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Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu 

s další bytovou jednotkou pro hosty. 

 

Objekt je navržen na mírně svažitém pozemku v okrajové časti obce Bystřice nad Olší, na 

severním svahu obklopený zeleným přírodním biotopem. Tato cenná krajinná a přírodní 

dispozice podmiňuje celý koncept navrhovaného objektu.  

 

Záměrem investora bylo zasadit provozně členěný dům do svažitého pozemku s důrazem na 

dispoziční dělení privátní zóny od veřejné. To vše ve znamení současné architektury 

vycházející ze střízlivé formy a moderních materiálů.  

 

Bakalářská práce odpovídá projektové dokumentaci pro provedení stavby dle platné 

legislativy České republiky. 

 

Bachelor Degree Paper Annotation 
 
This bachelor work dissertate about the family house for family contains 2 adults and 2 

children. There is guest room in the house too.  

 

The house is situated on slightly steep land nearby Bystřice nad Olší. On the north site of the 

lot there is forest. These two things are essential for a concept of the house.  

 

The building owner wants functional structured house with emphasis to segregation of private 

area and public area. Whole project is in sign of modern architecture based on austere style 

and new modern materials. 

 

This bachelor work meets the project documentation for building construction according to 

valid legislature of the Czech republic. 
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HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST 
  
 

1. Úvod  
 

Cílem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby. Jedná se 

výstavbu samostatně stojícího rodinného domu v lokalitě Bystřice nad Olší v okrajové části 

obce, okres Třinec. Předmětem bakalářské práce je novostavba – rodinného domu pro 

čtyřčlennou rodinu s další bytovou jednotkou pro hosty po případně jako výměnek rodičů. 

Podkladem pro vypracování dokumentace pro provádění stavby byla dokumentace pro 

stavební povolení, která byla zpracována v rámci Ateliérové tvorby II. 

 

Součástí bakalářské práce je vypracována studie stavby z předmětu Ateliérová tvorba I. 

Studie je přiložena k bakalářské práci ve formátu A3, je samostatně svázána ve vazbě.  

 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních částí A,B,C,D. Za část A se považují desky 

bakalářské práce. Úvodní část je označena písmenem B a obsahuje formální náležitosti jako je 

titulní list, prohlášení studenta, anotaci a obsah. Hlavní textová část práce je označena 

písmenem C. Její součástí je úvod projektová dokumentace pro provedení stavby v rozsahu 

vyhlášky 499/2006 Sb. [1]. Část D obsahuje rozsáhlé přílohy, jako jsou tepelně technické 

posudky, technické listy a prospekty užitých materiálů a výrobků, výkresová dokumentaci 

v rozsahu projektu po provedení stavby. Části B a C jsou samostatně svázány a opatřeny 

titulním listem. Část D je ještě rozdělena na oddíly, které svým odlišným charakterem 

vyžadují oddělení a samostatné svázání. Výkresová dokumentace bude vložena do 

příklopových desek.  
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2. Dokumentace k provedení stavby 
 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
a) Identifika ční údaje stavby 

 

Název stavby:     Zděný rodinný dům  
s bytovou jednotkou pro hosty 
 

Druh stavby:     Rodinný dům  
 
Účel stavby:     Objekt bytové zástavby 
 
Místo stavby :     Bystřice , Bystřice nad Olší, 739 95 
      Česká republika 
 
Projektant :     Zuzana  Dvořáková  

Adresa (sídlo)    Písečná 11 
     Ostrava - Zábřeh 

      700 30 
Spojení    Zuzidvorak@seznam.cz 

      tel: 604186087 
 
Klient:       VŠB – TU OSTRAVA, FAKULTA STAVEBNÍ 

Ludvíka Podéště 1875 
708 33 Ostrava – Poruba 
 

Zástupce klienta:     Ing. Arch. Josef Kiszka 
 
Pozemek: 

Parcela     p. č. 1208/2    
Výměra    3 906,3 m2 
Druh Pozemku   Orná půda, Půdní zemědělský fond 
Způsob využití   Objekt bytové zástavby 
Vlastník    Obec Bystřice nad Olší  
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b) Údaje o stávajících majetkoprávních poměrech a charakteristika území 

 

Jedná se výstavbu samostatně stojícího rodinného domu v lokalitě Bystřice v okrajové části 

obce, na pozemku parc. č. 1028/2 v k.ú. Bystřice nad Olší se severním sklonem, s převýšením 

cca 3 m. Dle schváleného územního plánu je území určeno pro individuální rodinnou 

výstavbu. Území bude s jižní strany ohraničeno navrženou obslužnou komunikací. V blízkosti 

pozemku pro výstavbu budou vedeny navržené inženýrské sítě, které zůstanou nedotčeny 

včetně jejich ochranných pásem. RD bude celoročně obýván. Předmětem tohoto projektu je 

objekt bytové zástavby na pozemku s p. č. 2540.  

 

Výstavba na parcele p. č. 1028/2 k. ú. Bystřice nad Olší se zásadním způsobem nedotkne 

okolních pozemků k. ú. Bystřice nad Olší. 

Výpis dotčených pozemků: 

Č. Parcely     P. č. 1015/1, 1021, 1026/1 
Druh Pozemku    stavební parcela 
Způsob využití    trvale obývané území 
 
 

c) Přehled podkladů, provedených průzkumů a napojení na infrastruktu 

 

Podklady k projektu: 

- katastrální mapa 

- výškové a polohopisné geodetické body 

- územní plán města Třince 

- kopie projektové dokumentace sousedních staveb 

- zákony a normativní předpisy na výstavbu 

 

Na pozemku nebyl proveden geologický ani inženýrský průzkum. Proběhla pouze 

vizuální prohlídka a změření rozměrů pozemku pomocí pásma. Dále byl zhodnocen stavebně-

architektonický charakter sousedních staveb a objektů v blízkém okolní, včetně pořízení 

fotodokumentace. Proběhlo pozorování úroveň hluku ze sousední komunikace, které bylo 

vyhodnoceno jako přijatelné. 
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Podle geologické stavby a hydrogeologických poměrů lze na zájmové lokalitě p. č. 

1028/2 k. ú Bystřice nad Olší vypouštět předpokládaný objem střešních srážkových vod ze 

stavby RD na část parcely. Zvýšení hladiny podzemní vody, vzhledem k svažitému terénu, se 

tedy nepředpokládá a není tudíž potřeba provádět žádná opatření.  Jiné zvláštní zásahy 

v zemské kůře, vlivy poddolování nejsou známy.  

 

 Nedaleko předmětného pozemku p. č. 1028/2 k. ú. Bystřice nad Olší  vede živičná 

vozovka, ke které je třeba vybudovat příjezdovou komunikaci k pozemku. Vybudování 

příjezdové komunikace je znázorněno na výkresu Situace stavby. 

 

 Podél živičné vozovky je ochranné pásmo vodovodu, elektrického vedení a 

plynovodu, ke kterému se napojí nový vodovodní a plynovodní řád, souběžný s nově 

vybudovanou příjezdovou komunikací. Dále bude objekt napojen na vedení nízkého napětí, 

které je na pozemku umístěno ve zděném pilířku. Připojení na telekomunikační síť se provede 

podle dohody s dodavatelem této služby. Je nutné zbudovat i kanalizační systém. Napojení 

technické infrastruktury je znázorněno na výkresu situace. 

  

 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Projekt novostavby rodinného domu (zděná stavba) je v souladu s územně plánovací 

dokumentací. 

 

 

e) Informace o obecných požadavcích na výstavbu 

 

V projektu jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

[4]., o technických požadavcích na stavby a normativní předpisy závazné dle této vyhlášky.  

Projektová dokumentace byla vyhotovena v souladu s  přílohou č.1 k vyhlášce                     

č. 499/2006 Sb. [1], o dokumentaci staveb. 
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f) Údaje o splnění územních regulativů 

 

Řešení stavby navržené v projektové dokumentaci pro provedení stavby je v souladu 

s regulativy území a územním plánem města Třinec. 

 

 

g) Časové a věcné vazby, další podmiňující skutečnosti 

 

Nebyla zjištěna žádné časové vazby, věcná břemena ani jiné podmiňující skutečnosti. 

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby bude dle dopravně technického řešení řešen 

přes nově zbudovanou příjezdovou komunikaci. Na nově zbudované řády vodovodu a 

elektrické energie budou napojeny provizorní přípojky, sloužící k zajištění potřebných 

dodávek vody a energií po dobu výstavby objektu. 

 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu stavby 

Jedná se o jednoduchý objekt. Bude postaven v jedné etapě. Investor do smlouvy 

uzavřené s dodavatelem stavby upřesní datum zahájení a ukončení výstavby. 

 

 

i) Statistické údaje o stavbě, kubatury, orientační hodnota stavby  

Údaje o stavbě a pozemku: 

Kapacity  

P. č. 1028/2:    3906,3 m2 

Objekt:    234,7 m2 

Okrasná zahrada:   3450.5 m2 

Terasa:     48, 9m2 

Parkování exteriér:   56,90 m2 

Plochy, objemy: 

plocha řeš. území:   3906,3 m2 

plocha stav. pozemku:   3906,3m2  

plocha staveniště:   400,5 m2 

zastavěná plocha:   294,6 m2 
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plocha podlažní :   234,7 m2 

obestavěný prostor:   1419,50 m3 

Náklady:  

celkové náklady:  10 500 000,-Kč  

Pozemek je zastavěn z menší části (10%), především z důvodu velké výměry 

zastavovaného pozemku. Odhadované náklady na výstavbu vycházejí z předběžné propočtu 

konečné ceny. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
 
a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku  

 

Přáním investora bylo vytvořit individuální bydlení s dvěma bytovými jednotkami pro 

rodinu s dětmi mimo rušný život měst s možností ubytováním hostů. Pozdější využití domu 

pro hosty možné jako výměnek. Objekt je navržen v okrajové časti obce Bystřice, na 

severním svahu obklopen zeleným přírodním biotopem. Tato cenná krajinná a přírodní 

dispozice podmiňuje celý koncept navrhovaného objektu. S východní části obklopuje parcelu 

trvalý lesní porost , kde protéká horská strouha. Na východní straně je zajímavý výhled na 

Beskydy a celý tento pozemek působí velmi intimně.  

 

  

b) zhodnocení staveniště a bezprostředního okolí 

 

Novostavba rodinného domu včetně zpevněných ploch, oplocení a přípojek na vedení 

inženýrských sítí je umístěna na p.č. 1028/2 v k.ú Bystřice nad Olší. 

 

Staveniště na pozemku je lichoběžníkového tvaru určený k zástavbě rodinných domků. 

Předmětná p. č. 1028/2 je mírně svažitá směrem k jihu. Je nutné zmodernizovat příjezdovou 

komunikaci a inženýrské sítě. Výškové převýšení od paty do vrcholu svahu pozemku činí cca. 

3,00 m. Srovnávací rovina ± 0,000 = úroveň čisté podlahy 1.NP je vztažena k výškové úrovni 

100,800 m. n. m. Území stavby je částečně zapuštěno do svahu, v severní části je opěrná 

betonová zeď. Parkovací plocha, která slouží i jako příjezdová komunikace a přístup pro pěší 

se svažuje směrem k příjezdové komunikaci. Vzájemné odstupy od hranic sousedních 

pozemků, výškové osazení stavby a orientace rodinného domku jsou patrný z výkresu Situace 

stavby. 
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c) urbanistické a architektonické řešení stavby a souvisejících pozemků  

urbanistické řešení:  

 

Objem 

 Rodinný dům je rozdělen do dvou základních hmot. Dvoupodlažní objekt slouží 

k bydlení a technickému chodu domu. Je provedený v omítce s rovnou pochúzí střechou. 

Jednopodlažní objekt slouží  k ubytování hostů- vlastní bytová jednotka. Na začátku se 

parcely se nachází dvojgaráž (není předmětem bakalářské práce), díky velké vzdálenosti do 

RD je možno zaparkovat v průjezdu mezi rodinným domem a domem pro hosty. 

 

Výraz 

 Návrh řešení exteriéru reaguje na současné tendence architektury moderního bydlení, a 

vychází ze vztahu k okolí. Území stavby je částečně zapuštěno do svahu. V severní části je 

z tohoto důvodu navržena betonová zeď. Parkovací plocha, která slouží i jako příjezdová 

komunikace a přístup pro pěší se svažuje směrem k příjezdové komunikaci. Jednoduché 

hmoty dělí stavbu na jednotlivé provozy – společenská část, klidová část a technické zázemí 

domu.   

 

1NP RD: 

V tomto podlaží jsou hlavní obytné prostory, v severní části technické zázemí domu. Je 

zde společný obývací prostor s jídelním a kuchyňským prostorem s výhledem na zahradu, 

obec a přístupovou komunikací. Hlavní vstup se zádveřím a hygienickým filtrem navazuje na 

prostornou halu i na komunikační prostory, WC, přístup do druhého podlaží díky schodišti. 

Hlavní vstup, hygienický filtr a WC jsou orientovány na severní stranu. Obývací prostor 

s jídelním a kuchyňským koutem jsou orientovány na jihozápad s výhledem do zahrady a 

okolní krajiny. Veškeré místnosti jsou přístupné z komunikačních prostor. Garáž je situována 

na okraji pozemku. Na západní i východní straně objektu jsou orientovány terasy spojené 

s jídelním a obývacím prostorem prosklenými dveřmi. 

 

2NP  RD: 

Přístup je zajištěn jednoramenným schodištěm ústícím v prostornou chodbu. Nachází se 

zde pracovna s výhledem na obývací místnost, což zajišťuje jistou intimitu, ale i zapojení 
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v rodině. Celý prostor chodby je z jedné strany prosklený a z druhé stěnu tvoří po celé délce 

stěnová příčka. Dva dětské pokoje spojené vlastní koupelnou jsou orientovány na jih.  

 

Ložnice rodičů je na východ s možností výstupu na terasu, která se nachází nad domem 

pro hosty.  Všechny pokoje jsou přístupné z centrální chodby se schodištěm. 

 

DŮM PRO HOSTY: 

Je navržen jako samostatná bytová přízemní jednotka , s pochúzí střechou , která je 

využívána jako terasa přístupná s ložnice rodičů. Zádveří a koupelna je orientovaná na 

východ. Dále se zde nachází obývací místnost s kuchyňským koutem, situovaná na jih 

s možností výstupu na terasu. Ložnice je orientovaná na východ s výhledem na les. 

 

 

d) technické řešení stavby a řešení vnějších ploch 

 

Objekt je navržen jako zděná stavba postavená v systému POROTHERM 

s monolitickým stropy. Založená je na základových pásech z PB. Střecha je plochá 

jednoplášťová. 

 

Výkopy : 

 Pozemek bude z 85% zastavěn a na zbylé části se provedou povrchové úpravy 

(vydláždění, asfaltování). Z tohoto důvodu bude sejmuta ornice v přiměřené tloušťce z celé 

plochy staveniště. Uskladní se na sousední parcele č.212/1. Tato ornice bude v závěrečné fázi 

výstavby užita pro rekultivaci záborového území. Poté se provedenou výkopy základových 

pásů . Malá vrstva zeminy bude sejmuta těsně před betonáží základů, z důvodu ochrany 

základová spára před povětrnostními vlivy.  

 

Základy: 

 Pozemek byl vizuální prohlídkou shledán stabilním. Tato domněnka musí být před 

zahájením výstavby potvrzena geologickým průzkumem. Základy budou provedeny jako 

základové pásy z PB. Pro dodržení nezámrzné hloubky je zvolena hloubka základové spáry -

1,200.  Mezi pásy bude na štěrkový hutněný podsyp provedena podkladní deska z PB 

vyztužená kari sítí.  
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Svislé konstrukce:   

Všechny svislé konstrukce (nosné zdivo, příčky) jsou řešeny v systému 

POROTHERM. Nosné obvodové zdivo je provedeno z PTH 45 EKO, nosné vnitřní zdivo z 

PTH 30 P+D a příčky z PTH 11,5. Veškeré zdivo je vyzděno na MVC o max. tl. ložných spár 

1,5 mm.  

 

Vodorovné nosné konstrukce: 

Jsou řešeny jako železobetonové monolitické desky ve variantách jednosměrně a 

obousměrně vyztužených, prostě uložených desek. 

 

Schodiště: 

Řešeno jako jednoramenné. Šířka schodišťového ramene je 1200 mm. Schodiště bude 

žb. monolitické. Schodiště má průchodnou šířku 1200mm. Schodišťové stupně mají vždy 

šířku 250 mm a výšku 185 mm. Všechny tyto parametry jsou v souladu s normativními 

požadavky. Prostor schodiště je přirozeně větrán a osvětlen denním světlem. 

 

Výplně otvorů  : 

Okna i dveře jsou navržena jako dřevohliníková  a splňují předepsané podmínky na 

tepelné požadavky budovy dle ČSN 73 0540. [6] 

 

Obvodový plášť : 

 Na něj je provedena tepelně izolační omítka BAUMIT. Do výšky 200 mm nad terénem 

je proveden sokl z mozaikové omítky Baumit. 

 

Střešní konstrukce: 

 Zastřešení objektu je realizováno jednoplášťovou plochou střechou. Nosná konstrukce 

je identická s nosnou konstrukcí stropů v nižších podlažích. Tedy monolitická železobetonová 

o celkové tloušťce 300mm. Střešní rovina je ukončena zděnou atikou. Odvodnění je řešeno 

dovnitř dispozice s různými spády střešního pláště a dvou střešních vodorovných vtoků.  

 

Schodiště: 

Schodiště bude monolitické železobetonové, stupně ponese ŽB deska vetknutá do 
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nosné přilehlých stěn. Šířka stupně bude 250 mm a výška 182mm.( viz výkres specialistů). 

 

Úpravy povrchů vnitřních:  

Na zděných stěnách budou provedeny vnitřní omítky dvouvrstvé štukové 

BAUMIT. V sociálním zařízení a koupelnách, technické místnosti budou provedeny 

keramické obklady do výše 2500. 

 

Úpravy povrchů vnějších:  

Ve všech prostorech budou pod omítky použity rohové interiérové profily pro stěny – 

pozinkovaný plech nebo hliník. V návaznosti omítek na železobetonové, kovové, dřevěné 

nebo sádrokartonové konstrukce, budou použity ukončující omítkové profily a spára mezi 

jednotlivými materiály bude vytmelena. Železobetonové konstrukce a cihelné stěny budou 

celoplošně opatřeny cementovým postřikem a vápenocementovou omítkou štukovou  

BAUMIT tl. 20mm . 

 

Podlahy:  

Skladby podlah jsou specifikovány ve výkresové části. V obytných místnostech 1. 

N.P. a 2.N.P. jsou navrženy dřevěné podlahy v kombinaci . V místnostech technického 

charakteru, koupelnách a WC jsou navrženy keramické podlahy. U všech podlah ve styku se 

stěnou bude proveden obvodový sokl ve stejné povrchové úpravě, jako je podlaha. Jednotlivé 

barevné řešení pohledových částí budou řešeny za účasti investora a projektanta v průběhu 

realizace stavby. 

 

Výplně otvorů: 

Okna a vstupní dveře do kavárny budou dřevohliníkové, zasklené izolačním trojsklem. 

Barva oken bude přírodní. Okna budou mít otvíravá a sklopná křídla se standartním kováním. 

Bližší popis a specifikace výplní okenních otvorů viz část 2.Výkresová dokumentace  Výpis 

oken a  Výpis prvků skleněné fasády. 

Vchodové dveře do obytné části budovy budou dvoukřídlové  dřevohliníkové 

prosklené, ve stejném barevném provedení jako okna. Vnitřní dveře budou dřevěné, osazené 

do dřevěných zárubní. 

 

Izolace proti vodě:  



VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební 

Bakalářská práce 
 

2008/2009  - 12 - Zuzana Dvořáková 

Objekt bude proti zemní vlhkosti izolován provedením vodorovné a svislé 

hydroizolace. Budou použity modifikované asfaltové pásy ELASTODEK 40S, 2x GLASTEK 

SPECIL. Asfaltové pasy nutno řádně celoplošně spojit. Pod asfaltové pásy se provede 

penetrace  a asfaltový nátěr. Hydroizolační vrstvy nutno provádět až na vyschlý podklad. 

Hydroizolace bude vyvedena min. 200 mm nad terén.  

Všechny plochy uvnitř objektu, kde může dojít ke styku s vodou (WC, sprchy), budou 

pod obklady a dlažbou izolovány pružnou nátěrovou hydroizolační hmotou. Obklady a dlažby 

budou pak spárovány hydroizolační spárovací hmotou. 

 

Klempířské konstrukce:  

  Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinku. Budou provedeny plechové 

vnější parapety oken, oplechování atiky, prostupů střechou. Tyto konstrukce budou následně 

opatřeny ochranným nátěrem FERRO METALLIC. Provádění dle ČSN 733 610. 

 

Malby a nátěry:  

  Budou vymalovány vnitřní prostory barvou Pragolak Topmal Kolor. Podklad pod 

malby musí být připraven dle technologického postupu výstavby. Případnou barevnost určí 

během realizace investor.  

 

 

e) napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu  

 

Navrhovaný objekt je přístupný ze silnice, která sloužila jako obslužná komunikace. 

Příjezdová cesta na pozemek bude upravena a zmodernizována. Na inženýrské sítě vedoucí 

kolmo na komunikaci budou napojeny veškeré přípojky. Voda, energie a plyn bude přístupná 

z veřejných sítí. Kanalizace bude svedena přes čističku odpadních vod do přilehlého potoku. 

 

 

f) Dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na svažitém terénu 

 

Území stavby je částečně zapuštěno do svahu, v severní je navržena opěrná betonová zídka. 
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g) vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

 

Životní prostředí předmětného území nebude ničím ovlivněno ani narušeno. Vlastní 

výstavba nebude mít negativní dopad na půdu ani na kvalitu vod. Nenastane změna 

odtokových poměrů v lokalitě. Ovzduší a klima nebude negativně ovlivněno. 

 Pro eliminaci rizika během provádění stavebních prací jsou navržena následující 

opatření: Všechny mechanismy musí být v dokonalém technickém stavu. Odstavné plochy 

pro mechanismy budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci podloží. Vozy 

vyjíždějící na veřejné komunikace budou očištěny na předem určených místech. Prašnost 

bude snižována kropením.  

  

 Stávající zeleň bude z větší části ponechána. V plánu je výsadba další zeleně – viz 

architektonická situace.   

 

V navrhované budově nejsou umístěny žádné zdroje produkující škodliviny. Odpady 

budou likvidovány dle příslušných předpisů. Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně 

zajištěno odbornou firmou.   

 

Při stavebních pracích budou odváženy a likvidovány mimo staveniště, což bude 

zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je povinen vést 

evidenci odpadů. 

 

 

h) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

i) průzkumy a měření, začlenění jejich vyhodnocení do projektu 

 

Na pozemku nebyl proveden geologický ani inženýrský průzkum. Proběhla pouze 

vizuální prohlídka místa stavby a změření rozměrů pozemku pomocí pásma. Všechny 

potřebné průzkumy a měření budou provedeny před zahájením výstavby a zajistí je investor.  
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j)  údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický polohový a výškový systém 

 

Byl použit souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv. Vytýčení jednotlivých 

objektů bude provedeno podle souřadnic v rámci tohoto systému (viz. vytyčovací situace). 

Inženýrské sítě budou vytýčeny v součinnosti se správci sítí v souladu s jejich podmínkami 

pro provádění prací vydanými pro navrhované úpravy.  Zdrojem těchto dat je bodové pole 

CUZK [5].  

 

 

k) členění stavby na jednotlivé objekty a provozní soubory 

 

Stavební objekty: 

SO 01 – Novostavba bytového domu s kavárnou 

SO 02 – Zpevněné plochy 

SO 03 – Přípojka vody 

SO 04 – kanalizace 

SO 05 – Přípojka plynu 

SO 06 – Přípojka elektrického vedení 

 

 

l) vliv stavby na okolí (sousední stavby, pozemky) 

 

Tato stavba nebude mít negativní vliv na okolí a okolní pozemky. Stavba bude 

prováděna tak, aby nebyly překročeny hygienické požadavky. 

 

 

m) způsob ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků bude zajišťována dodržováním všech 

souvisejících právních předpisů a ustanovení platných v době provádění stavby, zejména: 

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce stanoví vyhláška č. 48/1982 Sb. 

Základní právní normou je zde vyhláška č. 591/2006 Sb. ze dne 31.7.1990 O bezpečnosti 

práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Vyhlášku č. 591/2006 Sb. Je nutné 
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kombinovat s některými souvisejícími předpisy a ČSN v příslušném rozsahu: 

Nařízení vlády č. 121/90 Sb. O pracovně právních vztazích 

Nařízení vlády č. 523/02 Sb. O podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců 

Zákoník práce 

Zákon č. 580/90 Sb. O zdravotním pojištění 

ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky 

ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen. 

ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 74 33 05 Ochranná zábradlí 

ČSN 83 2612 Bezpečnostní lana 

ČSN 83 2611 Bezpečnostní postroje a pásy 

ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy a další související předpisy. 

 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a trvanlivost 

při provádění i během užívání po dobu životnosti. Nosné konstrukce jsou navrženy s ohledem 

na statické požadavky. Nenosné konstrukce jsou navrženy v souladu s normovými 

požadavky, v souladu s technickými podmínkami jejich výrobce a obecnými technickými 

požadavky. 

 

Problematika mechanické odolnosti a stability bude zajištěna statickým výpočtem a 

posudkem vydaným odborníkem. Bude obsahem samostatné dokumentace. 

 

 

3. Požární bezpečnost 

 

Projektová dokumentace byly zpracovaná na základě Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

V projektu jsou dodrženy veškeré požadavky na hygienu a ochranu zdraví a životního 

prostředí. Jedná se splnění normativních předpisů např. na minimální světlé výšky, 

proslunění, denní a umělé osvětlení, větrání, vytápění, nakládání s odpady, zneškodnění 

odpadních vod, počet a velikost hygienického zázemí, ochrany proti hluku a vibracím, atd. 

 

 

5. Bezpečnost užívání 

 

Na stavbu objektu budou použity pouze certifikované a zdraví neškodící materiály. 

Stavební konstrukce budou dostatečně stabilizovány, aby nemohlo dojít k jejich zřícení. Prvky 

zajišťující bezpečný pohyb osob (zábradlí, skleněné parapety, atd.) budou pevně zajištěny tak, 

aby nehrozil pád osob. Během užívání objektu je provozovatel povinen pravidelně provádět 

revize technologických zařízení. Při vzniku poruchy omezující bezpečné užívání stavby nebo 

její části je povinen tuto závadu neprodleně odstranit. Během užívání stavby nesmí dojít 

k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.  

 

 

6. Ochrana proti hluku 

 

Provoz v budově bude odpovídat jejímu charakteru rodinného domu. Obalové 

konstrukce budovy i vnitřní dělící konstrukce vyhovují normovým požadavkům ČSN 730532 

Akustika –ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti prvků. Řešení je 

v souladu s NV 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Budova je navržena v souladu s ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov[6] 
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8. Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Před vstupem do budovy bude vodorovná plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. 

Vstupní dveře se otevírají na šířku 1400 mm. Dveře budou chráněny proti mechanickému 

poškození vozíkem zasklením bezpečnostním sklem. 

 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Stavba bude provedena standardně v souladu platnými ČSN, svým charakterem nevyžaduje 

zvláštní zřetel na vnější škodlivé vlivy. 

 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

V době realizace výstavby se provede oplocení staveniště zamezující přístupu 

neoprávněných osob, které bude po dokončení stavby odstraněno. 

 

 

11. Inženýrské sítě (objekty) 

 

a) odvodnění území, zneškodnění odpadních vod 

 

Projektová dokumentace řeší odvedení dešťových a splaškových vod z hygienického a 

technického zázemí. Objekt bude odkanalizován přes čističku odpadních vod do potoku. 

Kanalizační přípojka odvádí dešťové vody z objektu, přilehlých zpevněných a parkovacích 

ploch společně se splaškovými vodami z objektu. V objektu vznikají pouze běžné splaškové 

vody komunálního charakteru. 

 

 

b) zásobování vodou 

 

Objekt bude zásoben vodou z veřejného vodovodního řádu – litina DN100. Napojení se 
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provede vodovodní přípojkou z trub PE DN63. Vodovodní přípojka bude ukončena 

vodoměrnou sestavou umístěnou v 1.NP. 

 

 

c) zásobování energiemi 

 

Napojení elektroměr rozvaděče se provede kabelem AYKY 3x240+120 z volné sady 

rozvaděče DTS8282. Kabel povede v souběhu s původními vývodními kabely až do místa 

napojení do přípojkové skříně umístěné na objektu. Z přípojkové skříně je napojen elektrický 

rozvaděč. 

 

 

d) řešení dopravy 

 

Pozemek bude napojen na dopravní infrastrukturu pomocí příjezdové komunikace 

situované v jižní části pozemku .  

 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby 

 

Součástí stavby jsou zpevněné plochy, které jsou navrženy v místě nástupních prostorů do 

objektu a v místě parkoviště. Nezpevněné plochy v místě kontaktu s okolím budou v rámci 

stavby upraveny do původního stavu. 

 

 

f) elektronická komunikace 

 

Bude provedeno napojení stavby na telekomunikační přípojku dle dohody 

s provozovatelem sítě.  
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C. Situace stavby 

 

a) situace širších vztahů 

 

V blízkosti pozemku nejsou evidována žádná ochranná, bezpečnostní ani hluková 

pásma. 

 

 

b) koordinační situace 

 

Viz část D. Výkresová dokumentace 1_01 Výkres koordinační situace. 

 

 

c) souhrnné technologické schéma 

 

Nejsou řešena, jelikož to charakter stavby nevyžaduje.  

 

 

d) návrh vytyčovací sítě 

K vytyčení stavby bylo užito údajů z katastrální mapy. Polohopisné zaměření bylo 

provedeno za pomoci bodů podrobné polohopisného bodového pole. Výškopisné zaměření 

bylo provedeno pomocí nivelačního bodu. Zdrojem těchto dat je bodové pole CUZK [5]. 

 
Viz část D.Výkresová dokumentace 1_02 Výkres vytyčovací situace.  
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D. Dokladová část 
 

 
a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 

projektové dokumentace 

 

- mapy inženýrských sítí a územní plán města Třinec 

- informaci o územních regulativech – žádná nejsou vedena 

 

 

b) průkaz energetické náročnosti budovy 

Bude zpracován certifikovaným odborníkem. 

 

 

E. Zásady organizace výstavby 

 

 

1. Technická zpráva 

 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, úpravách, oplocení, příjezdu a přístupu na 

staveniště  

  

 

Stavbou dotčené pozemky se nacházejí v okrajové části obce. Jedná se o nezastavěnou 

plochu na úpatí hory Prašivé. V současnosti je pozemek zatravněn a neoplocen. Neslouží 

k žádnému konkrétnému účelu. Není zde parkovací ani rekreační plocha. Pozemek je svažitý 

s převýšením 3m.  

 

Stavební plocha bude cca 1200 m2. Z celé plochy staveniště budou sejmuty kulturní 

vrstvy.Ornice, podornice a zemina z výkopů budou skladovány mimo pozemek, protože nemá 

dostatečnou rozlohu pro tyto skládky. Ornice i podornice budou zpětně použity k 
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zahumusování po výstavbě objektu, zemina z výkopů bude zpětně použita k záhozu. Příjezd a 

přístup na pozemek bude z hlavní komunikace na východní straně pozemku. 

  

Nedaleko předmětného pozemku p. č. 1028/2 k. ú. Bystřice nad Olší vede živičná 

vozovka, ke které je třeba vybudovat příjezdovou komunikaci k pozemku. Vybudování 

příjezdové komunikace je znázorněno na výkresu Situace stavby .Přístup na stavební 

pozemek po dobu výstavby bude dle dopravně technického řešení řešen přes nově 

zbudovanou příjezdovou komunikaci. 

 

 

b) sítě technické infrastruktury 

 

V blízkosti staveniště je dostupný plynovodní řád, vedení nízkého napětí a vodovodní 

řád. Vedení kanalizace  nebylo zjištěno.  

 

 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a odvodnění staveniště 

 

Na nově zbudované řády vodovodu a elektrické energie budou napojeny provizorní přípojky, 

sloužící k zajištění potřebných dodávek vody a energií po dobu . Rozvody elektrické energie 

na staveništi mohou být řešeny v kabelech nad terénu. Rozvod vody mohou být zajištěny ve 

vysokotlakých hadicích vedených na povrchu a chráněných před mechanickým poškozením 

v blízkosti komunikací přejezdovými lištami.  . Zásobování vodou bude řešeno z vodovodní 

přípojky na stávající vodovodní řád. 

 

Vše blíže upřesní a zajistí dodavatel stavby.  

 

 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Na hranici staveniště budou umístěny cedule se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
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Výkopy budou ohrazeny a označeny dle zákona 309/2006 Sb[2].. a NV 591/2006 Sb. [3].  O 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Stavba vyžaduje úpravy pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

Část stavby užívaná veřejnosti je řešena v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb. [2]. 

 

  

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

Staveniště nebude během výstavby nijak zasahovat do veřejných zájmů. 

 

  

f) zařízení staveniště 

 

Staveniště bude vybaveno připojením na inženýrskou a dopravní infrastrukturu, sociálním 

zařízením, šatnami a kanceláři stavbyvedoucího v provedení mobilních buněk. Dále je pro 

výstavbu nutné zřídit dočasnou komunikaci na staveništi ze železobetonových panelů, skládky 

materiálů, stavební výtah, atd. Skládky materiálů budou na staveništi umístěny tak, aby byl 

zachován průjezd pro požární techniku. 

  

Vše blíže určí a zajistí dodavatel stavby.  

 

 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

  

Zařízení staveniště nevyžaduje ohlášení. Pro potřebu staveniště nebudou zabrané žádné okolní 

parcely. 

  

 

h) provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

Při realizaci musí být dodavatelem stavby dodržována vyhláška o bezpečnosti práce a 

ochraně zdraví při práci, normy, projekt a technické postupy dané výrobcem použitých 
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materiálů a výrobků. Speciální pracovní úkony budou provádět pouze osoby zvlášť 

proškolené a způsobilé pro tuto činnost.  

 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

Během výstavby zajistí dodavatel stavby pravidelné vyvážení stavební suti a dalších 

odpadních materiály na nejbližší řízenou skládku dle příslušných předpisů.  

Před výstavbou bude z plochy potřebné pro výstavbu sejmuty kulturních vrstev půdy. 

Ornice i podornice budou skladovány odděleně od zeminy z výkopů tak, aby nedošlo k jejímu 

znehodnocení. Po výstavbě bude ornice použita zpětně k zahumusování. Během výstavby 

budou všechny odpady skladovány v kontejneru a poté odváženy na řízenou skládku. 

 

 

j)  orientační lhůty výstavby 

 

Výstavba objektu se předběžně předpokládá v délce trvání jednoho roku. Investor do 

smlouvy uzavřené s dodavatelem stavby upřesní datum zahájení a ukončení výstavby. 

 

 

2. Výkresová část 

 

a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení 

staveniště 

b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení 

vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště 

 

Obě části vyhotoví dodavatel stavby. 
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F. Technická zpráva 

  

  

1. Architektonické a stavebně technické řešení stavby  

 
 

a. účel objektu 

 

Jedná se výstavbu samostatně stojícího rodinného domu v lokalitě Bystřice v okrajové 

části obce, na pozemku parc. č. 1028/2 v k.ú. Bystřice nad Olší se severním sklonem, 

s převýšením cca 3 m. Dle schváleného územního plánu je území určeno pro individuální 

rodinnou výstavbu. Území bude s jižní strany ohraničeno navrženou obslužnou komunikací. 

V blízkosti pozemku pro výstavbu budou vedeny navržené inženýrské sítě, které zůstanou 

nedotčeny včetně jejich ochranných pásem. RD bude celoročně obýván. 

 

 

b. architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 

urbanistické řešení  

 

Rodinný dům je rozdělen do dvou základních hmot. Dvoupodlažní objekt sloužící 

k bydlení a technickému chodu domu provedený v omítce s rovnou pochúzí střechou a 

jednopodlažní objekt sloužící k ubytování hostů- vlastní bytová jednotka. Na začátku se 

parcely se nachází dvoj garáž ,díky velké vzdálenosti do RD je možno zaparkovat v průjezdu 

mezi rodinným domem a domem pro hosty. 

 

architektonický koncept: 

 

 Návrh řešení exteriéru reaguje na současné tendence architektury moderního bydlení, a 

vychází ze vztahu k okolí. Území stavby je částečně zapuštěno do svahu. V severní části je 

z tohoto důvodu navržena betonová zeď. Parkovací plocha, která slouží i jako příjezdová 

komunikace a přístup pro pěší se svažuje směrem k příjezdové komunikaci. Jednoduché 
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hmoty dělí stavbu na jednotlivé provozy – společenská část, klidová část a technické zázemí 

domu.   

 

funkční členění:  

 

Rodinný dům je rozdělen do dvou základních hmot. Dvoupodlažní objekt slouží 

k bydlení a technickému chodu domu. Je provedený v omítce s rovnou pochúzí střechou. 

Jednopodlažní objekt slouží  k ubytování hostů- vlastní bytová jednotka. Na začátku se 

parcely se nachází dvojgaráž (není předmětem bakalářské práce), díky velké vzdálenosti do 

RD je možno zaparkovat v průjezdu mezi rodinným domem a domem pro hosty 

 

dispoziční řešení: 

 

1.NP RD: V tomto podlaží jsou hlavní obytné prostory, v severní části technické 

zázemí domu. Je zde společný obývací prostor s jídelním a kuchyňským prostorem 

s výhledem na zahradu, obec a přístupovou komunikací. Hlavní vstup se zádveřím a 

hygienickým filtrem navazuje na prostornou halu i na komunikační prostory, WC, přístup do 

druhého podlaží díky schodišti. Hlavní vstup, hygienický filtr a WC jsou orientovány na 

severní stranu. Obývací prostor s jídelním a kuchyňským koutem jsou orientovány na 

jihozápad s výhledem do zahrady a okolní krajiny. Veškeré místnosti jsou přístupné 

z komunikačních prostor. Garáž je situována na okraji pozemku. Na západní i východní straně 

objektu jsou orientovány terasy spojené s jídelním a obývacím prostorem prosklenými 

dveřmi. 

Zahrada je navržena jako okrasná, velkou část zabírá upravovaný trávník. Na zahradě 

je navrženo několik okrasných dřevin zajišťujících soukromí. V budoucnu je možno ji využít i 

pro zahrádkářskou činnost. 

 

2.NP RD: Přístup je zajištěn jednoramenným schodištěm ústící v prostornou chodbu. 

Nachází se zde pracovna s výhledem na obývací místnost, což zajišťuje jistou intimitu, ale i 

zapojení v rodině. Celý prostor chodby je z jedné strany prosklený a z druhé stěnu tvoří po 

celé délce stěnová příčka. Dva dětské pokoje spojené vlastní koupelnou jsou orientovány na 

jih. Ložnice rodičů je na východ s možností výstupu na terasu, která se nachází nad domem 

pro hosty.  Všechny pokoje jsou přístupné z centrální chodby se schodištěm. 
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DŮM PRO HOSTY: Je navržen jako samostatná bytová jednotka, přízemní s pochúzí 

střechou , která je využívána jako terasa přístupná s ložnice rodičů. Zádveří a koupelna je 

orientovaná na východ. Dále se zde nachází obývací místnost s kuchyňským koutem, 

situovaná na jih s možností výstupu na terasu. Ložnice oje orientovaná na východ s výhledem 

na les. 

VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU: Jako ±0,000 byla určena výšková úroveň 

100,800  m.n.m. (v Bpv). 

  

 

c. technické a konstrukční řešení 

 

Objekt je navržen jako zděná stavba postavená v systému POROTHERM. Založená je 

na základových pásech z PB. Střecha je plochá jednoplášťová.  Prostory respektují 

bezbariérové požadavky dle Stavebního zákona č. 50/1976 Sb. [4] novelizovaného zák. č. 

83/1998 Sb.[5] a vyhlášky č. 369/2001 Sb.[2]., které zabezpečují užívání staveb osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace. Okna a vchodové dveře jsou navrženy , zasklené 

izolačním trojsklem. 

 

 

d. tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

U veškerých konstrukcí, které jsou v přímém styku s venkovním vzduchem nebo 

zeminou do hloubky 1m bude provedena dostatečná tepelná izolace tak, aby byly splněny 

tepelně technické požadavky na výstavbu, normativní hodnoty prostupu tepla a vzniku 

tepelných mostu..  

 

Fasádní sokly budou do výšky minimálně 200m a spodní stavba do hloubky minimálně 

1m zatepleny tepelnou izolací Isover 2800 C. 

 

K minimalizaci rizika vzniku tepelných mostů přispěje také zateplení ostění a parapetů 

extrudovaným polystyrenem.  
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Okenní výplně mají vícekomorový systém s vynikající tepelnou izolací, která odpovídá 

nejvyšším standardům tepelné izolace a stability. Vysoká tepelná izolace je zajištěna pomocí 

35mm dlouhých polyamidových pásků tvaru omega, vyztužených sklolaminátovými vlákny, 

pomocí speciálního zasklívacího těsnění, centrálního komorového těsnění a polyetylénové 

tepelné vložky. 

 

Veškeré dveře umístěné na fasádě stavby jsou tepelně izolační a tato jejich vlastnost je 

doložena technickým listem od výrobce. 

Součinitel prostupu tepla obvodové stěny   U = 0,28W/m²K. 

Součinitel prostupu tepla střechy    U = 0,22 W/m²k. 

Součinitel prostupu tepla podlah    U = 0,25 W/m²k. 

Součinitel prostupu tepla okna    U = 0,68 W/m²k.  

 

 

e. způsob založení objektu 

 

Pozemek byl vizuální prohlídkou shledán stabilním. Tato domněnka musí být před 

zahájením výstavby potvrzena geologickým průzkumem.  

 Konstrukce základů je materiálově řešená z betonu s ocelovou výztuží. Šířka 

základového pásu je  500mm. Hloubka základu objektu je 1000 mm tak, aby bylo založení 

realizováno v nezámrzné hloubce. Zároveň zde bude po celé výšce základu provedeno 

zateplení spodní stavby (hloubky 1m).  

 

 

f. vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

 

V projektu jsou dodrženy veškeré požadavky na ochranu životního prostředí. Jedná se 

splnění normativních předpisů na nakládání s odpady, zneškodnění odpadních vod atd. 

Provoz stavby neprodukuje nebezpečný odpad a nedochází ani k jinému druhu ohrožení 

životního prostředí. Nedochází ke škodlivým vlivům na objekt – nejsou zapotřebí opatření. 
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g. dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

V projektu jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu dle vy;hlášky č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby [1] a normativní předpisy závazné dle této vyhlášky. 

Jedná se splnění normativních předpisů např. na minimální světlé výšky, proslunění, denní a 

umělé osvětlení, větrání, vytápění, nakládání s odpady, zneškodnění odpadních vod, počet a 

velikost hygienického zázemí, ochrany proti hluku a vibracím, atd. 

 

 

2. Stavebně konstrukční část  
 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

 
Objekt je navržen jako zděná stavba postavená v systému POROTHERM 

s monolitickými ŽB stropy. Založená je na základových pásech z PB. Střecha je plochá 

jednoplášťová. 

 
 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
 

 
Zemní práce:  

 

 Na pozemku se nenachází  žádné vedení ( kanalizace, elektřina atd.) a nevznikají 

povinnosti o případných opatřeních. 

 

 Výkopy budou prováděny v zemině třídy těžitelnosti 2-3 dle ČSN 73 3050.[] Před 

výstavbou bude z plochy potřebné pro výstavbu sejmuty kulturních vrstev půdy. Ornice i 

podornice budou skladovány odděleně od zeminy z výkopů tak, aby nedošlo k jejímu 

znehodnocení. Po výstavbě bude ornice použita zpětně k zahumusování. Během výstavby 

budou všechny odpady skladovány v kontejneru a poté odváženy na řízenou skládku. 
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Dále proběhnou výkopové práce pro přípojky vody, plynu a elektro (viz projekty specialistů) 

a k výkopu pro čističku odpadních vod. 

 

Základy:  

 

Objekt je z převážné části založen na základových pásech v nezámrzné hloubce. Pásy 

budou provedeny z prostého betonu C16/20-XC1. 

 

Vnitřní příčky místností v přízemí bylo nutné uložit na podkladní betonovou desku tl.150mm 

z betonu C16/20-XC1, která bude při obou površích vyztužena Kari sítí SZ 6/100-6/100mm u 

spodního líce, která bude vybetonována zároveň se základy.Pod podkladní beton bude 

proveden hutněný podsyp tl.150 mm . 

 

Hutněné podsypy pod základy a stabilizující zásypy kolem základů je nutné provádět z dobře 

zrněného materiálu, který je v tomto případě stanoven jako štěrkopísek. Při hutnění nesmí 

dojít k znehodnocení a prohnětení podkladních jílových vrstev dle ČSN 73 10 01 [7] 

například vibrací kameniva apod. 

 

  Všeobecně budou v základech v daných místech osazeny chráničky pro vedení 

různých inženýrských sítí.  

 

Opěrná zeď bude provedena jako monolitická železobetonová z betonu C25/30 + ocel 

R 5085 průměru 12 á 200 mm. Tato stěna nebyla staticky posouzena. 

 
 
Svislé nosné konstrukce: 

 

Nosné obvodové zdivo v 1.NP i 2.NP je vyzděné z cihel určené pro nosné obvodové 

zdivo o pevnosti v tlaku 15 MPa, příčně děrovaných, tepelně izolačních (splnění poţadavku 

ČSN 73 0540-2) v systému POROTHERM.  Tloušťka stěny bez omítek je 440 mm, základní 

rozměr cihly je 247x440x238 mm (POROTHERM 44 EKO) a bude vyzděna na maltu 

cementovou MC 15 MPa o maximální tloušťce ložné spáry 15 mm. Pro kompletaci nutno 

využít i doplňkové cihly poloviční, koncové i rohové.  
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Vnitřní nosné obvodové zdivo je vyzděné z cihel pro tento účel určených o pevnosti v 

tlaku 15 MPa, příčně děrovaných. Tloušťka stěny bez omítek či obkladů je 300 mm a čistý 

rozměr cihly je 247x300x238 mm ( POROTHERM 30 P+D). Zdivo bude vyzděno na maltu 

cementovou MC 15 MPa o maximální tloušťce ložné spáry 15 mm. Pro kompletaci bude 

nutno vyuţít i doplňkové cihly poloviční, koncové i rohové. 

 

Nenosné vnitřní příčky jsou vyzděné z příčně děrovaných cihel tloušťky 115 mm o 

pevnosti v tlaku 10 MPa. Čisté rozměry cihly 247x115x238 mm (POROTHERM 11,5 P+D). 

Zděno na maltu vápeno-cementovou o pevnosti v tlaku 10 MPa. 

 

Komíny: 

 

Komíny se v objektu nenacházejí. 

 

 

Vodorovné nosné konstrukce:  

 

Jedná se o monolitický ŽB celkové tloušťce 300 a 250 mm. Jsou řešeny jako 

železobetonové monolitické desky ve variantách jednosměrně a obousměrně vyztužených, 

prostě uložených desek z betonu C 16/20. 

 

Součástí monolitické desky je i ztužující věnec z betonu C16/20. Věnec je bude 

vyztužen měkkou betonářskou výztuží 4xR ǿ 14 mm umístěných v rozích věnce, třmínky 

dvoustřižné z oceli E ǿ 6 mm po 250 mm. 

 

Překlady v 1NP budou systémové PROTHERM. V případě větších rozměrů otvorů 

jsou řešeny jako monolitické či jako překlad z ocelových profilů. V 2NP je úroveň nadpraží 

oken v úrovni stropní konstrukce, která zároveň slouží i jako překlad nad okny v druhém 

nadzemním podlaží. 

 

  Tepelné mosty budou eliminovány vložením tepelné izolace ISOVER EPS 100 F. 
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Zastřešení:  

 

Střecha je plochá, jednoplášťová, nepochůzí (vstup jen pro opravy a revize), s vnitřními svody 

a vpustěmi vyhřívanými odporovými dráty (součást elektroinstalace). Střešní plášť budovy je 

vyskládán na stropní konstrukci. Tepelná izolace střešního pláště zaručí normovou hodnotou 

součinitele prostupu tepla pro ploché střechy – požadovaná UN = 0,24 W.m-2.K-1 .  

Skladba střechy na stropní konstrukci je následující:  

 

Parotěsný pás , modifikace  SBS, kombinovaná skelná a hliníková vložka - jedná se o 

bitumenový pás tl. 4 mm, který zabraňuje  pronikání vlhkosti do vrstvy tepelné izolace. Pás je 

natavený k podkladu. Po dobu pokládky dalších střešních vrstev slouží rovněž jako dočasná 

hydroizolační vrstva. Technické parametry: pevnost pásu podélně/příčně: 400/300 N, teplotní 

specifikace: -25 C ° +100 C° (např. ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL ).  

 

Položení vrstvy spádových desek z polystyrenu ISOVER SD KLÍNY,  samozhášivý,  

objemově stabilizovaný, desky kladeny do lepidla na bázi polyuretanu, spotřeba ca. 0,2 kg/m2 

(např. Vedapuk).  Uvaţovaný  sklon spádových desek je min. 2%, minimální tloušťka 

spádových desek je 2 cm. 

 

Tepelně-izolační a současně i hydroizolační vrstva z kašírovaných dílců tl. 150 mm. 

Jedná se o polystyren kvality EPS 100-F, samozhášivý, objemově stabilizovaný . Nahoře je 

bitumenový pás s přesahy, vrchní pás je modifikovaný SBS, kombi polyester-skelná nosná 

vložka o vysoké pevnosti 800/800 N , tl. 3 mm, teplotní specifikace: -30 C °-100 C°), desky 

jsou lepeny pomocí lepidla (např. Vedapuk) ,  

 

Položení vrchního hydroizolačního pásu, který bude celoplošně nataven k podkladu. 

Bude použit elastomerbitumenový pás s vysokým procentem modifikace SBS, polyesterová 

vložka o vysoké pevnosti - 250 g/m2, tloušťka pásu 5,2 mm, pevnost v tahu podélně/příčně 

1000/1000 N , ohyb za studena -30 C°, tepelná stálost +110 C°. Nahoře břidličný posyp v 

červené barvě (např. Vedaflex SP). Bude použita přírodní břidlice , upravená , odprášená , s 

následujícím podílem zrnitosti (dle DIN 18123) – 20mm – 0-1% ; 1,4mm – 15-40% ; 1,00mm 

– 25-40% ; 0,63mm – 15-35% ; 0,315mm – 1-15% ; 0,2mm – 0-0,5 
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Atiky budovy budou dále opatřeny dílci z kašírovaného polystyrénu EPS 100 

tl.100mm kotvení + úprava podkladu . Pod oplechování atik budou pokládány dřevěné 

impregnované fošny tl. 40mm , kotvené na hmoždinky.  

Střecha objektu bude zpřístupněna přes ocelový poŽární žebřík umístěný na fasádě. 

 

Schodiště: 

   

Schodiště bude monolitické železobetonové, stupně ponese ŽB deska vetknutá do 

nosné přilehlých stěn. Šířka stupně bude 250 mm a výška 182mm.( viz výkres specialistů). 

 

 

Úpravy povrchů vnitřních: 

  

Na zděných stěnách budou provedeny vnitřní omítky dvouvrstvé štukové 

BAUMIT. V sociálním zařízení a koupelnách, technické místnosti budou provedeny 

keramické obklady do výše 2500. 

 

Úpravy povrchů vnějších:  

 

Ve všech prostorech budou pod omítky použity rohové interiérové profily pro stěny – 

pozinkovaný plech nebo hliník. V návaznosti omítek na železobetonové, kovové, dřevěné 

nebo sádrokartonové konstrukce, budou použity ukončující omítkové profily a spára mezi 

jednotlivými materiály bude vytmelena. Železobetonové konstrukce a cihelné stěny budou 

celoplošně opatřeny cementovým postřikem a vápenocementovou omítkou štukovou  

BAUMIT tl. 20mm . 

 

Podlahy:  

 

Skladby podlah jsou specifikovány ve výkresové části. V obytných místnostech 1. 

N.P. a 2.N.P. jsou navrženy dřevěné podlahy v kombinaci . V místnostech technického 

charakteru, koupelnách a WC jsou navrženy keramické podlahy. U všech podlah ve styku se 

stěnou bude proveden obvodový sokl ve stejné povrchové úpravě, jako je podlaha. Jednotlivé 
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barevné řešení pohledových částí budou řešeny za účasti investora a projektanta v průběhu 

realizace stavby. 

 

Výplně otvorů: 

 

Okna a vstupní dveře do kavárny budou dřevohliníkové (INTERNORM), zasklené 

izolačním trojsklem. Barva oken bude přírodní. Okna budou mít otvíravá a sklopná křídla se 

standartním kováním. Bližší popis a specifikace výplní okenních otvorů viz část 3.Výkresová 

dokumentace  Výpis oken a  Výpis prvků skleněné fasády. 

 

Vchodové dveře do obytné části budovy budou dvoukřídlové  dřevohliníkové 

prosklené, ve stejném barevném provedení jako okna. Vnitřní dveře budou dřevěné, osazené 

do dřevěných zárubní. 

 

Izolace proti vodě:  

 

Objekt bude proti zemní vlhkosti izolován provedením vodorovné a svislé 

hydroizolace. Budou použity modifikované asfaltové pásy ELASTODEK 40S, 2x GLASTEK 

SPECIL. Asfaltové pasy nutno řádně celoplošně spojit. Pod asfaltové pásy se provede 

penetrace  a asfaltový nátěr. Hydroizolační vrstvy nutno provádět až na vyschlý podklad. 

Hydroizolace bude vyvedena min. 200 mm nad terén.  

 

Všechny plochy uvnitř objektu, kde může dojít ke styku s vodou (WC, sprchy), budou 

pod obklady a dlažbou izolovány pružnou nátěrovou hydroizolační hmotou. Obklady a dlažby 

budou pak spárovány hydroizolační spárovací hmotou. 

 

Klempířské konstrukce:  

 

  Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinku. Budou provedeny plechové 

vnější parapety oken, oplechování atiky, prostupů střechou. Tyto konstrukce budou následně 

opatřeny ochranným nátěrem FERRO METALLIC. Provádění dle ČSN 733 610. 
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Malby a nátěry:  

 

  Budou vymalovány vnitřní prostory barvou Pragolak Topmal Kolor. Podklad pod 

malby musí být připraven dle technologického postupu výstavby. Případnou barevnost určí 

během realizace investor.  

 
 

c. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce  

 

Objekt se nachází ve I. sněhové oblasti – zatížení sněhem sn= 0,7 kN/m2. 

 

 

d. Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby  

 

Jedná se o novostavbu samostatně stojící budovy – nebude docházet k ovlivňování okolních 

staveb. 

 

 

e. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

  

Před zakrytím jednotlivých konstrukcí (základová spára, hydroizolace apod.) bude provedena 

kontrola konstrukce investorem nebo jeho zástupcem a do stavebního deníku bude proveden 

zápis o této kontrole. 

 

f. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

 

Stavba nepředstavuje žádné specifické požadavky. 
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g. Základní protipožární opatření 

Požární zabezpečení objektu je podrobně uvedeno v projektové dokumentaci požární 

ochrany, která tvoří samostatnou část dokumentace pro stavební povolení a kterou obdrží 

dodavatel od objednatele. S dokumentací požární ochrany se musí seznámit všichni 

dodavatelé zúčastnění na stavbě. Jednotlivé prostory v objektu restaurace budou pro 

zajištění prvotního zásahu vybaveny potřebným počtem a druhy přenosných hasicích 

přístrojů (PHP) – min. požadavek činí 4 ks PHP. Doporučené rozmístění hasicích přístrojů 

je uvedeno ve výkresové příloze č. 3 a 4 (v projektové dokumentaci požární ochrany). 

Hasební prostředky musí být instalovány vždy na trvale přístupných a viditelných místech.  

 

h. Bezpečnost práce při provádění stavebních prací 

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými předpisy, 

vyhláškami, nařízeními vlády a zákony, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništích i mimo ně a současně i s platnými technologickými předpisy a ustanoveními 

příslušných ČSN. S ohledem na pracoviště a pracovní prostředí, na výrobní a pracovní 

prostředky a zařízení, dále na bezpečnostní značky, značení a signály, na předcházení 

ohrožení života a zdraví v návaznosti na rizikové faktory pracovních podmínek a 

kontrolovaná pásma, na zákaz výkonu některých prací, na odbornou způsobilost, na 

povinnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je nutné 

dodržovat zákon 309/2006 ze dne 23. května, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci.  

  
 

3. ZÁVĚR 
 

 
Cílem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby. Předmětem 

bylo vyřešení  samostatně stojícího rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu s další bytovou 

jednotkou pro hosty po případně jako výměnek rodičů v lokalitě Bystřice nad Olší v okrajové 

části obce, okres Třinec.  
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K dokumentaci pro provedení stavby je přiložena studie stavby. Studie obsahuje vlastní 

návrh řešení, architektonické řešení, stavebně-technické řešení a dokumentaci pro stavební 

povolení. Vzhledem ke studii je v bakalářské práci pár změn drobného charakteru, které v žádném 

případě neovlivnili vzhled budovy ani konstrukční systém.  
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