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ANOTACE 

 

 P edmětem této bakalá ské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby rodinného domu s ateliérem, jenž se nachází v městské části Ostrava – Bartovice. 

Podkladem pro zpracování této práce byla architektonická studie (Ateliérová tvorba I) a 

dokumentace pro stavební povolení (Ateliérová tvorba Va). Dům je navržen pro splnění 

požadavků na bydlení čty členné rodiny. Orientací na pozemku a architektonickým ešením 

umož uje propojení s okolní krajinou a zárove  zachování si respektu k ní. 

 

BURO , David.: Rodinný dům s ateliérem Ostrava, Bakalá ská práce, Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, Ň015, 49 s. Vedoucí 

práce: Václavík, R. 

 

ANNOTATION 

 

The subject of this thesis is the documentation for building construction of the family 

house with studio, which is located in the city district Ostrava – Bartovice. The materials used 

for this thesis were architectural study (ATTI) and documentation for building permit (ATT 

Va). The house is designed to meet the requirements for housing for family of four. 

Orientation on the land and architectural design allows connection with the surrounding 

landscape and maintaining a respect for it.  

 

BURO , David: Family house with studio Ostrava, Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – 

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

2015, 49 p. Thesis head: Václavík, R. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

rodinný dům, ateliér, výhled, orientace, exteriér, interiér, sklo, vápenopískové cihly 

 

KEY WORDS 

family house, studio, views, orientation, exterior, interior, glass, sand-lime bricks 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

m. n. m.  metrů nad mo em 

mm   milimetr 

m   metr 

m
2
   metr čtvereční 

m
3
   metr krychlový 

p. č.   parcelní číslo 

tl.   tloušťka 

č.   číslo 

Sb.   Sbírky 

§   paragraf 

ks   kusů 

B   ší ka 

L   délka 

H   výška 

NP   nadzemní podlaží 

KN   katastr nemovitostí 

DN   dimenze 

NN   nízké napětí 

ER   elektrický rozvaděč 

SO   stavební objekt 

Kč   Korun českých 

EPS   expandovaný pěnový polystyren 

ATT   ateliérová tvorba 

Bpv   Balt po vyrovnání 

obr.   obrázek 

RD   rodinný dům 

DPH   da  z p idané hodnoty 

ČSN   česká technická norma 

%   procenta 

C16/20, C20/25 t ída betonu (válcová/krychelná pevnost) 

MPa   megapascal, jednotka tlaku 
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ŽB   železobeton 

PE   polyetylén 

P.T.   původní terén 

U.T.   upravený terén 

Ozn.   označení 

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

U   součinitel prostupu tepla 

Uf   součinitel prostupu tepla rámu 

Ug   součinitel prostupu tepla skleněné výplně 
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1. Úvod 

 

Obsahem této bakalá ské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby objektu rodinného domu s ateliérem v městské části Ostrava – Bartovice. Jedná se o 

dvoupodlažní dům sestávající ze t í hmot, jenž by měl plně pokrýt nároky na bydlení 

čty členné rodiny. 

 

Zásadním bodem návrhu bylo využití výhledů do okolní krajiny a zárove  alespo  

částečné zachování těchto výhledů kolemjdoucím. Tomu se p izpůsobila orientace na 

pozemku i celková architektonická forma objektu.  

Práce je vypracována do úrovně dokumentace pro provádění staveb dle stavebního 

zákona č. 1Řň/Ň006 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb s aktualizovaným 

zněním – vyhláškou č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. Podkladem pro tuto práci byla 

architektonická studie vypracovaná v p edmětu Ateliérová tvorba I a na ni navazující 

projektová dokumentace pro stavební provolení vypracovaná v p edmětu Ateliérová tvorba 

Va. 

Bakalá ská práce se skládá ze dvou částí – textové a výkresové. Textová část sestává 

z průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů, dokumentace objektů a 

technických a technologických za ízení, a dokladové části. Výkresová část obsahuje 

dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu zadání bakalá ské práce, vizualizace objektu, 

architektonické detaily a katalogové listy použitých materiálů a technologií.  
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2. ešené území 
 

2.1 Stručná charakteristika obce Bartovice 

 

Bartovice jsou místní částí městského obvodu Ostrava – Radvanice a Bartovice, a 

nachází se na jihovýchodním okraji města Ostravy. První písemné zmínky o tomto místě se 

datují k roku 1ň05. Obec byla součástí polskoostravského panství až do poloviny 17. století, 

kdy se dostala do správy šenovského panství. Zemědělský charakter území se začal postupně 

měnit během Ň0. století z důvodů rozši ování důlní těžby a průmyslové výroby. Zejména 

výstavba hutnického a strojírenského komplexu Nová huť v blízkosti obce zcela změnila 

charakter této lokality. Součástí Ostravy se Bartovice staly 1. července 1ř60. 

Občanská vybavenost obce zahrnuje mate skou školu, základní školu s výukou pro 

první stupe , dětské h iště, ozdravné centrum a samoobsluhu. Další vybavenost je dostupná 

v blízkých Radvanicích. Velmi dobrá je dostupnost městské hromadné dopravy. Dopravní 

spojení je zajištěno také železnicí, avšak stanice se nachází v poměrně velké vzdálenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Vyznačení ešeného území na mapě Ostravy 

 

2.1 Charakteristika lokality objektu 

 

ešená oblast se nachází na jihozápadním okraji Bartovic v blízkosti Bartovického lesa. 

Mezi charakteristické znaky této oblasti pat í poměrně rozvolněná urbanistická struktura 

související s historií území. Samotný stavební pozemek ukončuje ulici Klaklova od 
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jihozápadu. Tato ulice umož uje výstavbu po obou stranách a tím také doplnění urbanistické 

struktury. Právě tímto směrem se výstavba v této oblasti ubírá. V blízkosti parcely 

v posledních letech vzniklo několik novostaveb. 

Obr. 2 – ešená lokalita a vyznačený stavební pozemek 

 

3. Architektonická studie 

 

V p edmětu Ateliérová tvorba I byla vypracována architektonická studie rodinného 

domu s ateliérem, která byla rozpracována v rozsahu dokumentace pro stavební povolení 

v p edmětu Ateliérová tvorba Va. Zadáním bakalá ské práce bylo provedení dokumentace pro 

provedení stavby. 

Architektonický návrh vychází zejména ze stavebního programu a vybrané lokality. Ve 

stavebním programu byly specifikovány požadavky investora na rodinné bydlení pro 

čty člennou rodinu. Dvoupodlažní objekt je rozdělen do t í hmot. Hlavní hmota p ístupná ze 

severovýchodu poskytuje v prvním podlaží prostor pro společenskou nápl  rodinného života a 

ve druhém podlaží ateliér a klidovou zónu rodičů. Z východu je k objektu p ipojena nižší 

hmota s funkcí stání pro osobní automobil, která má vlastní vstup, a ze západu jednopodlažní 

hmota s prostorem pro dětské pokoje. Místa spojení hmot jsou výrazně prosklená a umož ují 

průhled kolemjdoucích „skrz“ dům na p ilehlý les. Stejně tak je zajištěno p iblížení interiéru 

p írodě pomocí prosklených ploch jižního průčelí. 
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4. Textová část 
 

A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

  

a) Název stavby 

 Rodinný dům s ateliérem Ostrava 

 (Family house with studio Ostrava) 

 

b) Místo stavby 

 

 ulice Klaklova, 717 00 Ostrava – Radvanice a Bartovice 

 Katastrální území: Bartovice, 715085 

 Parcelní číslo pozemku: 391 

 Okres: Ostrava-město 

 Kraj: Moravskoslezský 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

David Buro  (dále jen „stavebník“) 

ŇŘ. íjna 641, 74Ň Řň Klimkovice 

e-mail: davidburon@seznam.cz 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Vypracoval: 

David Buro  (BUR0077, VB4AST01) 

 student FAST VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury 

ŇŘ. íjna 641, 74Ň Řň Klimkovice 

 e-mail: davidburon@seznam.cz 
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Vedoucí bakalá ské práce: 

Ing. arch. Radim Václavík 

 

Konzultant bakalá ské práce: 

 Ing. Miloslav Šindel 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opat eních, na jejichž základě byla stavba 

povolena 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 

byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

Architektonická studie: 

 

P edmět:  Ateliérová tvorba I 

Vedoucí práce:  Ing. arch. Radim Václavík 

 

Dokumentace pro stavební povolení: 

 

P edmět:  Ateliérová tvorba Va 

Vedoucí práce:  Ing. Miloslav Šindel 

 

c) Další podklady 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) Rozsah ešeného území 

 



18 

 

ešená lokalita spadá pod katastrální území Bartovice (7150Ř5) v městském obvodu 

Ostrava – Radvanice a Bartovice. Stavební parcela je umístěna v blízkosti Bartovického lesa 

na okraji obce Bartovice. V současnosti je vedena jako orná půda.  

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních p edpisů 

 

K ešenému území se nevztahuje žádná zvláštní ochrana. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

 

ešené území odvod uje Podleský potok, jenž je p ítokem eky Lučiny, spadající do 

povodí Odry. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opat ení, pop ípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou územní 

rozhodující nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípadě regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v p ípadě 

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

plánovací dokumentací 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Dle územního plánu se parcela s p. č. ňř1 nachází v území určeném k bydlení 

v rodinných domech.  

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 
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h) Seznam výjimek a úlevových ešení 

 

Nebyly stanoveny žádné výjimky a úlevová ešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmi ujících investic 

 

P edpoklad zahájení výstavby se váže na změnu využití území ze v současnosti orné 

půdy na stavební parcelu. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

Stavební pozemek:  

Bartovice, 7150Ř5, p. č. ňř1 

 

Sousední pozemky: 

Bartovice, 7150Ř5, p. č. ňřŇ/1 

Bartovice, 7150Ř5, p. č. ňřŇ/Ň 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Jedná se o novostavbu. 

 

b) Účel užívání stavby 

 

Novostavba rodinného domu s ateliérem je určena k bydlení. Návrh uvažuje se 

čty člennou rodinou. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních p edpisů 
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Objekt není v ochraně podle jiných právních p edpisů. 

 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

Projektová dokumentace pro provádění stavby je zpracována v souladu s následujícími 

zákony a p edpisy: 

 Zákon č. 1Řň/Ň006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, 

 Vyhláška č. 50Ň/Ň006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 

 Vyhláška č. Ň6Ř/Ň00ř Sb., o technických požadavcích na stavby, 

 Vyhláška č. 4řř/Ň006 Sb., o dokumentaci staveb 

- dle novelizované podoby ze dne ŇŘ. Ň. Ň01ň 

 Na ízení vlády č. ň61/Ň007 Sb., o ochraně zdraví p i práci. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních p edpisů 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových ešení 

 

Nebyly stanoveny žádné výjimky a úlevová ešení. 

 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

 

Novostavba rodinného domu s ateliérem je určena pro bydlení čty  osob. 

Zastavěná plocha RD: 205,10 m
2
 

Užitná plocha 1.NP: 129,27 m
2
 

Užitná plocha Ň.NP: 80,24 m
2
 

Obestavěný prostor RD: 951,45 m
2
 

Plocha stavebního pozemku: 1145,56 m2
 

Zpevněné plochy: 71,65 m
2
 

Zele : 868,81 m
2
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i) Základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s dešťovou 

vodou, celkové produktové množství a druhy odpadů a emisí, t ída energetické 

náročnosti budov apod.) 

 

Pot eba energií bude pokryta p ívodem vodovodu a elektrické energie z ve ejných sítí 

pod p ilehlou komunikací. Odpadní a dešťové vody budou zachytávány na pozemku a 

likvidovány p edepsaným způsobem. 

 

j) Základní p edpoklad výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

 

P edpokládané zahájení výstavby stavebního objektu je plánováno na 4. 6. 2015. 

Stavební práce budou probíhat v rámci jedné etapy. Dokončení a p edání stavebního díla je 

31. 8. 2016. 

 

k) Orientační náklady stavby 

 

P ibližné náklady na stavbu RD:  4 872 375,- Kč 

Pozn.: bez DPH, cena stanovena p edběžným p epočtem cenových ukazatelů 

cena bez stání pro auto  

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická za ízení 

 

 SO 01 – Objekt 

 SO 02 – Zpevněné plochy 

 SO 03 – P ípojka vodovodu 

 SO 04 – P ípojka kanalizace 

 SO 05 – P ípojka elektrické energie 

 SO 06 – Terénní úpravy 
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B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

Stavební pozemek s p. č. 391 o výmě e ř 616 m
2
 je veden v KN jako orná půda. P ed 

stavbou bude nutné provést parcelaci tohoto pozemku, který je mírně svažitý směrem 

k severozápadu.  Ze severovýchodu jej lemuje ulice Klaklova. Na jihozápadě se nachází 

Bartovický les. Pozemek je v rámci současného umístění posledním směrem k lesu, proto jsou 

zachovány výhledy do p írody. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

Na staveništi se p ed zahájením výstavby provedou pot ebné sondy k orientačnímu 

zjištění geologického složení zeminy a následnému výpočtu únosnosti zeminy. Z informací 

geofondu o provedených vrtech v okolí plánované stavby bylo zjištěno, že únosná zemina 

se nachází v malé hloubce pod povrchem. Hladina podzemní vody nebyla zjištěna, nachází se 

ve velké hloubce. V ešeném území je nízký stupe  nebezpečí výskytu radonu. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

V lokalitě stavby a jejím bezprost edním okolí se nevyskytují žádná ochranná 

a bezpečnostní pásma. 

 

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

 

Lokalita se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Není nutné provádět 

žádná zvláštní ochranná opat ení. Taktéž v místě nebylo zaznamenáno nebezpečí vyvozené 

sesuvy půdy. 

 



23 

 

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

poměry v území 

 

Plánovaná stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky, ani na ostatní objekty 

v sousedství. Odtokové poměry v oblasti nebudou stavbou ovlivněny. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

 

P ed plánovým zahájením výstavby nebude nutné provést asanace, demolice nebo 

kácení d evin. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 

Stavební pozemek je v současnosti v KN veden jako orná půda. Dle územního plánu se 

parcela ňř1 nachází v území určeném k bydlení v rodinných domech. 

 

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

technickou infrastrukturu) 

 

Stavební parcela je dopravně napojena místní komunikací, která lemuje stavební 

pozemek ze severovýchodu. Tato komunikace je po pěti stech metrech napojena na 

komunikaci II. t ídy smě ující ze Slezské Ostravy do Haví ova. Technická infrastruktura je 

vedena v p ilehlé komunikaci. Jedná se o inženýrské sítě kanalizace DNň00, vodovodního 

ádu DN100 a elektrické energie NN 0,4 kV vedené nad zemí. Z těchto sítí budou provedeny 

podzemní p ípojky k rodinnému domu. Veškeré zdroje energií mají dostatečnou kapacitu pro 

napojení navrhovaného objektu. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice 

 

P edpokládané zahájení výstavby stavebního objektu je plánováno na 4. 6. 2015. 

Stavební práce budou probíhat v rámci jedné etapy. P edpokládané dokončení a p edání 

stavebního díla je ň1. Ř. Ň016. 
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B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Navrhovaná novostavba rodinného domu je koncipována jako jednogenerační a bude 

sloužit k bydlení čty členné rodiny. Ta je tvo ena otcem, matkou a dětmi. Investor je 

stavebníkem, vlastníkem pozemku a budoucím uživatelem domu. 

Dvoupodlažní nepodsklepený objekt je rozdělen do t í hmot, které jsou ukončeny 

plochými st echami. Vstup je umístěn v centrální hmotě ze severovýchodu. V prvním podlaží 

se nachází zádve í, prádelna, technická místnost, spíž a zejména prostor pro společenskou 

nápl  rodinného života – obývací pokoj, kuchy  s jídelním koutem, p ilehlá venkovní terasa. 

Z haly se schodištěm je p es spojovací část p ístupna nižší, pouze jednopodlažní hmota s 

obytným prostorem dětí – dva dětské pokoje a koupelna s WC.  Dvouramenné schodiště vede 

z haly do druhého podlaží, kde se nachází ateliér a klidová zóna rodičů – ložnice, koupelna, 

WC a šatna.   

Zastavěná plocha je 205,10 m
2, celková užitná plocha 209,51 m

2
 a obestavěný prostor 

951,45 m
2. P i ploše parcely 1145,56 m

2
 je parcela zastavěna z 17,1%. Zpevněné plochy dále 

tvo í 71,65 m
2
 a zele  zbývajících Ř68,81 m

2
.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 

 

Z urbanistického hlediska návrh reaguje na nejbližší okolí stavební parcely. Mezi 

charakteristické znaky této oblasti pat í poměrně rozvolněná urbanistická struktura, která je 

podmíněna historickým vývojem. Tato prostorová rozvolněnost umož uje doplnění struktury 

a vytvo ení kompaktní obce. Právě tímto směrem se výstavba v posledních letech ubírá. 

Poloha stavební parcely na konci ulice Klaklova a blízkost lesa podpo ily ideu 

ochrany p írodního bohatství v lokalitě. Klasické umístění se vstupem na parcelu od severu 

obvykle vytvá í neprůhlednou zeď, kvůli které ztrácíme kontakt s prostorem za objektem. 

Bylo vytvo eno seskupení t í hmot, které umož uje průhledy nejen po stranách objektu, ale 

v místech spojení, která jsou výrazně otev ená. Novostavba tudíž neodebírá lidem jejich dob e 

známé výhledy na blízký les. Tato skutečnost může mít p íznivý vliv i na začlenění do nové 

společnosti. 
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b) Architektonické ešení 

 

Architektonický návrh, který byl zpracován ve formě architektonické studie v p edmětu 

Ateliérová tvorba I, vychází zejména ze stavebního programu a vybrané lokality. Ve 

stavebním programu byly specifikovány požadavky investora na rodinné bydlení pro 

čty člennou rodinu. Dvoupodlažní nepodsklepený objekt je rozdělen do t í hmot, které jsou 

ukončeny plochými st echami. Vstup je umístěn v centrální hmotě ze severovýchodu. 

Vedlejší vstup je umožněn z prostoru stání pro automobil a z terasy.  

V 1.NP se nachází zádve í, prádelna, technická místnost, spíž a zejména prostor pro 

společenskou nápl  rodinného života – obývací pokoj, kuchy  s jídelním koutem a p ilehlá 

venkovní terasa. Z haly se schodištěm je p es spojovací část p ístupný obytný prostor dětí – 

dva dětské pokoje a koupelna s WC. Dvouramenné schodiště vede z haly do druhého podlaží, 

kde se nachází ateliér a klidová zóna rodičů – ložnice, koupelna, WC a šatna. Dispozice je i 

p es svou členitost ešena pomocí několika pomyslných os, čímž je zajištěna dobrá 

p ehlednost. P i rozmístění místností bylo dbáno na vhodnou orientaci vůči světovým stranám 

a tím zajištění hygienicky komfortního bydlení.   

Vnější forma objektu je rozdílná dle svého umístění. Uliční průčelí je charakteristické 

jistou uzav eností v úrovni ulice, která však p echází k otev ení a nahlédnutí do ateliéru, 

umístěném ve druhém podlaží. Toto otev ení rozměrným zasklením a p edsazení hmoty p ed 

vstup vytvá í reklamu majitelce domu. Ze strany zahrady je navrženo maximální propojení 

interiéru a exteriéru, a tím i využití výhledů na blízký les. Barevné ešení fasád podporuje 

myšlenku otev enosti a uzav enosti pomocí kontrastu bílé a šedé barvy. 

 

B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 

 

Objekt neobsahuje provozní část či technologii výroby. Je určen pouze k bydlení. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Dle vyhlášky ňřŘ/Ň00ř Sb. není nutné pro rodinné domy navrhovat stavební úpravy pro 

osoby s omezenou schopností pohybu či orientace, pokud to není p áním investora stavby. 

Avšak konstrukční a dispoziční ešení to zčásti umož uje. Vstup 1.NP je nad okolním 

terénem vyvýšen o 150 mm. Tato výška je zajištěna jedním stupněm, který lze s pomocí druhé 
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osoby snadno p ekonat. Dispozice 1.NP svým uspo ádáním umož uje pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu. 

 

B.2.5 Bezpečnost p i užívání stavby 

 

Stavba nevyžaduje žádné speciální bezpečnostní opat ení p i jejím užívání. P i návrhu 

byly dodrženy p edpisy uvedené ve vyhlášce č. Ň6Ř/Ň00ř Sb., o technických požadavcích 

na stavby § 15. Materiály použité na stavbu jsou certifikovány a p i stavbě budou použity 

p edepsané postupy a technologie udávané výrobcem materiálu. Celý objekt je chráněn 

p epěťovým jističem. Na objektu je také nainstalován hromosvod proti p ípadnému zásahu 

bleskem. Návrh jímací soustavy není p edmětem bakalá ské práce. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební ešení 

 

Dům je navržen v kombinovaném konstrukčním systému. Založení je provedeno pásy 

z prostého betonu v nezámrzné hloubce. Některé sloupy jsou podporovány základovými 

patkami. Nosné a nenosné stěny z vápenopískových cihel v některých místech dopl uje 

železobetonový monolitický skelet. Stropní konstrukce je ešena systémem keramických 

stropů Heluz Miako, které jsou tvo eny stropními nosníky a vložkami.  Zast ešení všech t í 

hmot je ešeno plochou st echou. Hlavní hmota je odvodněna vnit ním dešťovým svodem a 

boční hmoty pomocí okapního systému.  

 

b) Konstrukční a materiálové ešení 

 

Objekt je navržen v kombinovaném konstrukčním systému. Dilatačně je rozdělen na t i 

celky, které jsou založeny na základových pásech z prostého betonu v nezámrzné hloubce. 

Některé sloupy jsou podporovány základovými patkami. Obvodové stěny jsou sendvičové 

konstrukce. Primárně se jedná o stěny z vápenopískových cihel, které v některých místech 

dopl uje železobetonový monolitický skelet. Tyto stěny jsou kontaktně zatepleny minerální 

vlnou a omítnuty. V interiéru jsou stěny taktéž omítnuty a v některých místnostech opat eny 
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keramickým obkladem. Stropní konstrukce je ešena systémem keramických stropů Heluz 

Miako, které jsou tvo eny stropními nosníky a vložkami. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 

Veškeré konstrukce ešeného objektu jsou navrženy dle platných norem a p edpisů. 

Veškeré užité materiály a konstrukce spl ují tyto požadavky a zaručují p edepsanou životnost 

dle druhu zatížení v průběhu fáze realizační i provozní. Jsou dimenzovány tak, 

aby nedocházelo k nadměrným průhybům a deformacím. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

 

a) Technické ešení 

 

Vytápění objektu je ešeno elektrickým podlahovým topením. Zdrojem tepla je tepelné 

čerpadlo typu vzduch – voda s režimem chlazení, které také slouží pro oh ev teplé vody. Pro 

snížení nákladů na vytápění jsou navrženy konstrukce s tepelnými vlastnostmi blížící se 

pasivnímu standardu. P eh ívání objektu je bráněno pomocí slunolamu na jižním průčelí a 

vnit ními žaluziemi ve všech oknech. 

 

b) Výčet technických a technologických za ízení 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

B.2.Ř Požárně bezpečnostní ešení 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

B.2.ř Zásady hospoda ení s energiemi 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Objekt byl navržen s vysokými požadavky na zateplení, vzduchovou neprůvzdušnost 

a ochranu proti únikům tepla dle ČSN 7ň 05 40 Tepelná ochrana budov. 
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b) Energetická náročnost stavby 

 

Jednotlivé skladby konstrukcí byly navrženy na hodnoty součinitele prostupu tepla 

vhodné pro pasivní domy. Tím je možné dosáhnout energetických parametrů 

nízkoenergetických staveb i p i zachování architektonického výrazu. 

P i návrhu bylo důsledně dbáno na ešení kritických míst, kde dochází nejčastěji 

k tepelným mostům. V těchto místech byly vypracovány detaily, které jsou obsaženy ve 

výkresové dokumentaci. Ke kotvení exteriérových prvků do fasády byly použity montážní 

bloky z izolačního materiálu na bázi Compacfoam. Výplně otvorů jsou p edsazeny p ed 

nosnou konstrukci do úrovně tepelné izolace. 

Objekt je chráněn proti p eh ívání z jižní strany pomocí p edsazeného slunolamu. 

Všechna okna jsou zasklena izolačním trojsklem a opat ena vnit ními hliníkovými žaluziemi. 

Okna jižního průčelí jsou zasklena speciálním izolačním trojsklem Finstral Sun-Block ň, které 

odráží sluneční zá ení. 

P i orientačním výpočtu tepelných ztrát objektu bylo dosaženo hodnoty 10,4 kW. Pro 

vytápění objektu bylo zvoleno elektrické podlahové topení. Zdrojem energie je tepelné 

čerpadlo vzduch – voda, jehož vnit ní jednotka obsahuje elektrokotel a zásobník na teplou 

vodu. Proti p eh ívání objektu obsahuje režim chlazení. 

 

c) Posouzení využívání alternativních zdrojů energií 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí 

 

a) Zásady ešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vnějšího prost edí 

 

a) Ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 
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V lokalitě nebylo zjištěno zvýšené nebezpečí pronikání radonu z podloží. 

Jako protiradonová ochrana postačí použití běžné živičné hydroizolace s ochranou proti 

pronikání radonu. 

 

b) Ochrana p ed bludnými proudy 

 

V místě nebyly zjištěny negativní vlivy bludných proudů. 

 

c) Ochrana p ed technickou seizmicitou 

 

Lokalita není postižena technickou seizmicitou. 

 

d) Ochrana p ed hlukem 

 

Lokalita není vystavena hluku, který by p evyšoval povolené limity p edepsané normou. 

 

e) Protipovod ová opat ení 

 

Místo stavby se nenachází v záplavovém území. 

 

B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

Stavba je napojena na kanalizační ád, vodovod a rozvod elektrické energie. Kanalizace 

a vodovodní ád jsou vedeny v p ilehlé komunikaci, odkud bude objekt napojen p ípojkami. 

Elektrická energie NN je vedena nad zemí a k objektu napojena pod p ilehlou komunikací.  

 

b) P ipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Pro p ipojení objektu na výše uvedené sítě technické infrastruktury je nutné zhotovit 

p ípojky dle p íslušných norem. Návrh jednotlivých p ípojek není p edmětem bakalá ské 

práce. 
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B.4 Dopravní ešení 

 

a) Popis dopravního ešení 

 

Na stavební parcele bude vybudována p íjezdová cesta ke krytému stání pro automobil, 

která bude navazovat na místní komunikaci. Bude použita betonová dlažba. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno místní komunikací, která se po pěti 

stech metrech napojuje na silnici II. t ídy ze Slezské Ostravy do Haví ova. 

 

c) Doprava v klidu 

 

Kryté stání na severovýchodní straně domu umožní parkování jednoho osobního 

automobilu. Další osobní automobil bude možné zaparkovat na p íjezdové cestě. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 

Ze severovýchodní strany bude na hranici pozemku vybudován chodník a od něj 

samostatný p ístup ke vchodu do objektu. 

 

B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) Terénní úpravy 

 

Vzhledem k charakteru ešené parcely, která je pouze mírně svažitá, není nutné 

provádět rozsáhlejší terénní úpravy. V místě umístění objektu bude sejmuta ornice, která bude 

po dokončení využita pro drobné terénní úpravy v rámci pozemku. 

 

b) Použité vegetační prvky 

 

V současnosti se na ešené parcele nenacházejí žádné d eviny. Po vybudování objektu je 

plánována výsadba sedmi okrasných líp a nižších ke ů. 
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c) Biotechnická opat ení 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

 

a) Vliv stavby na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

V návrhu bylo dbáno na minimalizaci jakýchkoliv negativních vlivů na životní 

prost edí. V důsledku toho byly navrženy konstrukce s velmi nízkými hodnotami součinitele 

prostupu tepla, čímž je zabráněno zbytečným únikům tepla do exteriéru.  

 

b) Vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 

Stavba se nachází v blízkosti lesa, nepůsobí však na něj žádnými negativními vlivy. 

Urbanistické a architektonické ešení v jistém směru upozor uje na p írodní bohatství území. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura Ň000 

 

Stavba se nenachází v tomto chráněném území. 

 

d) Návrh na zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího ízení nebo stanoviska EIA 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních p edpisů 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

 Stavba spl uje požadavky ochrany obyvatelstva. 
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B.Ř Zásady organizace výstavby 

 

P i provádění stavby a montážních prací se bude dodržovat ustanovení č. ň6Ň/Ň005 Sb., 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu a č. 5ř1/Ň006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

p i práci na staveništi. Zvýšenou pozornost je t eba věnovat pracím ve výškách a nad volnou 

hloubkou. Všichni zúčastnění pracovních musí být s p edpisy seznámeni p ed zahájením prací 

a jsou povinni používat p i práci p edepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených 

p edpisů. Na staveniště bude zamezen p ístup nepovolaných osob. 

 

a) Pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí p i výstavbě, jejich likvidace 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo depote zemin 

Není p edmětem bakalá ské práce. 
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i) Ochrana životního prost edí p i výstavbě 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpisů 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opat ení 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opat ení proti účinkům vnějšího prost edí p i výstavbě apod.) 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

C Situační výkresy 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

C.2 Celkový situační výkres 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

C.3 Koordinační situační výkres 

 

Obsažen v p íloze: 1. Architektonicko-stavební část. 

C.4 Vytyčovací výkres 

 

Obsažen v p íloze: 1. Architektonicko-stavební část. 

 

C.5 Architektonická situace 

 

Obsažen v p íloze: 1. Architektonicko-stavební část. 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických za ízení 
 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební ešení 

 

Technická zpráva 

 

a) Účel objektu 

 

Novostavba rodinného domu s ateliérem je určena k bydlení. Návrh uvažuje se 

čty člennou rodinou. 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného ešení a ešení 

vegetačních úprav objektu, včetně ešení p ístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Architektonický návrh, který byl zpracován ve formě architektonické studie v p edmětu 

Ateliérová tvorba I, vychází zejména ze stavebního programu a lokality zvolené pro výstavbu. 

Navrhovaná novostavba rodinného domu je koncipována jako jednogenerační a bude sloužit 

k bydlení čty členné rodiny. Ta je tvo ena otcem, matkou a dětmi. Investor je stavebníkem, 

vlastníkem pozemku a budoucím uživatelem domu. 

Základní ideou návrhu bylo propojení interiéru a exteriéru, a využití všech kvalit, které 

lokalita v blízkosti lesa nabízela.  Situování stavební parcely na konci dlouhé ulice Klaklovy 

vybízelo k důstojnému zakončení této pohledové osy. Návrh se vymyká běžné výstavbě svým 

p ístupem k ve ejnému a soukromému prostoru v rámci obce. Výsledkem je objekt, který 

uspokojí nároky na bydlení svých uživatelů, ale zárove  alespo  zčásti zachová 

kolemjdoucím spojení s p írodou nacházející se za objektem. Toho bylo dosaženo 

rozčleněním domu do t í hmot, jež ve svých spojeních umož ují průhled skrz. Centrální 

dvoupodlažní hmota s hlavním vstupem ze severovýchodu p evyšuje krajní hmoty o výši 

jednoho podlaží. Vedlejší vstup je umožněn z prostoru stání pro automobil a z terasy. Objekt 

je zast ešen plochými st echami. 



36 

 

Dispoziční ešení vychází ze základní koncepce hmot a stavebního programu. I p es 

svou členitost je ešena pomocí několika pomyslných os, čímž je zajištěna dobrá p ehlednost. 

P i situování místností bylo dbáno na vhodnou orientaci vůči světovým stranám a tím zajištění 

hygienicky komfortního bydlení.  V prvním podlaží se nachází zádve í, prádelna, technická 

místnost, spíž a zejména prostor pro společenskou nápl  rodinného života – obývací pokoj, 

kuchy  s jídelním koutem, p ilehlá venkovní terasa. Z haly se schodištěm je p es spojovací 

část p ístupný obytný prostor dětí – dva dětské pokoje a koupelna s WC. Hala prozatím bude 

sloužit také jako hrací prostor. Separace prostor rodičů a dětí vychází z p edpokladu jiných 

nároků dětí na rodinné bydlení v pozdějším věku.  V centrální části dispozice se nachází 

dvouramenné schodiště, které vede z haly do druhého podlaží, kde se nachází ateliér a klidová 

zóna rodičů – ložnice, koupelna, WC a šatna. Levá část objektu vytvá í kryté stání pro osobní 

automobil. Zahrada jednoduché formy je situována z jižní strany. 

Uliční průčelí je charakteristické jistou uzav eností v úrovni ulice, která však 

kontrastuje s otev eností ve druhém podlaží, kde rozměrné okno ateliéru vybízí k nahlédnutí. 

Tato otev enost a zvýraz ující p edsazení hmoty p ed vstup vytvá í reklamu majitelce domu. 

Ze strany zahrady je navrženo maximální propojení interiéru a exteriéru, a tím i využití 

výhledů na blízký les. Barevné ešení fasád podporuje myšlenku otev enosti a uzav enosti 

pomocí kontrastu bílých a šedých ploch. 

Vzhledem k mírně svažitému charakteru stavební parcely nebude nutné provádět 

výraznější terénní úpravy. V místě umístění objektu bude sejmuta ornice, která bude po 

dokončení využita pro drobné terénní úpravy v rámci pozemku. 

Dle vyhlášky ňřŘ/Ň00ř Sb. není nutné pro rodinné domy navrhovat stavební úpravy pro 

osoby s omezenou schopností pohybu či orientace, pokud to není p áním investora stavby. 

Avšak konstrukční a dispoziční ešení to zčásti umož uje. Vstup 1.NP je nad okolním 

terénem vyvýšen o 150 mm. Tato výška je zajištěna jedním stupněm, který lze s pomocí druhé 

osoby snadno p ekonat. Dispozice 1.NP svým uspo ádáním umož uje pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu. 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění 

 

Zastavěná plocha je Ň05,10 m2, celková užitná plocha Ň0ř,51 m2
 a obestavěný prostor 

951,45 m
2. P i ploše parcely 1145,56 m2

 je parcela zastavěna z 17,1%. Zpevněné plochy dále 

tvo í 71,65 m2
 a zele  zbývajících Ř6Ř,Ř1 m2

. 
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P i návrhu bylo dbáno na vhodnou orientaci vůči světovým stranám. Vstup, technická 

místnost a koupelna jsou situovány k severu. Z důvodu optimálních světelných podmínek je 

k severu směrován i ateliér. Obytné místnosti využívají osvětlení od jihu. Dětské pokoje jsou 

situovány k jihozápadu z důvodu zajištění osvětlení zejména v odpoledních hodinách.  

 

d) Technické a konstrukční ešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 

a jeho požadovanou životnost 

 

d1) P íprava území a zemní práce 

 

P ed započetím výstavby bude pod objektem provedena skrývka ornice v tl. 200 - 

250 mm. Ornice bude v plném rozsahu uložena na pozemku pro zpětné drobné terénní úpravy 

stavební parcely. Výkopy budou provedeny dle výkresové části projektové dokumentace. 

Základovou spáru prohlédne p ed betonáží statik a ově í únosnost zeminy. Výkopy budou 

prováděny strojně a následně dočištěny ručně tak, aby jednotlivé rozměry a hloubky byly v 

souladu s projektovou dokumentací základových konstrukcí. Výkop je pot eba chránit p ed 

zaplavením od dešťové vody stékající po terénu. V p ípadě intenzivního deště bude voda 

odčerpána čerpadlem z šachty p ipravené na dně výkopu. Výkopový materiál bude následně 

použit k zásypům. Zjistí-li inženýrský geolog v průběhu výkopů, že těžená zemina 

je nevhodná k následným zásypům, bude pro zásypy použito náhradního materiálu, který 

zajistí dodavatel a který bude schopen dosáhnout p edepsaných limitů zhutnění a ulehlosti. 

Nevhodný či p ebytečný výkopek bude v tomto p ípadě použit pro terénní úpravy okolo 

objektu. 

 

d2) Základy 

 

Základy objektu jsou navrženy v rozsahu patrném z výkresové části projektové 

dokumentace. Typ prostého betonu pro použití pro základové konstrukce je specifikován 

v konstrukční části projektové dokumentace, p edpokládá se beton C16/20. Základová spára 

bude umístěna v nezámrzné hloubce v úrovni -1,200 m. P ed betonáží podkladních desek se 

provede zhutněný štěrkový násyp a pokládka tepelné izolace Isover EPS Perimetr tl. Ř0 mm. 

Prostupy pro rozvody instalací je nutno ešit až po vy ešení vnit ních rozvodů technického 

za ízení budov.  
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d3) Svislé nosné konstrukce 

 

Obvodové i vnit ní svislé nosné konstrukce jsou navrženy ze zdiva KM Beta Sendwix 

8DF LD s pevností v tlaku 20 MPa a rozměry 248 x 240 x 248 mm. Schodišťové stupně jsou 

podporovány zdivem KM Beta Sendwix 6DF LD s pevností v tlaku 20 MPa a rozměry Ň4Ř x 

175 x 248 mm. Zděný konstrukční systém je v části stavby doplněn betonovým monolitickým 

skeletem. 

 

d4) Vodorovné nosné konstrukce 

 

Stropní konstrukce je ešena systémem keramických stropů Heluz Miako v tl. 210 a 250 

mm, které jsou tvo eny stropními nosníky a vložkami. Po správném uložení prefabrikátů je 

konstrukce zmonolitněna betonovou zálivkou. Další dobetonávky jsou specifikovány ve 

výkresové části dokumentace.  

 

d5) Schodiště 

 

Objekt obsahuje jedno vnit ní schodiště. Jedná se o dvouramenné schodiště s různou 

délkou ramen, které p ekonává konstrukční výšku ňŇ50 mm. Ší ka ramene je 1000 mm, výška 

stupně 171 mm a ší ka stupně Ňř0 mm. Nástupní rameno tvo í 1ň nosných monolitických 

betonových stup ů uložených na schodišťových stěnách. Vedlejší podesta je tvo ena 

monolitickou betonovou deskou uloženou na schodišťových stěnách. Výstupní rameno 

obsahuje 5 d evěných stup ů podporovaných schodnicí, do které jsou kotveny prosklené a 

ocelové části zábradlí.  

Další podrobnosti jsou obsaženy v p íloze specifikace. 

 

d6) Nosné konstrukce st ešních plášťů 

 

Centrální dvoupodlažní hmota je ukončena plochou st echou s nízkou atikou. 

Podporována je stropní konstrukci Heluz Miako tl. Ň50 mm nad posledním podlažím. 

Pravá část objektu je také zast ešena plochou st echou s atikami po obvodu t í stran a 

odvodněním do podokapního žlabu. Nosnou konstrukci tvo í strop Heluz Miako tl. Ň10 mm. 

Stání pro automobil je zast ešeno plochou st echou se závětrnými lištami po stranách a 

odvodněním do podokapního žlabu. Podpora je zajištěna d evěnými trámy. 
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d7) Skladby st ešních plášťů 

 

Skladba ploché st echy centrální hmoty je následující: nosná stropní konstrukce Heluz 

Miako tl. 250 mm, parozábrana Glastek 30 Sticker Plus tl. 3 mm, spádová vrstva z tepelné 

izolace Isover SD tl. 0-100 mm, tepelná izolace Isover EPS 100S tl. Ň00 mm, podkladní 

hydroizolace Elastek 40 Special Mineral tl. 4 mm a hydroizolace Elastek 40 Special Dekor tl. 

4,5 mm. 

St ešní plášť pravé části objektu je ešen obdobně, pouze tl. tepelné izolace je rozdílná.  

Stání pro automobil využívá jednoduché jednoplášťové nezateplené st echy. Na 

d evěných trámech je provedeno bednění z OSB desek tl. 1Ř mm. Na něj je položena 

podkladní hydroizolace Elastek 40 Special Mineral tl. 4 mm a hlavní hydroizolace Elastek 40 

Special Dekor tl. 4,5 mm. Podrobnosti jsou obsaženy ve výpisu skladeb st ešního pláště ve 

výkresové části dokumentace. 

 

d8)  Půdní prostor 

 

Stavba neobsahuje půdní prostor. 

 

d9) Komíny 

 

V objektu není navrženo komínové těleso. Vytápění objektu je ešeno elektrickým 

podlahovým topením. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo typu vzduch – voda s režimem 

chlazení, které také slouží pro oh ev teplé vody. Na st echu bude vyvedeno odvětrávání 

kanalizací, jehož ešení není součástí bakalá ské práce. 

 

d10) P íčky 

 

Vnit ní p íčky jsou navrženy ze zdiva KM Beta Sendwix 4DF LD s pevností v tlaku 25 

MPa a rozměry Ň4Ř x 115 x Ň4Ř mm. Ve Ň.NP se nachází sádrokartonová p íčka tl. 115 mm. 

 

d11) P eklady 

 

Nad většinou okenních a dve ních otvorů jsou použity systémové p eklady Sendwix 

8DF, Sendwix 6DF a Sendwix 2DF. Pro otvory s větším rozpětím jsou navrženy monolitické 
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betonové p eklady. Ve spojovacích částech jsou navrženy ploché prefabrikované p eklady 

RZP. Výpis p ekladů je součástí p ílohy: 1. Architektonicko-stavební část. 

 

d12) Podhledy 

 

V celém objektu jsou v rozsahu dle výkresové části dokumentace použity 

sádrokartonové stropní podhledy KNAUF, ve kterých jsou vedeny vzduchotechnické a jiné 

rozvody. 

 

d13) Podlahy 

 

Veškeré skladby podlah byly navrženy podle hygienických norem a provozních 

požadavků. Podlahy obsahují elektrické topné kabely, které jsou zality anhydritovým 

potěrem. Nášlapná vrstva je tvo ena polyuretanovou samonivelační stěrkou tl. ň mm, 

keramickou dlažbou Rako tl. 10 mm nebo dvouvrstvými d evěnými parketami tl. 1Ň mm. Ve 

2.NP je v ateliéru použit anhydritový potěr jako nášlapná vrstva. Konkrétní specifikace 

interiérových i exteriérových skladeb je obsažena ve výpisu skladeb podlah v p íloze: 1: 

Architektonicko-stavební část. 

 

d14) Hydroizolace, parozábrany, geotextilie 

 

Hydroizolaci spodní stavby tvo í modifikované asfaltové pásy Glastek 40 Mineral tl. 4 

mm. V soklové části p echází do svislé polohy a je vytažena minimálně o 150 mm. Kryta je 

tvrzenou tepelnou izolací Isover EPS Perimetr tl. 150 mm. Ve skladbách podlah 2.NP je 

použita parozábrana Glastek ň0 Sticker Plus. Taktéž ve skladbách st ešního pláště je použita 

parozábrana, pojistná hydroizolace Elastek 40 Special Mineral tl. 4 mm a hlavní hydroizolace 

Elastek 40 Special Decor tl. 4,5 mm. 

V drenážním výkopu je použita geotextilie Filtek. 

 

d15) Tepelná izolace, akustická izolace 

 

Svislé obvodové konstrukce jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS 

s použitím minerální vlny Rockwool Frontrock Max E tl. 1Ř0 mm, která je kotvena pomocí 

talí ových hmoždinek. Také soklová část je tepelně izolována pomocí tvrzeného polystyrenu 
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Isover EPS Perimetr tl. 150 mm. V tl. Ř0 mm je tato tepelná izolace použita také pod 

podkladní betonovou deskou. Podlahy v 1. NP jsou zatepleny 150 mm tepelné izolace Isover 

EPS 100S. Ve skladbách Ň.NP jsou použity zvukově izolační desky Isover T-N 5,0 ve dvou 

vrstvách. Ve st ešním plášti jsou pro vytvo ení požadovaného spádu ploché st echy použity 

spádové klíny Isover SD tl. 0-100 mm a posléze hlavní tepelná izolace Isover EPS 100S tl. 

200 mm. 

Pro kotvení prvků do fasády je použit montážní blok z materiálu na bázi Compacfoam. 

 

d16) Omítky 

 

Z důvodu použití tmavých odstínů fasád je vnější omítka ešena systémem Ceresit 

Ceretherm Impactum. Tato omítka má zvýšenou odolností proti tepelnému namáhání. 

V interiéru je použita vnit ní jemná štuková omítka Baumit. Sokl je omítnut marmolitovou 

omítkou Weber.Pas Marmolit. 

 

d17) Obklady 

 

V koupelnách, na WC, v části kuchyně a v části ateliéru jsou použity keramické 

obklady. Podrobnosti o rozsahu obkladů lze najít v p íloze: 1. Architektonicko-stavební část. 

 

d18) Truhlá ské výrobky 

 

Veškeré truhlá ské výrobky jsou detailně popsány ve výpisu truhlá ských výrobků, 

který je součástí p ílohy: 1. Architektonicko-stavební část. 

 

d19) Klempí ské výrobky 

 

Veškeré klempí ské výrobky jsou detailně popsány ve výpisu klempí ských výrobků, 

který je součástí p ílohy: 1. Architektonicko-stavební část. 

 

d20) Zámečnické výrobky 

 

Veškeré zámečnické výrobky jsou detailně popsány ve výpisu zámečnických výrobků, 

který je součástí p ílohy: 1. Architektonicko-stavební část. 
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d21) Malby a nátěry 

 

Vnější fasáda je ešena silikonovou fasádní barvou Ceresit CT4Ř v odstínu bílé a šedé.  

Sokl je ešen v provedení Weber.Pas Marmolit, barva MARŇ 0077. Povrchové úpravy 

klempí ských a zámečnických výrobků budou v exteriéru provedeny v odstínu RAL 7042 a 

v interiéru v odstínu RAL 9006. Truhlá ské výrobky v interiéru budou ošet eny 

transparentním lakem. 

 

d22) Venkovní úpravy 

 

Zpevněné plochy p íjezdové komunikace a vstupu do objektu budou vytvo eny 

z betonové dlažby Best Elegia. Chodník do zahrady bude z dlažby Best Chodníková. Okolo 

vnějších stěn objektu bude proveden okapový chodník ší ky 220 mm ze sypaného oblého 

štěrku. Okapový chodník bude od okolního terénu oddělen betonovými obrubníky Best 

Parkan II.  

 

e) Tepelně technické vlastnosti 

 

Objekt byl navržen s vysokými požadavky na zateplení, vzduchovou neprůvzdušnost 

a ochranu proti únikům tepla dle ČSN 7ň 05 40 Tepelná ochrana budov. Jednotlivé skladby 

konstrukcí byly navrženy na hodnoty součinitele prostupu tepla vhodné pro pasivní domy. 

Tím je možné dosáhnout energetických parametrů nízkoenergetických staveb i p i zachování 

architektonického výrazu. 

 

f) Způsob založení 

 

Základová spára bude umístěna v nezámrzné hloubce v úrovni -1,200 m. Stavba je 

rozdělena do t í dilatačně oddělených částí. Založení je provedeno na betonových 

dvoustup ových pásech. V části stání pro auto je založení na betonových pásech a také 

patkách. 

 

g) Vliv stavby na životní prost edí 
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V návrhu bylo dbáno na minimalizaci jakýchkoliv negativních vlivů na životní 

prost edí. V důsledku toho byly navrženy konstrukce s velmi nízkými hodnotami součinitele 

prostupu tepla, čímž jsou omezeny zbytečné úniky tepla do exteriéru.  

 

h) Dopravní ešení 

 

Stavební parcela je dopravně napojena místní komunikací, která lemuje stavební 

pozemek ze severovýchodu. Tato komunikace po pěti stech metrech napojena na komunikaci 

II. t ídy smě ující ze Slezské Ostravy do Haví ova. 

 

i) Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vnějšího prost edí 

 

Zůstává stávající a nemění se. Stavební parcela pro výstavbu rodinného domu není 

součástí záplavového nebo poddolovaného území, nehrozí zde sesuvy půdy ani zvýšena 

seizmicita. Taktéž ohrožení radonem je nízké.  

 

j) Obecné požadavky na výstavbu 

 

P i provádění stavby a montážních prací se bude dodržovat na ízení vlády 

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu a č. 5ř1/Ň006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništi. Zvýšenou pozornost je t eba věnovat 

pracím ve výškách a nad volnou hloubkou. Pracovníci musí být seznámeni s p edpisy p ed 

zahájením prací a jsou povinni používat ochranné pomůcky. Na staveniště bude zamezen 

p ístup nepovolaných osob. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční ešení 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní ešení 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 
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D.1.4 Technika prost edí staveb 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických za ízení 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

E Dokladová část 
 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních p edpisů 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

E.2 Projekt zpracovaný báňským ú adem 

 

Není p edmětem bakalá ské práce.  
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5. Závěr 

 

P edmětem této bakalá ské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby dle Vyhlášky č. 4řř/Ň006 Sb., o dokumentaci staveb, pro objekt rodinného 

domu s ateliérem v Ostravě – Bartovicích. Podkladem pro zpracování této práce byla 

architektonická studie, zpracovaná v p edmětu Ateliérová tvorba I, která byla dále 

rozpracována v rozsahu dokumentace pro stavební povolení v p edmětu Ateliérová tvorba Va.  

 

Dům byl navržen tak, aby spl oval požadavky na bydlení svých uživatelů. Využívá 

kvalit lokality a propojuje interiér s exteriérem. Zárove  svým architektonickým ešením 

zčásti zachovává spojení s p írodou i kolemjdoucím. P i zakončení ulice vytvá í ve spolupráci 

s p írodou během roku stále nové a nové obrazy.  

Jedná se o stavbu jednoduchou s kombinovaným konstrukčním systémem. Avšak pro 

správnou funkci objektu bylo nutné dbát na důsledné vy ešení konstrukčních detailů. 

 

V této práci jsem se snažil zúročit všechny dosud nabyté vědomosti a zkušenosti, a 

použít je pro zpracování projektu, který má pro mě výsadní postavení, jelikož byl mým 

prvním architektonickým návrhem. Konzultace s vedoucím práce, specialisty a spolužáky mi 

pravidelně rozši ovaly obzory. Neméně důležité bylo uvědomění si časové náročnosti této 

práce. Všechny tyto zkušenosti bych si rád p enesl do dalšího studia.  
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6. Poděkování 
 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kte í mi poskytli své cenné rady a bez kterých by 

tato práce jen těžko mohla vzniknout. 

 

Nejprve chci poděkovat svým rodičům za to, že mi umožnili studium na vysoké škole, 

za jejich shovívavost a trpělivost nejen v posledních měsících. 

 

Dále chci poděkovat vedoucímu práce panu Ing. arch. Radimu Václavíkovi za vedení 

mé bakalá ské práce. Děkuji za jeho nadšení pro architekturu a za p edané zkušenosti nejen 

p i tvorbě práce, ale i během celého studia 

 

Taktéž děkuji panu Ing. Miloslavu Šindelovi za jeho rady a bezproblémovou spolupráci 

p i odborných konzultacích. 

 

V neposlední adě si zaslouží poděkování mí p átelé a spolužáci, u kterých jsem vždy 

našel podporu. 
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1. 7. 2014       Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje aktualizovat.

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Počernická 272/96, 108 03 Praha 10

e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz

Tloušťka (mm)
Rozměry

(mm)
Balení Deklarovaný tepelný odpor

R
D
(m2 .K.W-1)ks m2 m3

Isover EPS 100S 20 1000 x 500 25 12,5 0,250 0,55
Isover EPS 100S 30 1000 x 500 16 8,0 0,240 0,80
Isover EPS 100S 40 1000 x 500 12 6,0 0,240 1,10
Isover EPS 100S 50 1000 x 500 10 5,0 0,250 1,35
Isover EPS 100S 60 1000 x 500 8 4,0 0,240 1,65
Isover EPS 100S 80 1000 x 500 6 3,0 0,240 2,20
Isover EPS 100S 100 1000 x 500 5 2,5 0,250 2,75
Isover EPS 100S 120 1000 x 500 4 2,0 0,240 3,30
Isover EPS 100S 140 1000 x 500 3 1,5 0,210 3,85
Isover EPS 100S 160 1000 x 500 3 1,5 0,240 4,40
Isover EPS 100S 180 1000 x 500 2 1,0 0,180 4,95
Isover EPS 100S 200 1000 x 500 2 1,0 0,200 5,50

Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách a rozměrech.

ZáKlaDní TEChnICKé PaRamETRy

hRany
Desky jsou standardně opatřeny rovnou hranou, za příplatek je možno vytvoření polodrážky (do max. tl. 240 mm, krycí rozměry se zmenší o rozměr 
polodrážky, tj. 15 mm). 

* Samozhášivost EPS je zajištěna pomocí retardéru hoření hexabromcyklododekan HBCD. Podrobné informace viz technický informační list na  
http://www.isover.cz/data/files/technicky-informacni-list-isover-eps-429-609.pdf.

** Objemová hmotnost je pouze orientační a je určena především pro potřeby statiky a výpočtu požárního zatížení.
Konkrétní aplikace musí splňovat obecné požadavky technických podkladů Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., platných technických norem a konkrétního 
projektu.   

*** Pro požární bezpečnost staveb je rozhodující zatřídění celých konstrukcí a systémů, EPS se nepoužívá bez nehořlavých krycích vrstev.

PoužITí
Izolační desky Isover EPS 100S jsou určeny zejména pro tepelné izolace 
s běžnými požadavky na zatížení tlakem, jako například podlahy, 
ploché střechy apod. Desky jsou vhodné pro izolační vrstvy energeticky 
úsporných staveb (nízkoenergetické a pasivní domy) s běžnými 
tloušťkami izolace 200-500 mm. 

BalEní, TRanSPoRT, SKlaDování
Izolační desky EPS Isover rozměru 1000x500 mm a 1000x1000 mm jsou 
baleny do PE folie v balících max. výšky 500 mm. Nestandardní rozměry 
např. 1000x2000 mm, 1000x2500 mm jsou páskovány. Desky musí být 
dopravovány a skladovány za podmínek vylučující jejich znehodnocení. 
Neskladovat dlouhodobě na přímém slunci. Desky jsou označeny na 
boku třemi barevnými pruhy v pořadí barev - černá, černá, černá. 
 

PřEDnoSTI
■ velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti  
■ výborné mechanické vlastnosti    
■ minimální hmotnost   
■ jednoduchá zpracovatelnost   
■ dlouhá životnost   
■ ekologická a zdravotní nezávadnost   
■ trvalá odolnost proti vlhkosti   
■ biologická neutrálnost    
■ ekonomická výhodnost  

Isover EPS 100S
stabilizované desky z pěnového polystyrenu

ChaRaKTERISTIKa výRoBKu
EPS (pěnový polystyren) je lehká a tuhá organická pěna, která se široce 
používá v evropském stavebnictví, zejména jako tepelná izolace. Bílé 
izolační desky si v průběhu 50 let používání získaly na stavbách pro 
své výborné užitné vlastnosti pevné místo. Izolační desky EPS Isover 
jsou vyrobeny pomocí nejnovějších technologií bez obsahu CFC a HCFC 
(známé jako freony). Moderní technologie zajišťuje stálou kvalitu 
a minimální energetickou náročnost výroby, což deskám zajišťuje 
výborný poměr cena/výkon. Veškeré desky EPS Isover se vyrábějí 
v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností.* 

Kód značení:  EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS (N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5

Parametr Jednotka hodnota norma

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ
D  

(stanovený na základě série měřených hodnot podle ČSN EN 12667)
W.m-1.K-1 0,037 ČSN EN 13163

Charakteristický součinitel tepelné vodivosti λ
k10

W.m-1.K-1 0,036 -
Objemová hmotnost kg.m-3 18-23** ČSN EN 1602
Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření WL(T) % 5 ČSN EN 12 087
Pevnost (napětí) v tlaku při 10% lin. def. CS(10) kPa 100 ČSN EN 826
Trvalá zatížitelnost (při 2% lin. def.) kg.m-2 2000 -
Třída reakce na oheň - E*** ČSN EN 13 501-1
Teplotní odolnost dlouhodobě °C 80 -
Faktor difuzního odporu (μ) MU - 30-70 ČSN EN 12 086

RoZměRy, IZolační vlaSTnoSTI

SouvISEJíCí DoKumEnTy
■ Prohlášení o vlastnostech CZ0004-005 (www.isover.cz/DOP)



 
 

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ETICS      TECHNICKÝ LIST            
 

FRONTROCK  MAX  E                                                            
TUHÁ  DVOUVRSTVÁ  TEPELNĚIZOLAČNÍ  DESKA  
 
 POPIS VÝROBKU 
Tuhá deska z kamenné vlny (minerální plsti) s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou, pojená organickou pryskyřicí, v celém 
objemu hydrofobizovaná. Horní velmi tuhá vrstva o tloušťce do 20 mm zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému 
namáhání. Tato strana, označená nápisem “ROCKWOOL TOP”, se musí osadit směrem ven od fasády! 
Výrobek splňuje požadavky na ETICS podle ETAG 004 a požadavky kvalitativní třídy A podle TP 01 Cechu pro zateplování 
budov.      
 

 OBLAST POUŽITÍ 
Deska Frontrock MAX E je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace ve vnějších  kontaktních zateplovacích 
systémech (ETICS) mechanicky kotvených s doplňkovým lepením. Desku Frontrock MAX E lze kotvit povrchovou nebo 
zápustnou montáží pomocí jakékoli hmoždinky určené pro zvolený systém ETICS, podklad a způsob montáže. Při aplikaci 
jednotlivých hmoždinek příslušných výrobců je nutné postupovat v souladu s pokyny dodavatele systému. Je možné rovněž 
použít rozšiřovací talíř, což je výhodné u exponovanějších poloh ETICS.  
Pro izolaci ostění v tloušťkách 20 – 50 mm se použijí desky Fasrock. 
 

 VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL 
Tepelně izolační schopnosti; nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru; zvuková pohltivost; vodoodpudivost a 
odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná; paropropustnost; rozměrová stálost; odolnost proti alkáliím. 
 
 BALENÍ 
Desky Frontrock MAX E jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. 
ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém 
tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.   
 

ROZMĚRY, VÝROBNÍ SORTIMENT A BALENÍ 
Tloušťka               (mm) 60 70 80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 250 260 280 

Délka x šířka        (mm) 600 x 1000 

m2/balík 2,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

m2/paleta 48,0 36 36 28,8 21,6 19,2 19,2 14,4 14,4 14,4 12 12 9,6 9,6 9,6 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma 

Třída reakce na oheň --- A1 --- ČSN EN 13501-1 

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti D 0,036  W.m-1.K-1 ČSN EN 12667 

Faktor difuzního odporu  1 (-) ČSN EN 12086 

Napětí v tlaku při stlačení 10 % σ10  20 kPa ČSN EN 826 

Pevnost v tahu kolmo k desce σmt  10 kPa ČSN EN 1607 

Bodové zatížení Fp 250 N ČSN EN 12430 

Třída pro tolerance tloušťky --- T5 --- ČSN EN 13162 

Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540 

Krátkodobá nasákavost Wp ≤ 1 kg.m-2 ČSN EN 160λ 

Dlouhodobá nasákavost Wlp ≤ 3 kg.m-2 ČSN EN 12087 

Bod tání tt > 1000 ˚C DIN 4102 

Zatížení stavby vlastní tíhou --- max. 0,956 kN.m-3 ČSN EN 1991-1-1 

ES certifikát shody 1390-CPR-0168/09/P Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s. Praha  

Systém řízení jakosti ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ00227λ-1 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 

Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 – certifikát CZ002280-1 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 

Kód výrobku MW-EN 13162–T5–DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS–WL(P)-MU1 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může 
docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce. 
 
 

ROCKWOOL, a. s.   
  Cihelní 769, 735 31 Bohumín 3 

tel: +420 596 094 111, fax: +420 596 033 152 
technické informace: 800 161 161 ; fax pro objednávky : 800 122 122 

e-mail: info@rockwool.cz,  www.rockwool.cz 
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