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ůnotace: 

KAŠÍK Luboš, Rodinný dům a architektonický ateliér v Ostravě-Martinově, Bakalářská 

práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 42 stran, 2015, vedoucí 

práce: Ing. arch. Milena Vitoulová 

Bakalářská práce a její obsah řeší návrh stavby rodinného domu s přidruženou provozovnou 

architektonického ateliéru v Ostravě-Martinově. Cílem návrhu bylo vytvořit komfortní 

bydlení pro čtyřčlennou rodinu architekta a objekt sídla jeho architektonického studia. Obě 

hmoty vytvářejí kompaktní homogenní celek, který tvoří přirozené nároží plánované 

zástavby rodinných domů. 

Klíčová slova: 

Rodinný dům, architektonický ateliér, Ostrava-Martinov, keramický systém Porotherm, 

sedlová střecha, kompozitní fasáda 

 

ůbstract: 

KAŠÍK Luboš, Detached house and architectural studio in Ostrava-Martinov, Bachelor 

Thesis, VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of 

Architecture, 42 pages, 2015, Thesis tutor: Ing. arch. Milena Vitoulová 

The content of this bachelor thesis solves the design of detached house with associated 

architectural studio in Ostrava-Martinov. The goal of the design it to make comfortable 

living for 4 headed family of an architect and a workshop of his own. Both masses make 

compact and homogeneous complex, which forms natural corner of planned development 

of other detachement houses 

Key words: 

Detached house, architectural studio, Ostrava- Martinov, ceramic system Porotherm, gabled 

roof, composite facade 
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SEZNůM POUŽITÉHO ZNůČENÍ:  
 

DSP – dokumentace pro stavební povolení 

Kč - korun českých  

NN - nízké napětí  

RD - rodinný dům  

mm - milimetry  

m - metry  

DN - dimenze potrubí  

p. č. - parcelní číslo  

m2 - metr čtvereční  

m3 - metr krychlový  

tl. - tloušťka  

Sb. - sbírka  

resp. - respektive  

U - součinitel prostupu tepla [W/(m2K)]  

NP - nadzemní podlaží  

ER - elektrický rozvaděč  

ZRN - základní rozpočtové náklady  

SO - stavební objekt 

Arch. – architektonický 
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ÚVOD 
 

Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro stavbu Rodinného domu s ateliérem 

architekta v Ostravě Martinově podle vyhlášky 4řř/2006 Sb. o dokumentaci staveb v rozsahu 

částečné dokumentace pro provádění staveb. Jako podklad pro vypracování sloužila 

architektonická studie z předmětu Ateliérová tvorba I a také dokumentace pro stavební povolení 

z předmětu Ateliérový tvorba Va. 

 

Hlavním cílem bylo vytvořit pohodlné bydlení pro čtyřčlennou rodinu architekta s přidruženou 

provozovnou ateliéru, která by svou koncepcí i hmotou navazoval na objekt  RD, vhodně ho 

doplňovala a zároveň reprezentovala dílo architekta v mezích místně platné legislativy. 

 

Bakalářská práce obsahuje dvě části - část textovou a část výkresovou. Textová část obsahuje 

průvodní a technickou zprávu dle vyhlášky č. 4řř/2006 Sb. v rozsahu pro projektovou 

dokumentace pro provádění staveb. Výkresovou část tvoří výkresy stavební dokumentace a 

výkresy s pro architektonickou specializaci. 
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ů. PR VODNÍ ZPRÁVů  
ů.1. Identifikační údaje  

ů.1.1. Údaje o stavbě  

aě Název stavby  
  

Název stavby:         Rodinný dům a architektonický ateliér  

 

bě Místo stavby  
   

Místo stavby:  Moravskoslezský kraj 

Obec:  Ostrava (554Ř21)  

Katastrální území:  Martinov ve Slezsku (714534)  

Parcelní číslo:   

Stavební úřad: 

Druh stavby: 

Předmět dokumentace: 

324ř/6Ř  

Ostrava 

Novostavba 

Dokumentace pro provádění stavby 

 

ů.1.2. Údaje o stavebníkovi  

Stavebník:   Ondřej Chvála 

Adresa: Gellnerova 1326, 2ř3 01, Mladá Boleslav  

Kontakt: e-mail: ondrej.chvala@gmail.com 

  

ů.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace  

Projektant:   Luboš Kašík 

 Student FAST VŠB-TU Ostrava 

Adresa: Jabkenice 74, 2ř4 45, Jabkenice  

Kontakt: tel.: +737 156 136 

 e-mail: lubos.trawn@gmail.com 

 

ů.2. Seznam vstupních podkladů  

- dokumentace pro stavební povolení (att I) 

- prohlídka pozemku zaměřená na jeho situování a přístupnost  
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- kopie katastrální mapy  

- platná legislativa  

 

ů.3. Údaje o území  

aě Rozsah ešeného území  
Parcelní číslo: 324ř/6Ř* 

Výměra [m2]: 15Ř1.Ř 

Katastrální území: Martinov ve Slezsku 

Číslo LV: 1472 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Stavba na parcele: Žádná 

 

Vlastnické právo  
Jméno/název:  Ondřej Chvála 

Adresa:  Gellnerova 1326, 2ř3 01, Mladá Boleslav 

Způsob ochrany nemovitosti:  

Seznam BPEJ: 

Zemědělský půdní fond.  

64300 

Omezení vlastnického práva:  Nejsou omezení vlastnických práv  

Jiné zápisy: Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.  

 

* parcela byla od vypracování dokumentace pro stavební povolení r. 2011 rozparcelována pro 

developerské využití, tato dokumentace pracuje stavem v době vypracování studie. 

 

bě Údaje o ochraně území podle jiných právních p edpisů  
 

Dotčené území neleží v chráněném území.  

 

cě Údaje o odtokových poměrech  
Dotčené území odvodňuje Plesenský potok, který se nachází 300m od hrany pozemku. Ten je 

pravostranným přítokem řeky Opavy, která patří do povodí Odry 

 

dě Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  
Stavba je navržena v souladu s platným územním plánem obce Ostrava.  



15 
 

 

eě Údaje o souladu s územním rozhodnutím  
Není předmětem bakalářské práce. 

 

fě Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  
V době vypracování architektonické studie v roce 2011, sloužící jako podklad řešení bakalářské 

práce, byla řešená parcela součástí větší parcely využívané pro zemědělské účely a měla se stát 

předmětem developerské výstavby. V současné době je její využití stavebního charakteru, avšak 

odlišné dispozice tvarové i plošné. Bakalářská práce počítá se zachování původního dělení a 

změnou jejího využití na stavební účely. 

 

gě Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
Není předmětem bakalářské práce. 

 

hě Seznam výjimek a úlevových ešení  
Nejsou uplatněny žádné výjimky a úlevová řešení.  

 

iě Seznam souvisejících a podmiňujících investic  
Nejsou žádné související ani podmiňující investice. 

 

jě Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  
Pozemek parcelní číslo 324ř/6Ř, katastrální území Martinov ve Slezsku. Stavbou nebudou 

dotčeny sousední pozemky.  

 

ů.4. Údaje o stavbě  

aě Nová stavba nebo změna dokončené stavby  
S0 01 – Rodinný dům   - novostavba 

S0 02 – Architektonický ateliér  - novostavba 

   

bě Účel užívání stavby  
Objekt bude používán jako bydliště pro architekta jeho rodinu, s přidruženým pracovištěm – 

architektonickým ateliérem. 

 

cě Trvalá nebo dočasná stavba  
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Jedná se o stavbu trvalou.  

 

dě Údaje o ochraně stavby podle jiných právních p edpisů  
Stavba objektu nezasahuje do žádných ochranných pásem.  

 

eě Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

Objekt architektonického ateliéru je řešen v souladu s vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Obecné požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 26Ř/200ř Sb. jsou v dokumentaci 

dodrženy. Objekt RD není řešen jako bezbariérový. 

 

fě Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních p edpisů  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

gě Seznam výjimek a úlevových ešení  
Nejsou uplatněny žádné výjimky a úlevová řešení.  

  

hě Navrhované kapacity stavby  
SO 01 (RD) -Zastavěná plocha:  145 m2 

   -Obestavěný prostor:  7ř7,ř m3 

 

SO 02 (atelier) -Zastavěná plocha:  113,7 m2 

   -Obestavěný prostor:  63ř,Ř m3 

 

iě Základní bilance stavby  
Potřeba energií bude pokryta přípojkou elektrické energie a vodovodu z veřejné sítě 

pod přilehlou komunikací. Odpadní vody budou likvidovány předepsaným způsobem, 

dešťová voda bude zasakována trativody na ploše pozemku. 

 

jě Základní p edpoklady výstavby  
Předpokládané zahájení stavby je 30.5.2015, stavební práce proběhnou v jedné etapě. 

Předpokládané dokončení je 15. ledna 2016 
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kě Orientační náklady stavby  
Orientační propočet stavby rodinného domu byl stanoven odhadem dle JKSO 

(Jednotná klasifikace stavebních objektů), hodnoty čerpány z Cenových ukazatelů ve 

stavebnictví pro rok 2015 na internetových stránkách www.stavebnistandardy.cz. Orientační 

cena za 1m3 je rovna 5121 Kč bez DPH. Při obestavěném prostoru 1437,7 m3 činí tedy orientační 

cena 7 360 000 Kč bez DPH 

 

ů.5. Členění stavby na objekty a technické a technologické za ízení  

S0 01 – Rodinný dům   - novostavba 

S0 02 – Architektonický ateliér  - novostavba 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů  
 

B.1. Popis území  

aě Charakteristika stavebního pozemku  
Stavební pozemek se nachází na parcele č. 324ř/6Ř v katastrálním území Martinov ve Slezsku. 

Pozemek je klasifikován jako rovný (do 3°) ve směru od SSZ k JJV. V době tvorby projektové 

dokumentace byla parcela nevyužívaná, před developerskou zástavbou. V současné době je 

pozemek rozparcelován jiným způsobem než dříve, tato dokumentace proto staví na předchozím 

stavu. Pozemek je zatravněný, nenacházejí se na něm žádné stavební objekty. Přístup k pozemku 

je z jižní strany po komunikaci uvažované v DSP. 

 

bě Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
V rámci zpracování PD byla provedena prohlídka parcely. Na staveništi se před započetím 

výstavby provedou potřebné sondy k orientačnímu zjištění složení zeminy a následnému vypočtení 

únosnosti zkoumaného vzorku zeminy. Na řešeném území je nízký stupeň výskytu radonu. 

 

cě Stávající ochrana a bezpečnostní pásma  
V blízkosti staveniště se nachází chráněná plocha "Martinovský mokřad". Stavba objektu však 

do něho nijak nezasahuje. 

 

dě Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
Stavba se nenachází v záplavovém ani na poddolovaném území. 

  

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

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, okolí nebude narušeno a není 

nutná jeho ochrana, odtokové poměry se nemění.  

 

fě Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin  
Stavbou nevznikají požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.  

 

gě Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa  

Stavbou nevznikají požadavky na zábor ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa.  
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hě Územně technické podmínky  
Napojení technické infrastruktury a dopravní napojení vychází z navržené komunikace 

spojující oblast výstavby s ulicí Martinovskou. V této navržené komunikaci jsou vedeny 

inženýrské sítě kanalizace DN300, elektrické energie NN a vodovodní řád DN 100. 

 

iě Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice  
Předpokládané zahájení stavby je 30.5.2015, stavební práce proběhnou v jedné etapě. 

Předpokládané dokončení je 15. ledna 2016. V rámci výstavby není uvažováno s žádnými 

vedlejšími souvisejícími podmínkami, či investicemi nutnými pro realizaci projektu. 

 

B.2. Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Projekt zahrnuje dva stavební objekty. Objekt RD pro 4 člennou rodinu o obestavěné ploše 145 

m2 a objekt provozovny architektonického ateliéru o zastavěné ploše 113,7 m2. Mezi objekty se 

nachází pergola pro kryté stání automobilu a z východní strany objektu ateliéru přiléhá parkovací 

plocha pro návštěvníky s kapacitou 10 stání, z nichž jedno je stání pro invalidy. 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické ešení  

aě Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení  
Projektovaná stavba je v souladu s platným územním plánem obce Ostrava-Martinov. Územní 

regulace předepsala objektu podélný půdorys a sedlovou střechu. Parcela se nachází na okraji 

území určeného k zástavbě a svou orientací stavebních objektů do „L“ ji pomyslně ukončuje, 

zároveň tak tvoří nároží zamýšleného napojení vnitřní komunikace severo-západním směrem. 

Orientace architektonického ateliéru kolmo k budově RD také odděluje soukromou zóny dvoru 

RD od veřejné zóny parkovacích stání ateliéru. Oba objekty jsou dvoupatrové, kde 2NP je obytné 

podkroví. 

 

bě ůrchitektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení  
Objekt RD i arch. ateliér vychází z prostého podélného podélného půdorysu se sedlovou 

střechou sklonu 40°, typického pro českou vesnickou zástavbu. Tyto parametry byly také pevně 

určeny územní regulací.  
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Materiálové řešení kombinuje klasický vzhled dřeva na fasádě, v podání kompozitního obkladu 

Twinson premium v barvě antracit ADS 703, s moderní plechovou krytinou Satjam v barvě světle 

šedé RAL 7035.  Okna jsou hliníková firmy FINSTRAL v odstínu antracitová šedá Sablé Řř3 

 

B.2.3. Celkové provozní ešení, technologie výroby  

První nadzemní patro objektu RD obsahuje vstupní a úložné prostory navazující na hlavní 

obytný prostor slučující obývací pokoj, kuchyň a jídelnu. Do spojovací chodby mezi tímto 

prostorem a garáží ústí technické zázemí domu. V druhém nadzemním patře se nachází soukromá 

část: Pokoje dětí, ložnice rodičů, koupelna a šatna. 

 

Objekt architektonického ateliéru má v prvním nadzemním podlaží situováno pracoviště 

ateliéru s přilehlým skladem a kuchyňkou. Ze spojovací chodby je přístupná přímo od hlavního 

vchodu konferenční místnost. Schodištěm na galerii se dostáváme do druhého nadzemního patra a 

kanceláře učetní. 

 

Součástí projektované stavby nejsou výrobní technologie. 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby  

Přístup a pohyb po prvním nadzemním patře arch. ateliéru je řešen v souladu s vyhláškou č. 

3řŘ/200ř Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Objekt RD není řešen jako bezbariérový 

 

B.2.5. Bezpečnost p i užívání  

Stavba nevyžaduje žádné speciální bezpečnostní opatření při jejím užívání. Při návrhu byly 

dodrženy předpisy uvedené ve vyhlášce č. 26Ř/200ř Sb, o technických požadavcích na stavby § 

15. Materiály použité na stavbu jsou certifikovány a při stavbě budou použity předepsané postupy 

a technologie udávané výrobcem materiálu. Rozvodná soustava je chráněna přepěťovým jističem. 

Na obou objektech je nainstalován hromosvod proti případnému zásahu bleskem. Návrh jímací 

soustavy není předmětem bakalářské práce. 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů  

aě Stavební, konstrukční a materiálové ešení  
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Objekt RD i architektonického ateliéru využívají totožné stavební technologie a materiály 

z důvodu logické ucelenosti a úspory finančních prostředků. Objekty jsou nepodsklepené, 

založené na pásech tloušťky 500m z prostého betonu C16/20 XF2 v nezámrzné hloubce. V celé 

ploše objektů je pak podkladní betonová deska tloušťky 150mm vyztužená při horním povrchu.  

Obvodové svislé konstrukce jsou z Porothermu 44T Profi, zděné na maltu pro tenké spáry 

Porotherm Profi, s fasádou z kompozitních prken systému Twinson Premium kotvené na dřevěný 

rošt tvořící provětrávanou fasádu. Nosná vnitřní stěna je tvořena tvárnicemi Porotherm 30 Profi 

na maltu Porotherm Profi a vnitřní nenosné příčky jsou zděny tvárnicemi Porotherm 11,5 Profi. 

Vodorovné konstrukce jsou rovněž systému Porotherm - nosníky Pot a vložky Miako 

s dobetonávkou v celkové tloušťce 250mm. 

Střešní konstrukce je tvořena krokevní soustavou. Lepené krokve jsou kotveny přímo do 

pozednicového věnce pro zabránění přenosu vodorovných sil, jelikož kleštiny jsou upevněny těsně 

pod vrcholem krovu, aby spodní zateplení krovu umožnilo vytvořit čistý podhled.  

Způsoby řešení jednotlivých konstrukčních detailů jsou specifikovány v přiložených detailech 

stavebních konstrukcí a skladeb.     

 

bě Mechanická odolnost a stabilita  
Při návrhu všech konstrukcí v objektu bylo dbáno na respektování platných norem a předpisů. 

Veškeré užité materiály a konstrukce tyto požadavky splňují a zaručují předepsanou životnost 

vzhledem ke všem druhům zatížení v průběhu výstavby i užívání objektu. Jsou dimenzovány tak, 

aby nedocházelo k nadměrným průhybům a deformacím. 

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických za ízení  

aě Technické ešení  
Vytápění objektu je řešeno pomocí deskových radiátorů a podlahového topení. Zdrojem tepla 

v RD je elektrický kotel v technické místnosti v 1.NP. Objekt arch. ateliéru využívá topná tělesa 

zabudovaná do deskových radiátorů. Elektrické rozvody budou provedeny kabely s měděnými 

vodiči vedené v drážkách. Objekt bude osazen standardními osvětlovacími tělesy. Pro stavbu jsou 

navrženy rozvody teplé i studené vody trubními rozvody z PVC trubek. Potrubí splaškové 

kanalizace bude provedeno z PVC trubek. Odpad bude odveden novou přípojkou do veřejné 

kanalizace. 

 

bě Výčet technických a technologických za ízení  
Není předmětem bakalářské práce 
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B.2.Ř. Požárně bezpečnostní ešení  

aě Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků  
Není předmětem bakalářské práce. 

 

bě Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti  
Není předmětem bakalářské práce. 

 

cě Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 
na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  

Objekt díky použití cihelných tvárnic a stropního systému Porotherm vykazuje vysokou požární 

odolnost. Požární riziko představuje pouze dřevěný krov. 

 

dě Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest  
Z prvního nadzemního patra se lze evakuovat vícečetnými únikovými východy. Objekt RD má 

tři únikové východy rozmístěné po celém obvodu stavby a umožňují tak únik za jakékoliv části 

objektu. Objekt ateliéru má dva východy v protilehlých stěnách spojujících však stejnou chodbu. 

Z druhého nadzemního patra se lze evakuovat pouze schodištěm. 

 

eě Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru  
Objekt splňuje minimální odstupové vzdálenosti od okolních staveb a také odstup od 

komunikace. Za požárně nebezpečné prostory jsou považovány technická místnost a kuchyň. 

 

fě Zajištění pot ebného množství požární vody, pop ípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnit ních a vnějších odběrných míst  

V objektu RD i ateliéru je u vchodu umístěn hasící přístroj, dále pak po jednom v technické 

místnosti  a garáži RD. 

 

gě Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu Ěp ístupové komunikace, zásahové 
cestyě  

Případný vznik požáru je hašen pomocí Hasičského záchranného sboru v Ostravě. Přístupová 

komunikace umožňuje příjezd i požárních zásah veškerému typu hasicí techniky. 
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hě Zhodnocení technických a technologických za ízení stavby Ěrozvodná potrubí, VZT 
za ízeníě  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

iě Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními za ízeními 
Není předmětem bakalářské práce. 

 

jě Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek  
Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.2.ř. Zásady hospoda ení s energiemi  

aě Kritéria tepelně technického hodnocení  
Navržené konstrukce splňují normou 730540-2 požadované kritéria.   

 

bě  Posouzení použití alternativních zdrojů energií  
Není předmětem bakalářské práce. 

  

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

Ve všech obytných místnostech je možné klasické větrání otevřením oken. Garáž je 

odvětrávána křížem větracími otvory předepsaného průměru a plochy. Každá obytná místnost je 

přirozeně osluněna oknem, míra denního oslunění splňuje požadavky dle platné normy. Objekt 

bude zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, na kterou bude napojen vodovodní 

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

 

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

aě Ochrana p ed pronikáním radonu z podloží  
V rámci stavebního pozemku je ohrožení radonem klasifikování jako nízké, jako ochrana tedy 

postačí běžné živičné hydroizolace proti pronikání radonu. 

 

bě Ochrana p ed bludnými proudy 
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V rámci stavebního pozemku nebyly zjištěny žádné negativní vlivy bludných proudů. Všechny 

kovové prvky budou řádně uzemněny a budou použita řešení, která zamezí poškození konstrukcí 

a zařízení vlivem bludných proudů. 

 

cě Ochrana p ed technickou seizmicitou  
Lokalita stavebního pozemku není ovlivněna technickou seizmicitou. 

 

dě Ochrana p ed hlukem  
Lokalita není zasažena žádným zdrojem hluku v okolí, který by převyšoval hodnoty předepsané 

platnou normou. Nejbližší silniční s vyšším provozem automobilové a nákladní dopravy je 

vzdálena 100 metrů a od hluku kryta mezilehlou zástavbou. 

 

eě Protipovodňová opat ení  
Lokalita není ohrožena povodněmi, není tedy třeba řešit protipovodňová opatření. 

 

B.3. P ipojení na technickou infrastrukturu  

aě Napojovací místa technické infrastruktury  
Veškeré veřejné inženýrské sítě jsou vedeny v nedaleké komunikaci ulice Martinovská. Odtud 

budou vedeny navrženou spojovací komunikací. Na hranici stavební parcely budou vyvedeny 

odbočky z vedení sítě elektrické energie, kanalizace a vodovodu, ke kterým budou vyhotoveny 

přípojky vedené v zemi až k navrhovanému objektu. Na hranici pozemku stavebník vyhotoví 

revizní šachtu kanalizace, vodoměr s hlavním uzávěrem vody, elektroměr s rozvaděčem. 

 

bě P ipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
Pro připojení objektu na výše uvedené sítě technické infrastruktury je nutné zhotovit přípojky 

dle příslušných norem. Návrh jednotlivých přípojek není předmětem bakalářské práce. Jejich 

předběžné umístění je vyznačeno na výkresu C3-Koordinační situace v příloze. 

 

B.4. Dopravní ešení  

aě Popis dopravního ešení  
K objektu RD bude vyhotovena příjezdová cesta ke garážovému a krytému garážovému stání 

pod přístřeškem. K objektu arch. ateliéru  přiléhá nekrytá parkovací stání pro 10 automobilů. 

 

bě Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
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Součástí projektu architektonické studie bylo navržení příjezdové cesty k novému bloku 

stavebních parcel (vyznačena na výkresech C3-Koordinační situace a C5-architektonická situace), 

která tyto pozemky spojí s ulicí Martinovskou. Tato komunikace přiléhá ke stavební parcele 

z jihovýchodní strany a navazuje na vjezd do parkoviště architektonického ateliéru a příjezdovou 

cestu pro osobní automobil ke garáži a krytému garážovému stání u objektu RD. Dále bude tato 

komunikace označena jako „vnitrobloková komunikace“ z důvodu její centrální polohy v bloku 

nové zástavby rodinných domů. 

 

 

B.5. ešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

aě Terénní úpravy  
Vzhledem k rovinnému charakteru stavebního pozemku nejsou potřeba výraznější terénní 

úpravy. V místě stavby bude provedeno sejmutí ornice a vyhloubení základových pásů. Odkopaný 

terén může být použit podle rozhodnutí stavebníka pro okrasné terénní úpravy, či zlikvidovány na 

skládku. 

  

bě Použité vegetační prvky  
V současné době je parcela bez vegetačních prvků. Projekt počítá s vysázením okrasné zeleně 

viz výkres C5-Architektonická situace 

 

cě Biotechnická opat ení  
Není předmětem bakalářské práce. 

 

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

aě Vliv na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Dešťová voda bude zasakována na 

pozemku trativody, odpadní voda bude odvedena do veřejné kanalizace. Svoz komunálního 

odpadu bude zajištěn společností OZO.  

 

bě Vliv na p írodu a krajinu Ěochrana d evin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů apod.ě, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Pozemek byl vyňat ze zemědělského 

půdního fondu pro výstavbu nových objektu. 
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cě Vliv na soustavu chráněných území NůTURů 2000  
Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 

 

dě Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího ízení nebo stanoviska EIů  
Není předmětem bakalářské práce 

 

eě Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních p edpisů  

Výstavbou nejsou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Stavba je součástí 

nové výstavby rodinných domů, které se napojují na nové přípojky. 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva  

 

Navrhovanou výstavbou nebudou negativně ovlivněna žádná hlediska ochrany obyvatelstva.  

 

B.Ř. Zásady organizace výstavby  

aě Pot eby a spot eby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění  
Zajištění vody a elekt iny 
Na hranici pozemku stavby jsou vyvedeny přípojky inženýrských sítí plynu, elektřiny, vody a 

jednotné kanalizace. Na tyto bude stavba a objekty zařízení staveniště napojeny. 

 

bě Odvodnění staveniště  
Přirozeným vsakováním 

 

cě Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Napojení bude zajištěno navrženou vnitřní komunikací spojující staveniště s hl. ulicí 

Martinovskou. Na hranici pozemku stavby jsou vyvedeny přípojky inženýrských sítí plynu, 

elektřiny, vody a jednotné kanalizace. Na tyto bude stavba a objekty zařízení staveniště napojeny. 

 

dě Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude 

způsobeno hlukem a prašností při stavební činnosti. Pro zajištění minimálního zhoršení stávajícího 

životního prostředí je nutno při stavebních pracích provádět kropení materiálu, a to i při nakládání 
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na dopravní prostředky. Dodavatel stavby musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot 

způsobených staveništní dopravou. V době od 21oo do 7oo musí být dodržován noční klid.  

Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění komunikací, jejich odvodňovacích zařízení a 

poškození nebo zakrytí dopravního značení. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky od 

nečistot způsobených staveništní dopravou.  

 

eě Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin  
Veškeré stavební práce budou prováděny na území staveniště v dostatečné vzdálenosti od jeho 

okraje, není tedy nutná ochrana jeho okolí. Projekt neklade požadavky na žádné související 

asanace, demolice, ani kácení dřevin. 

 

fě Maximální zábory pro staveniště Ědočasné/trvaléě  
Stavba probíhá na pozemku stavebníka.  

 

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

Není předmětem bakalářské práce. 

 

hě Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin  
Není předmětem bakalářské práce. 

 

 

iě Ochrana životního prost edí p i výstavbě  
Není předmětem bakalářské práce. 

 

jě Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 
koordinátora BOZP podle jiných právních p edpisů  

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

pracujících ve stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající ze Zákona č. 262/2006 Sb, Zákoníku 

práce, především pak ustanovení části páté – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Zákona č. 

30ř/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a Nařízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Na stavbě mohou 

pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci na 

stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. 

Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí dodavatel. V případě 
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běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomocí přímo na staveništi. Pro tyto 

účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném 

místě lékárnička, která musí být pravidelně kontrolována a doplňována. Těžší úrazy budou po 

provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí 

první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě. Pracoviště musí být při práci 

mimo denní dobu, nebo když si to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno. Musí být 

viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, plynárna, vodárna, 

policie). Staveniště v místech výskytu musí být opatřeno výstražnými tabulkami (zákaz vstupu, 

nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud, atd.). Je zakázáno všem osobám donášet a požívat alkoholické 

nápoje na staveništi. Staveniště bude uzamykáno proti vstupu nepovolaných osob. Dodavatel je 

povinen zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých staveb podle 

zák.133/Ř5 Sb. a Vyhlášky č. 37/Ř6 Sb. o požární ochraně, a ve znění novelizací těchto předpisů. 

V projektu zařízení staveniště, který zpracovává dodavatelská organizace, je třeba dodržovat 

citovaný zákon a vyhlášku a vyřešit v projektu problematiku požární ochrany objektů zařízení 

staveniště (situování, konstrukce, proluky mezi objekty ZS) dle platných ČSN 730Ř02, ČSN 

730Ř40, ČSN 730Ř44, ČSN 730Ř33, ČSN 650201, ČSN 7Ř304 a norem navazujících. Během 

výstavby jsou dodavatelé a investor povinní dodržovat veškeré požární a bezpečnostní opatření na 

jednotlivých pracovních úsecích zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí 

(svaření, broušení apod.).  

Zvýšenou pozornost nutno věnovat staveništní elektroinstalaci. Protipožární zajištění stavby 

bude konzultováno před jejím zahájením s místně příslušným HZS.  

 

kě Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
Není předmětem bakalářské práce. 

 

lě Zásady pro dopravní inženýrská opat ení  
Není předmětem bakalářské práce. 

 

mě Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby Ěprovádění stavby za provozu, 
opat ení proti účinkům vnějšího prost edí p i výstavbě apod.ě  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

ně Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Předpokládané zahájení stavby je 30.5.2015, stavební práce proběhnou v jedné etapě. 

Předpokládané dokončení je 15. ledna 2016. 
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  C. SITUůČNÍ VÝKRESY 
 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

Není předmětem bakalářské práce 

 

C.2 Celkový situační výkres 

Není předmětem bakalářské práce 

 

C.3 Koordinační situační výkres 

Obsažen v přílohách (výkresová část) 

 

C.4 Vytyčovací výkres 

Obsažen v přílohách (výkresová část) 

 

C.5 ůrchitektonická situace 

Obsažen v přílohách (výkresová část) 
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D. DOKUMENTůCE STůVEBNÍCH OBJEKT , 
INŽENÝRSKÝCH ů TECHNOLOGICKÝCH Zů ÍZENÍ  

 

D.1. Účel objektu  

Předmětem projektu je návrh objektu rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu architekta a 

přidruženého objektu provozovny architektonického ateliéru. Objekty jsou nepodsklepené, mají 

podélný půdorys vzájemné kolmo orientovaný a sedlovou střechu o sklonu 40°. Pultová střecha 

zádveří má sklon 10°. Obestavěný prostor RD je 7ř7,ř m3, obestavěný prostor arch. ateliéru je 

63ř,Ř m3. 

 

D.2. Zásady ešení objektu  

 

D.2.1. ůrchitektonické ešení  

Architektonické řešení obou objektů bylo řešeno ve vztahu k okolí a k místně platné legislativě, 

především regulačního plánu, který předepsal podélný půdorys a sedlovou střechu sklonu 35-45° 

 

Oba objekty jsou dvoupodlažní, nepodsklepené, se sedlovou střechou o sklonu 40° se stejnou 

výškou podlaží i hřebene, čímž vytvářejí kompozičně čistý celek 

 

Objekt rodinného domu je podélného půdorysu vnějších rozměrů 1ř,7x7,0 m orientovaný delší 

osou východo-západně. Od hlavní vnitroblokové komunikace je oddělen objektem arch. ateliéru, 

což zajišťuje soukromí. 

 

Objekt architektonického ateliéru je rovněž podélného půdorysu vnějších rozměrů 16,2x7 m 

orientovaný delší osou kolmo k delší ose RD a rovnoběžně s vnitroblokovou komunikací, tedy 

severo-jižně. Tato poloha nastavuje veřejnosti fasádu ateliéru zatímco poskytuje intimitu okolí 

RD. 

 

Jižní a východní část je oplocena dřevěným plotem s betonovou podezdívkou, severní a západní 

strana je oplocena pletivem. 

 

 

D.2.2. Funkční ešení  
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Objekty jsou situovány jako dvě samostatně stojící stavby spojené přístřeškem pro auto, který 

zároveň slouží jako krytý přechod mezi RD a ateliérem. Architekt má tak doslova svoji práci na 

dosah a zároveň je jasně vyhrazena pracovní a soukromá zóna. 

 

D.2.3. Dispoziční ešení  

Rodinný dům 
První nadzemní patro objektu RD obsahuje vstupní a úložné prostory navazující na hlavní 

obytný prostor slučující obývací pokoj, kuchyň a jídelnu. Do spojovací chodby mezi tímto 

prostorem a garáží ústí technické zázemí domu. V druhém nadzemním patře se nachází soukromá 

část: pokoje dětí, ložnice rodičů, koupelna a šatna , přístupné jediným hlavním schodištěm 

z obývací zóny. 

 

ůrchitektonický ateliér 
Objekt architektonického ateliéru má v prvním nadzemním podlaží situováno pracoviště 

ateliéru s přilehlým skladem a kuchyňkou. Ze spojovací chodby je přístupná přímo od hlavního 

vchodu konferenční místnost. Schodištěm na galerii se dostáváme do druhého nadzemního patra a 

kanceláře účetní. 

 

 

D.2.4. Výtvarné ešení  

Modely z produkce architektonického ateliéru mohou být vystaveny v omezeném rozsahu na 

galerii, vizualizace v podobě plakátů pak mohou být vystaveny v konferenční místnosti. 

 

D.2.5. ešení vegetačních úprav okolí objektu  

Projekt ve fázi realizace nezahrnuje řešení vegetačních úprav, na pozemku se žádná vyšší 

vegetace nevyskytuje. Případná výsadby dřevin je na uvážení stavebníka. Její návrh je ve výkresu 

C05-Architektonická situace. 

 

D.2.6. ešení p ístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace  

První nadzemní patro architektonického ateliéru je řešené pro návštěvníky jako bezbariérové a 

splňuje požadavky vyhlášky 3řŘ/200ř. RD není řešen jako bezbariérový. 
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D.3. Kapacity, plochy a orientace objektu  

 

D.3.1. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy  

SO 01 (RD) -Zastavěná plocha:  145 m2 

   -Obestavěný prostor:  7ř7,ř m3 

 

SO 02 (atelier) -Zastavěná plocha:  113,7 m2 

   -Obestavěný prostor:  63ř,Ř m3 

 

Výměra parcely:   15Ř1.Ř m2 

 

 

D.3.2. Orientace, osvětlení a oslunění objektu  

Oba objekty jsou umístěny při severovýchodním okraji pozemku tak, aby umožnili využití co 

největší části parcely jako zahradu RD. Na severovýchodní straně je umístěno parkoviště 

zákazníků a pracovníků ateliéru, ke kterému je orientován vstup a okna ateliéru. Okna konferenční 

místnosti jsou orientována na sever do neutrální části pozemku a zajišťují nižší míru osvětlení pro 

využití projektoru. Okna hlavního obytného prostoru, stejně tak jako pokoje dětí v 2NP jsou 

orientována k jihozápadu pro maximální oslunění.  

 

D.4. Technické a konstrukční ešení objektu  

HSV 
Svislé konstrukce: 

a) Obvodové svislé konstrukce 

 jsou z Porothermu 44T Profi, zděné na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi, s fasádou 

z kompozitních prken systému Twinson Premium kotvené na dřevěný rošt tvořící 

provětrávanou fasádu.  

b) Nosná vnitřní stěna 

 je tvořena tvárnicemi Porotherm 30 Profi na maltu Porotherm Profi, povrchová úprava 

vápenocementovou omítkou Porotherm Universal 

c)  Vnitřní nenosné příčky 

 jsou zděny tvárnicemi Porotherm 11,5 Profi na maltu Porotherm Profi povrchová úprava 

vápenocementovou omítkou Porotherm Universal 

d) Komín 
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Není. Vytápění objektu je elektrické 

Vodorovné konstrukce: 
a) Stropní nosná konstrukce 

Jsou provedeny systémem nosníků Pot a vložek Miako od firmy Porotherm. 

Tloušťka stropu se zálivkou (bez skladby podlahy) je 250mm. Osová vzdálenost nosníků 

je individuální viz výkres stropní konstrukce. Skladba podlahy viz výkresový příloha a 

kapitola D.5. 

b) Ztužující věnce 

Jsou provedeny v úrovní stropu 1NP a na nadezdívce 2NP pro uchycení vodorovných sil 

krokevní soustavy. 

c) Překlady 

Překlady nad dveřními a okenními otvory jsou realizovány konstrukčními překlady firmy 

Porotherm dle individuální šířky otvoru a tloušťky konstrukce 

Schodiště 
Schodiště v RD je dvouramenné, levotočivé, má celkem 1Ř stupňů a konstrukční výšku 3000 

mm. Stupně jsou rozměru 170/2Ř0mm, podesty 1250/1ř00/200 mm. Je řešeno jako monolitické 

ze železobetonu C 16/20 s výztuží z oceli S355 

St echa 
Střešní konstrukce je tvořená dvouplášťovou sedlovou střechou. Nosná konstrukce střechy je 

tvořena lepenými krokvemi. Tepelná izolace je provedena v úrovni krokví a pod nimi systémem 

Knauf LDS. Krytina je tvořena plechem Satjam Rapid, barvy RAL 7024, pokládaná na záklop z 

OSB desek se separační vrstvou z Dekten Metal 

 

D.5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  

Tepelná ochrana budovy bude zajištěna skladbou obvodové konstrukce. 

Skladby obvodových konstrukcí: 

 

Skladba obvodové stěny  U=0,16 W/Ěm2*Kě 
Obkladové dřevěného kompozitu – Twinson Premium barvy antracit 15 mm 

Dřevěný rošt         60 mm 

Porotherm 44T Profi       440 mm 

Omítka Porotherm Universal      5 mm 

 

Skladba podlahy na terénu  U=0,34W/Ěm2*Kě 
Dřevěné vlysy + lepidlo na dřevěné podlahy SIKA BOND  15 mm 
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Separační PE folie        1 mm 

Cementový potěr (vyztužený)      50 mm 

ISOVER EPS 100S        120 mm 

Hydroizolace DEKBIT AL S40 natavený celoplošně k podkladu  4mm  

Hydroizolace DEKBIT V60 S35 natavený bodově k podkladu   6mm 

Podkladní betonová deska s napentrovaným povrchem   150mm 

Zhutněný štěrkový podsyp 

 

Skladba stropu 1NP a podlahy v 2NP 
Dřevěné vlysy + lepidlo na dřevěné podlahy SIKA BOND  15 mm 

Separační PE folie        1 mm 

Cementový potěr (vyztužený)      50 mm 

ISOVER EPS 100S        40 mm 

Strop Porotherm (Pot/Miako) se zálivkou    250 mm 

 

Skladba st echy U=0,16W/Ěm2*Kě 
Plechová krytina Satjam Rapid       4mm 

Separační vrstva Dekten Metal      1 mm 

Plošný záklop z 2 vrstev OSB desek     24 mm 

Laťování podélně s krokvemi/provětrávaná mezera   40 mm   

Difúzní folie Knauf LDS 0,04      1 mm 

Krokve / TI Knauf Unifit 032      200 mm 

Distanční závěsy podhledu Knauf/TI Knauf Unifit 032   150mm 

Parozábrana Knauf LDS 100      1 mm 

Sádrovláknitá deska Fermacell      15 mm 

 

 

D.5.1. Tepelně technické vlastnosti výplní otvorů  

Hliníková okna Finstral FIN-Project Classic-line  Uw=0,Ř W/(m2*K) 

Hliníkové vchodové dveře Finstral     Uw=1,1 W/(m2*K) 

Garážová vrata Alutech SRD-S     Uw=0,61 W/(m2*K) 
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D.6. Způsob založení objektu  

V místě stavebních objektů bude provedeno sejmutí ornice a vyhloubení základových pásů. 

Odkopaná zemina bude částečně použita při konečných terénních úpravách a zbytek použit podle 

rozhodnutí stavebníka pro okrasné terénní úpravy, či zlikvidovány na skládku.  

Objekt je založen na pásech tloušťky 500m z prostého betonu C16/20 XF2 v nezámrzné 

hloubce. V celé ploše objektů je pak podkladní betonová deska tloušťky 150mm vyztužená při 

horním povrchu.  

 

D.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí  

Při dodržení bezpečnostních opatření, platných vyhlášek a norem nebude během realizace 

narušeno životní prostředí v dané lokalitě. 

Při realizaci stavby dojde ke vzniku tuhého odpadu. Za nakládání s odpady včetně splnění 

legislativních požadavků je plně odpovědný dodavatel stavby. V době užívání objektů bude 

komunální odpad svážen firmou pověřenou obcí Ostrava 

Produkce emisí dokončených objektů a jejich vliv na životní prostředí je minimální, vytápění 

je elektrické. 

 

D.Ř. Dopravní ešení  

Napojení objektů na sběrnou hlavní komunikaci, ulici Martinovskou, zajišťuje navržená 

obslužná komunikace. Parkování pro ateliér je zajištěno zpevněnou plochou parkoviště pro 10 aut, 

parkování RD zajišťuje jedno garážové stání a jedno kryté venkovní stání. Napojení pozemku na 

tyto zpevněné plochy je řešeno taktéž zpevněnou plochou ze zámkové dlažby.  

 

D.ř. Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vnějšího prost edí  

- Radon 
Objekt se nachází v oblasti s nízkým stupněm radonového rizika, ochrana je ošetřena vrstvou 

HI DEKBIT AL S40 

 

- ůgresivní spodní vody 
Hladina podzemní vody na daném uzemí je pod úrovní základové spáry a nebyly žádné 

agresivní vody zjištěny. 

 

- Seismicita 
Stavba není ohrožena seizmickou činností. 
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- Poddolování 
Stavba se nenachází v poddolovaném územní. 

 

- Ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba nezasahuje do ochranného ani bezpečnostního pásma. 

 

D.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu  

Stavba splňuje požadavky na výstavbu dle vyhlášky č.26Ř/200ř o technických požadavcích na 

stavby v rozmezí záběru řešení bakalářské práce. 
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E. DOKLůDOVÁ ČÁST  
 

E.1 Vytyčovací výkres  

Podklady pro vytyčovací výkres viz. C04 - Vytyčovací výkres.  

 
E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 

 



3Ř 
 

ZÁV R 
 

Úkolem bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace Rodinného domu a 

architektonického ateliéru v Ostravě Martinově. Podklad pro zadání bakalářské práce sloužila 

dokumentace pro stavební povolení vypracovaná v předmětu Ateliérová tvorba Va a 

architektonická studie, která byla vypracovaná v předmětu Ateliérová tvorba I. 

 

Tato projektová dokumentace se snaží zachovat koncept původního řešení stavby, avšak díky 

detailnějšímu zpracování posouvá jeho výraz jiným směrem, věřím však, že správným.  

 

Dokumentace splnila všechny legislativní podmínky platné na území ČR 
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