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1 ÚVOD 

Obsahem bakaláUské práce je vypracování dokumentace pro Uešenou stavbu rodinného domu s 

klavírní místností ve mEstE Velká Polom. BakaláUská práce se skládá z části textové a 

výkresové. Textová část obsahuje pr]vodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu dle 

vyhlášky č. 62/2013 Sb., která je novelou vyhlášky č. 4řř/2006 Sb. o dokumentaci stavby. 

Pr]vodní zpráva je dElena dle vyhlášky na části identifikační údaje, seznam vstupních 

podklad], údaje o území, údaje o stavbE a členEní stavby na objekty a technická a 

technologická zaUízení. Souhrnná technická zpráva se pak dle vyhlášky dElí na popis území 

stavby, celkový popis stavby, pUipojení na technickou infrastrukturu, dopravní Uešení, Uešení 

vegetace a souvisejících terénních úprav, popis vliv] stavby na ţivotní prostUedí a jeho 

ochrana, ochrana obyvatelstva a zásady organizace výstavby. Výkresová část obsahuje 

dokumentaci objekt] a technických a technologických zaUízení, výpisy prvk] a foto modelu 

objektu. Dále bude pUiloţeno technické listy pouţitých materiál] a jednotlivých skladeb 

objektu. V rámci specializace bude pUiloţena vizualizace interiér] a architektonické detaily. 

Podkladem pro vypracování bakaláUské práce byla architektonická studie z Ateliérové tvorby 

I. 

1.1 Stanovení cíle práce 

Práce je vypracována dle rozsahu, určeného v zadání bakaláUské práce, úroveň projektové 

dokumentace splňuje poţadavky stanovené stavebním zákonem, souvisejícími vyhláškami a 

normami. Cílem bakaláUské práce je vytvoUení dokumentace pro provádEní stavby Rodinného 

domu s klavírní učebnou ve Velké Polomi. 

1.2 PUedpokládaný pUínos práce 

PUínosem práce je vyUešit netradiční rodinný d]m s klavírní místností, která bude slouţit pro 

výuku klavíru v pohodlí domova.  
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2 CHARAKTERISTIKA OBLASTI 

Obec Velká Polom leţí vMoravskoslezskémkraji na spojnici mEst Ostrava a Opava, kterou 

pUedstavuje statní silnice I/11. Od roku 2007 tvoUí jednu zokrajových části okresu Ostrava –

mEsto.Obytná zástavba obce je tvoUena pUeváţné rodinnými domy rozprostUenými kolem 

místních komunikací. Na Obrázkuč.1 je vidEt umístEní obce v rámci České republiky. Obec je 

situována do nadmoUské výšky 336 metr] nadmoUem. V obci ţije 2000 obyvatel. Celková 

výmEra katastrálního území obce je 1166 ha, ztoho orná p]da zabírá 613 ha, trvalé travní 

porosty 86 ha. Lesy zabírají 340 ha. Svou rozlohou se obec Uadí mezi stUednE velké. Nachází 

se zde zdravotní stUedisko, lékárna, základní i mateUská škola a knihovna. 

 

Obr.  1: Umístění obce v rámci České republiky 

2.1 Dopravní situace 

Obec Velká Polom leţí na silnici první tUídy I/11, která je hlavním tahem mezi mEsty 

Ostravou a Opavou. Ta dElí obec na dvE témEU stejné části. DennE projede po této komunikaci 

aţ 1Ř000 vozidel včetnE nEkolika stovek kamion].Jedná se o vysoce frekventovanou 

silnicifunkční tUídy B1. Dopravní zatíţenost je zobrazena na Obrázku č.2. To máza následek 
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nejen zvýšenou hodnotuhluku a emisí, které znehodnocují ţivotní prostUedí, ale i zvýšenou 

pravdEpodobnost dopravní havárie 

Další dopravnísíť tvoUí místní komunikace II, III, IV tUídya účelové komunikace, které obec 

spojují sokolními obcemi. 

 Silnice III. tUídy Osvoboditel]–spojení s obcíHáj ve Slezsku. 

 Silnice III. tUídy Plesenská –spojenísmEstským obvodem mEsta Ostravy Plesná 

 Silnice III. tUídy ř. kvEtna –spojení sobcíDolní Lhota 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Sčítací úsek s intenzitou 10 001- 15 000 voz/24h 

    Sčítací úsek s intenzitou 15 001 - 25 000 voz/24h 

 

Obr. 2:Mapa dopravního vytížení obce 

2.2 Charakteristika oblasti Uešeného objektu 

Oblast, ve které je objekt situován, se nachází v jiţní polovinE obce rozdElenou hlavní 

komunikací - Opavskou ulicí. Jedná se o novE zastavovanou část obce s novou vzniklou ulicí 

s názvem Slunečná. V dnešní dobE je jiţ oblast zastavena, nicménE to neplatilo o zadání v 

dobE studia prvním bakaláUském ročníku, tedy v roce 2012. 

Obr.  2: Mapa dopravního vytížení obce 
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Ulice Slunečná leţí na pomyslné pUímce sever - jih s pozemkami na obou stranách od 

komunikace. ParalelnE s ní probíhá i ulice ř. kvEtna. ObE ulice se na jiţním konci napojují na 

ulici Kolmá. Dle souUadnicového systému WGS-Ř4 lze místo lokalizovat souUadnicemi: 

49°51'40.92"N, 18°05'50.44"E.

 

Obr.  3: Mapa umístění řešeného objektu 

 

Obr.  4: Pohledy do ulic orientovaných dle světových stran 
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3 NůVRHOVůNÉ TEŠENÍ 

V rámci pUedmEtu ůteliérová tvorba I jsme mEli zadán pozemek, na kterém má vyr]st rodinný 

d]m. Kaţdý mEl místo individuální, já jsem Uešila pozemek s číslem 16. Úkolem bylo 

obohatit jinak obyčejný rodinný d]m o nEjakou zvláštní funkci. V mém pUípadE se jedná o 

klavírní učebnu, která slouţí vyučování hodin klavíru v pohodlí domova. 

 

Obr.  5: Zadání urbanistické studie a vyznačení pozemku s řešeným objektem 

 

Návrh rodinného domu v této bakaláUské práci má za cíl spojit oblast obytnou a oblast 

podnikání - klavírní učebnu, která bude součástí domu. Samotný p]dorys objektu je 

inspirován hudební tematikou a celkovým návrhem jsem se snaţila docílit symbiotického 

propojení tEchto dvou svEt]. 
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4 DOKUMENTůCE PRO PROVÁDDNÍ STůVBY 

A. PR¥VODNÍ ZPRÁVů 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbE 

a) Název stavby 

Název stavby:    Rodinný d]mve Velké Polomi 

Kraj:      Moravskoslezský  

Obec:      Velká Polom 

PovEUená obec:   Ostrava  

Okres:      Ostrava-mEsto 

b) Místo stavby 

Místo stavby:     ulice Slunečná, Velká Polom 

Katastrální území:    Velká Polom, parc. č.1152/20 

Sousední parcely:   1152/19, 1152/21    

Druh stavby:     novostavba  

Zadavatel:     VŠB-TUO, Fakulta stavební, katedra architektury 

Projektant:    Andrea Kuncová 

c) PUedmEt dokumentace 

Stupeň projektové dokumentace:  dokumentace pro provádEní stavby  
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A.1.2 Údaje o ţadateli 

a) Jméno, pUíjmení a místo trvalého pobytu 

Jméno:     Andrea Kuncová 

Adresa:     Neradice 2271, 68801 Uherský Brod 

Kontakt:     a.kuncova@centrum.cz 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno a pUíjmení hlavního projektanta včetnE čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architekt] nebo Českou komorou 
autorizovanýchinţenýr] a technik] činných ve výstavbE, s vyznačeným oborem, 

popUípadE specializací jeho autorizace 

Jméno:     Andrea Kuncová 

Adresa:     Neradice 2271, 68801 Uherský Brod 

Kontakt:     a.kuncova@centrum.cz 

A.2 Seznam vstupních podklad] 

Podkladem byla osobní prohlídka parcely zamEUená na obhlídku jiţ stávajících budov a 

okolního terénu. RovnEţ jsme dostaly podklady prostUednictvím fakulty. 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah Uešeného území; zastavEné území 

Parcelní číslo:    1152/20 

Typ parcely:     jiţ zastavEná  

b) Dosavadní vyuţití a zastavEnost území 

Tešený pozemek se nachází v obci Velká Polom nedaleko Ostravy. V dnešní dobE je pozemek 

jiţ zastavEn, nicménE v dobE Uešení projektu v pUedmEtu ůteliérová tvorba I ještE pozemek 

zastaven nebyl. Tato lokalita je svým urbanistickým pojetím určena k zástavbE rodinnými 

domy. PUístupy k pozemku jsou bezproblémové, pUístup je veden z ulice Slunečná. 
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c) Údaje o ochranE území podle jiných právních pUedpis] 

Tešený pozemek není chránEn podle jiných právních pUedpis].  

d) Údaje o odtokových pomErech 

Tešené území se nachází v rovinatém terénu. Dešťové vody jsou zasakovány na místE. 

Geologické pomEry jsou dobré. Hladina podzemní vody se nachází minimálnE pEt metr] pod 

úrovní terénu.  

e) Údaje o souladu s územnE plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Projekt stavby není v souladu s platným územním plánem obce Velká Polom. Je potUeba 

zaţádat o zmEnu územního plánu.  

f) Údaje o dodrţení obecných poţadavk] na vyuţití území 

Projektová dokumentace odpovídá poţadavk]m stavebního zákona č.1Ř3/2006 Sb. 

Dokumentace je v souladu s vyhláškami: 

č. 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  

č. 502/2006 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu,  

č. 26Ř/200ř Sb., o technických poţadavcích na stavby,   

č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání  

staveb, a naUízením vlády č. 361/2007 Sb., o ochranE zdraví pUi práci. 

g) Údaje o splnEní poţadavk] dotčených orgán] 

Napojení na stávající elektroinstalační síť, vodovod, kanalizace bude navrţeno dle vyjádUení 

správce sítí. Objekt není v rozporu s regulativy území. Veškeré poţadavky dotčených orgán] 

byly splnEny. 

h) Seznam výjimek a úlevových Uešení 

V rámci projektu nebyly Uešeny ţádné výjimky. 
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A.4 Údaje o stavbE 

a) Nová stavba nebo zmEna dokončené stavby 

ČlenEní na jednotlivé stavební objekty viz. výkres č.1.02 Koordinační situace 

SO 01 Rodinný d]m       1555  m3 

SO 02 ZpevnEné plochy- parkování      98,82  m2  

SO 03 PUípojka vodovod       14,21  m 

SO 04 PUípojka el. vedení      16,21  m  

SO 05 PUípojka splašková kanalizace     8,11  m 

b) Účel uţívání stavby 

Stavební objekt má slouţit jako rodinný d]m.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Tešený objekt je navrhnutý jako trvalá stavba. 

d) Údaje o ochranE stavby podle jiných právních pUedpis] 

Na pozemku se nenachází ţádné památkovE chránEné objekty. 

e) Údaje o dodrţení technických poţadavk] na stavby a obecných technických 

poţadavk] zabezpečující bezbariérové uţívání staveb 

Stavba splňuje poţadavky bezbariérového uţívání dle vyhlášky 3řŘ/200ř Sb., O obecných 

technických poţadavcích zabezpečující uţívání staveb. Projektová dokumentace odpovídá 

poţadavk]m stavebního zákona č.1Ř3/2006 Sb. Dokumentace je v souladu s vyhláškami: 

č. 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  

č. 502/2006 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu,  

č. 26Ř/200ř Sb., o technických poţadavcích na stavby,   
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f) Údaje o splnEní poţadavk] dotčených orgán] a poţadavk] vyplývajících z jiných 

právních pUedpis] 

Napojení na stávající elektroinstalační síť, vodovod, kanalizace bude navrţeno dle vyjádUení 

správce sítí. Objekt není v rozporu s regulativy území. Veškeré poţadavky dotčených orgán] 

byly splnEny. 

g) Seznam výjimek a úlevových Uešení 

V rámci projektu nebyly Uešeny ţádné výjimky. 

h) Navrhovaná kapacita stavby 

Kapacita SO 01:       4-členná rodina   

Plocha pozemku:       805  m2   

ObestavEný prostor:       1 555  m3  

ZastavEná plocha:       228 m2 

Počet nadzemních podlaţí:     2  

i) Základní bilance stavby 

Stavba je Uešená jako standardní d]m. PodrobnEjší Uešení budou zhotoveny realizační firmou 

pUi zpracování dokumentace pro realizaci stavby.  

PUi výstavbE nevzniká nebezpečný odpad, ostatní odpady budou tUídEny a odvezeny na 

skládku, nebo do sbEren druhotných surovin. 

j) Základní pUedpoklady výstavby 

PUedpokládaná délka výstavby objektu by nemEla pUekročit 24 mEsíc]. Výstavba nevyţaduje 

ţádná omezení. Zahájení je v listopadu 2015 a ukončení by mElo následovat v červenci 2017. 

PUesné datum bude upUesnEno investorem na základE časového harmonogramu od dodavatele. 

PUedbEţný postup výstavby:  

1. Vytýčení stavby 

2. Sejmutí ornice, výkopy pro základy 

3. Betonáţ základ], podkladního betonu  
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4. Hydroizolace spodní stavby  

5. ZdEní svislých nosných konstrukcí 1.NP  

6. Montáţ ŢB stropu nad 1.NP  

7. ZdEný svislých nosných konstrukcí 2.NP  

8. Montáţ ŢB stropu nad 2.NP  

9. Montáţ ploché stUechy 

10. Osazení výplní otvor] 

11. Instalace rozvod] TZB  

12. Montáţ vnitUních obklad], instalace podhled], podlahových vrstev  

k) Orientační náklady stavby 

Orientační cena stavebního objektu bez DPH:   8 667 450,- Kč  

Plocha pozemku:       805  m2   

ObestavEný prostor:       1 555   m3  

ZastavEná plocha:       228  m2 

Počet nadzemních podlaţí:     2  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Oblast, ve které je objekt situován, se nachází v jiţní polovinE obce rozdElenou hlavní 

komunikací - Opavskou ulicí. Jedná se o novE zastavovanou část obce s novou vzniklou ulicí 

s názvem Slunečná. Tato ulice leţí na pomyslné pUímce sever - jih s pozemkami na obou 

stranách od komunikace. ParalelnE s ní probíhá i ulice ř. kvEtna. ObE ulice se na jiţním konci 

napojují na ulici Kolmá. Pro pEší i dopravu je pozemek dostupný z ulice Slunečná. 

b) Výpočet a závEry provedených pr]zkum] a rozbor] 

Osobní prohlídka: Opakovaná osobní prohlídka staveništE pro poUízení 

fotodokumentace stávajícího stavu.  

Radonový pr]zkum:  Dle mapy radonového rizika leţí Uešená lokalita v oblasti se 

stUedním radonovým indexem.  

Geologický pr]zkum: Tato lokalita se nachází na území soustavy Českého masivu. 

Geologické sloţení p]dy tvoUí vápnité jíly, sprašové hlíny, štErk 

a písek. Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce 

pod základovou spárou. 

Poddolování: V této oblasti nejsou zaznamenány poddolované oblasti. 

Záplavová oblast: Území je mimo záplavovou oblast.  

Dopravní komunikace: Automobilová – pUíjezd je veden z hlavní silnice Opavská, pUes 

ulici 9. kvEtna aţ k ulici Slunečná. 

 MHD- v pEtiminutové docházkové vzdálenosti se nachází 

autobusová zastávka Velká Polom, aut.st., kde pravidelnE kde 

zastavují linky soukromých dopravc]. 

Elektrická energie:  Zásobování elektrickou energií je Uešené pUípojkou vedenou 

v zemi ke stávající síti NN společnosti ČEZ a.s.  
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SdElovací vedení: Objekt bude pUipojen na telekomunikační síť společnosti O2.  

Vodovod: Zásobování vodou bude probíhat pomocí vodovodní pUípojky ke 

stávající vodovodní síti Ostravských vodovod] a kanalizací.  

Zemní plyn: Objekt není napojen.  

Kanalizace: Dešťová i splašková kanalizace bude odvedena na novou 

pUípojku ke stávající kanalizaci Ostravských vodovod] a 

kanalizací.  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V blízkosti Uešeného objektu se nenachází ţádná ochranná ani bezpečnostní pásma.  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Poddolování: Území na Uešené parcele není poddolováno. 

Záplavová oblast: Území je mimo záplavovou oblast stoleté vody.  

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

pomEry v území 

PUi výstavbE nedojde k ohroţení okolních pozemk]. Odstupové vzdálenosti od vedlejších 

objekt] a parcel jsou v souladu s vyhláškou č. 26Ř/200ř Sb., o technických poţadavcích na 

stavby.   

Stavba nevykazuje negativní vlivy na ţivotní prostUedí. Dojde pouze k dočasnému zhoršení, a 

to v d]sledku vEtší hlučnosti a prašnosti na staveništi. Nedojde ani ke znečištEní povrchových 

ani podzemních vod.  

f) Poţadavky na asanace, demolice, kácení dUevin 

Nejsou zde poţadavky na asanace a kácení dUevin, jelikoţ zastavovaná plocha nedisponuje 

dUevitým zastoupením.  

g) Poţadavky na maximální zábory zemEdElského p]dního fondu nebo pozemk] 
určených k plnEní funkce lesa 

Stavba nevyţaduje ţádné zábory.  
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h) ÚzemnE technické podmínky 

Elektrická energie:  Napojení elektrické energie bude pomocí pUípojkového kabelu na 

stávající vedení NN společnosti ČEZ a.s.  

Kanalizace: Splaškové vody budou svedeny do stávajícího kanalizačního systému 

společnosti Ostravské vodovody a kanalizace.  

Voda:  Vodovodní pUípojka bude pUipojena na stávající vodovodní síť 

společnosti OVůK. 

SdElovací vedení: Objekt bude pUipojen na síť O2.  

Dopravní napojení: Vjezd k objektu bude zajištEn z novE navrţené komunikace napojené na 

ulici Slunečnou.  

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

Realizace objektu nemá vEcné nebo časové vazby na související stavby, či investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Kapacita SO 01:       4-členná rodin    

Plocha pozemku:       805  m2   

ObestavEný prostor:       1 555  m3  

ZastavEná plocha:       228  m2 

Počet nadzemních podlaţí:     2   

Rodinný d]m má dvE podlaţí. V prvním nadzemním podlaţí se nachází vstupní prostor, 

hygienické zázemí, garáţ, technická místnost, klavírní místnost, kuchyň a obývací pokoj. Vše 

je navrhováno tak, aby se funkce soukromá a veUejná neprolínaly. Klavírní místnost je pUímo 

napojena na vstupní prostor. Rodinný d]m má jeden hlavní vstup z ulice Slunečná.  Ve 

druhém podlaţí se nacházejí tUi obytné pokoje, koupelna, sklad a ateliér.  
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Uešení 

Cílem tohoto projektu bylo vytvoUit symbiotický prostor jak pro rodinu, tak pro výuku 

klavíru, která je v domE Uešena díky zvláštní klavírní místnosti v prvním nadzemním podlaţí. 

Hlavní vstup do domu je ze západní strany z ulice Slunečná. Stavba je p]dorysnE členEna do 

tUí na sebe navazujících blok], které spolu tvoUí jeden celeks jednoplášťovou plochou 

stUechou. P]dorysný rozmEr je 16,580 m x 14,080 m. PUes sv]j uskakovaný p]dorys je objekt 

zastUešen obdélníkovou plochou stUechou, která ve svých vykonzolovaných místech plní taky 

funkci zastUešující proti dešťové vodE. Tešení fasády je prosté, ve svých dvou krajních 

blocích je d]m omítnut, zatímco ve stUední části je fasáda obloţena dUevEnými prkny.  

B.2.3 Bezpečnost pUi uţívání stavby 

Není pUedmEtem bakaláUské práce.  

B.2.4 Základní charakteristika objekt] 

a) Stavební Uešení 

Rodinný d]m má dvE podlaţí. V prvním nadzemním podlaţí se nachází vstupní prostor, 

hygienické zázemí, garáţ, technická místnost, klavírní místnost, kuchyň a obývací pokoj. Vše 

je navrhováno tak, aby se funkce soukromá a veUejná neprolínaly. Klavírní místnost je pUímo 

napojena na vstupní prostor. Rodinný d]m má jeden hlavní vstup z ulice Slunečná.  Ve 

druhém podlaţí se nacházejí tUi obytné místnosti, koupelna, sklad a ateliér.  

Hlavní vstup do domu je ze západní strany z ulice Slunečná. Stavba je p]dorysnE členEna do 

tUí na sebe navazujících blok], které spolu tvoUí jeden celek, a jednoplášťovou plochou 

stUechou. P]dorysný rozmEr je 16,5Ř0 m x 14,0Ř0 m. PUes sv]j uskakovaný p]dorys je objekt 

zastUešen obdélníkovou plochou stUechou, která ve svých vykonzolovaných místech plní taky 

funkci zastUešující proti dešťové vodE. Tešení fasády je prosté, ve svých dvou krajních 

blocích je d]m omítnut, zatímco ve stUední části je fasáda obloţena dUevEnými profily.  

V rámci zemních prací probEhne v místE, kde se bude objekt nacházet a pUilehlé zpevnEné 

plochy, skrývka ornice do hloubky 150 mm. Výkopy budou provádEny strojovE, pro 

základové pásy a patky. Veškeré výkopové práce budou probíhat v souladu s BOZP. Výšková 

úroveň ±0,000 = 307,139m.n.m. odpovídá úrovni podlahy v 1.NP.  

Objekt je zaloţen na základových pásech. 
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Nosná konstrukce je stEnová. StEnový systém je tvoUen systémem POROTHERM. 

Stropní konstrukce jsou provedeny jako monolitické ţelezobetonové obousmErnE vyztuţené 

desky o tloušťce 200 mm z betonu. 

Objekt je zastUešen jednoplášťovou plochou stUechou s klasickým poUadím vrstev, spádovou 

vrstvu tvoUí lehčený POLYSTYRENBETON. 

V objektu je navrţeno 7 typ] podlah. Jako pochozí vrstva je pouţita keramická dlaţba, 

pr]myslová dlaţba nebo plovoucí podlaha. 

Objekt má dva typy obvodového pláštE. V 1.NP i 2.NP jeve stUední části objektu je navrhován 

dUevEný fasádní obklad, ostatní části domu jsou tvoUeny tenkovrstvou omítkou. 

b) Mechanická odolnost a stabilita 

Objekt je navrţen tak, aby odolával všem zatíţením v pr]bEhu ţivotnosti stavby. Všechny 

nosné konstrukce je nutné posoudit. Jsou pouţity materiály, které splňují atesty. Návrh stavby 

je v souladu s vyhláškou č.26Ř/200ř Sb., O technických poţadavcích na stavby. 

B.2.5 PoţárnE bezpečnostní Uešení 

Není pUedmEtem bakaláUské práce.  

B.2.6 Zásady hospodaUení s energie 

a) Kritéria tepelnE technického hodnocení 

Stavební konstrukce jsou navrţeny dle platných norem ĚČSN 73 0540ě. Jednotlivé technické 

posouzení konstrukcí je součástí výpočtové části. 

b) Energetická náročnost stavby 

Není pUedmEtem bakaláUské práce.  

c) Posouzení vyuţití alternativních zdroj] energií 

Nejsou zde ţádné alternativní zdroje. 
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B.2.7 Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a 
komunální prostUedí 

Dokumentace splňuje poţadavky stanovené zákonem č. 114/1řř2 Sb., O ochranE pUírody a 

krajiny. Stavba neohroţuje ţivotní prostUedí. 

Objekt je navrţen tak, aby splňoval zákon č. 14Ř/2006 Sb., O ochranE zdraví pUed 

nepUíznivými účinky hluku a vibrací a také ČSN 73 0532 Akustika-Ochrana proti hluku 

v budovách. 

V objektu je šíUení zvuku Uešeno vhodnE zvolenou skladbou. Mezi jednotlivými pokoji je 

proto dáno zdivo POROTHERM  30 AKU P+D. 

B.2.8 Ochrana stavby pUed negativními účinky vnEjšího prostUedí 

a) Ochrana pUed pronikáním radonu z podloţí 

Dle mapy radonového rizika leţí Uešená lokalita v oblasti se stUedním rizikem.  

Podlahy prvního nadzemního podlaţí jsou navrţeny proti pronikání radonu do budovy. 

b) Ochrana pUed bludnými proudy 

NepUedpokládá se výskyt bludných proud]. V okolí se nenachází ţádné trakční vedení. 

c) Ochrana pUed technickou seizmicitou 

Není pUedpokládán výskyt technické seizmicity, tEţba černého uhlí jiţ neprobíhá.  

d) Ochrana pUed hlukem 

Objekt je navrţen tak, aby splňoval zákon č. 14Ř/2006 Sb., O ochranE zdraví pUed 

nepUíznivými účinky hluku a vibrací a také ČSN 73 0532 ůkustika-Ochrana proti hluku 

v budovách. 

V objektu je šíUení zvuku Uešeno vhodnE zvolenou skladbou podlah. Mezi jednotlivými pokoji 

je proto dáno zdivo POROTHERM  30 AKU P+D. 

e) Protipovodňová opatUení 

Budova se nenachází v pásmu záplavových oblastí stoleté vody, proto zde nejsou ţádné 

protipovodňová opatUení.  
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B.3 PUipojení na technickou infrastrukturu 

Elektrická energie:  Napojení elektrické energie bude pomocí pUípojkového kabelu na 

stávající vedení NN společnosti ČEZ a.s.  

Kanalizace: Splaškové vody budou svedeny do stávajícího kanalizačního systému 

společnosti Ostravské vodovody a kanalizace.  

 DN 200 na jednotnou kanalizaci DN 300 

Voda:  Vodovodní pUípojka bude pUipojena na stávající vodovodní síť 

společnosti OVůK. 

 DN 50 na vodovodní Uád DN 100 

SdElovací vedení: Objekt bude pUipojen na síť O2.  

Dopravní napojení: Vjezd k objektu bude zajištEn z novE navrţené komunikace napojené na 

ulici Slunečná.  

B.4 Dopravní Uešení 

a) Popis dopravního Uešení 

Hlavní pUístupovou komunikací je ulice Slunečná. Tato ulice leţí na pomyslné pUímce sever - 

jih s pozemkami na obou stranách od komunikace. ParalelnE s ní probíhá i ulice ř. kvEtna. 

ObE ulice se na jiţním konci napojují na ulici Kolmá 

Automobilová – pUíjezd je veden z hlavní silnice Opavská, pUes ulici ř. kvEtna aţ k ulici 

Slunečná. 

MHD - v pEtiminutové docházkové vzdálenosti se nachází autobusová zastávka Velká Polom, 

aut.st., kde pravidelnE kde zastavují linky soukromých dopravc].  

b) Napojení na území na stávající dopravní infrastrukturu 

Je popsáno v kapitole B.4 a) 

c) Doprava v klidu 

Rodinný d]m disponuje vnitUním garáţovým stáním. 
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d) PEší a cyklistické stezky 

Je popsáno v kapitole B.4 a) 

B.5 Tešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Terén bude v pr]bEhu výstavby lehce mEnEn.  

b) Pouţité vegetační prvky 

Po dokončení prací budou vysazeny listnaté stromy, které budou bez duţnatých plod]. Zbylé 

nezpevnEné plochy budou zatravnEny. 

c) Biotechnická opatUení 

Nevyskytují se. 

B.6 Popis vliv] stavby na ţivotní prostUedí a jeho ochrana 

Stavba nevykazuje negativní vlivy na ţivotní prostUedí. Dojde pouze k dočasnému zhoršení, a 

to v d]sledku vEtší hlučnosti a prašnosti na staveništi. Nedojde ani ke znečištEní povrchových 

ani podzemních vod.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Na objekt nejsou kladeny ţádné nároky z hlediska ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

StaveništE bude uspoUádáno tak, aby byl umoţnEn pUístup pro pracovníky, techniku a materiál. 

Vše bude uspoUádáno tak, aby nebyl ohroţen chod výstavby a bezpečnost pracovník]. 

Pozemní komunikace budou vyuţívány pouze v nezbytnE nutném rozsahu po nezbytnE 

nutnou dobu.  V pUípadE znečištEní pozemní komunikace budou hned provedeny kroky k 

uvedení komunikace do p]vodního stavu. 

Na pozemku se nenachází ţádné významné sítE technické infrastruktury.  

Pro staveništE budou vybudovány provizorní pUípojky. 
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StaveništE musí být oploceno proti pUístupu osob. Všechny práce musí být provedeny v 

souladu se zákonem č.30ř/2006 Sb., poţadavky bezpečnosti ochrany zdraví pUi práci a 

platnými technologickými pUedpisy. Všichni pracovníci musí být UádnE proškoleni o BOZP a 

vybaveni pUedepsanými pom]ckami. 

UspoUádání a bezpečnost staveništE z hlediska ochrany veUejných zájm] bude provedeno dle 

platných bezpečnostních pUedpis]. 

a) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci na staveništi 

Všechny práce musí být provedeny v souladu se zákonem č.30ř/2006 Sb., poţadavky 

bezpečnosti ochrany zdraví pUi práci a platnými technologickými pUedpisy. Všichni pracovníci 

musí být UádnE proškoleni o BOZP a vybaveni pUedepsanými pom]ckami. 

b) Ochrana ţivotního prostUedí pUi výstavbE 

Stavba je navrţena dle zákona č. 114/1řř2 Sb., O ochranE pUírody a krajiny. PUi realizaci 

stavby je kladen d]raz na to, aby stavba neohroţovala ţivot, zdraví, ţivotní podmínky 

uţivatel] sousedních objekt]. 
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C. SITUůČNÍ VÝKRESY 

C.1 Situační výkres širších vztah] 

Není pUedmEtem bakaláUské práce.  

C.2 Celkový situační výkres 

Není pUedmEtem bakaláUské práce, 

C.3 Koordinační situační výkres 

Viz výkres č. 1.02 Koordinační situace M 1:250  
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D. DOKUMENTůCE OBJEKT¥ ů TECHNOLOGICKÝCH 

ZůTÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inţenýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební Uešení 

Cílem tohoto projektu bylo vytvoUit symbiotický prostor jak pro rodinu, tak pro výuku 

klavíru, která je v domE Uešena díky zvláštní klavírní místnosti v prvním nadzemním podlaţí. 

Hlavní vstup do domu je ze západní strany z ulice Slunečná. Stavba je p]dorysnE členEna do 

tUí na sebe navazujících blok], které spolu tvoUí jeden celek, a jednoplášťovou plochou 

stUechou. P]dorysný rozmEr je 16,5Ř0 m x 14,0Ř0 m. PUes sv]j uskakovaný p]dorys je objekt 

zastUešen obdélníkovou plochou stUechou, která ve svých vykonzolovaných místech plní taky 

funkci zastUešující proti dešťové vodE. Tešení fasády je prosté, ve svých dvou krajních 

blocích je d]m omítnut, zatímco ve stUední části je fasáda obloţena dUevEnými prkny.  

Provozní uspoUádání  

Rodinný d]m má dvE podlaţí. V prvním nadzemním podlaţí se nachází vstupní prostor, 

hygienické zázemí, garáţ, technická místnost, klavírní místnost, kuchyň a obývací pokoj. Vše 

je navrhováno tak, aby se funkce soukromá a veUejná neprolínaly. Klavírní místnost je pUímo 

napojena na vstupní prostor. Rodinný d]m má jeden hlavní vstup z ulice Slunečná.  Ve 

druhém podlaţí se nacházejí tUi obytné pokoje, koupelna, sklad a ateliér.  

Zemní práce  

V rámci zemních prací probEhne v místE, kde se bude objekt nacházet a pUilehlé zpevnEné 

plochy, skrývka ornice do hloubky 150 mm. Výkopy budou provádEny strojovE, pro 

základové pásy a patky. Veškeré výkopové práce budou probíhat v souladu s BOZP. Výšková 

úroveň ±0,000 = 307,139 m.n.m. odpovídá úrovni podlahy v 1.NP.  

Základy 

Objekt je zaloţen na základových pásech. Základy jsou zhotoveny z betonu C 16/20 a oceli 

B500B, podkladní beton je tvoUen z prostého betonu tUídy C 16/20. Prostupy v základech 

inţenýrských sítí bude proveden pomocí chrániček. Po obvodu bude do základové spáry 
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zabetonován zemnící FeZn pásek. Bude veden 50 mm nad základovou spárou. Ze zemnícího 

pásku jsou provedeny vývody pro pUipojení zkušebních svorek. 

Svislé konstrukce 

Nosná konstrukce je stEnová. StEnový systém je tvoUen systémem POROTHERM. Obvodové 

zdivo je tvoUeno POROTHERM 44 EKO+ PROFI DYFIX Ě24Řx44x24řě spojených zdící 

pEnou POROTHERM DRYFIX. VnitUní nosné zdivo je tvoUeno POROTHERM 30 ůKU P+D 

Ě247x300x23Řě spojených zdící pEnou POROTHERM DRYFIX. VnitUní nenosné pUíčky jsou 

tvoUeny POROTHERM 14 P+D (497x14x238). PovrchovE jsou stEny opatUeny omítkou 

POROTHERM UNIVERSAL. 

Vodorovné konstrukce  

Stropní konstrukce jsou provedeny jako monolitické ţelezobetonové obousmErnE vyztuţené 

desky o tloušťce 200 mm z betonu C 16/20 a oceli B500B. Ţelezobetonový strop bude 

ukotven do ţelezobetonových vEnc] o výšce 500 mm, který je opatUen TI Rigips, o tloušťce 

100 mm. Otvory budou pUeklenuty pUeklady POROTHERM, pUípadnE u velkých rozpEtí 

jiným vhodnE Uešeným pUekladem, výpis jednotlivých pUeklad] dle výkresových částí (1.05, 

1.06). 

StUešní konstrukce  

Objekt je zastUešen jednoplášťovou plochou stUechou ĚS10) s klasickým poUadím vrstev, 

spádovou vrstvu tvoUí lehčený POLYSTYRENBETON o tloušťce max. 250 – min. 50 mm. Je 

odvodňována dovnitU dispozice pomocích stUešních vpustí TOPWET, DN 150. Byly navrţeny 

2 vpusti DN 150. Nosnou konstrukci tvoUí ŢB monolitická deska o tloušťce 200 mm z betonu 

C 16/20 a oceli B500B. Výška atika je 1 000 mm a ukončena oplechováním.  

Skladba stUechy:    

S10 Jednoplášťová plochá stUecha 

DEKPLAN 76    4,4 mm     

 FILTEK 300 separační textilie  ---  mm     

 EPS 100 S tepelná izolace   240  mm    

 EPS 100 S spádové klíny   ---  mm    

 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  4 mm    
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 DEKRIPMER     --- mm    

 POLYSTYRENBETON           50 - 250 mm    

 NOSNÁ ŢB DESKů     200 mm     

SchodištE 

V objektu se nachází jedno schodištE, ţelezobetonové monolitické. ŠíUka ramene je 1 000 

mm. Výška schodišťového stupnE je 1ŘŘ mm a šíUka 275 mm.  

Podlahy  

V objektu je navrţeno 7 typ] podlah. Nosnou konstrukci mezi podlaţími vţdy tvoUí ŢB 

monolitická deska o tloušťce 200 mm z betonu C 16/20 a oceli B500B. Tepelná izolace na 

terénu je DEKPERIMETER SD o tloušťce 120 mm. Tepelná izolace, s kročejovým útlumem, 

mezi podlaţími RIGIFLOOR 4000 o tloušťce 50 mm. Jako pochozí vrstva je pouţita 

keramická dlaţba nebo plovoucí podlaha. 

Skladba podlahy na terénu:   

S1 TEţká plovoucí podlaha    

 FATRA THERMOFIX podlahová krytina     2,5 mm

 WEBER.FLOOR 4815 disperzní lepidlo     --- mm

 BETONOVÁ MůZůNINů kari síť 150/150/4     50 mm

 DEKSEPůR separační fólie       0,2 mm

 DEKPERIMETR SD tepelná izolace     120 mm

 OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZININA      72,3 mm

 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Asfaltový pás SBS   4 mm

 DEKPRIMER penetrační asfaltová emulze     --- mm

 PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA C 16/20    150 mm 

S2 TEţká plovoucí podlaha  

 EGGER FLOOR LINE        10 mm

 TLUMÍCÍ PODLOŢKů       5 mm

 DEKSEPůR separační fólie       0,2 mm

 BETONOVÁ MAZANINA        50,6 mm

 DEKSEPAR separační fólie       0,2 mm
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 DEKPERIMETER SD tepelná izolace     120 mm

 OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA      60 mm

 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL asfaltový pás SBS    4  mm

 DEKPRIMER penetrační asfaltová emulze      --- mm

 PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA C 16/20     150 mm 

S3 TEţká plovoucí podlaha  

 DLůŢBů RůKO        10 mm

 LEPÍCÍ TMEL TTÍDů C2T       6 mm

 OCHRůNNÁ HYDROIZOLůČNÍ HMOTů     2 mm

 PENETRACE         --- mm

 BETONOVÁ MůZůNINů kari síť 150/150/4     50 mm

 DEKSEPůR separační fólie       0,2 mm

 DEKPERIMETER SD tepelná izolace     120 mm

 OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA      60 mm

 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL asfaltový pás SBS    4  mm

 DEKPRIMER penetrační asfaltová emulze      --- mm

 PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA C 16/20     150 mm 

S4 TEţká plovoucí podlaha   

 DLůŢBů RůKO        10 mm

 LEPÍCÍ TMEL TTÍDů C2T       6 mm

 OCHRůNNÁ HYDROIZOLůČNÍ HMOTů     2 mm

 PENETRACE         --- mm

 BETONOVÁ MůZůNINů kari síť 150/150/4     50 mm

 DEKPERIMETR PV        50 mm

 DEKPERIMETER SD tepelná izolace     130 mm

 OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA      60 mm

 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL asfaltový pás SBS    4  mm

 DEKPRIMER penetrační asfaltová emulze      --- mm

 PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA C 16/20     150  

 

Skladby podlah mezi podlaţími:  
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S5 TEţká plovoucí podlaha  

 EGGER FLOOR LINE        10 mm

 TLUMÍCÍ PODLOŢKů       5 mm

 DEKSEPůR separační fólie       0,2 mm

 BETONOVÁ MAZANINA                104,6 mm

 DEKSEPůR separační fólie       0,2 mm

 RIGIFLOOR 4000 tepelná izolace      50 mm

 PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA C 16/20     200 mm 

S6 Keramická dlaţba s vytápEním   

 DLůŢBů RůKO        10 mm

 LEPÍCÍ TMEL TTÍDů C2T       6 mm

 OCHRůNNÁ HYDROIZOLůČNÍ HMOTů     2 mm

 PENETRACE         --- mm

 BETONOVÁ MůZůNINů kari síť 150/150/4     52 mm

 DEKPERIMETR PV desky pro podlahové topení    50 mm

 RIGIFLOOR 4000 izolace s kročejovým útlumem    50 mm

 NOSNÁ ŢB DESKů        200 mm 

S7 Keramická dlaţba s vytápEním     

 DLůŢBů RůKO        10 mm

 LEPÍCÍ TMEL TTÍDů C2T       6 mm

 PENETRACE         --- mm

 BETONOVÁ MůZůNINů kari síť 150/150/4             102,8 mm

 DEKSEPAR  SEPůRůČNÍ FÓLIE     0,2 mm

 RIGIFLOOR 4000 izolace s kročejovým útlumem    50 mm

 NOSNÁ ŢB DESKů        200 mm 

Obvodový plášť  

Objekt má dva typy obvodového pláštE. V 1.NP i 2.NP je ve stUední části objekt] obklad z 

dUevEných desek, ostatní části domu jsou tvoUeny tenkovrstvou omítkou. 

Skladba obvodových plášť]: 
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S7 Obvodový plášť s obkladem 

 DTEVDNÝ OBKLůD       30 mm

 POROTHERM 44 EKO+ PROFI DRYFIX      440 mm

 OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL      5 mm 

S8 Obvodová plášť  

 PASTOVITÁ OMÍTKA WEBER.PAS AQUABALANCE   3 mm

 PENETRACE         --- mm

 POROTHERM TO         30 mm

 POROTHERM 44 EKO+PROFI DRYFIX      440 mm

 OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL      5 mm 

 

Tepelná izolace  

Ve skladbE podlahy na terénu je tloušťka tepelné izolace 120 mm. Tepelná izolace 

s kročejovým útlumem má tloušťku 50 mm. Tepelná izolace stUechy je tvoUena EPS o tloušťce 

240 mm. 

VýplnE otvor]  

Byla pouţita okna dUevEná okna od firmy OKNOPLASTIK s.r.o., barva svEtlý kaštanLUXUS 

IV 68. Zasklení je provedeno izolačním dvojsklem 4-16-4. Uw=1,1 W/m2*K-1.   

DveUe byly pouţity od firmy Sapelli. 

Malty a omítky  

Interiér:  

Je pouţita jemná ruční jednovrstvá omítka POROTHERM UNIVERSůL o tloušťce 5 mm, na 

úpravy stEn a strop]. Jsou pouţity barvy DULUX v barevných odstínech.  

 

Exteriér: 
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Pro vnEjší omítku je pouţita pastovitá omítka WEBER.PůS ůQUůBůLůNCE.  

Obklady  

V místnostech se sociálním zaUízením jsou pouţity obklady od firmy RůKO o rozmErech 200 

x 400 mm, část fasády je obloţena dUevEnými fasádními obklady prostUednictvím divize 

DEKWOOD společnosti DEKTRůDE a.s. 

KlempíUské konstrukce 

Specifikace klempíUských výrobk] – viz výkres č.1.16 

TruhláUské konstrukce  

Specifikace truhláUských výrobk] – viz výkres č. 1.16 

Zámečnické konstrukce  

Specifikace zámečnických výrobk] – viz výkres č.1.16 

D.1.2 StavebnE konstrukční Uešení 

Není Uešeno v projektové dokumentaci. 

D.1.3 PoţárnE bezpečnostní Uešení 

Není Uešeno v projektové dokumentaci. 

D.1.4 Technika prostUedí staveb 

Není Uešeno v projektové dokumentaci. 

D.2 Dokumentace technických a technologických zaUízení 

Není pUedmEtem bakaláUské práce. 
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E. DOKLůDOVÁ ČÁST 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objekt] zpracované podle jiných 
právních pUedpis] 

Stavba bude vytyčena dle výkresu č.1.03 – Vytyčovací výkres. Polohový souUadnicový 

systém S-JTSK. Výškový systém Bpv. Výšková úroveň stavby ±0,000 = 307,139 m n.m. 

odpovídá úrovni podlahy v 1.NP. Geodetické údaje byly získány na stránkách www.cuzk.cz. 
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5 ZÁVDR 

Cílem bakaláUské práce bylo vytvoUit symbiotický prostor jak pro rodinu, tak pro výuku 

klavíru, která je v domE Uešena díky zvláštní klavírní místnosti v prvním nadzemním podlaţí. 

K hudbE mám blízko a návrh vyplýval z mých poznatk].  

Díky bakaláUské prácijsem si mohla rozšíUit obzory jak teoretické, tak i praktické a zuţitkovat 

znalosti získané ve škole, pUi studiu na stavební fakultE. RovnEţ mi došly mnohé souvislosti 

spojené s výstavbou objektu a celkovým ucelením daného projektu. 

PUi zpracování dokumentace jsem se snaţila dodrţet platné normy a vyhlášky. VEUím, ţe novE 
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