
B) URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Objekt je v souladu s územním plánem navržen se čtyřmi nadzemními podlažími, z čehož to poslední

je druhým patrem mezonetového bytu. Tento mezonet ustupuje z jinak nečleněné fasády, proto není

při pohledu z ulice natolik výrazný, aby rozrušilo výškový soulad s okolím. Celek objektu je řešen

dvěma kvádry, z nichž jeden „a“ slouží k ukončení ulice reakcí na kanál Otického potoka. V 1.PP

druhého kvádru „B“ je umístěno nadstandardní parkovací stání a nezbytné domovní příslušenství.

Oba kvádry jsou spojeny společným schodištěm, jehož obalový plášť je transparentní, tím vzniká

„průhled“ objektem. Jedná se o citaci Otického potoka protínajícího tento i přilehlé pozemky.

Rozdělení objektu umožňuje spojit „uliční“ i „zahradní“ strany pozemku. Bytové jednotky v přízemí

mají vlastní zahrady, z nichž ta u objektu „a“ maximalizuje potenciál stran orientace ke světovým

stranám. Absence zahrad u mezonetových bytů je vyvážený přítomností rozlehlých teras a balkónů.

Společné prostory se nalézají před objektem a v klínu, který od sebe oba kvádry odděluje.

C) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

ZEMNÍ PRÁCE

Z celé plochy staveniště bude sejmuta ornice. Bude provedeno vyrovnání terénu v západní části

hutněnou zeminou po vrstvách (500 mm), jež byla vyjmuta během zemních prací. Výkop pro základy

objektu bude proveden v celé ploše, podle výkresové dokumentace. Do výkopu bude před

provedením základů položen zemnící pásek hromosvodu v souladu s projektem TZB.

Zemina z výkopů bude použita ke zpětnému zasypání základových konstrukcí a k terénním úpravám

okolo objektu. PROJEKTANT BUDE PŘIZVÁN K PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY!

PODZEMNÍ VODA

Podzemní vody se nalézají v hloubce 3,5 m pod úrovní stávajícího terénu. Podzemní voda

nezasahuje do konstrukce objektu. Proti zemní vlhkosti je stavba chráněna vodorovnou a svislou

izolací – fatrafol H803 1mm. Tato je chráněna geotextilií, extrudovaným polystyrenem tloušťky

100mm nebo přizdívkou. Podrobnosti v projektu.

ZÁKLADY

Základové konstrukce budou tvořit především základové pásy, základové patky z prostého betonu

třídy C 16/20. U ojedinělých konstrukcí ze železobetonu bude požitu betonářské oceli 10 335.

SVISLÉ KONSTRUKCE

Obvodové zdivo je sendvičové, nosnou část tvoří tvárnice Porotherm 440 P+D na maltu MVC 5, na

něj je kotvena tepelná izolace z EPS, případně XPS tl. 100 mm. V mezonetu 3.NP je použito tvárnic

Porotherm 300 P+D na MVC 5 se 150mm zateplení EPS. Konstrukční výška jednoho podlaží je

2950mm, světlá výška 2600mm. Obvodové konstrukce dodržují vnitřní modul 500mm.

Opláštění schodiště je provedeno strukturální skleněnou fasádou Schueco.
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základy REZ

5 bytových jednotek: 2x2+1kk,3+1kk,4+1kk,5+1kk, 3 nadstandartní parkovací místa

Předmětem této bakalářské práce je architektonický návrh a prováděcí dokumentace bytového domu

v Opavě Kylešovicích na pozemku č. 2745/5. Objekt sestává z pěti samostatných bytových jednotek,

čtyř rozdílných velikostí. Práce samotná je složena ze dvou částí: prováděcí dokumentace objektu

včetně souhrnné a technické zprávy; a architektonicko-technického řešení detailu venkovního

balkonového zábradlí a schodiště na terén, jejich technických a dílenských výkresů a vizualizací.

Součástí práce jsou tepelně technický posudek stěžejních konstrukcí objektu, finanční propočet

objektu dle THU, přiložená vývojová část projektu (vypracovaná v rámci Ateliérové tvorby I) a

prezentační poster. Rozsah práce je stanoven dle požadavků vedoucího bakalářské práce a

odborných konzultantů. Při vypracování práce byl brán zřetel na současnou stavební a

architektonickou teorii i praxi.a
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