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1 Úvod 

1.1 Charakteristika Viladomu 

Dům-vila, dnes nazývaný viladům nebo městská vila, má mezi kategoriemi obytných 

budov hned několik nej. Je to typ asi s nejstarší historií, typ, který je vesměs určen pro 

movitější část společnosti a zároveň svými vlastnostmi a důrazem na zdravá bydlení a hygienu 

dokonale zapadá do modernistických koncepcí a představ o nejvhodnějším bydlení. 

Nejlepší asi bude začít etymologickým výkladem pojmu vila a stručným historickým 

přehledem vývoje tohoto typologického druhu. Vila je stavebním druhem, který v průběhu 

dějin několikrát putoval z venkova do města a zase zpátky. Původně tak byla označována 

venkovská sídla římanů, později pak i městské domy pro celoroční obývání, nazývané podle 

toho, ve které části města se nacházely-villa urbana či villa suburbana. 

Znovu se v historii objevuje termín vila až v renesanci, lépe řečeno v období pozdní 

renesance. Vilami jsou nazývány venkovská sídla šlechticů a bohatých měšťanů především 

v severní Itálii, kde měly vily svým majitelům nahradit nezdravé a hygienicky nevyhovující 

poměry tehdejších stísněných měst. Spojení slov vila, renesance a severní Itálii, pak evokuje 

jedno jméno-Andrea Palladio. Mezi téměř dvěma desítkami P. vil je nejznámější a pro další 

vývoj asi nejdůležitější La Rotunda ve Vincenze z let 1566-1570. Poloha venkovského sídla pro 

bohatší vrstvy-jako alternativa k životu ve městě-vydžela vile bezmála další tři století. Jistá 

změna v Evropě nastala s bouráním hradeb a dalších městských opevnění v druhé polovině 

devatenáctého století. Tehdy se začala města velkou rychlostí rozšiřovat do přilehlé krajiny a 

některé vily, které byly doposud na venkově-za hradbami, se najednou ocitly uvnitř měst. 

Postupem času k nim pak, v rychle se rozšiřujících městech a jejich nově vznikajících čtvrtích, 

přibyly další, tentokrát o něco menší stavby, které již odpovídají dnešnímu chápání pojmu vila 

jako samostatně stojícího rodinného domu, situovaného uprostřed zahrady, s komfortním 

vybavením. 

Nová kapitola v životě slova vila se začíná psát v první polovině dvacátého století, kdy 

přidáním přívlastku městská či činžovní bývá označován nově se etablující typologický druh. Je 

typickým produktem trhu, kdy v meziválečném období v téměř celé Evropě vzniká poptávka po 

komfortním bydlení pro rozrůstající se střední a vyšší střední třídu. Jejím řešením pak jsou cca 

tří- až čtyřpodlažní-většinou nájemní-domy s několika byty, osazené uprostřed zahrady, které 

svým měřítkem a morfologií připomínají klasické vily, ale podstatou jsou to standardně řešené 

a vybavené bytové domy. Z tohoto období jsou asi nejznámější práce skupiny římských 



architektů kolem Adalberta Libery a Luigiho Morettiho, kteří v polovině třicátých let dvacátého 

století definovali koncept Pallazzini dočkal v realizaci čtyř viladomů pro Societa Immobiliare 

Turčena  v Ostii, které byly podle Liberova návrhu postaveny v letech 1932-34. Dalším 

důležitým centrem vývoje je Curych, kde se architekti soustředili hlavně na koncepty bydlení 

pro klientelu ze vzdělané a osvícené střední vrstvy, a proto se zabývali převážně individuálně 

navrženými samostatnými domy. Asi nejznámějším výsledkem tohoto snažení jsou dva domy 

v curyšském Dordeltaru, navržené pro již zmíněného Sigfrieda Giediona, přesně v duch jeho 

zásad, architekty Alfredem a Emilem Rothovými ve spolupráci s Marcelem Breuerem a Carlem 

Hubacherem v letech 1935-36. Ke znovu oživení viladomů dochází počátkem osmdesátých let 

minulého století , a to především v souvislosti s berlínskou stavební  výstavbou IBA, která měla 

formou obnovy zničených částí Berlína demonstrovat možnosti  vnitřního města jako 

příjemného prostředí pro život. Stavebním ředitelem části nové výstavby se stal Josef Paul 

Kleihues, který do Berlína povolal velké architekty. Pod jeho patronací tak zde vznikl ojedinělý 

soubor převážně postmoderně formovaných staveb. Mezi nimi právě dva soubory viladomů-

Stadvillen na Rauchstrasse a Wohnpark na Lindestrsse-zaujaly kvalitou bydlení, a staly se tak 

jakýmsi archetypy tohoto znovu obživlého typologického druhu. I přes vysokou koncentraci 

viladomů v Berlíně však zůstává asi nejslavnějšími viladomy této doby dvojice budov 

v Bellinzově od A. Galfettiho, příznačně a zároveň velmi jednoduše pojmenovaná Bianco e 

nero, z let 1986-1987. 

To jsou v kostce situace a historické souvislosti, za kterých byly navrženy všechny 

představované domy kategorie viladomů. Za zmínku ještě stojí jeden postřeh, který se úzsce 

dotýká základní charakteristiky viladomu, a to je jehop jistá exkluzivita. Jedná se o formu 

bydlení pro střední či vyšší třídu, určenou především  jistou mírou komfortu a nadstandardností 

vybavení. První pokusy o přiblížení kvalitního bydlení ve viladomech nižším příjmovým 

skupinám začaly pod vlivem modernistů již v meziválečném období, ale přes všechny tyto 

snahy zůstává nadále městská vila především znakem vyšší střední třídy a tak je tomu i u všech 

představených příkladů. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Městská část Ostrava – Poruba

 
 
a)  Základní informace o Porubě

 
Poruba je někdejší obec, od 24. listopadu 1990 jeden 

z nejlidnatějších městských obvodů statutárního města 

Ostravy, k městu byla Poruba připojena už v roce 1957. 

Rozkládá se na západě města, v jeho slezské části. Území 

městské části se skládá z celých katastrálních území Poruba 

a Poruba-sever. 

Nejstarší částí je tzv. stará Poruba, původní obec, 

jejíž historické kořeny sahají až do středov

z 75.000 obyvatel však žije v sídlištní zástavbě, která byla budována od počátku 50. let 20. 

století. Na území obvodu nejsou větší průmyslové závody, obyvatelé většinou pracují v jiných 

částech Ostravy. Nachází se zde několik základních a stře

sídlí Vysoká škola báňská. 

 

 
b)  Historie Poruby 

 
Dnešní moderní městský obvod Poruba má dlouholetou historii. Samotný název 

Poruba souvisí s kácením - rubáním stromů a vznikem porubů. První zmínka o Porubě

k roku 1393, kdy se v historických materiálech uvádí Stach z Poruby jako man olomouckého 

biskupství. Ves Poruba byla tehdy součástí 

třebovického statku a patřila k opavskému 

knížectví, manství olomouckého biskupství se 

na ni proto nevztahovalo. 

V roce 1553 porubskou tvrz, ves i dvůr 

zdědil Ondřej Bzenec z Markvartovic. Po nich 

byli po dlouhá staletí majiteli Skrbenští, 

Oppesdorfové a především rod Vlčků  

(Wilczků), kteří připojili Porubu ke svému 

Poruba 

Základní informace o Porubě 

Poruba je někdejší obec, od 24. listopadu 1990 jeden 

z nejlidnatějších městských obvodů statutárního města 

připojena už v roce 1957. 

Rozkládá se na západě města, v jeho slezské části. Území 

městské části se skládá z celých katastrálních území Poruba 

Nejstarší částí je tzv. stará Poruba, původní obec, 

jejíž historické kořeny sahají až do středověku. Většina 

00 obyvatel však žije v sídlištní zástavbě, která byla budována od počátku 50. let 20. 

století. Na území obvodu nejsou větší průmyslové závody, obyvatelé většinou pracují v jiných 

částech Ostravy. Nachází se zde několik základních a středních škol. Od roku 1973 v Porubě 

Dnešní moderní městský obvod Poruba má dlouholetou historii. Samotný název 

rubáním stromů a vznikem porubů. První zmínka o Porubě

k roku 1393, kdy se v historických materiálech uvádí Stach z Poruby jako man olomouckého 

biskupství. Ves Poruba byla tehdy součástí 

třebovického statku a patřila k opavskému 

knížectví, manství olomouckého biskupství se 

roce 1553 porubskou tvrz, ves i dvůr 

zdědil Ondřej Bzenec z Markvartovic. Po nich 

byli po dlouhá staletí majiteli Skrbenští, 

Oppesdorfové a především rod Vlčků  

(Wilczků), kteří připojili Porubu ke svému 

00 obyvatel však žije v sídlištní zástavbě, která byla budována od počátku 50. let 20. 

století. Na území obvodu nejsou větší průmyslové závody, obyvatelé většinou pracují v jiných 

dních škol. Od roku 1973 v Porubě 

Dnešní moderní městský obvod Poruba má dlouholetou historii. Samotný název 

rubáním stromů a vznikem porubů. První zmínka o Porubě se váže 

k roku 1393, kdy se v historických materiálech uvádí Stach z Poruby jako man olomouckého 



klimkovickému panství. 

Jednou z nejstarších dochovaných památek Poruby je kostel svatého Mikuláše. Jeho 

historie sahá až do XV. století; tehdy poskytoval duchovní služby obyvatelům obcí Poruba, 

Vřesina, Svinov a Třebovice. Ze XVI. století pochází porubský zámek. Toto sídlo 

Markvartoviců bylo vystavěno v renesančním 

slohu okolo roku 1573. (Před úplným zchátráním 

jej v roce 1993 zachránila rekonstrukce 

provedená jeho současným majitelem p. Statisem 

Prusalisem.) Škola je v Porubě zmiňována již 

roku 1650 a až do 19. století sloužila k výchově a 

vzdělávání i mládeži sousedních obcí Třebovice, 

Svinov a Vřesina. 

Na zachování zelených ploch a budování parků bylo pamatováno ve všech etapách 

výstavby, Poruba je proto dnes v tomto ohledu srovnatelná s mnohými lázeňskými městy, 

kterým se podobá i tím, že zůstala městem bez velkého průmyslu, s minimálně znečištěným 

ovzduším. 

Zajímavý je demografický vývoj Poruby. Až do počátku dvacátého století nepřesáhl 

počet obyvatel několik stovek. Obec si zachovala svůj vesnický ráz s převahou rolníků, 

zahradníků a dalších živnostníků. Zaměstnání v průmyslu tehdy nabízely jen ostravské 

podniky. První továrna firmy Ignác Blažej vyrábějící nábytek byla založena až v roce 1903. V 

roce 1925 byla postavena místní železniční dráha ze Svinova do Vřesiny, která umožnila 

spojení s průmyslovým centrem města a naopak občanům ostravské aglomerace zpřístupnila 

malebnou přírodu v údolí říčky Porubky. 

Vítězné ukončení druhé světové války si vyžádalo značné oběti materiální i lidské, 

stalo se však také začátkem nové etapy v životě Poruby. Po nezbytném odstranění válečných 

škod bylo v roce 1951 rozhodnuto o výstavbě velkého městského celku právě na katastrálním 

území obce Poruba. Místo bylo vybráno pro výhodnou polohu mimo oblast poddolování i pro 

příznivé klimatické podmínky. Nová Poruba se v průběhu třiceti let stala z původní 

zemědělské obce novým moderním městem pro téměř osmdesát tisíc obyvatel. Člení se do 

osmi postupně budovaných stavebních obvodů, jejichž architektura i celkové urbanistické 

řešení jsou odrazem doby, ve které vznikaly. Centrum Poruby tvoří široká Hlavní třída s 

prostornými náměstími a zelenými plochami. 

 
 



c) Porubské zajímavosti 

 
Letní koupaliště 

Letní koupaliště v Porubě-vsi je největším zařízením svého 

druhu ve střední Evropě. V letních měsících ho denně využívá až 15 

tisíc návštěvníků. V areálu, který v minulých letech prodělal mnoho 

úprav, je obří tobogán, hřiště pro minigolf a tenisové kurty s umělým 

povrchem, hřiště pro streetball a plážový volejbal, kuželky, stolní tenis, malý fotbal; pro 

návštěvníky je otevřeno také několik restauračních zařízení. 

 

Památková zóna 

Dnem 1. 9. 2003 se část Poruby stala památkovou zónou. 

Hranice zóny začíná na křižovatce ulic Opavská a 17. listopadu, dále 

jde osou ulice Opavská, přechází na osu ulice Porubská k tzv. rondelu, 

na kterém se lomí na Hlavní třídu směrem k 5. stavebnímu obvodu, 

naproti bývalé prodejně Suprafon přechází přes Hlavní třídu na ulici 

Dělnická a Skautskou ulicí vede zpět na ulici Dělnická a na ulici Nad Porubkou. Prochází tzv. 

areálem Bytostavu za výrobnou tlakových nádob k toku Porubka a pokračuje proti jejímu toku 

až na ulici Klimkovická, kolem porubské radnice na ulici Nábřeží SPB a na křižovatku s ulicí 

17. listopadu. Tuto ulici sleduje v její ose až na křižovatku s ulicí Opavská. Při 

zjednodušeném vymezení zahrnuje I. a II. stavební obvod Poruby. 

 

Restaurace Myslivna 

Zahradní restaurace Myslivna je oblíbená zejména pro svou 

polohu a krásné prostředí v blízkosti lesa (mezi porubským 

koupalištěm a kolejemi VŠB-TU). V létě je vítanou zastávkou 

cyklistů, v zimě běžkařů a po celý rok častým cílem rodinných 

procházek. 

 
d) Zhodnocení pozemku z hlediska širších vztahů 

 
Pozemek v lokalitě „U Myslivny“ je k zamýšlenému typu výstavby velice vhodný. 

Jeho poloha i rozloha jsou velkorysé a luxusní, blízko je k veškeré občanské vybavenosti a 

pozemek je navíc na velice klidném místě bohatém na přírodu. 

 



1.3 Cíl bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je zpracovat návrh vila domu do podoby hlavní části 

dokumentace k provedení stavby. Podkladem je návrh zpracovaný v předmětu ATT1, Kde 

bylo určeno celkové stavebně-dispoziční řešení vila domu. 

 

2 PRŮVOD�Í ZPRÁVA 

 

2.1 Identifikační údaje stavby 

 

žadatel a investor: Soukromá osoba 
 
Projektant:   VŠB TU FAST, Tomáš Kořízek 
 
Název stavby:  Vila dům v obytné skupině 
 
Druh stavby:   stavba pro bydlení 
 
Místo, kat. č.:  Ostrava – Poruba, lokalita „U Myslivny“, k.č. 1778/1 
 

2.2 Údaje o stavbě a jejím účelu 

       Stavba každého vila domu (stavba pro bydlení) představuje vybudování 3 bytových 

jednotek v 1. až 3.NP, parkovacích stání, společný prostor – vstupní prostor, schodiště, výtah, 

místnosti pro zahradní techniku, místnost tz. Stavba zahrnuje výstavbu příjezdu, splaškovou a 

dešťovou kanalizaci, přípojku elektro, přípojku plynu, vodovodní přípojku. Tyto venkovní 

sítě budou vybudovány jako infrastruktura pro skupinu šesti domů. Etapizace výstavby 

proběhne ve směru přivedení inženýrských sítí. 

  

2.3 Provedené průzkumy, napojení na technickou a dopravní infrastrukturu 

 Podle předběžně zjištěných geologických poměrů v místě stavby je únosnost 

základového podloží bezpečná pro přenesení zatížení od budoucího provozu, zemina má 

stálou mocnost vrstev se skalními prvky. Nebyla zjiště zvýšená hladina podzemní vody. 

 Pozemek bude napojen do nově budované přístupové cesty pro celou obytnou skupinu. 

Odtud se bude objekt napojovat jak na technickou, tak dopravní infrastrukturu. 



 Splaškové vody budou z objektu odvedeny do veřejné kanalizační sítě, dle výkresu 

situace. Během výstavby investor zajistí odvážení vzniklých splaškových vod k likvidaci  

do veřejné čistírny odpadních vod. 

 Dešťové vody ze střešních rovin a zpevněných ploch jsou odvedeny a volně vypouštěny 

do přilehlé přírody nedaleko potoka. 

 Zásobování pitnou vodou bude provedeno napojením na veřejný vodovodní řád, podle 

podmínek správců vodovodního řádu v místě. 

 Pozemek je již napojen na veřejný rozvod elektrické energie, ze kterého bude po dobu 

provádění stavby realizován odběr elektrické energie. Nové napojení bude probíhat dle 

podmínek správce vedení NN (EON ČR, s.r.o.), odběrovou sazbu si zvolí investor při podání 

žádosti o připojení (elektroměr). 

 Plynovodní přípojka bude řešena připojením na veřejný plynovodní řad, podle podmínek 

správců plynovodního řadu v místě, orientační půdorysné řešení napojení obsahuje výkres 

Situace stavby. Podrobné řešení plynovodní přípojky není předmětem řešení. 

  

2.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Pozemek je dle současné územní dokumentace v oblasti s označením Orná Půda 

navazující bezprostředně na zónu s funkcí Individuálního Bydlení. Je proto současně podán 

podnět k úpravě územně plánovací dokumentace na převedení vyznačeného řešeného území 

na oblast s individuálním bydlením. 

2.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Navržené řešení stavebních úprav ubytovacího zařízení plně vyhovuje všem technickým 

požadavkům pro výstavbu a je v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb. 

2.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí 

 Byl podán podnět k úpravě územně plánovací dokumentace na převedení vyznačeného 

řešeného území na oblast s individuálním bydlením. 

2.7 Časové a podmiňující vazby na výstavbu 

 Výstavba objektu ubytovacího zařízení nemá věcné a časové vazby na související  

a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území.  



2.8 Lhůta a způsob výstavby 

 Předpokládaná lhůta výstavby je 15 měsíců od data vydání stavebního povolení. 

Výstavba bude probíhat dodavatelským způsobem. Dodavatelé a zhotovitelé budou vybrání 

na základě výběrového řízení po udělení stavebního povolení. Jednotlivé práce na sebe musí 

navazovat v obvyklé stavební technologii a jejich provádění. Návaznost jednotlivých prací  

a postupů bude koordinovat stavbyvedoucí. 

2.9 Orientační údaje stavby   

 
P ř  e h l e d      b y t o v ý c h     j e d n o t e k :  
Podlaží           Už. plocha(m2)             Lodžie(m2)                     Celkem(m2) 
____________________________________________________________                                    
2. NP:                 163,41                         37,55                              200,96 
3. NP:                 163,41                         37,55                              200,96 
4. NP:                 163,41                         37,55                              200,96 
 
 
D a l š í     u ž i t n é    p l o c h y : 
1. PP Vstup  13,5 m2 

  Sklad  9,3 m2 

  TZB  4,8 m2 
  Parkovací stání 104,4 m2/6 jednotek 
Schodiště a výtah  20,7 m2 
Zpevněná příjezdová cesta cca 150 m2 

 
 
 
Bilance: 

2.9.1 Roční potřeba teplé vody dle ČS� 06 03 20:  

 

Stavby pro bydlení: 0,082 m3 na den a osobu 

pro pět členů domácnosti E 0,082 * 5 = 0,41 m3 /den 

Potřeba teplé vody pro celý objekt = 1,23 m3/den. 
 
 
 

2.9.2 Výpočet tepelných ztrát (obálkovou metodou): 

Vnitřní výpočtová teplota ti 20 °C 
Venkovní výpočtová teplota te -15 °C 



 

2.9.3 Výpočet prostupu tepla obvodovou stěnou: 

 



2.9.4 Roční potřeba energie pro vytápění a ohřev teplé vody 

 
 
 

 

 

2.9.5 Roční potřeba vody dle vyhlášky č.428/2001 Sb. 

 

Potřeba vody pro domácnost E 46 m3 na rok a osobu 

pro pět členů domácnosti E 46 * 5 = 230 m3 /rok 

Celková potřeba vody objektu: 230*3BJ = 690 m3 /rok 

 



2.9.6 Výpočet množství splaškových a dešťových vod 

 
 

 

3 TECH�ICKÁ ZPRÁVA 

 

3.1   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

3.1.1 Zhodnocení staveniště, vyhodnocení stávajícího stavu 

 Pozemek se nachází ve Ostravě – Porubě, v lokalitě „U Myslivny“ 

 Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku bylo provedeno autorizovaným geodetem. 

Srovnávací rovina ±0,000 je vztažena k výškové úrovni 247,00 m.n.m., výškový systém Bpv, 

souřadnicový systém S-JTSK.  

 Parcela má tvar nepravidelného čtyřúhelníku a je mírně svařitá. Na sever a východ 

sousedí pozemek s parcelami se stejným typem domu – novostavby. Na západ a jih sousedí se 



stávající výstavbou pro individuální bydlení. Na ploše budoucího místa stavby a příjezdu se 

provede sejmutí ornice v minimální tloušťce 200 mm, bude uložena na pozemku investora a 

později bude využita k provedení terénních a zahradních úprav. 

 

3.1.2 Urbanistické a architektonické řešení 

 

Z urbanistického hlediska je objekt vila domu situován do oblasti, kde se předpokládá 

rozvoj výstavby pro bydlení. Rozměr, půdorysný tvar, umístění objektů a jejich orientace je 

odvozena ze současné okolní zástavby, z charakteru staveb a požadavků investora. 

Architektonické řešení vychází z vnitřních požadavků bytové jednotky, která je 

členěna na čtyři základní funkční celky: Technická část (vstup, úložný prostor, pracovna, 

koupelny), soukromá část (3 pokoje), obytné části (obývací pokoj, kuchyň s jídelnou) a částí 

pro hosty, a z principů nízkoenergetických zásad navrhování (více okenních otvorů na jižní, 

jihozápadní stranu, minimum na sever a severovýchod, zastínění). Jako jednoho ze základních 

architektonických prostředků bylo užito hmotové symetrie a vertikální repetice, fasáda potom 

díky proměnné velikosti otvorových výplní graduje k jihozápadnímu rohu. Při volbě vzhledu 

stavby bylo přihlédnuto k přirozenému začlenění staveb do charakteru okolní výstavby. 

Fasáda je z bílých cihliček klasického formátu, lodžie a sloupy jsou potom hladké z betonu 

v odstínu tmavější šedé. Rámy oken a dveře budou z bukového dřeva. Společná vertikální 

schodišťová komunikace je prosklená. Byty 1-3NP jsou usazeny na půdorysně menším 1PP, 

kde jsou otevřená parkovací stání a uzavřené společné prostory vstupu a technických 

místností. 

 

 

3.1.3 Stavebně-technické řešení 

 
Základní údaje 

 Objekt vila domu je částečně podsklepený čtyřpodlažní budova o třech bytech s lodžiemi. 

Zastřešení je provedeno plochou střechou zatíženou kačírkem. Spodní podlaží je nevytápný 

prostor využívaný jako parkoviště.Objekt je členěn na dva základní stavební celky, které jsou 

vůči sobě oddilatovány a to na hlavní objekt s byty a podzemním patrem a prostor vertikální 

komunikace. 



 
 

Konstrukční systém 

 Základní konstrukční systém je proveden jako kombinovaný skeletový z monolitického 

železobetonu a stěnový s nosnými stěnami z nosných cihel Ytong. 

 Konstrukční systém schodišťové části bude projektovat specializovaná firma – viz 

katalogové listy. 

 

Základy 

 Základové konstrukce budou provedeny ze základových pasů a patek z prostého betonu 

třídy C 20/25. Založení objektu bude provedeno v nezámrzné hloubce 1 m. Základy částí 

objektu budou ze statických důvodů dostatečně oddilatovány. 

 Výkopy pro základové pásy a patky budou realizovány strojně s přesným ručním 

začištěním. 

 

Svislé nosné konstrukce 

 Nosná konstrukce skeletu je provedena z monolitického železobetonu. Třída betonu 

C20/25, ocelová výztuž R 10505. 

 Nosné zdivo bude Ytong P4-500, tl. 300mm 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropní konstrukce je tvořena monolitickým železobetonovým deskovým stropem tl. 200 

mm. Třída betonu C 20/25, ocelová výztuž R 10505. 

 Skeletová konstrukce bude na prostupu fasádou přerušena prvkem na přerušení tepelného 

mostu. Příkl. firma Deha a.s. Přesné konstrukční určení způsobu přerušení tepelných mostů 

není zadáním bakalářské práce. 

 

 

Schodiště, rampy a výtah 

 Schodiště je děleno na dvě části, první část z 1PP no 1NP je železobetové schodiště 

uložené na nosných železobetonových záporových stěnách 1PP, stupně keramická dlažba, 

druhá část pokračuje v podobě ocelového schodiště ve spřažené konstrukci s prosklenou 

fasádou vertikálního komunikačního prostoru. Tuto konstrukci bude řešit specializovaná 

firma, která k tomu účelu obdrží výkresy podlaží, řezu, pohledu a výkres základů. Přenos 



zatížení od kovového schodišťového prostoru je zajištěn do železobetonové záporové stěny 

v 1PP, jak je patrné z výkresu půdorysu 1PP, řezu a pohledů. 

 Výtahová šachta je železobetonová (C 20/25, R 105 05) na vlastních základech. Výtah 

bude použit od firmy Schindler, model 3100. 

 

Příčky 

 Příčky v celém objektu budou provedeny z přesných příčkovek Ytong S2-500 tl. 100, 

150, 200 a 300 mm. Příčky budou omítnuty, pokud není uvedeno jinak na seznamu místností 

na jednotlivých výkresech podlaží 

 

Střešní konstrukce 

 Střecha objektu je navrhována plochá, zateplená tepelnou izolací z XPS, spádovaná klíny 

z XPS tepelné izolace, hydroizolace z asfaltových pásů je mechanicky přitížena proti sání 

větru vymývaným kačírkem. Nosnou konstrukcí je železobetonová deska tl. 200mm. Skladba 

je uvedena v soupisu skladeb. Střešní roviny mají předepsaný sklon, minimálně však 2% 

směrem k vpustem, které jsou na střeš 2, jak je patrné z výkresu konstrukce střchy.  

 

Tepelné a akustické izolace 

 Pro přerušení tepelných mostů skeletu bude použito vhodných prvků firmy Deha. a.s. 

v místě průchodu venkovní fasádou. 

 Pro celý obvodový plášť objektu byla navržena zateplená provětrávaná fasáda s tepelnou 

izolací z minerální vlny tl. 175mm, vzduchovou mezerou min. 40mm a vnějším obkladem 

z cihlových pásků. Sokl do výšky 0,3 m bude tvořen oplechováním, kryjícím výstup 

hydroizolace a nopové folie nad úroveň terénu. 

 K tepelnému odizolování podlahy 1NP je použito pěnového skla tl. 300mm lepeného na 

strop 1PP a následně omítnutého. 

 Pro podlahy je navržena kročejová izolace RIGIFLOOR 4000 tl. 70mm 

 Zateplení střešního pláště je provedeno extrudovaným polystyrenem. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

 Hydroizolační vrstvu v přízemí tvoří 1xBITAGIT S, položený přímo na železobetonovou 

záporovou zeď. Hydroizolační vrstva je chráněna ochrannou nopovou folií. Z důvodu 

zabránění vzlínání vlhkosti do obvodového zdiva se provede vytažení hydroizolační vrstvy 



150 mm nad úroveň terénu. Veškeré prostupy hydroizolační vrstvou je nutno odborně a 

dokonale realizovat. 

 

Podlahy 

 V jednotlivých bytech je navržena nášlapná vrstva z laminátové podlahy tl. 12 mm 

pokládaná na tlumící podložku Mirelon. 

 Ve společných prostorách, koupelnách a kuchyních pokojů je navržena nášlapná vrstva z 

keramické dlažby tl. 12 mm, lepená na lepidlo tl. 3 mm.  

 V prostorách předsíně a koupelny hotelových pokojů je navržena keramická dlažba  

tl. 12 mm lepená na lepidlo tl. 3 mm. V jednotlivých pokojích je navržena nášlapná vrstva 

z laminátové podlahy tl. 12 mm pokládaná na tlumící podložku Mirelon. 

 V přízemí jsou nášlapné vrstvy pokládány na podkladní betonovou mazaninu na 

hydroizolaci. 

 Ve vyšších podlažích jsou nášlapné vrstvy pokládány na cementový potěr tl. 35 mm  

a zvukově izolační polystyren RIGIFLOOR 4000 tl. 50 mm, který je položen  

na železobetonové konstrukci stropu. Cementový potěr je nutno oddělit od zvukově izolační 

vrstvy fólií nebo lepenkou A400H. 

 Okapový chodník je tvořen z betonové dlažby tl. 50 mm. Dlažba je uložena do kladecí 

vrstvy z kameniva frakce 4 – 8 mm tl. 30 mm a drceného kameniva frakce 8 – 16 mm tl. 100 

mm. 

 

Úpravy povrchů vnější 

 Povrch obvodového pláště ubytovací části objektu bude tvořit obklad bílým cihelným 

spárovaným páskem. Vystupující konstrukce železobetonového skeletu bude tvořena 

z pohledového betonu šedé barvy. Sokl do výšky 0,3 m nad terén bude tvořen oplechováním 

přikrývajícím nopovou folii - viz soupis prvků. Sokl nad 0,3m nad terénem bude tvořen 

obkladem lepeným na železobetonovou zeď či sloup. V místě lepení na zeď bude obklad 

tvořen bílým cihelným pásek spárovaným, v místě sloupu pak obklad omítaný šedou barvou, 

stejnou, jakou bude mít výsledný pohledový beton žb skeletu. 

 

Úpravy povrchů vnitřní 

 Vnitřní povrchy zděných stěn a příček budou opatřeny vápenocementovou omítkou tl. 10 

– 15 mm v kombinaci se soklem navazujícím na povrchovou úpravu podlah.  



 V místnostech se zvýšenou vlhkostí nebo zvýšenými hygienickými požadavky budou 

provedeny keramické obklady nad úroveň podlahy do výšky dle účelu místnosti. 

 Povrchy stěn a stropů budou upravovány v závislosti na účelu místnosti. Barevný odstín 

obkladů stěn bude záležet na výběru investora, uživatele a aktuální nabídky zvoleného 

dodavatele. 

 

Malby a nátěry 

 Na vnitřní omítky se provede 2 x pačok vápenným mlékem a 2 x malba Primalex. 

Povrchy stěn a stropů budou upravovány v závislosti na účelu místnosti. Barevný odstín 

malby stěn bude záležet na výběru investora, uživatele a aktuální nabídky zvoleného 

dodavatele. 

 Klempířské, zámečnické a truhlářské výrobky budou z výroby opatřeny povrchovou 

úpravou a nebudou vyžadovat další ošetřování. 

 

Výplně otvorů 

 Okna jsou navržena z dřevěných bukových profilů vyráběných na zakázku. Zasklena 

budou izolačním dvojsklem s tepelnou vodivostí 1,1 W/m2*k. Venkovní parapety budou 

tvořeny hliníkovým taženým plechem tl. 1,5 mm s povrchovou úpravou eloxováním. Vnitřní 

parapety budou vyráběny také na zakázku z bukového masivu.  

 Výplně vnitřních dveřních otvorů jsou navrženy vnitřní dveře Sapeli, typ Tarugo - model 

10, z dýhy, vzor buk do obložkových zárubní Normal. 

 

 

Klempířské výrobky 

 Střešní vpusti (DN 100 mm) a odpady (DN 100 mm) budou provedeny z plastu bez další 

povrchové úpravy. Provedení podle zásad ČSN 73 3610. 

 Oplechování atiky a lemování zdí komínu bude provedeno z titan-zinkového plechu  

tl. 0,8 mm, bez další povrchové úpravy. Provedení podle zásad ČSN 73 3610. 

 Veškeré venkovní parapety jsou navrženy z hliníkového taženého plechu tl. 1,5 mm, 

s povrchovou úpravou eloxováním. 

 Rozměry jednotlivých klempířských výrobků jsou blíže specifikovány ve výpisech 

klempířských výrobků. 

 

 



Zámečnické výrobky 

 Ocelové schodiště, příslušné ocelové trubkové zábradlí (i pro 1PP), nosná konstrukce 

skleněné fasády a podesty bude řešit projektem firma Abadia a.s. (viz katalogové listy) a 

řešení bude konzultováno s investorem. 

 Balkonové zábradlí bude provedeno z trubek DN 50 mm, kotveno do balkonu pomocí 

hmoždinek a šroubů, madlo bukový masiv. 

 Rozměry jednotlivých zámečnických výrobků jsou blíže specifikovány ve výpisech 

zámečnických výrobků. 

 

Elektroinstalace 

 Objekt bude napojen na venkovní vedení nízkého napětí vzdáleného 9,2 m. Přípojková 

skříň s měřením bude umístěna na plotu pozemku zvlášť pro každý byt. 

 Všechny vnitřní i venkovní elektroinstalační rozvody a práce budou odborně navrženy 

v samostatném projektu a provedeny odbornou firmou. 

 

Vnitřní vodovod 

 Přípojka s vodoměrnou sestavou bude umístěna v technické místnosti a odtud rozvedena 

do ostatních částí objektu.  

 Všechny vnitřní vodovodní vedení budou odborně navrženy v samostatném projektu  

a provedeny odbornou firmou. 

 

 

Vnitřní kanalizace 

 Celý objekt bude napojen na veřejnou jednotnou kanalizaci. Přípojka bude přivedena  

do revizní šachty před hranicí pozemku. 

 Všechny rozvody vnitřní kanalizace budou odborně navrženy v samostatném projektu  

a provedeny odbornou firmou. 

 

Vytápění 

  Technologie vytápění a ohřev TUV bude odborně navržen v samostatném projektu  

a proveden odbornou firmou. 

 

 

 



Větrání 

 Nejsou kladeny zvláštní nároky na větrání a klimatizaci. 

 

Požárně technické řešení 

 Je zajištěn příjezd požárních vozidel k objektu. Je řešeno požárně-technickou zprávou, 

která není předmětem bakalářské práce. 

 

3.1.4 �apojení stavby na sítě technické a dopravní infrastruktury  

 Pozemek je napojen na nově budovanou místní komunikaci, která bude obsluhovat celou 

obytnou skupinu. V severovýchodním rohu parcely bude umístěn vjezd na pozemek. V rámci 

pozemku bude vybudován chodník pro pěší a příjezdová cesta k parkovacím stáním pod 

objektem. 

 Splaškové vody budou z objektu odvedeny do nově budovaní veřejné kanalizační sítě dle 

výkresu situace. Během výstavby investor zajistí odvážení vzniklých splaškových vod k 

likvidaci do veřejné čistírny odpadních vod. 

 Dešťové vody ze střešních rovin a zpevněných ploch jsou odvedeny pomocí PVC  

a titan-zinkových trub do nově budované kanalizace pro dešťovou vodu, která bude volně 

ústit do přírody poblíž potoka. Je zajištěn přímý odtok dešťové vody bez možnosti případného 

znečištění dešťové vody. 

 Zásobování pitnou vodou bude provedeno napojením na veřejný vodovodní řád, podle 

podmínek správců vodovodního řádu v místě. 

 Pozemek bude napojen na veřejný rozvod elektrické energie, ze kterého bude po dobu 

provádění stavby realizován odběr elektrické energie. Nové napojení bude probíhat dle 

podmínek správce vedení sítě, odběrovou sazbu si zvolí investor při podání žádosti o 

připojení (elektroměr). 

 Plynovodní přípojka bude řešena připojením na veřejný plynovodní řad, podle podmínek 

správců plynovodního řadu v místě, orientační půdorysné řešení napojení obsahuje výkres 

situace stavby. Podrobné řešení plynovodní přípojky není předmětem řešení. 

 

3.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

 Na pozemku bude vybudována přijezdová cesta pod objekt, kde je navrhováno parkovací 

stání pro obyvatele objektu. Bude vybudován chodník pro pěší dle výkresu situace. Všechny 



zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby, řádně odvodněny do dešťové 

kanalizační sítě a plochy parkovacích stání budou navíc odvodněny přes lapače ropných látek.  

Plochy na parkování - počet N=Oo*ka+Po*ka*kp=6*1+1*1*1=7, bude šest 

parkovacích míst pod objektem, jedno nekryté na zpevněné ploše před domem. 

 

3.1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 Nepředpokládá se zásadní negativní vliv stavby na životní prostředí, vytápění objektu 

bytového domu je navrženo zemním plynem, budovy vycházejí z nízkoenergetických 

principů, což vliv na životní prostředí ještě sníží. Pouze stavební odpad během výstavby musí 

být ekologicky likvidován. Domy jsou situovány tak, že nezastiňují již realizovanou ani 

připravovanou výstavbu. 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou zřizována žádná ochranná pásma. 

  

3.1.7 Bezbariérové užívání 

Stavba není určena pro bydlení ZP, zatištěn bezbariérový přístup do objektu a výtah 

umožňující přepravu osob na vozíku. Příjezdová komunikace neklade osobám s omezenou 

pohyblivostí překážky, také veškeré dveře v objektu budou bezprahové. Případné úpravy jsou 

možné a či výměna zařizovacích předmětů v koupelnách. Pro osoby se zrakovým postižením 

mohou být na přístupové cestě vytvořeny vodiče ke vstupním dveřím objektů, další úpravy 

jsou potom možná s přihlédnutím na míru zrakového postižení obyvatel bytu. 

 

3.1.8 Průzkumy, měření a jejich vyhodnocení 

 Podle zjištěných geologických poměrů v okolí budoucího hotelu, je únosnost 

základového podloží bezpečná pro přenesení zatížení od budoucího provozu, zemina má 

stálou mocnost vrstev se skalními prvky. Není proto nutné ani přijímat zvláštní opatření pro 

zakládání objektu. 

 Na základě měření objemové aktivity radonu byly výsledky zohledněny při zpracování 

dokumentace.   

 



3.1.9 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

 Podkladem pro vytýčení stavby je výkres situace. Veškeré výšky jsou vztaženy 

k srovnávací rovině ±0,000= 247,000 m.n.m. Výškový systém Bpv, souřadnicový systém  

S-JTSK. Bude určen výškový vztažný bod, dle výškopisného zaměření stavby. Polohově bude 

stavba zaměřena a vytýčena od nejbližších stávajících objektů dle výkresu situace.  

 

3.1.10 Členění stavby 

SO 01 Dům o čtyřech podlažích a o třech bytových jednotkách 

SO 02 Vertikální komunikační prostor 

SO 03 Vodovodní přípojka       

SO 04 Kanalizační přípojka       

SO 05 Elektrická přípojka       

SO 06 Terénní úpravy    

SO 07 Oplocení        
 

3.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 Provoz stavby nemá vliv na okolní pozemky a jiné stavby – viz bod 3.1.6. 
 

3.2 Mechanická odolnost a stabilita 

 Při navržených profilech, skladbě a kvalitě nosných konstrukcí, nedojde při standardních 

klimatických a zatěžovacích podmínkách na objekt k nadměrné, ani fatální deformaci 

ostatních nosných konstrukcí a materiálů. Při stavbě je bezpodmínečně nutné dodržet 

navržené profily, skladbu a kvalitu materiálů. Je však doporučeno předložit navržené 

konstrukční řešení k posouzení autorizovanému statikovi ke kontrole.  

 

3.3 Požární bezpečnost  

 Je řešeno požárně-technickou zprávou, která není předmětem zadání. 
  

3.4  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 Během realizace stavby a při opravách zajistí bezpečnost práce dodavatel. Staveniště 

bude řádně zabezpečeno. 



 Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná 

dodavatelská organizace. Dodavatel stavebních a montážních prací je povinen dbát  

na bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti dle vyhlášky  

č. 324/1990 Sb. a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů  

a technologií. Na staveništi mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora a to 

pouze se souhlasem odpovědné osoby (investor, stavební dozor, stavbyvedoucí). Investor 

bude poučen generálním dodavatelem o způsobu pohybu po staveništi. 

 Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za 

bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha.  

Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných 

havarijních situací. 

 Při odstraňování dočasných stavebních konstrukcí bude zajištěna bezpečnost života  

a zdraví osob, bude postupováno, tak aby nevznikl požár, a s konstrukcemi bude zacházeno, 

tak že nedojde k nekontrolovanému narušení stability stavebních konstrukcí a bude předem 

stanoven technologický postup likvidace nosných stavebních konstrukcí. 

3.5 Bezpečnost při užívání  

 Při běžném používání stavby hrozí pouze obvyklá bezpečnostní rizika vzniklá obvykle 

nepozorností. 

 

3.6 Ochrana proti hluku 

 Stavba není umístěna v pásmu zvýšené hlučnosti a není třeba řešit zvláštní ochranu před 

pronikáním hluku do interiérů. Ochranu před hlukem zajišťuje provedení konstrukcí a výplní 

otvorů. 

 

3.7 Úspora energie a ochrana tepla 

 Obalové konstrukce stavby jsou provedeny v souladu se zákonem o hospodaření 

s energiemi a splňuje doporučené hodnoty podle ČSN 73 0540-2.  

 

3.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

 orientace 

 Viz bod-3.1.7. této zprávy. 



 

3.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

 Na základě měření objemové aktivity radonu byly výsledky zohledněny při zpracování 

dokumentace. Stavba není ohrožena mimořádnými vlivy okolí. Není umístěna 

v poddolovaném nebo jinak staticky nestabilním území.  

 Ochrana před klimatickými podmínkami je provedena běžnými prostředky.  

 

3.10 Ochrana obyvatelstva 

 Dokumentace neřeší ochranu obyvatelstva.  
 
 
 

4 ZÁVĚR 

 Předmětem této bakalářské práce bylo vytvořit dokumentaci k provedení stavby v míře 

určené vedoucím bakalářské práce. 

 Mojí hlavní snahou bylo udržet architektonický standart interieru i exterieru z návrhu a 

vytvořit k němu stavební dokumentaci. 

 Návrh vychází z principu prostorného volného bydlení, také parcela je velká. Důraz při 

návrhu byl kladen na uvolněné, prostorné a komfortní řešení bydlení pro movitější členy 

střední třídy případně vyšší třídy. 

 V návrhu jsem v podstatě volil mezi možností atraktivního mezonetového bytu a 

předkládané variantě bytu na jednom patře. Toto řešení umožnilo dobré dispoziční funkční 

řešení 

 Stavebně technické řešení jsem se pak jednak snažil držet původního návrhu a principů. 

Po faktické stránce se mi myslím podařilo dořešit všechny technické překážky tak, že dnes 

jsem schopen o mnou navrhovaném řešení bez potíží diskutovat. 

 Při řešení jsem vycházel z podkladů a vědomostí, které jsem získal studiem na Vysoké 

škole báňské, Fakultě stavební v Ostravě a na fakultě stavební ČVUT. 

 Konkrétní řešení nou navrhované stavby pro mne mělo veliký přínos. Jednak po stránce 

konfrontace schopnosti představovat si možná technická řešení už při studiích staveb, také po 

odborné stránce mne práce na bakalářské práci posunula značně dopředu. 

 Bakalářská práce byla vypracována podle platných norem a vyhlášek. 
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