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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

C x/x – třída použitého betonu 

č. – číslo 

ČSN – Česká technická norma 

ČÚZK – Český úřad zeměměřičský a katastrální 

DN – dimenze potrubí 

DPH – daň z přidané hodnoty 

Kč – Korun českých 

m – metr 

m2 – metr čtvereční 

m3 – metr krychlový 

mm – milimetr 

NP – nadzemní podlaží 

p.č. – parcelní číslo 

PP – podzemní podlaží 

REI – R – kritérium nosnosti 

 – E – kritérium celistvosti 

 – I – izolační schopnost 

Sb. – sbírka 

tl. – tloušťka 

v.č. – výkres číslo 

VPC – vápenocementové bloky 

XPS – extrudovaný polystyren 

ŽB – železobeton 
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ÚVOD 

 Tato bakalářská práce se zabývá návrhem studie a vypracováním projektové 

dokumentace pro provádění staveb rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je umístěn 

na p. č. 1899/12 na okraji obce Ostrava – Hrabová, katastrální území Hrabová. 

 Bakalářská práce se dělí na několik dílčích celků. Jedná se o technickou zprávu, 

projektovou dokumentaci v zadaném rozsahu a poster pro předvedení návrhu. Bakalářská práce 

je vypracována do úrovně dokumentace pro provádění staveb dle stavebního zákona č.183/2006 

Sb., vyhlášky č. 62/2013 o dokumentaci staveb. Technická zpráva je vyhotovena dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příloha č. 6. 

 Rodinný dům je navržen jako podsklepený, dvoupodlažní objekt pro bydlení čtyřčlenné 

rodiny. Rodinný dům je rozdělen na dvě části, 1.NP je navrženo jako podlaží pro setkávání 

rodiny a přátel, 2.NP je ryze soukromé a je určené pro odpočinek a relaxaci obyvatelů domu. 

Rodinný dům je otevřen na jižní straně do okolní krajiny pomocí prosklených fasád. V přízemí 

je možné vyjít na terasu umístěné na jižní straně z kterékoliv místnosti prosklenou fasádou. 

Nejedná se o bezbariérovou stavbu, nicméně do 1.NP je díky malému rozdílu vstupu a terénu 

možný vstup osob se sníženou pohyblivostí, v podlaží je poté možný pohodlný pohyb. V 1.NP 

je také umístěn ateliér pro práci investora. 

 Jako specializaci jsem si pro svou práci vybrala Pozemní stavitelství – rozsah 

specializace je dán konzultantem. Jako detail jsem si zvolila napojení střešního pláště na 

prosklenou fasádu a zároveň napojení na okapový žlab, protože plochá střecha z přírodního 

kamene je kvůli dispozici odvodněna vně budovu. 
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CHARAKTERISTIKA OBLASTI 

 Řešené území se nachází v Moravskoslezském kraji, městském obvodu Hrabová, 

statutárního města Ostrava. Městským obvodem protéká řeka Ostravice, která se nachází 

přibližně 0,5km od řešeného území. Pozemek se nachází na okraji obce, na které se počítá 

s vystavěním rodinných domů. Pozemek je situován na jižní stranu, je zakončen malým parkem, 

za kterým se nachází pole. Na pozemek je možný vjezd z ulice Lužná, na kterou je příjezd ze 

silnice II. třídy Paskovská.  

 V obci se nachází základní škola, mateřská škola a pár metrů od stavebního pozemku se 

nachází divadlo U Lípy. V okolí pozemku se nenachází žádná chráněná památka ani chráněné 

území. Objekt není na poddolovaném území, ani na záplavovém území.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje stavby 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: Rodinný dům v Ostravě (Detached House in Ostrava) 

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

Ulice Lužná, 720 00 Ostrava – Hrabová 

p.č. 1899/12 

katastrální území Hrabová (okres Ostrava - město, kraj Moravskoslezský) 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

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

Manželé Csorbovi 

Ul. Polní 113, 273 53 Houstoň 

e-mail: CsorbovaT@gmail.com 

Tel.: +420 737 297 125 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, 

adresa sídla 

Sabina Bonczková 

studentka Stavební fakulty, katedra Architektury, VŠB – TU Ostrava 

kpt. Jaroše 763, 735 14 Orlová – Lutyně 

e-mail: BonczkovaS@seznam.cz 

Tel.: +420 737 136 633 

 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace 

Není předmětem bakalářské práce. 
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c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

Není předmětem bakalářské práce 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena 

Není předmětem bakalářské práce 

 

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

byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Bakalářská práce navazuje na architektonickou studii a na projekt pro stavební 

povolení, který byl vypracován v předchozích ročnících studia na Stavební fakultě, VŠB 

– TU Ostrava. 

Architektonická studie byla zpracována v Ateliérové tvorbě I. pod vedením pana 

Ing. arch. Radima Václavíka. 

Projekt pro stavební povolení byl zpracován v Ateliérové tvorbě Va. pod vedením 

pana Ing. Miloslava Šindela. 

 

c) další podklady 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází na parcele č. 1899/12 na katastrálním území Hrabová, 

okres Ostrava – město, kraj Moravskoslezský. Jedná se o parcelu o plošné výměře 

  1 170,00m2. Samotná lokalita je umístěná v části města, kde bude umístěna 

zástavba rodinných domů. Parcela je v současné době pouze zatravněná, na jejím okraji 

se nachází skupina stromu a nepoužívá se k žádným účelům. 
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, apod.) 

Lokalita nespadá do žádné ochrany území podle jiných právních předpisů. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

V lokalitě se nachází lesní potok a nachází se zde řeka Ostravice. Jiné vodní plochy 

se v okolí stavební parcely nenachází. 

 

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

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 

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

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

plánovací dokumentací 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Podle současného územního plánu části obce Ostrava – Hrabová, je možné na 

parcele postavit stavbu určenou pro bydlení. Projektovaná stavba nezmění způsob 

využití navrhovaného území. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyly stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Provádění projektovaného objektu není závislé na žádných souvisejících 

a podmiňujících investicích. 
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j) seznam pozemků staveb dotčených prováděním stavby 

Stavba se bude provádět na pozemku č. p. 1 899/12, sousední parcely č. 1903, 

1902/2 a 1 899/11 budou prováděním stavby dotčeny minimálně. 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného domu. 

 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o celoročně obytnou stavbu, která je navržena pro čtyřčlennou rodinu. 

Součásti domu je také ateliér, určený pro možnost projektové činnosti pana majitele. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, apod.) 

Objekt není v ochraně podle jiných právních předpisů. 

 

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

zabezpečující bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena podle technických požadavků na stavby platných v České 

Republice. Projektovaná stavba není navržena jako bezbariérová. 

 

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

právních předpisů 

Není předmětem bakalářské práce 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyl stanoven žádný seznam výjimek a úlevových řešení. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

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

Zastavěná plocha pozemku stavbou je 155,10m2, zpevněná plocha 186,66m2.  

Obestavěný prostor stavbou je 784,37m3. Plocha stavebního pozemku na parcele č. 

1 899/12  je 1 170m2. 

Objekt se skládá se suterénu o velikosti 35,90m2, dále pak z 1.NP. ve kterém je 

umístěn společný prostor rodiny o výměře 88,05m2, a také z 2.NP. ve kterém je umístěna 

soukromá část bydlení o velikosti 75,74m2. Součástí stavby je garážové stání pro dvě 

auta o velikosti 47,83m2. Navrhovaná novostavba je určena pro bydlení 4osob. 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.) 

Potřeba energie bude pokryta přípojkou elektrické energie, vodovodu, plynovodu a 

kanalizace z veřejné sítě pod přilehlou komunikací. Odpadní vody budou likvidovány 

předepsaným způsobem. Dešťová voda ze střechy bude odváděná vnitřními svody do 

stávající společné kanalizační sítě, vnějšími svody na terén. 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Předpokládaná doba výstavby je 6měsíců. Stavba bude započata 1. května 2015 a 

předpokládaný konec výstavby je stanoven na 1. prosince 2015. 

 

k) orientační náklady stavby 

Na výstavbu objektu rodinného domu se orientačně odhadují náklady ve výši 

4 016 759 Kč. Náklady byly určeny podle cenového ukazatele ve stavebnictví pro rok 

2015, ve kterém 1m3 obestavěného prostoru z téhož materiálu který byl použit, stojí 

5 212 Kč bez DPH. Obestavěný prostor stavbou je 784,37m3. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek o parcelním čísle 1 899/12 v celkové výměře 1 170m2, je v Katastru 

nemovitosti (KN) veden jako travní porost a v současné době není nijak využíván. 

Pozemek je na rovném území, ze severní strany je ohraničený komunikací. Na jižní a 

západní straně je pozemek ohraničen lesním porostem, což vzhledem k tomu, že se jedná 

o poslední pozemek, umožňuje otevření domu a výhled na krajinu. 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na staveništi se před započetím stavby provedou potřebné sondy ke zjištění složení 

zeminy a následnému vypočtení její únosnosti. Hladina podzemní vody se nachází ve 

velké hloubce a během zkušebních vrtů nebyla zjištěna. Na řešeném území je nízký 

stupeň nebezpečí výskytu radonu, tudíž se nevyžaduje žádné speciální opatření a postačí 

běžná hydroizolace. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V okolí staveniště se nenachází žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

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

Lokalita se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území, není tudíž nutné 

podnikat zvláštní ochranná opatření. Parcela se nachází na rovné ploše, tudíž nehrozí 

ani sesuvy půdy. 

 

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

v území 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky ani rodinné domy stojící v blízkém 

sousedství. 

 

f) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Asanace, demolice a kácení dřevin, není nutné vzhledem k místu plánované 

výstavby. Na současném stavebním pozemku se nachází dřeviny na jejím konci a 
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provádění stavby nebudou nijak bránit. V případě, že by bylo kácení stromů při 

provádění stavby nutné, je nutný souhlas majitele pozemku. 

 

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

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Pozemek je veden jako trvalý travní porost a tudíž nevyžaduje žádné zábory. 

 

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

technickou infrastrukturu) 

Dopravní napojení stavební parcely je zajištěno silniční komunikací III. třídy, která 

vytváří jednu z bočních ulic zástavby v okrajové části Ostrava – Hrabová. Tato 

komunikace je zhruba po 130 metrech napojena na silnici Paskovská II. třídy spojující 

části Dubina a Vratimov. V přilehlé komunikaci jsou vedeny veřejné inženýrské sítě 

kanalizace, elektrické energie NN vedené pod zemí, plynovodního a vodovodního řádu. 

Z jednotlivých sítí jsou provedeny odbočky na hranici stavebního pozemku, ke kterým 

budou provedeny přípojky k rodinnému domu. Veškeré zdroje energií mají dostačující 

kapacitu pro napojení navrhovaného objektu rodinného domu. 

 

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

V rámci projektované stavby se žádné nevyskytují. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Předmětem bakalářské práce je projekt rodinného domu určeného k bydlení pro 

čtyřčlennou rodinu. Rodina má tradiční formu v podobě otce, matky a dvou dětí. 

Investorem stavby je současně i stavebníkem, majitelem pozemku a také pozdějším 

uživatelem stavby. 

Navrhovaný objekt je třípodlažní, jedná se o suterén a dvě nadzemní podlaží. 

Stavba je zakončená plochou střechou. Objekt je sestaven ze tří obdélníkových hmot 

umístěných vedle a na sebe a vzájemně uskakujících. Součástí stavby je také garážové 

stání pro dvě auta. 

Vnitřní dispozice je navržena pro výhradní užívání bydlení pro čtyři osoby. 

Součástí dispozice objektu je také suterén pro uskladňování věcí. V 1.NP je umístěné 
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zádveří s wc a komorou, dále je zde kuchyň, jídelna s obývacím pokojem a velkým 

společenským prostorem, jehož součástí je schodišťový prostor vedoucí do suterénu a 

2.NP. Ateliér pro majitele objektu je také umístěn v 1.NP. 2.NP je navrženo jako 

soukromé podlaží majitelů. Součástí podlaží je ložnice a dětský pokoj, jejichž součástí 

je šatna. Je zde umístěná velká koupena pro potřeby čtyřčlenné rodiny. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je navržena v souladu s platným územním plánem obce Ostrava – Hrabová. 

Jedná se o kompozici tří různě velkých, na sobě, popř. vedle sebe poskládaných 

obdélníků. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Kompozice tvarového řešení vychází z obrazu Františka Kupky – Abstrakce. Jedná 

se o dva obdélníky umístěné v přízemí, z nichž jeden, který slouží, jako garážové stání 

je předsunut před obyvatelnou část. Třetí obdélník je umístěn nad obytnou částí 1.NP a 

je předsazen tak, že vstup a chodníček okolo objektu je ze severní strany krytý a lidé  

přecházející z garážového stání do objektu jsou chránění proti dešti. 

Dispoziční řešení domu vychází z orientace ke světovým stranám, tak aby bylo 

zajištěno hygienického komfortu z hlediska tepla a oslunění uvnitř objektu. Objekt se 

otvírá pomocí prosklených stěn na jižní stranu. Na severní straně objektu je umístěn 

vstup se zádveřím, wc  komorou. Ze zádveří je možný okamžitý vstup do kuchyně tak 

také do jídelny s obývacím pokojem propojeným se společenským prostorem, který tak 

vytváří možnost pro setkávání většího počtu přátel. Kuchyň je také přístupná 

z obývacího pokoje a tudíž je společná část 1.NP propojená. Součástí podlaží je také 

ateliér pro majitele domu a schodiště, které umožňuje vstup do suterénu a horního 

soukromého podlaží. Kuchyň, obývací pokoj s jídelnou a společenským prostorem je 

osvětlován převážně prosklenou jižní části domu, je zde také umožněn výstup na terasu. 

Druhé podlaží je pouze soukromou částí domu a slouží k odpočinku a pobytu osob 

žijících v domě. Součástí 2.NP je společná koupelna s wc, dvě ložnice jejich součástí 

jsou šatny navazující na prostor ložnice. Horní podlaží je také z jižní strany otevřené a 

umožňuje tak výhled na okolní krajinu. 

Suterén slouží převážně k uskladňování věcí, a nejedná se o trvale obytný prostor. 



23 
 

Objekt je navržen z vápenocementového zdiva tl. 240mm a tepelné izolace tl. 

180mm a 160mm, jedná se o systém zdiva Sendwix. Strop a základové pásy jsou řešeny 

pomocí železobetonu. Vnitřní příčky jsou navrhnuty o tl. 115mm a nosné zdivo o 

tl.240mm a z hlediska statického je zde navržená příčka ze železobetonu tl. 150mm. 

Střecha objektu je řešená jako jednoplášťová plochá střecha, jejíž nosnou 

konstrukci tvoří železobetonová deska. Krytina je tvořena modifikovaným asfaltovým 

pásem s hrubozrnným posypem nad 2.NP a praným říčním kamenivem frakce 16-32mm 

nad 1.NP 

Povrch vnějších konstrukcí tvoří fasádní omítka se škrábanou strukturou – bílá 

barva, 2.NP je ze severní, východní a západní strany obložené dřevěným obkladem – 

dub světlý, přírodní barva. Tím se docílilo také oddělení 1.NP od 2.NP a naznačení 

rozdílností využívání. Vnitřní omítka je dvouvrstvá bílá. 

Dveře a okna jsou dřevěná – dub světlý, na jižní straně u prosklené fasády, jsou 

použity dřevěné prvky, které kryjí stěny v interiéru objektu. 

 

B.2.3 celkové provozní řešení, technologie výroby 

Součástí projektované stavby nejsou výrobní technologie, jedná se o objekt určený 

k bydlení 

 

B.2.4 bezbariérové užívání stavby 

Podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 není pro rodinné domy 

stanovena podmínka navrhovat úpravy pro osoby s omezenou pohyblivostí, pokud se 

nejedná o přání investora. 

Objekt je v 1.NP bezbariérově přístupný vzhledem k rozdílné úrovni terénu a vstupu 

do objektu o rozdílu 100mm, který umožňuje vstup do objektu a pohyb osob se sníženou 

pohyblivostí po domě. 

 

B.2.5 bezpečnost při užívání stavby 

V oblasti bezpečnosti při užívání stavby se vychází z platných norem a předpisů, 

které budou při užívání objektu dodržovány. Objekt bude využíván pouze k účelu, ke 

kterému bude zkolaudován. U objektu můžou být v průběhu užívání stavby prováděny 

běžné údržbové práce a opravy. Stavba nevyžaduje zvláštní údržby. 
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B.2.6 základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Jedná se o dvoupodlažní objekt, částečně podsklepený s plochou střechou. 

Navržený objekt je z vápenocementového zdiva a železobetonového stropu. Objekt je 

založený na železobetonových pásech v nezámrzné hloubce. Střecha objektu je 

navržená plochá, jednoplášťová a vnitřními a vnějšími svody. Skladby podlahy, střech 

a zdiva jsou součástí přílohy. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Základy – objekt je založen na betonových pásech střídy C20/25, základy jsou 

navrženy pod všemi stěnami objektu. 

 

Svislé konstrukce – objekt je navrhnut z VPC bloků tl.240mm firmy Sendwix na 

lepidlo SX – zdící tenkovrstvá malta, vnitřní nosné zdivo je taktéž z VPC bloků, nenosné 

příčky jsou z VPC bloků tl. 115mm. Součástí nosného systému je také vnitřní zeď ze 

ŽB tl. 150mm. 

 

Schodiště – schodiště je navrženo jako dvouramenné železobetonové schodiště 

s dřevěnými nášlapnými stupni. Schodiště je založeno na železobetonovém pásu třídy 

C20/25. 

 

Střešní konstrukce – objekt je zastřešen plochou střechou s vnitřním odvodněním. 

Zastřešení 1.NP je odvodněno vně. Nosnou konstrukci tvoří ŽB deska. 

 

Stropní konstrukce – stropní konstrukce je tvořena ŽB deskou o tl. 250mm a 

skrytými průvlaky, nesoucí nosnou stěnu ve 2.NP. 

 

Tepelná izolace – objekt je zateplen izolací z minerální vlny tl. 180mm. Suterén je 

zateplen extrudovaným polystyrenem o tl. 140mm. 

 

Obvodový plášť – obvodový plášť ve 2.NP je tvořený dřevěným obložením ze tří 

stran, jižní strana je pouze omítnutá škrábanou omítkou. 1.NP je také omítnuto 

škrábanou omítkou bílé barvy. Skladba obvodového pláště viz. V.Č. D.1.1 - 17 
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Truhlářské výrobky – přesný výpis truhlářských výrobků viz. V.Č. D.1.1 - 14 a 

V.Č. D.1.1 - 15 

 

Klempířské výrobky – přesný výpis klempířských výrobků viz.V.Č. D.1.1 - 16 

 

Vnější úpravy – přístupový chodník, příjezdová komunikace a terasa je navržena 

z dlažby maloformátových dílů. Dlažba bude upřesněna při provádění stavby a bude 

respektováno přání investora. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré materiály a konstrukce splňují a zaručují předepsanou životnost vzhledem 

ke všem druhům zatížení, které na stavbě a v průběhu užívání objektu mohou vzniknout. 

 

B.2.7 základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Vytápění bude možné pomocí elektrického vytápění pomocí tyčových radiátorů 

napojených na elektrický kotel umístěný v suterénu objektu. 

 

b) výpočet technických a technologických zařízení 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

b) Výpočet požárního rizika a stanovené stupně požární bezpečnosti 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Požární odolnost nosných zdí z vápenopískových cihel je REI 180, vnitřní příčky 

z téhož materiálu mají požární odolnost EI 120. Projekt je vypracován v souladu 

s normou ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 
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d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Osoby z 1.NP se mohou z hlediska únikových cest evakuovat všemi možnými 

otvory – okna, vstupy na terasu rozmístěné na celé jižní straně objektu, vstupní dveře. 

Ze suterénu a 2.NP vede pouze jedna úniková cesta a to schodištěm do 1.NP a odtud 

výše vyjmenovanými možnými únikovými cesty. 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Objekt splňuje minimální odstupové vzdálenosti od komunikace a okolních staveb 

dle 501/2006Sb. O obecných požadavcích na využívané území. Za požárně nebezpečný 

prostor je považována kuchyně. 

 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 

Pro malé požáry bude u vstupu umístěn hasicí přístroj. 

 

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

cesty) 

Při vzniku požáru, bude tento požár hašen pomocí Hasičského záchranného sboru. 

Sboru při příjezdu k případnému požáru nebrání žádná překážka. 

 

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

vzduchotechnická zařízení) 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

Není předmětem bakalářské práce. 
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B.2.9 Zásady s hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky na zateplení a únik tepla 

konstrukcemi podle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov ze dne 1. 11. 2011. 

 

b) energetická náročnost stavby 

Jednotlivé skladby konstrukcí byly navrženy tak, aby splňovaly požadavky na 

normové a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Skladby stěn, podlah a střech 

byly posouzeny v programu TEPLO 2011, seznam skladeb a jejich nákresy jsou 

popsány v příloze. Skladba střechy nad 1.NP dosahuje hodnoty U= 0,18W/m2K, střecha 

na 2.NP dosahuje hodnoty U= 0,18W/m2K. Skladba podlah na terénu a v suterénu 

dosahuje hodnot U=0,295W/m2K, skladba podlahy mezi vytápěnými prostory má 

hodnotu U=0,76W/m2K. Skladba stěn v suterénu dosahuje hodnoty U=0,30W/m2K, 

stěna v 1.NP dosahuje hodnoty podle posouzení a podle garantované hodnoty výrobce 

systému SENDWIX  U=0,201W/m2K, stěna navržená ve 2.NP dosahuje hodnoty 

prostupu tepla U=0,22W/m2K. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Objekt neřeší využívání alternativních zdrojů energii. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

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

apod.) 

Větrání v celém objektu je možno pomocí klasického otvírání oken. Každá obytná 

místnost má možný přísun čerstvého vzduchu pomocí okna a je přirozeně osluněná. 

Vytápění objektu je řešeno elektrickým vytápěním pomocí otopných těles. Přísun 

zdravotně nezávadné pitné vody je zajištěn pomocí veřejného vodovodního řádu, na 

který je napojen pomocí vodovodní přípojky. Stavba nemá negativní vliv na okolní 

stavby z hlediska hluku, vibrací a prašnosti. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V rámci geologického průzkumu nebylo zjištěno pronikání radonu z podloží, 

nemusí být navržena žádná protiradonová ochrana, postačí pouze běžná hydroizolace 

proti zemní vlhkosti a vodě. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

V lokalitě nebyly zjištěny žádné vlivy bludných proudů. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Lokalita není ovlivněna technickou seismicitou. 

 

d) ochrana před hlukem 

Lokalita není zasažena žádným hlukem, nachází se v poklidné části obce Ostrava – 

Hrabová. 

 

e) protipovodňová opatření 

Lokalita se nenachází na povodňovém území, tudíž není nutné navrhovat zvláštní 

protipovodňové opatření. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Veškeré veřejné inženýrské sítě jsou vedeny pod přilehlou komunikací. Konkrétně 

se jedna o vodovod, plynovod, vedení elektřiny a kanalizace. Připojení bude provedeno 

pomocí odbočky, na kterou se vyhotoví přípojky vedoucí až k danému objektu. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Návrh přípojek není předmětem bakalářské práce. Jejich předběžné umístění je 

zakresleno na výkrese D. 02 Koordinační situace. Kanalizační přípojka bude provedena 

ve spádu v délce 20m, elektrická přípojka dle návrhu 15m, přípojka plynu10,5m a 

vodovodní přípojka 14m. Hodnoty jsou pouze orientační, bude nutný návrh dle 

příslušných norem. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Na parcele bude řešená příjezdová cesta ke krytému parkovacímu stání, které je 

součástí domu a je umístěn na jeho severní straně. Vedle krytého stání je také 

vydlážděný prostor pro parkování návštěv. Tato cesta bude tvořena dlažbou, 

specifikovanou později podle přání na stavebníka. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní napojení stavební parcely je zajištěno silniční komunikace III. třídy, která 

vytváří jednu z bočních ulic obce. 

 

c) doprava v klidu 

U objektu rodinného domu bude umožněno parkování dvou osobních automobilů v 

krytém parkovacím stání na severní straně domu. Na příjezdové komunikaci na 

stavebním pozemku bude možné dočasné zaparkování více osobních automobilů bez 

krytého stání. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Od hranice pozemku ke hlavnímu vstupu do domu povede pěší chodníček, 

chodníček bude vydlážděn betonovou dlažbou. Další pohyb po parcele povede po 

zatravněné ploše. Parcelou nevedou žádné cyklistické stezky. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Vzhledem k charakteru stavebního pozemku, který je na rovné ploše, není nutné 

použít žádné výrazné terénní úpravy. V místě umístění stavby bude sejmuta ornice 

v dostatečné hloubce a po dokončení stavby bude zemina využita pro zahradní úpravy. 

 

b) použité vegetační prvky 

Stavební parcela je v současné době zatravněná po celé své ploše a jsou zde 

umístěny stromy na jejím nejjižnějším okraji. Později budou na parcele vysázeny 

ovocné stromy, okrasné traviny a květiny. 
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c) biotechnická opatření 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

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

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí z hlediska znečištění ovzduší, hlukem, 

vody odpadů a půdy. Odpady vzniklé při budování stavby budou likvidovány 

předepsaným způsobem. Na stavbě budou použity pouze nezávadné materiály. 

Splaškové vody budou svedeny přes nově zbudované přípojky do veřejného řádu 

kanalizace. 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

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

Stavba se nenachází na žádném chráněném území, a tudíž nenarušuje charakter 

krajiny. Na stavebním pozemku se nenachází žádný památný strom, rostliny ani 

živočichové a umístění stavby nenaruší žádné z ekologických funkcí nebo vazeb 

vyskytujících se v krajině. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba není umístěná v žádném chráněném území Natura 200. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí procesem EIA není předmětem této 

bakalářské práce. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Navrhovaného objektu se netýkají žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba splňuje požadavky pro ochranu obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Na hranici pozemku jsou vyvedeny přípojky inženýrských sítí, na které bude stavba 

a objekty na staveništi napojeny. 

 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude řešeno v rámci projektové dokumentace objektu osazení 

na pozemek. V případě nadměrných srážek, bude voda odčerpávána do stávající dešťové 

kanalizace. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu bude 

realizováno v místě navrhované přístupové komunikace dočasnou komunikací. Odtud 

bude zajištěno zásobování staveniště. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci ani skladování stavebních materiálů nebudou využívány okolní 

pozemky a komunikace. Zázemí pro stavební zaměstnance bude zřízené na pozemku 

v provizorních objektech staveniště. 

 

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

Příprava stavby nevyžaduje žádné asanace ani demolice ani kácení dřevin. Pokud 

by se v průběhu realizace stavby vyskytly problémy se stávající zelení, je nutný pro její 

vykácení souhlas stavebníka. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Plocha staveniště v čase výstavby nepřesáhne plochu řešeného území. 

 

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

Dodavatel musí provádět každodenní úklid staveniště. V průběhu realizace stavby 

se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: zemina, kameny, obaly ze stavebnin, 

dřevo, zbytky řeziva a suti, úlomky betonu, odpad ze železa a oceli. Veškeré odpady 

budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech, 
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vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících s odvozem 

na legální skládky a úložiště. 

 

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

Před započetím stavby bude sejmuta ornice ve výšce 200mm, a vykopány základy. 

Sejmutá ornice a vykopaná půda bude skladována na pozemku a později využívaná pro 

terénní úpravy a jako zhutněný zásyp pro zaspání výkopů základů. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po dobu výstavby objektu nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. 

Dočasné zhoršení životního prostředí může způsobit hluk a prašnost při provádění 

některých stavebních prací. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění prací se musí všichni účastníci výstavby řídit předpisy bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví pracovníků daný Zákoníkem práce č. 262/2006Sb. Všichni 

pracovníci musí být řádně proškoleni o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, musí mít 

zajištěny všechny povinné ochranné pracovní pomůcky a prostředky a musí být 

seznámeni se zásadami práce s elektrickými přístroji a zařízením, s požárními 

poplachovými směrnicemi a únikovými cestami z objektu. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba není navržena jako bezbariérová.  

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Na pozemku nebude potřeba žádných zvláštních dopravně inženýrských opatření. 

 

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

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Na staveništi bude zřízené zázemí pro pracovníky v provizorních objektech zařízení 

staveniště. Při provádění stavby budou respektovány všechny hygienické předpisy, 

ochrana zdraví před hlukem, vibracemi a otřesy a také ochrana proti prašnosti.  Stavba 
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nebude negativně ovlivňovat okolní objekty. Stavební práce budou probíhat v době od 

7-17 hod. o víkendu stavební práce probíhat nebudou. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby: 

- zemní práce – sejmutí ornice 

- výkopy a zakládání stavby 

- hrubá stavba – svislé a vodorovné konstrukce 

- vnitřní instalace – vodovod, vnitřní rozvody kanalizace, elektřiny a plynovodu 

- dokončovací práce – kompletace stavby 

- Oplocení stavby, sadové úpravy 

- Likvidace zařízení staveniště 

- Dokončovací práce 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 Situační výkres širších vztahů – není předmětem bakalářské práce 

a) měřítko 1:1 000 až 1:50 000 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

c) stávající a ochranná bezpečnostní pásma 

d) vyznačení hranic dotčeného území 

 

C.2 Celkový situační výkres – obsažen v přílohách (výkresová část) 

a) měřítko 1:200 až 1:1 000, u rozsáhlých staveb 1:2 000 nebo 1:5 000 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 

c) hranice pozemků 

d) hranice řešeného území 

e) základní výškopis a polohopis 

f) navržené stavby 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (±0,000) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb 

h) Komunikace a zpevněné ploch 

i) plochy vegetace 

 

C.3 Koordinační situační výkres – obsažen v přílohách (výkresová část) 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny 

stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové 

zóně v měřítku 1 : 200, 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c) hranice pozemků, parcelní čísla, 

d) hranice řešeného území, 

e) stávající výškopis a polohopis, 

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a 

výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 

i) řešení vegetace, 

j) okótované odstupy staveb, 
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k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 

památkové zóny apod., 

m) maximální zábory (dočasné / trvalé), 

n) vyznačení geotechnických sond, 

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové 

komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu, dvoupodlažní a částečně podsklepený. Jedná 

se o objekt, který má trvale pobytový charakter. Objekt je navržen pro čtyřčlennou 

rodinu. Součástí objektu je otevřené garážové stání. Objekt o celkové ploše 247,52m2 

je rozdělen na dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. Suterén má plochu o velikosti 

35,90m2, 1.NP včetně parkovacího stání pro dvě auta má velikost 135,88m2 a 2.NP o 

velikosti 75,74m2.  

 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby 

Rodinný dům je na základě uměleckého zaměření rodiny postaven podle obrazu 

Abstrakce od Františka Kupky. Jedná se o obraz, na kterém jsou umístěny obdélníky na 

sebe navazující a poskládány do kompozice a z nich vychází půdorysné řešení objektu. 

Objekt je navržen z vápenocementových bloků a zatepleny tepelnou izolací EPS 100 a 

XPS. 1.NP je z exteriéru omítnuto bílou omítkou BAUMIT se škrábanou texturou, sokl 

je taktéž bílé barvy ale vzhledem k odstřikující vodě se jedná o silikátovou omítku 

BAUMIT se škrábanou texturou. Pro oddělení funkcí i z exteriéru je horní podlaží 

obložené dubovým dřevem přírodní barvy a ošetřeno transparentním nátěrem.  

Dispoziční řešení objektu je rozděleno na dvě, respektive tři částí. Jedna část 

objektu není určena pro trvalý pobyt lidí, jedná se o suterén. Druhá část objektu, 1.NP, 

je určena pro setkávání rodiny a přátel, je zde také umístěné parkovací stání pro dvě 

auta. Je zde místěné zádveří, WC, komora, kuchyň, obývací prostor s jídelnou a 

společenským prostorem. Pro práci investora je zde umístěn také ateliér. Na severní 

straně objektu je umístěné schodiště vedoucí do suterénu a 2.NP. V 1.NP je možný 

výstup ze všech obytných místností prosklenou fasádou, která je částečně otevíratelná, 

na terasu umístěnou na jižní straně objektu. Třetí a poslední částí domu je 2.NP, které 

je navrhnuto jako ryze soukromé. Je zdě umístěná větší koupelna pro uspokojení čtyř 

členů domácnosti. Dvě stejně velké místnosti, z nichž každá má svou vlastní šatnu, jedná 

se o ložnici rodičů a ložnici dvou dětí. Taktéž 2.NP je na jižní straně proskleno, na 
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severní straně podlaží nejsou z důvodu orientace ke komunikaci umístěná žádná okna, 

aby do ložnic, které jsou pro odpočinek rodiny, nepronikal hluk z komunikace. 

Objekt je navržený z VPC bloků systému Sendwix, vodorovné nosné konstrukce 

jsou vytvořeny z monolitické železobetonové desky. 2.NP je z vnější strany obložené 

dubovým dřevem. Klempířské prvky jsou navrhnuty z mědi přírodní barvy. 

 

Bezbariérové užívání stavby 

 Objekt není navržen jako bezbariérový, nicméně vzhledem k nízkému rozdílu 

terénu a vstupu do objektu je objekt přístupný pro osoby se sníženou pohyblivostí. 

Pohyb po 1.NP je pro tyto osoby také možný. 

 

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

oslunění 

Zastavěná plocha pozemku stavbou je 155,10m2, zpevněná plocha 186,66m2. 

Obestavěný prostor stavbou je 784,37m3. Plocha stavebního pozemku na parcele č. 

1 899/12  je 1 170m2. 

Objekt se skládá se suterénu o velikosti 35,90m2, dále pak z 1.NP. ve kterém je 

umístěn společný prostor rodiny o výměře 88,05m2, a také z 2.NP. ve kterém je umístěna 

soukromá část bydlení o velikosti 75,74m2. Součástí stavby je garážové stání pro dvě 

auta o velikosti 47,83m2. Navrhovaná novostavba je určena pro bydlení 4osob. 

Navržený objekt rodinného domu je na osluněné parcele na okraji obce Ostrava – 

Hrabová. Na jižní straně je objekt otevřený prosklenou fasádou do zahrady.  

 

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt je určen pro trvalý pobyt lidí a nejedná se o výrobní objekt. 

 

Technologie výroby 

Objekt je řešený jako částečně podsklepený dvoupodlažní objekt ze systému 

Sendwix s železobetonovou vodorovnou nosnou konstrukci. 

 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Založení stavby je provedeno na betonových pásech třídy C20/25 pod všemu svislými 

stěnami.  Obvodová konstrukce je tvořena vápenocementovými bloky tl. 240mm 

s tepelnou izolací XPS tl. 160mm v suterénu a izolací z minerální vlny tl. 180mm 
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v nadzemních podlažích. Celková stěna dosahuje tl. 410mm – suterén a 450mm 

v nadzemních podlaží. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovým 

monolitickým stropem tl. 250mm z důvodu vyložení 2. NP. Střecha je řešená jako 

plochá jednoplášťová s vnitřním odvodněním. Střecha nad částí 1. NP a nad přístřeškem 

je řešena vnějším odvodněním.  

 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

V oblasti bezpečnosti při užívání stavby se vychází z platných norem a předpisů, 

které budou při užívání objektu dodržovány. Objekt bude využíván pouze k účelu, ke 

kterému bude zkolaudován. U objektu můžou být v průběhu užívání stavby prováděny 

běžné údržbové práce a opravy. Stavba nevyžaduje zvláštní údržby. 

 

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis 

řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

Větrání v celém objektu je možno pomocí klasického otvírání oken. Každá obytná 

místnost má možný přísun čerstvého vzduchu pomocí okna a je přirozeně osluněná. 

Vytápění objektu je řešeno elektrickým vytápěním pomocí otopných těles.  

 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavební materiály a konstrukce jsou navrženy tak aby odolávaly negativním 

účinkům vnějšího prostředí 

 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požárně bezpečnostní řešení musí provést požární specialista, který vyhotoví 

zprávu o požární bezpečnosti stavby. 

 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

Materiály a konstrukce navržené v projektu rodinného domu splňují předepsané 

životnost konstrukce vzhledem v zatížení stavby v průběhu jejího užívání.  

 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí 



39 
 

Při provádění stavby nejsou využívány netradiční technologické postupy. Zvláštní 

požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí nejsou kladeny. 

 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, výpis použitých norem 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

b) Výkresová část 

D.1.1 - 01  Půdorys základů 1:50 A4x8 

D.1.1 - 02 Půdorys 1.S 1:50 A4x2 

D.1.1 - 03 Půdorys 1.NP 1:50 A3x3 

D.1.1 - 04 Půdorys 2.NP 1:50 A3x3 

D.1.1 - 05 Řez A1 – A1I 1:50 A4x4 

D.1.1 - 06  Půdorys – strop nad 1.S 1:50 A4x2 

D.1.1 - 07 Půdorys – strop nad 1.NP 1:50 A3x3 

D.1.1 - 08 Půdorys – strop nad 2. NP 1:50 A3x3 

D.1.1 - 09 Půdorys střechy 1:50 A3x3 

D.1.1 - 10 Pohledy – Sever, Jih 1:50 A3x3 

D.1.1 - 11 Pohledy – Východ, Západ 1:50 A4x4 

 

c) Dokumenty podrobností 

D.1.1 - 12 

D.1.1 - 13 

Detail A  

Detail B 

1:5 

1:5 

A4x2 

A4x2 

D.1.1 - 14 Výpis truhlářských výrobků 1/2  A4x2 

D.1.1 - 15 Výpis truhlářských výrobků 2/2  A4x2 

D.1.1 - 16 Výpis klempířských výrobků  A4 

D.1.1 - 17 Skladby nosných konstrukcí, stropů a střech  A4x2 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

Zemní a výkopové práce 

Před zahájením samotné výstavby objektu bude v celé ploše budoucího objektu 

sejmuta ornice v tloušťce 10mm. Ornice bude později využita na terénní úpravy. Před 

samotný zahájením výkopových prací budou provedeny sondy pro zjištění inženýrských 

sítí a inženýrsko-geologický průzkum pro zjištění stability a únosnosti podloží. Výkopy 

budou provedeny do hloubky 1,15m pod původní terén v místě nepodsklepeného 

objektu a do hloubky 3,32m po podsklepenou části objektu. Následně budou vykopány 

rýhy pro základy, rýhy jsou hluboké 0,75m. Výkop je nutno chránit proti povětrnostním 

vlivům a srážkám.  

 

Základy 

Objekt je založen na betonových pásech střídy C20/25, základy jsou navrženy pod 

všemi stěnami objektu. Základové pásy budou zaizolovány proti promrzání tepelnou 

izolací XPS Fibran Etics GF. Pod monolitickým železobetonovým schodištěm je také 

navržený základy o výšce 0,4m. Součástí základových pásu je také podkladní beton o 

tl. 200mm. 

 

Svislé nosné konstrukce  

Objekt je navrhnut z VPC bloků tl.240mm firmy Sendwix na lepidlo SX – zdící 

tenkovrstvá malta, vnitřní nosné zdivo je taktéž z VPC bloků. Součástí nosného systému 

je také vnitřní zeď ze ŽB tl. 150mm a vnitřní zeď z VPC bloků tl. 115mm. Vnější 

obvodové zdivo je zaizolováno minerální vlnou tl. 180mm a ve 2. NP tl. 160mm. Zdivo 

v suterénu je zaizolováno izolací XPS – Fibran Etics GF, která je chráněná proti zemní 

vlhkosti ochrannou geotextílii. Svislé nosné konstrukce byly posouzeny v programu 

Stavební fyzika – TEPLO 2011 a vyhovují požadavkům dle ČSN 73 0540 Tepelná 

ochrana budov ze dne 1. 11. 2011. 
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Skladba vnější nosné zdi v suterénu. 

Název Tl. (mm) 

Ochranná geotextílie 15 

Izolace XPS Fibran Etics GF 140 

Hydroizolace Elastodek 40S 5 

Vápenocementový kvádr + ZM 921 240 

Baumit jemná štuková vnitřní omítka 10 

 410mm 

 

Skladba vnější nosné zdi v 1.NP 

Název Tl. (mm) 

Venkovní omítka Baumit Styletop 10 

Penetrace základní PZ - 

Armovací vrstva LM711 + mřížka R131 5 

Izolace Rockwool Fasrock L 180 

Lepidlo LM 711 5 

Vápenocementový kvádr + ZM 921 240 

Baumit jemná štuková vnitřní omítka 10 

 450mm 

 

Skladba vnější nosné zdi ve 2.NP 

Název Tl. (mm) 

Dřevěný obklad - Dub 15 

Odvětrávaná mezera s nosným roštem 35 

Izolace Rockwool Fasrock L 160 

Lepidlo LM 711 5 

Vápenocementový kvádr + ZM 921 240 

Baumit jemná štuková vnitřní omítka 10 

 450mm 

 

Nenosné svislé konstrukce  

V objektu jsou navrženy zděné vnitřní příčky z vápenocementových bloků tl. 

115mm. VPC kvádry se pokládají na maltu LM 711. 
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Překlady   

Nad otvory v nosném zdivu jsou navrženy překlady SENDWIX DF, jejichž délka 

závisí velikosti otvoru, který musí být překlenut. Překlady se ukládají vždy s 

minimálním přesahem 150mm na každou stranu otvoru. Při větších vzdálenostech se 

překlady ukládají s přesahem 250mm. Nad prosklenou fasádou je navržený ŽB 

monolitický překlad, který je součástí stropní konstrukce. 

 

Schodiště  

Schodiště je navrženo jako dvouramenné železobetonové schodiště s dřevěnými 

nášlapnými stupni. Schodiště je založeno na betonovém pásu třídy C20/25. Nosnou 

konstrukci tvoří jedenkrát zalomená železobetonová deska, mezipodesta je uložená 

v nosné stěně.  

 

Střešní konstrukce  

Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou s vnitřním odvodněním. 

Zastřešení 1.NP je odvodněno vně. Nosnou konstrukci tvoří ŽB deska, ve které jsou 

navrženy prostupy pro instalaci střešního svodu. Střešní konstrukce byly posouzeny 

v programu Stavební fyzika – TEPLO 2011 a vyhovují požadavkům dle ČSN 73 0540 

Tepelná ochrana budov ze dne 1. 11. 2011. 

 

Skladba zastřešení nad 1.NP 

Název Tl. (mm) 

Prané říční kamenivo frakce 16-32mm 50 

Ochranná textilie Filtek 500 - 

HI Glastek 40 special mineral 4 

Separační textilie Filtek 500 - 

Spádové klíny EPS 100S 45-130 

Tepelná izolace EPS 100S 100mm 

Pás SBS Glastek 40 Special Mineral 4 

Penetrační emulze Dekprimer - 

Stropní konstrukce ŽB 250 

Baumit jemná štuková vnitřní omítka 10 

 465-550mm 

 



43 
 

Skladba zastřešení nad 2.NP 

Název Tl. (mm) 

Pás SBS Elastek 40 Special Dekor 4 

Samolepící pás SBS Glastek 30 sticker plus 4 

Spádové klíny EPS 100S 80-180 

TEpleně izolační desky EPS 100S 150 

Lepidlo PUK ( Insta – stick) - 

Pás SBS s AL vložkou Galstek AK40 mineral 100mm 

Penetrační emulze dekprimer - 

Stropní konstrukce ŽB 250 

Baumit jemná štuková vnitřní omítka 10 

 448-548mm 

 

Vodorovné nosné konstrukce  

Stropní konstrukce a konstrukce střešního pláště je tvořena ŽB deskou o tl. 250mm 

a skrytými průvlaky z válcovaných profilů, nesoucí nosnou stěnu ve 2.NP. Návrh 

Válcovaných profilů bude proveden statickým výpočtem. Vodorovné nosné konstrukce 

byly posouzeny v programu Stavební fyzika – TEPLO 2011 a vyhovují požadavkům 

dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov ze dne 1. 11. 2011. 

 

Podlahy  

Skladba podlah byla posouzena v programu TEPLO 2011 a vyhoví požadavkům na 

tepelnou techniku dle ČSN  73 0540 Tepelná ochrana budov ze dne 1.11.2011.  

Skladba podlahy na terénu 

Název Tl. (mm) 

Keramická dlažba 14 

Betonová mazanina se svař. Sítí 150/150 Ø 4 50 

A 500 H 3 

TI - Pěnový podlahový polystyren  100 

Hydroizolace Elastodek 40S 4 

Podkladní beton C20/25 200 

Původní terén  

 370mm 
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Název Tl. (mm) 

Laminátová podlaha 10 

Tlumící podložka + separační fólie PE 4 

Betonová mazanina se svař. Sítí 150/150 Ø 4 50 

A 500 H 3 

TI - Pěnový podlahový polystyren  100 

Hydroizolace Elastodek 40S 4 

Podkladní beton C20/25 200 

Původní terén  

 370mm 

 

Skladba podlahy na stropní konstrukci 

Název Tl. (mm) 

Keramická dlažba 14 

Lepící tmel – Baumit Disperz 6 

Penetrace Aquafin - 

Betonová mazanina se svař. Sítí 150/150 Ø 4 50 

Separační fólie PE  - 

Tepelná izolace Rigifloor 30 

Stropní konstrukce ŽB 250 

Baumit jemná štuková omítka vnitřní 10 

 360mm 

 

Název Tl. (mm) 

Laminátová podlaha 10 

Tlumící podložka 4 

Separační fólie PE - 

Betonová mazanina se svař. Sítí 150/150 Ø 4 50 

Separační fólie PE  - 

Tepelná izolace Rigifloor 30 

Stropní konstrukce ŽB 250 

Baumit jemná štuková omítka vnitřní 10 

 360mm 
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Skladba podlahy nad volným prostorem 

Název Tl. (mm) 

Laminátová podlaha 10 

Tlumící podložka 4 

Separační fólie PE - 

Betonová mazanina se svař. Sítí 150/150 Ø 4 50 

Separační fólie PE  - 

Tepelná izolace Rigifloor 30 

Stropní konstrukce ŽB 250 

Lepidlo LM 711 5 

Izolace Rockwool Fasrock L 180 

Armovací vrstva LM 711 + Mřížka R 131 5 

Penetrace základní PZ - 

Venkovní omítka Baumit Styletop 10 

 550mm 

 

 

Tepelná izolace, hydroizolace, geotextílie  

Objekt je zateplen izolací z minerální vlny Rockwool Fasrock L tl. 180mm a 

tl.160mm. Suterén je zateplen extrudovaným polystyrenem Fibran etics GF o tl. 140mm. 

V objektu je navržena hydroizolace proti vzlínající vodě a jako parozábrana ve 

střešní konstrukci a hlavní hydroizolace ve střešní konstrukci. Součástí skladeb jsou také 

použity ochranné geotextílie jak ve střešní konstrukci proti poškození izolace říčním 

kamenivem tak také na obvodovém plášti umístěném v suterénu pro ochranu tepelné 

izolace proti zemní vlhkosti. 

 

Omítky  

Vnitřní i venkovní omítky jsou navrženy od firmy Baumit. Venkovní omítka je bílé 

barvy se škrábanou texturou, ve výšce 400mm nad terénem je použitá silikonová omítka 

z důvodu odstřikující vody, omítka je také bílé barvy se škrábanou texturou. 
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Obklady  

Ve druhém nadzemním podlaží je navržený dřevěný obklad – Dub světly, ošetřený 

venkovním transparentním nátěrem. V interiéru je také navržený keramický obklad. 

Obklad je umístěn v místnosti WC a komory v 1.NP, kde keramický obklad dosahuje 

výšky 1 300mm. V místnosti kuchyně v 1.NP je také keramický obklad ve výšce 600mm 

nad zemí za kuchyňskou linkou do výšky 800mm. V koupelně umístěné ve 2.NP je 

obklad v celé výšce místnosti.  

 

Truhlářské výrobky  

Výrobky jsou navrženy z materiálu Dub světlý, ošetřen ochranným transparentním 

nátěrem.  Přesný výpis truhlářských výrobků viz. V.Č. D.1.1 - 14, D.1.1 - 15 

 

Klempířské výrobky  

Výrobky jsou navrženy z mědi, přírodní barvy. Přesný výpis klempířských výrobků 

viz. V.Č. D.1.1 - 16 

 

Vnější úpravy  

Přístupový chodník, příjezdová komunikace a terasa je navržena z dlažby 

maloformátových dílů kladených do pískového lože. Dlažba bude upřesněna při 

provádění stavby a bude respektováno přání investora. 

 

b) podrobný statický výpočet 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

c) Výkresová část 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem bakalářské práce. 
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D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

a) technická zpráva 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

b) Výkresová část 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

Není předmětem bakalářské práce. 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

předpisů 

Součástí projektové dokumentace 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Není předmětem bakalářské práce. 
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ZÁVĚR 

Předmětem mé bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby, jež vycházela z architektonické studie rodinného domu vypracované v rámci 

Ateliérové tvorby II. ve druhém ročníku studia. Dalším podkladem pro bakalářskou práci byla 

zpracovaná dokumentace pro stavební povolení v předmětu Ateliérové tvorba Va. 

Rodinný dům je navržen na rovném pozemku majitele budoucí stavby, jedná se o objekt, 

který bude sloužit převážně pro funkci bydlení, nicméně je zde umístěný také ateliér pro 

případnou práci majitele objektu jako projektanta. Stavba je navržena tak, aby její obytné 

místnosti byly orientované pokud možno na jižní a východní stranu, ostatní místnosti včetně 

garážového stání jsou orientovány na sever. Pro daný rozsah bakalářské práce byl objekt 

částečně podsklepen, a nejedná se o trvale obytnou část domu. Objekt je navržený v klidné a 

okrajové části obce Hrabová, okres Ostrava – město. V původním zadání v Ateliérové tvorbě 

II. byl pozemek fiktivní a jediným jeho požadavkem byly rozměry a rovinný terén, pro 

bakalářskou práci jsem si vyhlédla pozemek, který byl původním požadavkům co nejblíže. 

Stavba je navržena v souladu s platnými zákony, normami a vyhláškami na území ČR.  



50 
 

SEZNAM VÝKRESŮ 

Situační výkresy 

C.2 Architektonická situace 1:200 A4x2 

C.3 Koordinační situace 1:200 A4x2 

 

Výkresová část dokumentace 

D.1.1 - 01  Půdorys základů 1:50 A4x8 

D.1.1 - 02 Půdorys 1.S 1:50 A4x2 

D.1.1 - 03 Půdorys 1.NP 1:50 A3x3 

D.1.1 - 04 Půdorys 2.NP 1:50 A3x3 

D.1.1 - 05 Řez A1 – A1I 1:50 A4x4 

D.1.1 - 06  Půdorys – strop nad 1.S 1:50 A4x2 

D.1.1 - 07 Půdorys – strop nad 1.NP 1:50 A3x3 

D.1.1 - 08 Půdorys – strop nad 2. NP 1:50 A3x3 

D.1.1 - 09 Půdorys střechy 1:50 A3x3 

D.1.1 - 10 Pohledy – Sever, Jih 1:50 A3x3 

D.1.1 - 11 Pohledy – Východ, Západ 1:50 A4x4 

D.1.1 - 12 

D.1.1 - 13 

Detail A  

Detail B 

1:5 

1:5 

A4x2 

A4x2 

D.1.1 - 14 Výpis truhlářských výrobků 1/2  A4x2 

D.1.1 - 15 Výpis truhlářských výrobků 2/2  A4x2 

D.1.1 - 16 Výpis klempířských výrobků  A4 

D.1.1 - 17 Skladby nosných konstrukcí, stropů a střech  A4x2 

D.1.1 - 18 Vizualizace objektu  A4x2 

 

Dokladová část 

E.1 Vytyčovací výkres 1:200 A4x2 
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SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ 

Knižní tituly: 

NEUFERT, E.: Navrhování staveb. Praha: Consultinvest, 2000 

DOSEDĚL, A. a kol.: Čítanka výkresu ve stavebnictví, Praha: Sobotáles, 2004 

NOVOTNÝ, J.: Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník: Konstrukční cvičení pro 

3. a 4. ročník SPŠ stavebních. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 2007 

CECH KLEMPÍŘŮ, POKRÝVAČŮ A TESAŘŮ: Základní pravidla pro navrhování a 

realizaci plochých střech a hydroizolace spodní stavby. Vyd. 1. Praha: Cech klempířů, 

pokrývačů a tesařů ČR, 2003 

ŠUBRT, R a VOLF, M.: Stavební detaily: Tepelné mosty. 1. vyd. Praha: Grada, 2002 

 

Zákony, normy, vyhlášky: 

Zákon č. 185/2001S., o odpadech 

Vyhláška č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb (změna 62/2013) 

Vyhláška č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

Vyhláška 268/2006Sb., o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Vyhláška 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

ČSN 01-3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0540-2: požadavky, Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb 

 

E – learning 

http://fast10.vsb.cz/perina/ps1esf/ 

http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps2/index.html 

http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps3/ 

http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps4/ 

 

Internetové stránky 

http://www.cuzk.cz/ 

http://www.sendwix.cz/ 
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https://www.dek.cz/pobocka-ostrava/ 

http://www.stavebnistandardy.cz/ 

http://www.cad-detail.cz/ 

http://portal.gov.cz/portal/obcan/ 

http://www.geologicke-mapy.cz/radon/ 

https://www.ostrava.cz/cs 

http://www.tzb-info.cz/ 

http://www.rockwool.cz/ 

http://www.baumit.cz/ 

http://www.vekra.cz/ 

 


