsahuje funkce technické a společenské, zatímco druhé podlaží 
obsahuje klidovou soukromou zóny s hygienickým zázemím.    

 Jedná se tedy o dvoupodlažní objekt jednoduchých tvarů a asymetrickou 
kompozicí hmot. Hlavní vstup i vjezd na pozemek, rovněž i vstup do domu je 
orientován k přilehlé veřejné komunikaci, tedy na sever. Zatímco společenské a 
soukromé části domu na jižní stranu směrem k přilehlému parku. 
 Navržený objekt rodinného domu je navržen a koncipován jako jednogenerační 
dům, určený pro jednu rodinu, tedy s jednou samostatnou bytovou jednotkou. 

Navržená bytová jednotka je umístěna do dvou podlaží. První podlaží obsahuje funkce 
technické a společenské, zatímco druhé podlaží obsahuje klidovou soukromou zóny 
s hygienickým zázemím. Za hlavním vchodem do objektu, tedy v prvním podlaží se 
nachází zádveří s úložnými prostory, na něj navazuje komunikační chodba se 
schodištěm, technickou místností a pracovním koutem. Z této chodby je přístup do 
společenské místnosti s obývacím pokojem a jídelnou, která je bezprostředně napojena 
na kuchyň, která rovněž ústí do zmíněné hlavní komunikační chodby. V druhém 
nadzemním podlaží jsou přístupné všechny tři obytné pokoje majitelů a dětí i 
s pracovnou a hygienickým zázemím. V centrální části stavby je navrženo 
minimalistické schodiště, které prostupuje celým tělesem domu. Vnitřní dělení 
jednotlivých prostor je řešeno pomocí kolmých stěn a svou formou klade důraz 
především na funkčnost. Rozmístění jednotlivých zón a potažmo i jednotlivých 
místností je v navrženo, tak aby byl zaručen, vhodnou orientací vůči světovým stranám, 
hygienický komfort z hlediska tepla, oslunění a z hlediska potřeby vytápět, popřípadě 
chladit.           

 Celková hmota domu vychází z jednoduchého půdorysného tvaru obdélníku a je 
ukončena plochou střechou. Svou formou se jedná o asymetrickou kompozicí hmot. 
Dominantním materiálem hmoty domu je šedá omítka. Na hlavní hmotu domu je 
napojen přístřešek pro automobily se zahradním domem, ten je proveden 
z železobetonu, rovněž je tento materiál přiznán i na fasádách přístřešku. Výplně 
otvorů jsou tvořeny plastovými okny s izolačním trojsklem, také v odstínu šedé, tak aby 
doplňovaly svým vzhledem celý objekt. Z jižní strany jsou okenní výplně zastíněny 
posuvnými fasádními panely.        

 Celá hrubá stavba včetně omítek navrhovaného objektu rodinného domu je 

navržena a dimenzována ze systémového řešení Porotherm, jak svislé, tak i vodorovné 
konstrukce. Dům je dimenzován jako pasivní dům, čehož dokazují parametry obálky 
budovy a systém vytápěné a větrání. Proto je tento navržený objekt dostatečné a 
řádně tepelně izolován, tak aby bylo dosaženo již zmíněných hodnot pasivních domů. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 V navrženém objektu neprobíhá žádná forma výroby, ani její čísti, prodeje, 
apod. Proto tento objekt není členěn na výrobní části ani na provozní řešení. Je určen 
pouze pro bydlení, pro což byl navržen.  
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Pro rodinné domy není stanovena podmínka navrhovat stavební úpravy pro 
osoby s omezenou schopností pohybu či orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb., pokud to 
není přáním investora stavby.        

 Tento navržený objekt rodinného domu je přístupný pro osoby takto 

hendikepované a umožňuje jejich pohyb v 1.NP téměř do všech místností. Úroveň 
vstupního prvního nadzemního podlaží v oblasti hlavního vchodu je oproti okolnímu 
terénu vyvýšena pouze o 180 mm. Tato velikost je překonána pomocí betonového 
stupně, který rozděluje tuto výšku na dvě a to na 90mm, tento stupeň zaujímá plochu 
3,5x1,3m před hlavním vstupem do objektu a s pomocí druhé osoby bude snadno 
překonatelná pro osoby s omezenou schopností pohybu či orientace. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba nevyžaduje žádné speciální bezpečnostní opatření při jejím užívání. Při 
návrhu byly dodrženy předpisy uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb, o technických 
požadavcích na stavby § 15.        

 Materiály použité na stavbu jsou certifikovány a při stavbě budou použity 
předepsané postupy a technologie udávané výrobcem materiálu. Celý objekt je 
chráněn přepěťovým jističem. Na objektu je také nainstalován hromosvod proti 
případnému zásahu bleskem.         

    Návrh jímací soustavy není předmětem bakalářské práce. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení,          

 Objekt rodinného domu navržený v rámci této bakalářské práce je vytvořen 
pomocí zděné konstrukce a to kompletně včetně atiky. Skladby jednotlivých konstrukcí 
jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. Jedná se tedy o kompletní konstrukci 
systému Porotherm, jak svislé nosné i nenosné konstrukce jsou zděné z cihelných bloků 
Porotherm, tak i vodorovné konstrukce jsou filogramové konstrukce taktéž systému 
Porotherm, složených z nosníků a stropních vložek. Stavba je založena na 
železobetonových pasech a patkách v případě přístřešku garáže, základové konstrukce 
jsou provedeny do nezámrzných hloubek 80 a 120cm, tak aby bylo zabráněno 
promrzání základů. Střecha objektu je navržena jako plochá, tedy s minimálním 
spádováním 3%, srážková voda je odváděna pomocí dvou vtoků. Vnitřní nosné zdivo, 
tvořící podpory pro uložení stropů je taktéž v jenom případě zděné z cihelného systému 
Porotherm a v druhém případě se jedná o železobetonovou konstrukci, která vynáší 
vetnuté schodiště. 
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b) konstrukční a materiálové řešení, 
 Tento rodinný dům je navržen jak zděný dům, proto dominantním materiálem 
pro konstrukci jsou cihelném bloky, tudíž se jedná o keramiku vyplněnou minerální 
vatou. Tímto materiálem jsou provedeny, jak nosné, tak i nenosné svislé konstrukce. 
Vodorovné konstrukce jsou provedeny jako kompozit keramicko-železobetonových 
nosníků s keramickými vložkami s dutinami a následně zmonolitněny. Vnější povrch 
domu je tvořen v případě domu tepelně izolační omítkou a v případě přístřešku se 
zahradním domem je tvořen železobetonem. Vnitřní povrchy jsou tvořeny omítkou pro 
interiéry a sádrokartonovými podhledy, výjimku tvoří betonová stěna vynášející 
dřevěné schodišťové stupně a dřevěné povrchy nášlapných vrstev podlah.  

 Způsoby řešení jednotlivých nosných i nenosných konstrukcí včetně 
konstrukčních detailů jsou specifikovány v přiložených výkresech a detailech 
stavebních konstrukcí a skladeb. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita. 
 Při návrhu tohoto objektu rodinného domu bylo využito především systémových 
řešeních výrobců stavebních materiálů, stejně podmínek požití předepsaných 
výrobcem, tak aby byla zajištěna deklarovaná životnost a funkčnost veškerých 
konstrukcí a tím celé stavby. U všech konstrukcí v objektu bylo dbáno na respektování 
platných norem a předpisů.        

 Veškeré užité materiály a konstrukce tyto požadavky splňují a zaručují 
předepsanou životnost vzhledem ke všem druhům zatížení v průběhu výstavby i 
užívání objektu. Jsou dimenzovány tak, aby nedocházelo k nadměrným průhybům a 
deformacím. 
 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 
 Technické řešení vytápění objektu je řešeno tepelným čerpadlem země/voda, 
tepelné čerpadlo spolu s rekuperační jednotkou je umístěným v prvním podlaží a to 
v technické místnosti odkud je teplo přenášeno pomocí větrací a vytápěcí soustavy po 
domě. Rozvody tepelného větrání jsou uloženy v podlaze i tepelné izolaci k tomu 

určené a v sádrokartonových podhledech. Pro usnadnění vedení rozvodů v rámci 
jednotlivých podlaží, je v domě navržena instalační šachta, které je krytá 
sádrokartonovou předstěnou. Instalační šachta rovněž svým umístěním umožňuje 
bezproblémovou možnost vedení veškerých instalací, včetně vedení rozvodů, které se 
napojují na inženýrské sítě. Větrání je tedy zajištěno řízeným provozem s rekuperací a 
to včetně rozvodu teplo za pomocí vzduchu. Vyústění tepelných rozvodů je řešeno 
mřížkami v podlaze a ve stropních podhledech.      

 Koncepce návrhu se snaží co nejvíce přiblížit k hodnotám pro navrhování 
pasivních domů a tím eliminovat potřeby na vytápění a s tím spojenu spotřebu energií. 
Proto stavba svým prosklením počítá i s pasivním získávám sluneční energie pro 
vytápění. Proti případnému přehřátí interiéru a tím zvýšení tepelné pohody uvnitř 
objektu je zabráněno pomocí stínicích posuvných fasádních panelů, které jsou 
umístěny z exteriéru na jižním průčelí stavby. 
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b) výčet technických a technologických zařízení. 
není předmětem této bakalářské práce 

 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
není předmětem této bakalářské práce 

 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
není předmětem této bakalářské práce 

 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 
na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
 Navržený objekt rodinného domu vzhledem ke své konstrukci a použitým 
materiálům nevykazuje zvýšené riziko požárního nebezpečí. Ve větší míře použité 
materiály v tomto rodinném domě jsou nehořlavé, proto riziko pramení pouze 

v případě vadného zařízení, nebo v případě použití vybavení domu. Hořlavé materiály 
izolace jsou skryty v konstrukci a nedochází při případném vzniku požáru 
k bezprostřednímu kontaktu. 
 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 
 Z hlediska únikových cest je z přízemí možný únik všemi možnými otvory – okna, 

dveře – z 2.NP vede pouze jediná úniková cesta a to schodištěm v centrální části 
dispozice. 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 
 Objekt splňuje minimální odstupové vzdálenosti od okolních staveb a také 
odstup od komunikace dle norem.        

 Za požárně nebezpečné prostory jsou považovány technická místnost a kuchyň. 
 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 
 V rodinném domě je v technické místnosti umístěn hasicí přístroj střední 
velikosti. Požární vodu je možné rovněž čerpat z nedalekého Plesenského potoka. 
 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty), 

 Případný vznik požáru je hašen pomocí Hasičského záchranného sboru (HZS) v 
Ostravě. Přístupová komunikace silnice III. třídy umožňuje příjezd i požárních zásah 
veškerému typu hasicí techniky. 
 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení), 

není předmětem této bakalářské práce 
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i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
není předmětem této bakalářské práce 

 

 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 
není předmětem této bakalářské práce 

 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
Objekt byl navržen s vysokými požadavky na zateplení, vzduchovou 

neprůzvučnost a ochranu proti únikům tepla dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov, 
tak aby splňoval doporučené hodnoty pro pasivní domy. 
 

b) energetická náročnost stavby, 
 Rodinný dům navržený podle této bakalářské práce je koncipován jako pasivní 
dům, proto i energetická náročnost tohoto domu je minimální. Samotný výpočet 
energetické náročnosti stavby není předmětem bakalářské práce. Kvalitní vnitřní 
prostředí zajišťuje řízené větrání s rekuperací tepla, čímž rovněž dochází ke snížení 
tepelných ztrát objektu a užití vytápění pomocí tepelného čerpadla země/voda je i díky 
vynikajícím hodnotám součinitelů prostupů tepla skladbami obvodových konstrukcí 
zcela minimalizováno.           

 Jednotlivé skladby konstrukcí objektu byly navrženy tak, aby splňovaly 
požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla určené pro pasivní domy. Veškeré 
skladby jsou detailně včetně nákresu popsány v příloze. Důležitými ukazateli 
energetické náročnosti budov jsou především součinitele prostupu tepla u skladeb 
střešního pláště, obvodového pláště a skladby přilehlé k zemině, popřípadě zda je 
součástí suterén i skladba svislých konstrukcí v suterénu.    

 Normový požadavek v dnešní době pouze doporučený pro pasivní budovy na 
součinitele prostupu tepla pro ploché střechy a šikmé střechy do sklonu 45° včetně je 
rozmezí 0,15 až 0,10 W/m²K, navržený objekt tento požadavek splňuje, součinitel 
prostupu tepla skladby střešní konstrukce je 0,12 W/m²K. Normový požadavek 
v dnešní době pouze doporučený pro pasivní budovy na součinitele prostupu tepla pro 
obvodové pláště se pohybuje v rozmezí 0,18 až 0,12 W/m²K, navržený objekt tento 
požadavek splňuje, součinitel prostupu tepla obvodových konstrukcí činí 0,14 W/m²K. 
Normový požadavek v dnešní době pouze doporučený pro pasivní budovy na 
součinitele prostupu tepla pro podlahy a stěny vytápěného prostoru přilehlé k zemině 
se pohybují v rozmezí 0,22 až 0,15 W/m²K, navržený objekt tento požadavek splňuje, 
součinitel prostupu tepla podlahy přilehlé k zemině je vypočten na 0,12 W/m²K.         

 Skladby obvodové stěny, střešního pláště a podlahy na terénu byly posouzeny v 
programu Stavební fyzika – TEPLO a AREA 2011. Přesná definice skladeb a jejich 

výsledky v posouzení jsou rovněž v přílohách.      
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c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
není předmětem této bakalářské práce 

 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 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.). 
 Systém větrání je řešen v tomto návrhu rodinného domu jako nucené řízené a to 
pomocí rekuperační jednotky, tak aby docházelo k výměně vzduchu s rekuperací tepla. 
Navíc každá místnost mimo technickou místnost je opatřena oknem s možností 
klasického větrání otevřením okna. Vytápění je řešeno tepelným čerpadlem, díky nízké 
energetické náročnosti je zcela dostačující, rozvod tepla je řešen v rámci rozvodů pro 
větrání, pomocí rozvodů k tomu určených.      

 Každá obytná místnost je přirozeně a dostatečně osluněná denním světlem 
pomocí velkoryse dimenzovaných oken na příslušnou světovou stranu, proto i míra 
denního oslunění splňuje požadavky dle platné normy.    

 Navržený objekt bude zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě 
společnosti OVAK, pomocí vodovodní přípojky, která se napojuje na inženýrskou 
vodovodní síť pod přilehlou komunikací na parcele 275/1. Stejně tak bude nakládáno i 
se splaškovými vodami, kde bude rovněž zřízena kanalizační přípojka na výše zmíněnou 
společnost.           

 Stavba negativně neovlivňuje okolí hlukem, vibracemi, prachem ani zápachem.   
 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Na této parcele 856/5 při řešení této stavební lokality pro návrh rodinného 

domu nebylo zjištěno zvýšené nebezpečí pronikání radonu z podloží. Z informací ze 
státního geofondu je známo, že daná lokalita je zatížena převážně nízkým zatížení 
radonu. Získané údaje budou aktualizovány průzkumnými sondami před započetím 
realizace a výsledky budou případně zohledněny ve změně projektové dokumentace. 
Jako protiradonová ochrana při tomto malém riziku postačí použití běžné živičné 
hydroizolace s ochranou proti pronikání radonu. 
 

b) ochrana před bludnými proudy, 
Bludné proudy nebyly v dané lokalitě zjišťovány. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Lokalita není ovlivněna ani zatížena technickou seizmicitou. 

 

d) ochrana před hlukem, 
 Řešená lokalita, potažmo i budoucí návrh rodinného domu není zasažen žádným 
zdrojem hluku v okolí od případných průmyslových areálů, výroben, továren apod., tak 
že by nesplňoval předepsané limity platnou normou. Jediným případným zdrojem 
hluku může být nadměrné využívání silnice III. třídy v blízkém okolí, ale tato skutečnost 
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je zcela zanedbatelná, protože komunikace se nachází v dostatečné vzdálenosti a je 
kryty zástavbou a vzrostlými stromy. 
 

e) protipovodňová opatření. 
Stavba se nenachází v záplavovém území, proto nebyla navržena žádná případná 

opatření proti povodním a záplavám. 
 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 Napojení řešeného objektu rodinného domu touto bakalářskou prací, na veřejné 
inženýrské sítě je zajištěno rovněž přilehlou komunikací, pod kterou se nachází většina 
technické infrastruktury v daném území. V přilehlé komunikace na parcele 275/1 jsou 
vedeny veřejné inženýrské sítě, kanalizace OVAK DN300 PVC_KOR + kanalizace 

neznámého dodavatele, trasa NN i VN podzemní i nadzemní od společnosti ČEZ, 
vodovodní síť společnosti OVAK DN 150 PE, plynovodní vedení s chráničkou z oceli 

společnosti RWE, sdělovací vedení společnosti O2 Telefonica. Na výše zmíněné 
inženýrské sítě se navržený objekt napojuje a pokrývá s nich své potřeby energií a 
médií. Vyjímaje plynovodního vedení s ochranným pásmem, v této části obce je 
vedena plynofikace, avšak stavba s ní nepočítá, ale zachovává si možnost jejího 
případného napojení dle potřeb obyvatel. Veškeré zdroje energií mají dostačující 
kapacitu pro napojení navrhovaného objektu rodinného domu.   

 Proto budou na hranici stavební pozemku vyvedeny odbočky, ke kterým budou 
vyhotoveny přípojky vedené v zemi až k navrhovanému objektu rodinného domu. Na 
hranici pozemku stavebník vyhotoví revizní šachtu kanalizace, vodoměr s hlavním 
uzávěrem vody, elektroměr s rozvaděčem. 
  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 Aby došlo k řádnému připojení objektu na výše uvedené inženýrské sítě je nutné 
zhotovit přípojky dle příslušných norem. Návrh jednotlivých přípojek není předmětem 
bakalářské práce. Jejich předběžné rozměry, parametry a umístění je vyobrazeno na 
výkresu koordinační situace v příloze. 
 

 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení, 
 Současně s návrhem rodinného domu je navržena i příjezdová plocha před 
navrženým objektem. Tato příjezdová plocha o výměře 98,1m² je umístěna na samotné 
severní hranici pozemku a spojuje přilehlou veřejnou komunikaci III. třídy na parcele 
275/1 se vstupem a vjezdem do objektu navrženého domu, svými rozměry kopíruje 
navržený přístřešek se zahradním domem.      
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 Tato příjezdová plocha je tvořena zatravňovacími tvárnicemi, tak aby nepůsobila 

rušivě a splývala s převážnou zatravněnou částí pozemku.  
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 Dopravní napojení řešené parcely, potažmo navrženého objektu rodinného je 
zajištěno pomocí přilehlé veřejné komunikace III. třídy na parcele 275/1., která se 
napojuje na veřejnou komunikaci obce Ostravy, městské části Staré Plesné. 
 

c) doprava v klidu, 

 Pro tento návrh rodinného domu byla vytvořena dvě krytá parkovací místa a to 
formou přístřešku tvořeného přiznanou železobetonovou konstrukcí, který se vizuálně 
zasouvá do hmoty navrženého rodinného domu. Další případná dočasná parkovací 
místa se nacházejí na příjezdové ploše, která svými velkorysými rozměry toto 
umožňuje. 
 

d) pěší a cyklistické stezky. 
 Od vstupu na pozemek z hlavní veřejné komunikace ze severní strany bude pěší 
trasa součástí výše zmíněné příjezdové plochy, která je tvořena zatravňovacími 
tvárnicemi. Na zahradě rodinného domu nejsou uvažovány žádné cyklistické ani jiné 
stezky. 

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy, 
 Z hlediska geomorfologického charakteru řešené parcely, která je tvořena 
převážně rovinatým terénem, nejsou proto nutné objemově rozsáhlejší zásahy, 
popřípadě dalších výraznějších úpravy terénu. V místě samotné stavby bude dle 
projektové dokumentace sejmuta ornice v požadované hloubce, tak aby po řádném 
provedeních zkoušek únosnosti zeminy, mohlo dojít k správnému založení stavby. 
Sejmutá ornice a další odkopávky svým poměrně nevýrazným objemem budou po 
dokončení výstavby použity na drobnější terénní úpravy na řešené parcele. 
 

b) použité vegetační prvky, 
 V současném stavu je řešená parcela vedená v KN jako orná půda, proto i její 
stav je této skutečnosti přiměřený. Jedná se parcelu s trvalým travním porostem po 
celé ploše.           

 Na řešené parcele se v současné době tedy nenachází žádné vzrostlé dřeviny, 
proto není nutné žádné jejich zabezpečení a případná ochrana. S výsadbou okrasných 
dřevin se počítá až po realizaci stavby, tak aby nebyla narušen průběh výstavby. 
V souladu s právními předpisy a  regulativami. 
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c) biotechnická opatření. 
není předmětem této bakalářské práce 

 

 

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

 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 Tento rodinný dům, navržený v této bakalářské práci, je koncipován již od 
počátku jako pasivní dům, proto i jeho následné užívání nebude mít negativní vliv na 
okolní životní prostředí. Jelikož byly v této koncepci navrženy i konstrukce vynášející 
tento objekt, zejména obálka budovy, má tento návrh rodinného domu nízkou 
energetickou náročnost a zamezuje tak zbytečným únikům tepla do exteriéru a tím 
šetří další s tím související energie. Urbanistické i architektonické řešení stavby šetrně 
vnímá okolní krajinu a snaží se svým tvarem, polohou i užitými materiály co nejvíce 
zapadat do rázu okolního prostředí. Stavba nebude mít negativní vlivy na okolí z 
hlediska znečištění ovzduší, hlukem, vody, odpadů či půdy. 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
 Řešená lokalita nespadá do žádného chráněného krajinného území ani do území 
národních parků, nebo natury 2000. Na stavebním pozemku, kde bude realizován tento 
rodinný dům se nenachází žádný památný strom a umístění stavby nenaruší žádné z 
ekologických funkcí nebo vazeb vyskytujících se v krajině. 
 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 Řešená lokalita nespadá do žádného chráněného krajinného území ani do území 
národních parků, nebo natury 2000. Stavba svým charakterem nemá žádný negativní 
vliv na tyto a jím podobné oblasti. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
není předmětem této bakalářské práce 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 

není předmětem této bakalářské práce 

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba splňuje požadavky pro ochranu obyvatelstva, jak svou konstrukcí, tak 
použitými materiály. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

 

Při výstavbě tohoto rodinného domu a montážních prací s tím spojených, bude 
nutné dodržovat ustanovení č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu. Dalším ustanovením, které 
budu nutné dodržet je ustanovení č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Dalšímu riziku, kterému je nutné 
dbát zvýšené pozornosti jsou práce ve výškách a nad volnou hloubkou, tyto práce 
budou dle výše zmíněných ustanovení řádně zabezpečeny.     

 Veškeří pracovníci a zaměstnanci podílející se na stavbě musí být seznámeni s 
předpisy a zásadami ještě před zahájením prací a jsou povinni používat při práci 
předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů, které stanoví a 
bude kontrolovat pověřený koordinátor BOZP, pokud se bude jednat o výstavbu 

realizovanou pouze pracovníky jednoho dodavatele, nebude potřebný zvláště povolaný 
koordinátor BOZP. Takto si bude počínat dodavatel stavby, který bude dbát na 
dodržování BOZP.           

 Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob.   
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Přesná potřeba ani spotřeba médií nejsou pro účel bakalářské práce zjištovány. 

Staveniště bude zásobováno vodou a elektrickou energií jako navrhovaný objekt, tedy 
z veřejné městské sítě pod přilehlou veřejnou komunikací na parcele 275/1, což si 
dodavatel smluvně sjedná na vlastní náklady a zodpovědnost. 

 

b) odvodnění staveniště,         

 Odvodnění staveniště je obsaženo v projektu POV, které není řešeno v rámci 
této bakalářské práce. Odvodnění staveniště bude řešeno volným zásekem. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Vjezd na staveniště bude ze severní strany, konkrétně ze silnice III. třídy na 

parcele 275/1. Pozemek bude oplocen do výšky min. 1,8 m spolu s bránou na klíč. 

 Staveniště bude napojeno na elektrickou sít a na vodovodní síť. Se správci sítě si 
dodavatel stavby sjedná podmínky pro odběr těchto medií a stanoví se způsob jejich 
fakturace, což činí dodavatel smluvně, na vlastní své náklady a zodpovědnost. 

  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Při provádění stavby bude nevyhnutelná vyšší hlučnost, prašnost a možný 

výskyt vibrací, proto bude nutné dbát na minimalizování dopadů staveniště na okolí z 
hlediska hluku, prachu, pachu, vibrací apod., což činí dodavatel na své vlastní náklady a 
zodpovědnost. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Ohraničení staveniště je obsaženo v projektu POV, které není řešeno v rámci 

této bakalářské práce. Další případná opatření asanace, demolice, kácení dřevin apod. 
nebudou prováděna. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Zábory území se nepředpokládají. Stavební materiál bude uložen v jihovýchodní 

části staveniště. Během výstavby, před samotnou realizací dojde ke krátkodobému 
omezení dopravy vlivem napojení stavby na inženýrské sítě, které vedou pod 
komunikací. 
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Odpady, které při provádění stavby vzniknou, budou likvidovány v souladu se 

zákonem č. 154/2010 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním 
souvisejícími, jako jsou vyhláška Ministerstva Životního Prostředí č. 381/2001 a č. 
383/2001. Odpady budou likvidovány na stavbě, nebo odvozem do sběrných surovin 
nebo na skládce nebezpečného odpadu. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Deponie v případě této výstavby není potřebná, veškeré zemní práce budou 

prováděny v rozsahu potřebném pro zhotovení základových konstrukcí a pro provedení 
přípojek. Skladování zeminy bude provedeno v jihovýchodní části staveniště. Poté 
bude skrývka a zbytek zeminy použit na zakrytí konstrukcí, dorovnání terénu a další 
drobné terénní úpravy. 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Při výstavbě na staveniště nutné řádně dbát na dodržení všech předpisů a 

vyhlášek týkající se provádění staveb a s tím související ochrany životního prostředí, 
včetně dodržení předpisů o bezpečnosti práce. Pro tuto výstavbu budou použity 
stavební materiály, které zvláštním způsobem neovlivňují životní prostředí, obaly od 

těchto a ostatních stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky. Dodavatel, 

má povinnost, si na své náklady a zodpovědnost zřídit hygienické zařízení a využívat 
mobilní chemické WC, které rovněž takto zřídí. Stavebník, jakož to dodavatel stavby si 
na svou odpovědnost spravuje a hlídá stavební stroje a mechanizace, rovněž je povinen 
chránit staveniště před úkapy olejů a chemických látek do zeminy. Při dodávkách a 
skládkách sypkých a prašných stavebních materiálů, dodavatel přejímá zodpovědnost 
za jejich zajištění proti zvedání prachu. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu 
zakrytou plachtou nebo musí být uzavřeny. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5), 

Jelikož stavbu provádí jediný dodavatel a to svými zaměstnanci, účast 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není vyžadována. Při výstavbě 
budou dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblastech bezpečnosti a 
ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a další osoby, oprávnění staveb. 
Výkopy budou provedeny pod odborným dohledem tak, by nedošlo k poškození jak 

sousedních budov, také případné znehodnocení možných archeologických nálezů, dále 
také pravděpodobné poškození stávajících podzemních inženýrských sítí a přípojek. 
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Před zahájením zemních prací bude nutné vytyčit také podzemní sítě jak stávající, tak 
také nových přípojek a dále postupovat se zvýšenou opatrností. Veškerý nesloud, 
popřípadě jen nesrovnatelnosti s projektem, či nově zjištěné zkušenosti při provádění 
stavby, je nutné neprodleně konzultovat s projektantem, tak aby bylo možné 
operativně odborně a především správně rozhodnout o dalším postupu výstavby. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 Samotným staveništěm, ani jeho provozem nejsou dotčeny stavby, které by 
vyžadovaly bezbariérové úpravy. 
 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
 Pro tuto stavba a její staveniště nebyly stanoveny žádné speciální podmínky, 

opatření či nároky na dopravu v okolí stavby. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
 Pro tuto stavba a její staveniště nebyly stanoveny žádné speciální podmínky. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Předpokládaný termín výstavby je naplánován na dvě etapy výstavby . První 

etapa bude započata na přelomu léta a podzimu, tedy 30.srpna 2015, kdy bude 
vyhotovena pouze hrubá stavba, poté bude v druhé polovině listopadu stavba 
uzavřena. Tak aby došlo k první promrznutí, dle technologického postupů. Druhá etapa 
bude dokončovacích prací je naplánována na 21.března 2016. Předání zhotoveného 
díla je dle smlouvy o dílo stanovena na 26.června 2016. 
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C Situační výkresy 

  

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 

104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 

povolení. 
 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 
d) vyznačení hranic dotčeného území. 

viz. skupina příloh C 

 

C.2 Celkový situační výkres stavby 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
c) hranice pozemků, 
d) hranice řešeného území, 
e) základní výškopis a polohopis, 
f) navržené stavby, 
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky 
upraveného terénu; maximální výška staveb, 
h) komunikace a zpevněné plochy, 
i) plochy vegetace. 

viz. skupina příloh C 
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C.3 Koordinační situace 

a) měřítko 1 : 200 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny 
stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové 
zóně v měřítku 1 : 200, 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
c) hranice pozemků, parcelní čísla, 
d) hranice řešeného území, 
e) stávající výškopis a polohopis, 
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky 
upraveného terénu; maximální výška staveb, 
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 
i) řešení vegetace, 
j) okótované odstupy staveb, 
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 
památkové zóny apod., 
m) maximální zábory (dočasné zábory / trvalé), 
n) vyznačení geotechnických sond, 
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové 

komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 
viz. skupina příloh C 

 

C.4 Katastrální situační výkres 

a) měřítko podle použité katastrální mapy, 
b) zákres navrhované stavby, 
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

viz. skupina příloh C 

 

C.5 Speciální situační výkresy 

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující 
speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury 
nebo souvisejících inženýrských opatření: 
 

a) situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

b) situace vegetace. 

viz. skupina příloh C 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 

104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 

povolení. 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 

technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo 
technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 
 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 
bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické 
vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, 
vibrace - popis řešení, výpis použitých norem). 
 

D.1.1a) Technická zpráva 

  

Účel objektu 

Navržený objekt dle této bakalářské práce je určen k trvalému bydlení, jedná se 
tedy o stavbu výhradně pro bydlení. 

Tento navržený objekt rodinného domu je určen k trvalému bydlení, jedná se 
tedy o stavbu pro bydlení. Objekt je uzpůsoben a navržen jako obývající dům a je určen 
pro 3 až 4 člennou rodinu. 

 

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace. 

 Navržený objekt rodinného je navržen a koncipován jako jednogenerační dům, 
určený pro jednu rodinu, tedy s jednou samostatnou bytovou jednotkou. Navržená 
bytová jednotka je umístěna do dvou podlaží. První podlaží obsahuje funkce technické 
a společenské, zatímco druhé podlaží obsahuje klidovou soukromou zóny 
s hygienickým zázemím.         

 Celková hmota domu vychází z jednoduchého půdorysného tvaru obdélníku a je 
ukončena plochou střechou. Svou formou se jedná o asymetrickou kompozicí hmot. 
Dominantním materiálem hmoty domu je šedá omítka. Na hlavní hmotu domu je 
napojen přístřešek pro automobily se zahradním domem, ten je proveden 
z železobetonu, rovněž je tento materiál přiznán i na fasádách přístřešku. Výplně 
otvorů jsou tvořeny plastovými okny s izolačním trojsklem, také v odstínu šedé, tak aby 
doplňovaly svým vzhledem celý objekt. Z jižní strany jsou okenní výplně zastíněny 
posuvnými fasádními panely.         
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Hlavní vstup i vjezd na pozemek, rovněž i vstup do domu je orientován k přilehlé 
veřejné komunikaci, tedy na sever. Zatímco společenské a soukromé části domu na 
jižní stranu směrem k přilehlému parku. První podlaží obsahuje funkce technické a 
společenské, zatímco druhé podlaží obsahuje klidovou soukromou zóny s hygienickým 
zázemím. Za hlavním vchodem do objektu, tedy v prvním podlaží se nachází zádveří 
s úložnými prostory, na něj navazuje komunikační chodba se schodištěm, technickou 
místností a pracovním koutem. Z této chodby je přístup do společenské místnosti 
s obývacím pokojem a jídelnou, která je bezprostředně napojena na kuchyň, která 
rovněž ústí do zmíněné hlavní komunikační chodby. V druhém nadzemním podlaží jsou 
přístupné všechny tři obytné pokoje majitelů a dětí i s pracovnou a hygienickým 
zázemím. V centrální části stavby je navrženo minimalistické schodiště, které 
prostupuje celým tělesem domu.        

 Celková plocha parcely 856/5 je vyměřena na 1249m². Zastavěná tedy zabírá 
16% pozemku z celkového území parcely, zpevněné plochy příjezdu automobilů a 
terasy jsou 139,5m², což se rovná 11,2% z plochy parcely, zeleni a travním porostům je 
vyčleněna plocha 912,25m², které činí 78,2%. 

Z urbanistického hlediska umístěn je tento navrhovaný rodinný dům zasazen do 

okrajové části obce Ostrava městské části Stará Plesná, konkrétněji do oblasti 
s pomístním názvem Kopaniny. Tato čtvrť je charakteristická svou zástavbou rodinnými 
domy, připomínající charakter vesnice, konkrétněji oblast Kopaniny je charakteristická 
svou novodobou výstavbou rodinných domů, především v horizontu deseti let. 

Celková hmota domu vychází z jednoduchého půdorysného tvaru obdélníku a je 
ukončena plochou střechou, tudíž navržený objekt rodinného domu nemá žádný 
negativní vliv na okolní pozemky a okolní stavby ve svém sousedství. Svou formou 
odpovídá okolní zástavbě, nepůsobí rušivě ani nikterak negativně v okolí. Koncepce 
navrženého objektu je koncipována, tak aby zapadla do dané lokality rodinných domů 
a potažmo do celé krajiny.        

 Tento rodinný dům je navržen jak zděný dům, proto dominantním materiálem 
pro konstrukci jsou cihelném bloky, tudíž se jedná o keramiku vyplněnou minerální 
vatou. Tímto materiálem jsou provedeny, jak nosné, tak i nenosné svislé konstrukce. 
Vodorovné konstrukce jsou provedeny jako kompozit keramicko-železobetonových 
nosníků s keramickými vložkami s dutinami a následně zmonolitněny. Vnější povrch 
domu je tvořen v případě domu tepelně izolační omítkou a v případě přístřešku se 
zahradním domem je tvořen železobetonem. Vnitřní povrchy jsou tvořeny omítkou pro 
interiéry a sádrokartonovými podhledy, výjimku tvoří betonová stěna vynášející 
dřevěné schodišťové stupně a dřevěné povrchy nášlapných vrstev podlah. 
 Objekt rodinného domu navržený v rámci této bakalářské práce je vytvořen 
pomocí zděné konstrukce a to kompletně včetně atiky. Skladby jednotlivých konstrukcí 
jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. Jedná se tedy o kompletní konstrukci 

systému Porotherm, jak svislé nosné i nenosné konstrukce jsou zděné z cihelných bloků 
Porotherm, tak i vodorovné konstrukce jsou filogramové konstrukce taktéž systému 
Porotherm, složených z nosníků a stropních vložek. Stavba je založena na 
železobetonových pasech a patkách v případě přístřešku garáže, základové konstrukce 
jsou provedeny do nezámrzných hloubek 80 a 120cm, tak aby bylo zabráněno 
promrzání základů. Střecha objektu je navržena jako plochá, tedy s minimálním 
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spádováním 3%, srážková voda je odváděna pomocí dvou vtoků. Vnitřní nosné zdivo, 
tvořící podpory pro uložení stropů je taktéž v jenom případě zděné z cihelného systému 
Porotherm a v druhém případě se jedná o železobetonovou konstrukci, která vynáší 
vetnuté schodiště.  

 

Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení, 

oslunění  

Zastavěná plocha tohoto návrhu rodinného domu je rovna 197,25m², celková 
užitná plocha domu, tedy plocha obytných místností, technických místností, včetně 
komunikačních místností a přístřešku se zahradním domem je 249,3m². Obestavěný 
prostor domu, tj. celková hmota domu bez přístřešku pro automobily a vstupní části, 
bráno od základové spáry, tedy včetně základových pásů až po atiku, činí 981,42m³. 
Obestavěný prostor přístřešku, bráno od základové spáry, tedy včetně základových 
pásů až po horní hranu střešní roviny přístřešku činí 239,99m³, dohromady činí celkový 
obestavěný prostor všech funkčních celků 1 221,41m³.    

 V návrhu rodinného domu jsou rozmístěny jednotlivé zóny, tak aby byl zaručen, 
vhodnou orientací vůči světovým stranám, hygienický komfort z hlediska tepla, 

oslunění a z hlediska potřeby vytápět, popřípadě chladit.    

        

 

Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost 

a/  Příprava území a územní práce 

Samotné založení stavebního objektu rodinného domu proběhne 
po sejmutí ornice v tl.200mm. Ornice bude uložena do jihovýchodní části 
řešené parcely, kde po dokončení výstavby poslouží na drobné terénní 
úpravy a zakrytí konstrukcí. Po sejmutí skrývky ornice budou provedeny 
výkopy pro základy dle projektové dokumentace. Po dokončení výkopů 
proběhne zaměření a základová spáru bude zkontrolována během 
kontrolního dne, u kontroly bude přítomen statik, který zároveň provede 
zkoušku únosnosti zeminy. Samotná tělesa výkopů budou provedena 
strojově a to dodavatele a následně ručně začištěna a vyrovnána 
podsypem, v souladu s rozměry a hloubkami dle projektové 
dokumentace. Rovněž budou výkopy chráněny před vlivy stékající 
dešťové vody, v případech nadměrných, nebo vydatných dešťů bude 
takto nahromaděná voda odčerpána čerpadlem, umístěným v šachtě, 
která je situována do nejnižšího místa v hloubce základové spáry. 
Výkopový materiál vzniklý odkopáním základů bude použit k potřebným 
zásypům, popřípadě bude použit na drobné terénní úpravy na řešené 
parcele 856/5. 

 

b/  Základy 

Základové konstrukce jsou provedeny do nezámrzných hloubek 80 
a 120cm, tak aby bylo zabráněno promrzání základů. Nosné konstrukce 
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budou založeny na základových železobetonových pásech o třídě 
pevnosti C20/25 XC2. Výplňová základová deska bude tvořena z prostého 
betonu o třídě pevnosti C16/20 o tloušce 150mm. Do základů budou 
uloženy zemnící pásky pro uzemnění a výztuž dle statického výpočtu. 
V základové konstrukci jsou navrženy prostupy rozvodů kanalizace a 

svody odvodnění střechy, veškeré prostupy budou řádně zaizolovány a 

chráněny v průběhu výstavby proti proniknutí nečistot a poškození. Tyto 

prostupy budou upřesněny specializovanými částmi projektu TZB. Pro 

zaručení tepelně izolačních vlastností a zároveň pro řádné vyrovnání je 
pod základovou desku navrhnuta tepelná izolace z nenasákavého 
extrudovaného polystyrénu typu Perimetr o tloušťce 100mm. 

 

c/  Svisle nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z cihelných bloků 
Porotherm, zděných na maltu pro tenké spáry. Jedná se o systémové 
řešení Porotherm. Obvodové nosné zdivo, tvořící obálku budovy je 
tvořeno cihelnými bloky o tloušťce zdiva 500m. Jedná se o broušené 
cihelné tvárnice vyplněné minerální vatou, které jsou vyzděny maltou pro 
tenké spáry. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno cihelnými bloky o tloušťce 
zdiva 300mm, zděných taktéž na maltu pro tenké spáry. Systém zdění 
obou konstrukcí nese firemní označení PROFI, jedná se o sérii výrobku 
kladených přesně na sebe. Svislá nosná konstrukce přístřešku na 
automobily je tvořena železobetonovou monolitickou konstrukcí o 
tloušťce stěny 250mm, tak aby bylo docíleno řádného armování. 

SKLADBA SK.7 – Obvodové zdivo 

OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL -   5mm 

OMÍTKA POROTHERM TO -     25mm 

POROTHERM 50T PROFI -     500mm 

OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL -     15mm 

 

SKLADBA SK.10 – Vnitřní nosné zdivo 

OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL -     15mm 

POROTHERM 30 PROFI -     500mm 

OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL -     15mm 

 

SKLADBA SK.11 – Vnitřní nenosné zdivo 

OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL -     15mm 

POROTHERM 11,5 AKU -     500mm 

OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL -     15mm 

 

tepelné posouzení a hodnoty vypočtených parametrů viz. skupina příloh T 

viz. skupina příloh D, specifikace skladeb  
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d/  Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny rovněž systémovým 
řešením značky Porotherm. Jedná se o filigrámový strop tvořený nosníky 
POT na které jsou kladeny stropní vložky MIAKO a následně je vytvořen 
kompozit a to zmonolitněním. Navržený strop má tloušťku 290mm, tento 
strop dosahuje větší tloušťky z důvodů skrytých průvlaků HEB240, které 
jsou součástí této konstrukce. Pod příčkami, které jsou navrženy 
v druhém nadzemním podlaží jsou vloženy zdvojené nosníky POT z 
důvodu vyztužení konstrukce díky přitížením od hmotnosti příček.  
Vodorovné nosné konstrukce přilehlé na zemině jsou specifikovány 
k kapitole ZÁKLADY. 

   SKLADBA SK.1 

DLAŽBA RAKO TAURUS INDUSTRIAL -    9mm 

LEPIDLO RAKO SYSTÉM AD 510 -     15mm 

TEPELNÁ IZOLACE Isover EPS 70S -     50mm 

HYDROIZOLACE  VEDAG VEDATEC G200 S4 -  4mm 

ZÁKLADOVÁ DESKA PROSTÝ BETON C16/20 -   150mm 

ŠTĚRKOVÝ PODSYP ZHUTNĚNÝ -    100mm 

 

   SKLADBA SK.2 

   1. HYDROIZOLACE VEDATOP S5 -    5,2mm 

   2. HYDROIZOLACE VEDATOP SU -    3mm 

   ŽB NOSNÁ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU -   190mm 
       + -60mm PROSTOR PRO SPÁDOVÁNÍ 

 

   SKLADBA SK.3.1 

   LAMINÁT JAVOR ALSAFLOOR CLIP 300 -   7mm 

   PODLOŽKA ARBITON -     3mm 

   OSB DESKY -       10mm 

   TEPELNÁ IZOLACE KNAUF PTV -    50mm 

   TEPELNÁ IZOLACE KNAUF PTV -    50mm 
     (ULOŽENÍ ROZVODŮ VZDUCHOTECHNIKY) 

   TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 70S -   140mm 

   HYDROIZOLACE VEDAG VEDATEC G200 S4 -   4mm 

   ZÁKLADOVÁ DESKA PROSTÝ BETON C16/20-  150mm 

   TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 70 PERIMETR -  100mm 
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SKLADBA SK.3.2 

DLAŽBA RAKO TRAVERTIN -     8mm 

 LEPIDLO RAKO SYSTÉM AD 501 -    10mm 

 SEPARAČNÍ FÓLIE -      1mm 

   TEPELNÁ IZOLACE KNAUF PTV -    50mm 

   TEPELNÁ IZOLACE KNAUF PTV -    50mm 
     (ULOŽENÍ ROZVODŮ VZDUCHOTECHNIKY) 

   TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 70S -   140mm 

   HYDROIZOLACE VEDAG VEDATEC G200 S4 -   4mm 

   ZÁKLADOVÁ DESKA PROSTÝ BETON C16/20-  150mm 

   TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 70 PERIMETR -  100mm 

 

   SKLADBA SK.4.1 

   LAMINÁT JAVOR ALSAFLOOR CLIP 300 -   7mm 

   PODLOŽKA ARBITON -     3mm 

   OSB DESKY -       10mm 

   TEPELNÁ IZOLACE KNAUF PTV -    50mm 
      (ULOŽENÍ ROZVODŮ VZDUCHOTECHNIKY) 

   TEPELNÁ IZOLACE KNAUF PTV -    50mm 

   STROP POROTHERM -     290mm 

   ZÁVĚSNÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED D113 -  240mm 
      (ULOŽENÍ ROZVODŮ VZDUCHOTECHNIKY) 

   FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SÁDROKARTONU - 2mm 

 

   SKLADBA SK.4.2 

DLAŽBA RAKO TRAVERTIN -     8mm 

 LEPIDLO RAKO SYSTÉM AD 501 -    10mm 

 SEPARAČNÍ FÓLIE -      1mm 

   TEPELNÁ IZOLACE KNAUF PTV -    50mm 
      (ULOŽENÍ ROZVODŮ VZDUCHOTECHNIKY) 

   TEPELNÁ IZOLACE KNAUF PTV -    50mm 

   STROP POROTHERM -     290mm 

   ZÁVĚSNÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED D113 -  240mm 
      (ULOŽENÍ ROZVODŮ VZDUCHOTECHNIKY) 

   FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SÁDROKARTONU - 2mm 

 

SKLADBA SK.5 

1. HYDROIZOLACE VEDATOP S5 -    5,2mm 

   2. HYDROIZOLACE VEDATOP SU -    3mm 

 TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 200S -   180mm 
   SPÁDOVÉ KLÍNY, KOTVENÍ PUR-LEPIDLO VEDAPUK 

 TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 200S -   250mm 
     KOTVENÍ PUR-LEPIDLO VEDAPUK 

PAROZÁBRANA VEDAG ERICH -    0,8mm 

 STROP POROTHERM -     290mm 

 OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL -   15mm  
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   SKLADBA SK.6.1 

 DLAŽBA, ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE -   70mm 

 JEMNÁ LOŽNÍ KAMENNÁ DRŤ -    80mm 

 SPODNÍ PODKLADNÍ ZHUTNĚNÝ PODSYP -   200mm 

 

SKLADBA SK.6.2 

KONSTRUKCE TERASY -     180mm 

VZDUCHOVÁ MEZERA PRO SPÁDOVÁNÍ -   40mm 

KAMENNÁ DRŤ -      50mm 

ZÁSYP ZHUTNĚNÝ -      200mm 

 

tepelné posouzení a hodnoty vypočtených parametrů viz. skupina příloh T 

viz. skupina příloh D, specifikace skladeb  
 

e/  Schodiště 

Schodiště je řešeno jako vetknuté do přilehlé železobetonové 
stěny, která jej vynáší. Jednotlivé schodišťové stupně proto tvoří konzoly. 
Schodišťový prostor ve kterém je umístěno toto schodiště má rozměry 
5100x1000mm. Rozměry jednotlivých schodišťových stupňů jsou 
183,33x175x900mm, schodiště je tvořeno 18 schodišťovými stupni, které 
jsou dřevěné konstrukce s ocelovou výztuhou. Pro realizaci schodiště je 
nutná její dodavatelská dokumentace od společnosti Redecha schody. 
Samotná nosná konstrukce se skládá z části z ocelové schodnice, která je 
vetknuta do přilehlé železobetonové stěny. Na tu to schodnice jsou 
posléze přivařeny ocelové výztuhy na které je ve finální části realizace 
nasunuty dřevěné schodišťové stupně. Schodišťový stupeň je vyhotoven 
z dubového dřeva, které je povrchově ošetřeno transparentním 
přírodním podlahovým voskem. 
viz. skupina příloh D, architektonický detail schodiště 

 

f/   Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je řešena jako plochá a nepochází. Výlez na tuto 
střechu je vyřešen exteriérovým žebříkem, který je uskladněn 
v zahradním domě. Nosná konstrukce střechy je řešena jako strop v první 
nadzemním podlaží. Jedná se tedy o filigrámový systémový strop 
Porotherm viz. svislé nosné konstrukce. Na tuto nosnou konstrukci je 
následně uložena tepelná izolace z důvodů tepelného izolování, na tuto 
vrstvu je dále kladena další tepelná izolaci již z důvodů spádování ve 
formě spádových klínu, dodaných individuálně výrobce tepelné izolace. 
Následně je toto souvrství překryto dvouvrstvým systém hydroizolace 
společnosti Vedag. 
tepelné posouzení a hodnoty vypočtených parametrů viz. skupina příloh T 

viz. skupina příloh D, specifikace skladeb  
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g/  Komín 

Vytápění objektu je řešeno pomocí tepelného čerpadla 
země/voda. V návrhu tedy není uvažováno s komínem.  

 

h/  Příčky 

Příčky v tomto objekty jsou řešeny všechny jednotně a to zděnou 
konstrukcí z příčkových cihelných tvárnic Porotherm pro přesné zdění. 
Použitá cihelná tvárnice pro zdění příček má tloušťku 115mm   

viz. skupina příloh D, specifikace skladeb  
 

i/  Překlady 

Veškeré vnitřní i vnější překlady  v rodinném domě jsou tvořeny 
taktéž systémovým řešením Porotherm. Všechny překlady jsou tvořeny 
typovým stavebním prvkem Překlad 7, který se skládá do řady vedle sebe 
podle tloušťky zdiva ve kterém překlenuje otvor. Jednotlivé překlady jsou 
značeny ve výkres a liší se pouze svou délkou a uložením, které je dáno 
výrobcem. 

viz. skupina příloh D 

 

j/  Podhledy 

Podhledy se nachází pouze v prvním nadzemním podlaží a jsou 
primárně určeny k vedení vzduchotechniky, především pro odtah. 
Zároveň podhledy slouží především ve společenských místnostech 
k vedení elektroinstalací osvětlení a k vedení elektřiny. Samotná 
konstrukce podhledu je tvořena sádrokartony o tloušťce desky 12,5mm, 
který je zavěšen na závěs k tomu určených od společnosti Knauf, celé 
toto typizované řešení nese označení D113. Celková tloušťka podhledů 
od dolní hrany stropní konstrukce po dolní hranu podhledu činí 240mm. 
Povrchová úprava je po zabroušení a zapravení ošetřena dle požadavků 
uživatele v průběhu výstavby objektu. 

viz. skupina příloh D 

 

k/  Podlahy 

Specifikace nášlapných vrstev je uvedena ve specifikacích skladeb 
a v předcházejících kapitolách. Rovněž podlaha na terénu je 
specifikována výše, stejně tak její posouzení z hlediska tepelné fyziky. 
Důležitým V druhé nadzemním podlaží byl při návrhu skladby podlahy 
brán zřetel na kročejovou izolaci. Dalším důležitým specifikem je uložení 
rozvodů větrání a vytápění, zde jsou rozvody uloženy do dvouvrstvé 
skladby vláknité izolace PTV.  
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l/  Hydroizolace, parozábrany, geotextílie 

Veškeré hydroizolace a parozábrany jsou proveden z produktů 
společnosti Vedag. Jelikož se rodinný dům nachází v lokalitě s převážně 
nízkým výskytem radonu, není potřebná žádná speciální hydroizolace. Na 
základovou desku je pokládána hydroizolace Vedag Vedatec g200 s4 o 

tloušťce 4mm. Extrudovaný polystyren ISOVER EPS PERIMETR z boku 

základových pasů je po celé své výšce chráněn nopovou folií. Parozábrana 
použitá v střešní konstrukci je vyhotovena ze živičných pásů Vedag Erich. 
Souvrství tvořící střešní krytinu je složenou ze dvou vrstev živičné izolace 
Vedag S5 a Vedag SU 

viz. skupina příloh D, specifikace skladeb  
 

m/  Tepelná, akustická a kročejová izolace 

Na objektu je použito dvou tří typů izolací. Tepelné izolace na bázi 
extrudovaného polystyrénu od společnosti ISOVER bylo použito 
především na tepelnou izolaci, dle prostředí ve kterém je izolace uložena, 
použité materiály: nenasákavý EPS 70 PERIMETR a běžná varianta 
extrudovaného polystyrénu EPS 70S. Minerální vata od společnosti 
KNAUF typu PTV byla použita v podlahách z důvodů uložení rozvodů 
vzduchotechniky, pro tuto funkci je primárně určená, dále posloužila tato 
izolace jako kročejová a akustická izolace, především v podlahách stropní 
konstrukce. 

viz. skupina příloh D, specifikace skladeb  

 

n/  Omítky 

Omítky jsou rovněž jako zdivo tvořeny systémovým řešením 
značky Porotherm. Pro interiéry je použita omítka Porotherm Universal 
v tloušťce 10 až 15mm. Pro exteriéry byla použita tatáž omítka jako 
vrchní vrstva dvouvrstvé omítky s příměsí požadovaného odstínu. Druhou 

vrstvu tvoří tepelně izolační omítka Porotherm TO, nanášená v tloušťce 
25mm. V oblasti soklu je použita hydrofobní omítka Baumit Ratio. 
viz. skupina příloh D, specifikace skladeb  

 

o/  Obklady 

Na příjezdové ploše a stejně na okapovém chodníku je použita 
zatravňovací dlažba, tvořená zatravňovacími tvárnicemi BEST HYDRONET. 
Jižní terasa je tvořena modřínovými fošnami o průřezu 210x15mm po 40 
metrovým délkách, které jsou kladeny na dřevěné trámy o průřezu 
80x40mm. Vnitřní obklady, které jsou použity v technické místnosti, na 
WC a v koupelnách. budou definovány stavebníkem v průběhu výstavby 

dle jeho výběru. 

viz. skupina příloh D, specifikace skladeb 
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p/  Truhlářské výrobky 

viz. skupina příloh D, výpis a specifikace prvků 

 

q/  Klempířské výrobky 

viz. skupina příloh D, výpis a specifikace prvků 

 

r/  Zámečnické výrobky 

viz. skupina příloh D, výpis a specifikace prvků 

 

s/  Malby a nátěry 

Veškeré malby a nátěry v domě budou určeny stavebníkem v 
průběhu výstavby dle jeho přání. Nátěry budou použity pouze v interiéru 
pro úpravy povrchů stěn a stropů. Rovněž truhlářské prvky budou 
ošetřeny dle požadavků stavebníka. 

 

t/  Venkovní úpravy 

Řešená parcela je tvořena převážně rovinatým terénem, nejsou 
proto nutné objemově rozsáhlejší zásahy, popřípadě dalších výraznějších 
úpravy terénu. Výkopový materiál vzniklý odkopáním základů bude 
použit k potřebným zásypům, popřípadě bude použit na drobné terénní 
úpravy na řešené parcele. Před rodinným domem je navržena příjezdová 
plocha. Tato příjezdová plocha o výměře 98,1m² je umístěna na samotné 
severní hranici pozemku a spojuje přilehlou veřejnou komunikaci III. třídy 
na parcele 275/1 se vstupem a vjezdem do objektu navrženého domu, 
svými rozměry kopíruje navržený přístřešek se zahradním domem. Tato 

příjezdová plocha je tvořena zatravňovacími tvárnicemi, tak aby 
nepůsobila rušivě a splývala s převážnou zatravněnou částí pozemku. 

 

Tepelně technické vlastnosti 

Rodinný dům navržený podle této bakalářské práce je koncipován jako pasivní 
dům, proto i energetická náročnost tohoto domu je minimální. Samotný výpočet 
energetické náročnosti stavby není předmětem bakalářské práce. Kvalitní vnitřní 
prostředí zajišťuje řízené větrání s rekuperací tepla, čímž rovněž dochází ke snížení 
tepelných ztrát objektu a užití vytápění pomocí tepelného čerpadla země/voda je i díky 
vynikajícím hodnotám součinitelů prostupů tepla skladbami obvodových konstrukcí 
zcela minimalizováno.           

 Jednotlivé skladby konstrukcí objektu byly navrženy tak, aby splňovaly 
požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla určené pro pasivní domy. Veškeré 
skladby jsou detailně včetně nákresu popsány v příloze. Důležitými ukazateli 
energetické náročnosti budov jsou především součinitele prostupu tepla u skladeb 
střešního pláště, obvodového pláště a skladby přilehlé k zemině, popřípadě zda je 
součástí suterén i skladba svislých konstrukcí v suterénu.      
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Normový požadavek v dnešní době pouze doporučený pro pasivní budovy na 
součinitele prostupu tepla pro ploché střechy a šikmé střechy do sklonu 45° včetně je 
rozmezí 0,15 až 0,10 W/m²K, navržený objekt tento požadavek splňuje, součinitel 
prostupu tepla skladby střešní konstrukce je 0,12 W/m²K. Normový požadavek 
v dnešní době pouze doporučený pro pasivní budovy na součinitele prostupu tepla pro 
obvodové pláště se pohybuje v rozmezí 0,18 až 0,12 W/m²K, navržený objekt tento 
požadavek splňuje, součinitel prostupu tepla obvodových konstrukcí činí 0,14 W/m²K. 
Normový požadavek v dnešní době pouze doporučený pro pasivní budovy na 
součinitele prostupu tepla pro podlahy a stěny vytápěného prostoru přilehlé k zemině 
se pohybují v rozmezí 0,22 až 0,15 W/m²K, navržený objekt tento požadavek splňuje, 
součinitel prostupu tepla podlahy přilehlé k zemině je vypočten na 0,12 W/m²K.         

  

Způsob založení 

 Samotné založení stavebního objektu rodinného domu proběhne po sejmutí 
ornice v tl.200mm. Ornice bude uložena do jihovýchodní části řešené parcely, kde po 
dokončení výstavby poslouží na drobné terénní úpravy a zakrytí konstrukcí. Po sejmutí 
skrývky ornice budou provedeny výkopy pro základy dle projektové dokumentace. Po 
dokončení výkopů proběhne zaměření a základová spáru bude zkontrolována během 
kontrolního dne, u kontroly bude přítomen statik, který zároveň provede zkoušku 
únosnosti zeminy. Samotná tělesa výkopů budou provedena strojově a to dodavatele a 
následně ručně začištěna a vyrovnána podsypem, v souladu s rozměry a hloubkami dle 

projektové dokumentace. Rovněž budou výkopy chráněny před vlivy stékající dešťové 
vody, v případech nadměrných, nebo vydatných dešťů bude takto nahromaděná voda 
odčerpána čerpadlem, umístěným v šachtě, která je situována do nejnižšího místa 
v hloubce základové spáry. Výkopový materiál vzniklý odkopáním základů bude použit 
k potřebným zásypům, popřípadě bude použit na drobné terénní úpravy na řešené 
parcele 856/5.  

Základové konstrukce jsou provedeny do nezámrzných hloubek 80 a 120cm, tak 
aby bylo zabráněno promrzání základů. Nosné konstrukce budou založeny na 
základových železobetonových pásech o třídě pevnosti C20/25 XC2. Výplňová 
základová deska bude tvořena z prostého betonu o třídě pevnosti C16/20 o tloušce 
150mm. Do základů budou uloženy zemnící pásky pro uzemnění a výztuž dle statického 
výpočtu. V základové konstrukci jsou navrženy prostupy rozvodů kanalizace a svody 

odvodnění střechy, veškeré prostupy budou řádně zaizolovány a chráněny v průběhu 
výstavby proti proniknutí nečistot a poškození. Tyto prostupy budou upřesněny 
specializovanými částmi projektu TZB. Pro zaručení tepelně izolačních vlastností a 
zároveň pro řádné vyrovnání je pod základovou desku navrhnuta tepelná izolace 
z nenasákavého extrudovaného polystyrénu typu Perimetr o tloušťce 100mm. 
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Vliv stavby na životní prostředí 

 Tento rodinný dům, navržený v této bakalářské práci, je koncipován již od 
počátku jako pasivní dům, proto i jeho následné užívání nebude mít negativní vliv na 
okolní životní prostředí. Jelikož byly v této koncepci navrženy i konstrukce vynášející 
tento objekt, zejména obálka budovy, má tento návrh rodinného domu nízkou 
energetickou náročnost a zamezuje tak zbytečným únikům tepla do exteriéru a tím 
šetří další s tím související energie. Urbanistické i architektonické řešení stavby šetrně 
vnímá okolní krajinu a snaží se svým tvarem, polohou i užitými materiály co nejvíce 
zapadat do rázu okolního prostředí. Stavba nebude mít negativní vlivy na okolí z 
hlediska znečištění ovzduší, hlukem, vody, odpadů či půdy.    

 Srážková voda zachytávána střechou je shromažďována v podzemním zásobníku 
a tím je vyloučené vsakování do zeminy. Případné vsakování srážkových vod svedených 
ze střechy přístřešku, z prostoru okapového chodníku bude posouzeno a ověřeno 
hydrogeologickým průzkumem.        

 Nakládání s odpady a splaškovými vodami bude zajištěno prostřednictvím 
napojení na kanalizační síť společnosti OVAK, samotné nakládání s těmito vodami bude 
probíhat v souladu s vyhláškami obce Ostrava městské části Stará – Plesná. Stejně 

bude nakládáno s domovním odpadem, který bude rovněž nakládáno dle platných 
vyhlášek obce. Rovněž likvidace stavebního odpadu v době výstavby bude probíhat dle 
platných vyhlášek o jeho likvidaci.        

 Řešená lokalita nespadá do žádného chráněného krajinného území ani do území 
národních parků, nebo natury 2000. Na stavebním pozemku, kde bude realizován tento 
rodinný dům se nenachází žádný památný strom a umístění stavby nenaruší žádné z 
ekologických funkcí nebo vazeb vyskytujících se v krajině.    

         

Dopravní řešení 

Současně s návrhem rodinného domu je navržena i příjezdová plocha před 
navrženým objektem. Tato příjezdová plocha o výměře 98,1m² je umístěna na samotné 
severní hranici pozemku a spojuje přilehlou veřejnou komunikaci III. třídy na parcele 

275/1 se vstupem a vjezdem do objektu navrženého domu, svými rozměry kopíruje 
navržený přístřešek se zahradním domem.      

 Tato příjezdová plocha je tvořena zatravňovacími tvárnicemi, tak aby nepůsobila 
rušivě a splývala s převážnou zatravněnou částí pozemku.    

 Pro tento návrh rodinného domu byla vytvořena dvě krytá parkovací místa a to 
formou přístřešku tvořeného přiznanou železobetonovou konstrukcí, který se vizuálně 
zasouvá do hmoty navrženého rodinného domu. Další případná dočasná parkovací 
místa se nacházejí na příjezdové ploše, která svými velkorysými rozměry toto 
umožňuje. 
 

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějších prostředí 

Ponechána v původním stavu, řešený objekt i parcela není výrazně negativně 
ovlivňována vnějším prostředí.        

 Na této parcele 856/5 při řešení této stavební lokality pro návrh rodinného 
domu nebylo zjištěno zvýšené nebezpečí pronikání radonu z podloží. Z informací ze 
státního geofondu je známo, že daná lokalita je zatížena převážně nízkým zatížení 



Michael Baránek                                                                                                                   VŠB - TUO FAST 

BAR 0 206  Katedra architektury 

Rodinný dům Hrabek,  Bakalářská práce 

Ostrava - Plesná  Str. 53 

radonu. Získané údaje budou aktualizovány průzkumnými sondami před započetím 
realizace a výsledky budou případně zohledněny ve změně projektové dokumentace. 
Jako protiradonová ochrana při tomto malém riziku postačí použití běžné živičné 
hydroizolace s ochranou proti pronikání radonu.     

 Lokalita není ovlivněna ani zatížena technickou seizmicitou. 
Řešená lokalita, potažmo i budoucí návrh rodinného domu není zasažen žádným 

zdrojem hluku v okolí od případných průmyslových areálů, výroben, továren apod., tak 
že by nesplňoval předepsané limity platnou normou. Jediným případným zdrojem 
hluku může být nadměrné využívání silnice III. třídy v blízkém okolí, ale tato skutečnost 
je zcela zanedbatelná, protože komunikace se nachází v dostatečné vzdálenosti a je 
kryty zástavbou a vzrostlými stromy.       

 Stavba se nenachází v záplavovém území, proto nebyla navržena žádná případná 
opatření proti povodním a záplavám. 
 

Obecné požadavky na výstavbu 

Při výstavbě tohoto rodinného domu a montážních prací s tím spojených, bude 
nutné dodržovat ustanovení č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu. Dalším ustanovením, které 
budu nutné dodržet je ustanovení č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Dalšímu riziku, kterému je nutné 
dbát zvýšené pozornosti jsou práce ve výškách a nad volnou hloubkou, tyto práce 
budou dle výše zmíněných ustanovení řádně zabezpečeny.     

 Veškeří pracovníci a zaměstnanci podílející se na stavbě musí být seznámeni s 
předpisy a zásadami ještě před zahájením prací a jsou povinni používat při práci 
předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů, které stanoví a 
bude kontrolovat pověřený koordinátor BOZP, pokud se bude jednat o výstavbu 

realizovanou pouze pracovníky jednoho dodavatele, nebude potřebný zvláště povolaný 
koordinátor BOZP. Takto si bude počínat dodavatel stavby, který bude dbát na 
dodržování BOZP.           

 Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob.   
 

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých 
podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových 
konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s 
plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení 
základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně 
řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku 
založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke 
stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení 
základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a 
charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající 
zástavby nebo krajiny). 

viz. skupina příloh D 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva  
není předmětem této bakalářské práce 

 

b) Výkresová část 
         viz. skupina příloh D 

 

c) Statické posouzení  
není předmětem této bakalářské práce 

 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
není předmětem této bakalářské práce 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Technická zpráva  
není předmětem této bakalářské práce 

 

b) Výkresová část 
není předmětem této bakalářské práce 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 

Dokumentace zejména obsahuje: 
a) Technickou zprávu 

není předmětem této bakalářské práce 

 

b) Výkresovou část 

není předmětem této bakalářské práce 

 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

není předmětem této bakalářské práce 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

a) Technickou zprávu  
není předmětem této bakalářské práce 

 

b) Výkresovou část 

není předmětem této bakalářské práce 

 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

není předmětem této bakalářské práce 
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E Dokladová část 
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 

104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 

povolení. 
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních 

předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci 
zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 
 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

není předmětem této bakalářské práce 

 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

 

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 

napojení, vyznačená například na situačním výkrese 

viz. skupina příloh E 

 

E. 2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 

prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních 

předpisů 

viz. skupina příloh E 

 

E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 

předpisů4) 

viz. skupina příloh E 

 

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem6) 

není předmětem této bakalářské práce 

 

E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií7) 

není předmětem této bakalářské práce 

 

E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování dokumentace. 

není předmětem této bakalářské práce 
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Závěr 
 Tématem, které jsem zpracoval v rámci této bakalářské práce, byl návrh rodinného domu, 
který byl koncepčně zaměřen pro tří až čtyřčlennou rodinu, důraz byl rovněž kladen na nízkou 
energetickou náročnost tohoto domu. Samotným předmětem práce pak bylo vypracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby. Celý návrh tohoto domu vycházel z předmětu Ateliérová tvorba 
I., kde vypracována první myšlenka stavby až po její studii. Další krokem bylo vypracování 
dokumentace pro stavební povolení v předmětu Ateliérová tvorba Va.    

 Cílem návrhu toho rodinného domu bylo především splnění dvou hlavních požadavků. Prvním 
z nich, bylo pokrytí veškerých potřeb mladé tříčlenné rodiny, která se dále bude rozrůstat. Snahou 
bylo vytvoření klidného zázemí vytvářející pocit bezpečí s dostatkem společenských prostor, ovšem 
se zachováním místa pro soukromí život obyvatel domu. Proto byl rodinný dům navržen do dvou 
hlavních zón, které jsou vždy v rámci jednoho podlaží dodrženy. Druhým avšak neméně důležitým 
požadavkem bylo dodržení limitů pasivních domů na nízkou energetickou náročnost, proto je návrh 
tohoto rodinného domu konstrukčně řešen, tak aby dané koncepci odpovídal a splňoval její 
požadavky. Zejména mám na mysli dostatečné izolování a s tím související dimenzí ostatních 
konstrukcí. Taktéž samotná orientace domu se podřídila tomuto požadavku, ovšem se zachováním 
nároků na první požadavek, tak aby byl život mladé rodiny co nejkvalitnější a nejpohodlnější. Z těchto 
důvodů byla navrhnuta a uspořádána i vnitřní dispozice domu.     

 Tudíž výsledkem návrhu je objekt rodinného, podle této bakalářské práce, je navržen a 
koncipován jako jednogenerační dům, určený pro jednu rodinu, tedy s jednou samostatnou bytovou 

jednotkou. Navržená bytová jednotka je umístěna do dvou podlaží. První podlaží obsahuje funkce 
technické a společenské, zatímco druhé podlaží obsahuje klidovou soukromou zóny s hygienickým 
zázemím. Jedná se tedy o dvoupodlažní objekt jednoduchých tvarů a asymetrickou kompozicí hmot. 
Hlavní vstup i vjezd na pozemek, rovněž i vstup do domu je orientován k přilehlé veřejné komunikaci, 
tedy na sever. Zatímco společenské a soukromé části domu na jižní stranu směrem k přilehlému 
parku.            

 Navržený objekt rodinného domu je navržen a koncipován jako jednogenerační dům, určený 
pro jednu rodinu, tedy s jednou samostatnou bytovou jednotkou. Navržená bytová jednotka je 
umístěna do dvou podlaží. První podlaží obsahuje funkce technické a společenské, zatímco druhé 
podlaží obsahuje klidovou soukromou zóny s hygienickým zázemím. Za hlavním vchodem do objektu, 
tedy v prvním podlaží se nachází zádveří s úložnými prostory, na něj navazuje komunikační chodba se 
schodištěm, technickou místností a pracovním koutem. Z této chodby je přístup do společenské 
místnosti s obývacím pokojem a jídelnou, která je bezprostředně napojena na kuchyň, která rovněž 
ústí do zmíněné hlavní komunikační chodby. V druhém nadzemním podlaží jsou přístupné všechny tři 
obytné pokoje majitelů a dětí i s pracovnou a hygienickým zázemím. V centrální části stavby je 

navrženo minimalistické schodiště, které prostupuje celým tělesem domu. Vnitřní dělení jednotlivých 
prostor je řešeno pomocí kolmých stěn a svou formou klade důraz především na funkčnost. 
Rozmístění jednotlivých zón a potažmo i jednotlivých místností je v navrženo, tak aby byl zaručen, 
vhodnou orientací vůči světovým stranám, hygienický komfort z hlediska tepla, oslunění a z hlediska 

potřeby vytápět, popřípadě chladit.        

 Celková hmota domu vychází z jednoduchého půdorysného tvaru obdélníku a je ukončena 
plochou střechou. Svou formou se jedná o asymetrickou kompozicí hmot. Dominantním materiálem 
hmoty domu je šedá omítka. Na hlavní hmotu domu je napojen přístřešek pro automobily se 
zahradním domem, ten je proveden z železobetonu, rovněž je tento materiál přiznán i na fasádách 
přístřešku. Výplně otvorů jsou tvořeny plastovými okny s izolačním trojsklem, také v odstínu šedé, tak 
aby doplňovaly svým vzhledem celý objekt. Z jižní strany jsou okenní výplně zastíněny posuvnými 
fasádními panely.          

 Celá hrubá stavba včetně omítek navrhovaného objektu rodinného domu je navržena a 
dimenzována ze systémového řešení Porotherm, jak svislé, tak i vodorovné konstrukce. Dům je 
dimenzován jako pasivní dům, čehož dokazují parametry obálky budovy a systém vytápěné a větrání. 
Proto je tento navržený objekt dostatečné a řádně tepelně izolován, tak aby bylo dosaženo již 
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zmíněných hodnot pasivních domů. Stavba je navržena v souladu s platnými zákony, normami a 
vyhláškami na území ČR. 

Na začátku tohoto závěrečného příspěvku zmiňuji, že prioritní pro návrh tohoto domu byly 

dva požadavky. Jak vytvoření zázemí pro komfortní život mladé rodiny, tak také zajištění co nejnižší 

energetické náročnosti budovy. Tento druhý požadavek se v poslední době dostává do podvědomí 

široké veřejnosti a tak se stává žádaný, já dokonce tyto tendence ve stavebnictví vidím jako trend 

současnosti. Nicméně dle mého soudu tento trend má budoucnost, jelikož v blízké budoucnosti se 

tento přístupu k výstavbě takto změní, jinými slovy, tento typ výstavby se stanou nornou. 

Zjednodušeně řečeno, se dá říci, že právě tyto požadavky nám stanují mnohem komplikovanější a 

obtížnější překážky při navrhování, ale toto je právě vykoupeno, sice za vyšší cenu, mnohem nižšími 

emisemi a spotřebami energií a tím i značně ovlivňuje okolí, zejména je tento přístup k výstavbě 

ohleduplnější k životnímu prostředí, proto velice žádoucí a potřebný. A z hlediska dnešní doby, kdy 

dochází k mnoha devastacím okolí, je důležité brát v zřetel právě i na životní prostředí.  

 

 

 

 

Poděkování 

 Na samotný závěr bych velice rád poděkoval za odborné vedení a cenné rady, již od prvních 

myšlenek a skic tohoto domu v Ateliérové tvorbě I až po tuto závěrečnou bakalářskou práci, panu  

Ing. arch Radimu Václavíkovi, který vždy ochotně konzultoval všechny vzniklé kritické místa v této 

práci.           

 Rovněž bych rád poděkoval za odborné poradenství v oblasti pozemního stavitelství a 

veškeré problematiky s tímto spojené paní Ing. Marcele Halířové, Ph.D, které bylo s touto prací 

spojené. 
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ŽADATEL

Michael Baránek

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE

0100368401 840 840 840 22.01.2015

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Rodinný dům Hrabek, Ostrava Plesná

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100368401 ze dne 22.01.2015 o sdělení o existenci energetického
zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo
zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

PODZEMNÍ SÍTĚ
NADZEMNÍ SÍTĚ
STANICE

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v
platném znění. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž  v trase kabelového vedení může být uloženo
několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v
části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).
Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků
energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném
znění.
Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací
čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte, prosím, naši
Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné 6 měsíců od  22.01.2015 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace,
pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k
projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
z pověření ŘDA/94/0023/2012 2. Podmínky pro provádění činností v ochranných

pásmech energetických zařízeníing. Zbyněk Businský,
vedoucí odboru Správa dat o síti,
ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |

tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860

e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

ČEZ Distribuce, a. s.

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100368401.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100368401.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100368401.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100368401.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100368401.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

SKUPINA ČEZ



ŽADATEL

Michael Baránek

NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNEVYŘIZUJE / LINKA

0200277077 ČEZ ICT Services, a. s. 22.01.2015

Pro: Informativní

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Rodinný dům Hrabek, Ostrava Plesná

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala sdělení o existenci komunikačního vedení. Na Vámi
uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services,  a. s.

Tímto sdělením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením
pro výše uvedenou stavbu.

Toto sdělení je platné 1 rok od 22.01.2015.

S pozdravem

Martin Šklíba

ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s. Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasílací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PSČ 140 53

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0200277077.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

SKUPINA ČEZ
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Nadpis:
Jméno listu:

Vodovod

Kanalizace jednotná

Kanalizace splašková

Kanalizace dešťová

Výtlačný řad

Mimo správu OVAK

Záměr stavby - vodovod

Záměr stavby - kanalizace

Číslo listu:

1/1

Orientační zákres sítě Kat. území:

Vytiskl: Tisk dne: Měřítko:

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Stará Plesná

Svobodová 30.10.2014 1:1000



VYJÁD ENÍ O EXISTENCI SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SPOLE NOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.
vydané podle § 101 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o

elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis  a § 161 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon) i dle dalších p íslušných právních p edpis

íslo jednací: 513593/15 íslo žádosti: 0115 288 217

D vod vydání Vyjád ení : P edprojektová p íprava, prodej-koup  nemovitosti

Platnost tohoto Vyjád ení kon í dne: 22. 1. 2017.

Žadatel Michael Baránek
Stavebník Michael Baránek
Název akce RODINNÝ D M Hrabek, Ostrava Plesná

Zájmové území

Okres Ostrava-m sto

Obec Ostrava

Kat. území / . parcely Stará Plesná

Žadatel shora ozna enou žádostí ur il a vyzna il zájmové území, jakož i stanovil d vod pro vydání Vyjád ení o 
existenci sít  elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sít  elektronických komunikací 
spole nosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen Vyjád ení).

Na základ  ur ení a vyzna ení zájmového území žadatelem a na základ  stanovení d vodu pro vydání Vyjád ení 

vydává spole nost O2 Czech Republic a.s. následující Vyjád ení:

Ve vyzna eném zájmovém území se nachází sí  elektronických komunikací spole nosti 
O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
Existence a poloha SEK je zakreslena v p iloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK spole nosti O2 Czech 
Republic a.s.. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon  stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a 
není v p iloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s. vyzna eno (dále jen 
Ochranné pásmo).
(1) Vyjád ení je platné pouze pro zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem, jakož i pro d vod vydání Vyjád ení 

stanovený žadatelem v žádosti.
Žadatel není oprávn n toto Vyjád ení, jakož i p ílohy jež jsou sou ástí tohoto Vyjád ení , použít pro ú ely 
územního ízení, stavebního ízení, i pro jakékoliv jiné ízení p ed správním orgánem, kde by mohla být 
stanovena povinnost žadatele p edložit vyjád ení vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 
zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu.

Vyjád ení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjád ení uvedené, zm nou rozsahu zájmového území 
i zm nou d vodu vydání Vyjád ení uvedeného v žádosti, nespln ním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto 
Vyjád ení, a nebo pokud se žadatel i stavebník bezprost edn  p ed zahájením realizace stavby ve vyzna eném 
zájmovém území prokazateln  neujistí u spole nosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto Vyjád ení v dob  
bezprost edn  p edcházející zahájení realizace stavby ve vyzna eném zájmovém území stále odpovídá skute nosti, to 
vše v závislosti na tom, která ze skute ností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjád ení nastane nejd íve.

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

1 / 2

zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I : 60193336  DI  CZ60193336



íslo jednací: 513593/15 íslo žádosti: 0115 288 217

(2) Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen bez zbyte ného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zám r, 

pro který podal shora ozna enou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozd ji 

však p ed po átkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat spole nost O2 Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany 

SEK, bude-li stanovení takových konkrétních podmínek t eba, p ípadn  k p eložení SEK, a to v pracovní dny od 
8:00 do 15:00, prost ednictvím zam stnance spole nosti O2 Czech Republic a.s. pov eného ochranou sít  - Radim 

Ko a , tel.: 596 682 978, 602 438 599, e-mail: radim.konar@o2.cz (dále jen POS).
(3) P eložení SEK zajistí její vlastník, spole nost O2 Czech Republic a.s.. Stavebník, který vyvolal p ekládku SEK je 
dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých 
souvisejících zákon  povinen uhradit spole nosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy 
dot eného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického ešení.
(4) Pro ú ely p eložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjád ení je stavebník povinen uzav ít se spole ností O2 Czech 

Republic a.s. Smlouvu o realizaci p ekládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjád ení uvedené skute nosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba 
povinen ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou 
sou ástí tohoto Vyjád ení.

(6) Spole nost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur ené a vyzna ené zájmové území 
poskytnuty veškeré, ke dni podání shora ozna ené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli p evzetím tohoto Vyjád ení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k ú elu, pro který mu 
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávn n poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozši ovat, pronajímat, p j ovat 
i jinak užívat bez souhlasu spole nosti O2 Czech Republic a.s.. V p ípad  porušení t chto povinností vznikne žadateli 

odpov dnost vyplývající z platných právních p edpis , zejména p edpis  práva autorského.

V p ípad  dotaz  k Vyjád ení lze kontaktovat spole nost O2 Czech Republic a.s. na asisten ní lince 14 111.

P ílohami Vyjád ení jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s.

- Situa ní výkres (obsahuje zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem a vý ezy  ú elové mapy SEK)

- Informace k podmínkám napojení

- Informace k vyty ení SEK

Vyjád ení vydala spole nost O2 Czech Republic a.s. dne: 22. 1. 2015.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:513593/15

SITUA NÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:513593/15

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:513593/15

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:513593/15

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:513593/15

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3




