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1. ANOTACE 

Mým úkolem bylo navhnout terasový domu v Ostravě-Proskovicích,  který má 

obytnou část a malý kadeřnický salón. Pozemek pro tuto stavbu se nachází v oblasti, ve 

které se teprve plánuje zástavba, na svahu směrem do údolí, převýšením přes 10 m a 

s výhledem do něj. Projekt zpracovává architektonický návrh čtyřpodlažního objektu, ale i 

jeho estetické a funkční začlenění do dané lokality s ohledem na sousední stavby. 

V budově se nachází 6 bytových jednotek, kadeřnický salon a 10 podzemních parkovacích 

stání. 

Stavba kopíruje terén a rozdělená na dva celky, které jsou spojeny středovým 

přímým schodišťovým prostorem. Ten je přímý, v ose domu a kolmý na příjezdovou 

komunikaci a svah. Fasáda stavby je jednoduše čtvercově členěna okenními otvory, v části 

teras je plně prosklená, aby plně propojila obytný a venkovní prostor,prosvětlila obytnou 

zónu a snažila se plně nahradit zahradnu. Venkovní prostor, který zahrnuje parkovací 

plochy a přístup k domu je řešen dle funkčních vztahů k celku. Budova respektuje územní 

plán obce a jeho regulativa. 

 

 ANNOTATION 

 

My task was a propose terraced house in Ostrava-Proskovice, where has living 

quarters and small hairdresser´s  salon. Plac efor this build is in area, where is for future 

development,on the slope down to valley, camber is 10 meters and aspekt for him. Project 

processed architekture proposal fourth floor´s property, but as well as his estetic and 

function incorporation on given lokality with a wiew to neighbour´s  structures. In the 

building is six housing unit, hairdresser´s salon and twelve parking place. 

Construction is copying landscape and is split on two units, where are connected 

central straight stairway´s  place. That is straight in the axis house, and perpendicular 

arrival comunication and slope. Exterior´s latticed construction is simple serve out of 

windows, in the part od platform is full glassed-in, with a wiew to fully join exteriér and 

interier, clear living quartem and push return garden. Outdoor place, that includes parking 

areas and admission for house is solvent according to function correlation at complex. 

Build respects local plan and his regulativ.  
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2.4. Technická zpráva 

2.4.1  Účel a popis objektu 

Objekt je situován na stavební parcele č. 626/6 o celkové výměře 1617 m2 v 

katastrálním území Ostrava-Proskovice v oblasti „Pod Pískovnou“.Vjezd na pozemek je 

z nově zbudované ulice Průběžné (asfaltová komunikace šíře 6m). Parcela je situována v 

mírně svažitém území (jižní svah s převýšením 10 m). Pozemek je zatravněn. Základová 

půda je tvořena písčito-jílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko 

pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní 

vody. U vjezdu je ve zděném pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. Vodovod je 

napojen z uličního řadu do vodoměrné šachty (na parcele 2 m od oplocení). Inženýrské sítě 

jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v Průběžné ulici (viz příloha stavební 

části - zastavovací plán). 

2.4.2  Architektonické, funk ční, dispoziční a urbanistické řešení 

Objekt domu je situován v plánované zástavbě. Terasový dům je stupňovitá stavba 

rozdělená na dvě obytné částí. Jsou přeplátovány přes sebe o délku terasy. Uprostřed je 

spojuje přímý schodišťový prostor. Rozměrnější garážové stání je zapuštěno pod úrovní 

terénu.Dům je orientován směrem ze svahu.Zabírá větší část povrchu pozemku a proto také 

terasy nahrazují každé bytové jednotce zahradu.Hmota nepřevyšuje terén o víc než jedno 

podlaží v nejvyšší jeho části a proto výhodně kopíruje terén.Poloha budovy je určena 

spodní hranicí pozemku. Podélná osa objektu (orientace S-J) je kolmá k ose komunikace 

(ul. Průběžná). Vjezd na pozemek navazuje na tři stání pro osobní auta, které je na jiho-

západní straně pozemku. Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. 

Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 

2.4.3.   Orientační statistické údaje o stavbě 

 zastavěná plocha celkem: 546,3 m2 

 obestavěný prostor:  3692,8 m3 

 podlahová plocha celkem: 2185,2 m2 

 celkové náklady stavby: 22 mil. Kč 
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2.4.4.  Technické a konstrukční řešení 

Objekt je zděný (konstrukční systém Porotherm), střecha jednopláštová – žb 

monolitická deska, stropy v 1. NP,2.NP a 3.NP v systému Porotherm z nosníků a vložek 

Miako. Schodiště ŽB monolitické. Příčky zděné z příčkovek. Součástí realizace objektu 

Terasového domu je zahradní úprava, komunikace a oplocení. 

Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 

doloženy ke kolaudaci stavby. 

a)  Příprava území a zemní práce 

Před zahájením výkopů bude z pozemku sejmuta ornice o mocnosti 0,2 m, která bude 

deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít k následným 

rekultivacím.Hlavní výkopová jáma je svahovaná (maximální spád 1:1), výkopy rýh jsou 

svislé nepažené do hloubky 1,1 m. Zemina bude z části deponována v blízkosti stavby (na 

zásypy), přebytek bude odvezen na skládku. Na hutněné zásypy (podél suterénní stěny v 

nepodsklepené části objektu) bude dovezen netříděný štěrkopísek. Protože písčitojílovité 

hlíny v rozsahu výkopů jsou namrzavé, je nutno chránit otevřené výkopy v zimním období 

proti promrznutí zeminy.  

b)  Základy a podkladní betony 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu XC2 C20/25. Podkladní betony (C12/15 tloušťky 150 mm) jsou navrženy na 

hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 50 mm.  

c) Svislé nosné konstrukce 

Obvodové stěny zděné z cihelných bloků Porotherm 44 P+D na tepelně izolační 

maltu Porotherm TM (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a 

rohové).Vnitřní nosné stěny z cihel Porotherm 30 P+D P10 a 24 P+D P10 na MC 5 MPa. 

Překlady Porotherm PTH 23,8 a PTH 14,5 (viz výpis prefabrikátů a statická část). 
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d)  Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce 1. NP, 2.NP a 3 NP je z keramobetonových nosníků POROTHERM 

POT 160x175 a vložek MIAKO 19/62,5 PTH. Tloušťka stropu 230 mm, beton C16/20. 

Železobetonový monolitický věnec výšky 230 mm (po obvodu s věncovkou Porotherm 

19,5 s vloženou tepelně izolační deskou EPS o celkové tloušťce 150 mm) je navržen v 

rámci stropů 1. NP, 2.NP a 3 NP  

e) Schodiště 

        Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým jednoramenným přímým 

schodištěm. Schodiště je venkovní ŽB monolitické. 

f) Střecha 

Střešní plášť ploché střechy je navržen ve skladbě: Hydroizolační pás Elastek a 

Bitagit S, tepelná izolace tl. 200mm z XPS ve spádu na spádové vrstvě z perlitbetonu o 

min,tl.30mm a spádu min. 2%.Střecha každého z domů je svedena do dvou vtoku a 

odvedena. 

g)  Překlady viz výpis prefabrikátů  

Výplňové otvory jsou překryty originálními překlady Porotherm PTH 23,8, 

respektive plochými překlady Porotherm PTH 14,5 . Pro zamezení tepelného mostu jsou 

překlady doplněny tepelnou izolací. Na překlady bude připevněno pletivo pro zpevnění 

omítky. 

h)  Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotlivé nášlapné povrchy podlah (dřevěná plovoucí podlaha, keramická dlažba) jsou 

uvedeny v tabulce místností (viz půdorysy podlaží). U všech podlah (v celé tloušťce 

podlahy) je po obvodu stěn izolační pásek tl. 10 mm.. Před provedením podlah je nutno 

osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých profesí. Přesná barevná a materiálová 

specifikace podlah a dlažby bude upřesněna při realizaci s architektem interiérů. 

     i)   Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 
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- izolace proti zemní vlhkosti: asfaltový modifikovaný pás Glastek 40 special (tl. 4 

mm) nataven bodově na podklad s 2x penetračním nátěrem, izolace vytažena nad upravený 

terén minimálně 300 mm. 

- hydroizolace podlah – koupelna, WC hydroizolační elastická stěrka s izolační 

rohoží (podél stěn vytažení izolace min. 200 mm na stěny) a koutovým dilatačním 

profilem. Separační vrstva PE fólie mezi betonovou mazaninou a tepelnou – zvukovou 

izolací podlah. 

i) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

Podlahy na terénu: tvrzený pěnový polystyrén EPS 100 S tl. 100 mm. 

Podlaha na terase: tvrzený pěnový polystyren XPS tl.100mm. 

Zateplení střechy: Desky EPS tl. 200 mm. 

Podlahy jsou odizolovány deskami ROCKWOOL tl.30 mm 

j)  Omítky 

a) vnitřní – zdiva a stropy Porotherm: omítka vápenocementová jádrová tl. 15 mm a 

vápenocementová štuková tl. 2 mm (železobetonový podklad natřít před omítáním 

neutralizačním nátěrem Prince color PPB).  

b) vnější skladba vrstev: cementový postřik + tepelně izolační omítka Porotherm TO 

tl. 20 mm + uzavírací štuková vápenocementová omítka Porotherm univerzal tloušťky 

minimálně 5 mm + penetrace pod omítku + tenkovrstvá silikátová omítka.  

k)  Obklady 

a) vnitřní – v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni navrženy keramické 

obklady (poloha, velikost obkladaček a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností). 

Přesné určení barevného řešení a typu obkladu bude určeno architektem v průběhu 

realizace stavby. 

l) Výplně otvorů 

Veškeré dveře včetně prosklených stěn a skleněných fasád provede firma Vekra a.s. Dveře 

budou hlinikové, přičemž ty vstupní budou navíc tepelně izolační. 
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Okna, prosklené stěny i skleněné fasády jsou navrženy jako hliníkové. Hliníková 

konstrukce je lépe odolná vůči povětrnostním vlivům a zároveň umožňuje maximalizovat 

velikost a tíhu skleněné výplně. Výplň samotná bude provedena jako tepelně izolační 

dvojsklo s vnitřím sklem s nízkou hodnotou emisivity. Součinitel prostupu tepla U=1,1 

W/m2.K. 

m)   Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou provedeny z pozink. plechu tloušťky 0,2 mm. Jedná se o 

oplechování parapetů a střechy, nových prostupů vystupujících nad střechu. 

n)  Malby a nátěry 

a) vnitřní – malby stěn a stropů 2x Primalex Plus, SDK – 2x Primalex Plus. Odstín 

bude určen architektem interiérů. 

o) Větrání místnosti 

Je navrženo přirozeně – okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou ventilační 

štěrbinou) a vzduchotechnikou. 

p)  Venkovní úpravy 

Přístupový chodník je vydlážděn zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 80 mm 

uloženou do kamenné drtě frakce 4-8 mm tloušťky 120 mm. Podkladem pak bude 

zhutněná štěrkodrť. Chodník je lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. 

2.4.5.  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 

objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřeby 

dle Vyhlášky č. 291/2001,viz příloha A. 

2.4.6.  Způsob založení objektu 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu XC2 C20/25. Minimální hloubka základové spáry je 1,1 m od upraveného terénu. 
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Podkladní betony (C12/15 tloušťky 150 mm) jsou navrženy na hutněný štěrkopískový 

podsyp v tl. 150 mm.  

2.4.7.  Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě 

budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady 

bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších 

předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například 

recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě 

k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a 

demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných 

odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

 Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

•  minimalizovat vznikání odpadů 

• jednotlivé druhy odpadů separovat 

• uplatňovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

 Kategorizace odpadů                    

Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání: 

                    (t/rok)  kategorie odpadu     

17 01 01 Beton                     2,0t         O  

17 02 01 Dřevo                     0,4t         O  

17 02 02 Sklo                     1,2t         O  

17 02 03 Plasty                     0,2t         O  

17 04 05 Železo a ocel               1,0t         O  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  
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               Odpady vzniklé provozem 

                               (t/rok)  kategorie odpadu nakládání 

s odpadem 

20 1 21*  Zářivky     0,01t  N         OZO  

21 3 01 Směsný komunální odpad    0,8t         O 

2.4.8.  Dopravní řešení 

Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojeny 

na plánovanou komunikaci.. 

Vjezd na pozemek navazuje na 3 stání pro osobní auta, které je na jiho-západní 

straně pozemku. Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. 

2.4.9.  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Zůstávají stávající a nemění se. 

2.4.10.  Obecné požadavky na výstavbu 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništních. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a 

nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před 

zahájením prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné 

pomůcky podle výše uvedených předpisů. 

Na staveniště bude zákaz vstupu nepovolaných osob. 
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Technická a průvodní zpráva bude svázána samostatně (laminace hřbetu nebo podobně). Obsah obou dvou
dokumentací bude v souladu se standardy profesních výkonů Výkonového řádu ČKA a ČKAIT (3.2, 3.5).
Oba dokumenty budou založeny ve složkách z tvrdých desek.

Rozsah grafických prací:	dle potřeby

Rozsah průvodní zprávy:	dle potřeby

Závěrečná prezentace:           bude zpracována v Power Pointu (nebo obdobném programu) v rozsahu
nezbytném pro veřejné předvedení a obhajobu práce.
K bakalářské práci bude přiložen poster (plakát) velikosti A1 na výšku.

Seznam doporučené odborné literatury:

Neufert E.: Navrhování konstrukcí, Consulinvest, Praha 1995

Studijní obor: 3501R011 Architektura a stavitelství

VŠB - Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra architektury

Terraced House in Ostrava-Proskovice

Zásady pro vypracování:



Vaverka J., Chybík J., Mrlík F.: Stavební fyzika 2, Vutium Praha 1995
Fajkoš A.: Ploché střechy, CERM Brno 1997
Kutnar Z.: Hydroizolace  spodní stavby, Kutnar-izolace staveb, Praha 2000
Jelínek F.: Konstrukce pozemních staveb – prvky zastřešení, ČVUT Praha1985
ČSN 730540-1 až 4 – Tepelná ochrana budov, další ČSN a příslušné hygienické předpisy

Vedoucí bakalářské práce:

Datum zadání:

Datum odevzdání: 03.05.2010

30.10.2009

Ing.arch. Renata Májková

Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.

vedoucí katedry děkanka fakulty
Ing.arch. Aleš Student doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D.
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2.4. Technická zpráva 

2.4.1  Účel a popis objektu 

Objekt je situován na stavební parcele č. 626/6 o celkové výměře 1617 m2 v 

katastrálním území Ostrava-Proskovice v oblasti „Pod Pískovnou“.Vjezd na pozemek je 

z nově zbudované ulice Průběžné (asfaltová komunikace šíře 6m). Parcela je situována v 

mírně svažitém území (jižní svah s převýšením 10 m). Pozemek je zatravněn. Základová 

půda je tvořena písčito-jílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko 

pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní 

vody. U vjezdu je ve zděném pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. Vodovod je 

napojen z uličního řadu do vodoměrné šachty (na parcele 2 m od oplocení). Inženýrské sítě 

jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v Průběžné ulici (viz příloha stavební 

části - zastavovací plán). 

2.4.2  Architektonické, funk ční, dispoziční a urbanistické řešení 

Objekt domu je situován v plánované zástavbě. Terasový dům je stupňovitá stavba 

rozdělená na dvě obytné částí. Jsou přeplátovány přes sebe o délku terasy. Uprostřed je 

spojuje přímý schodišťový prostor. Rozměrnější garážové stání je zapuštěno pod úrovní 

terénu.Dům je orientován směrem ze svahu.Zabírá větší část povrchu pozemku a proto také 

terasy nahrazují každé bytové jednotce zahradu.Hmota nepřevyšuje terén o víc než jedno 

podlaží v nejvyšší jeho části a proto výhodně kopíruje terén.Poloha budovy je určena 

spodní hranicí pozemku. Podélná osa objektu (orientace S-J) je kolmá k ose komunikace 

(ul. Průběžná). Vjezd na pozemek navazuje na tři stání pro osobní auta, které je na jiho-

západní straně pozemku. Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. 

Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 

2.4.3.   Orientační statistické údaje o stavbě 

 zastavěná plocha celkem: 546,3 m2 

 obestavěný prostor:  3692,8 m3 

 podlahová plocha celkem: 2185,2 m2 

 celkové náklady stavby: 22 mil. Kč 
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2.4.4.  Technické a konstrukční řešení 

Objekt je zděný (konstrukční systém Porotherm), střecha jednopláštová – žb 

monolitická deska, stropy v 1. NP,2.NP a 3.NP v systému Porotherm z nosníků a vložek 

Miako. Schodiště ŽB monolitické. Příčky zděné z příčkovek. Součástí realizace objektu 

Terasového domu je zahradní úprava, komunikace a oplocení. 

Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 

doloženy ke kolaudaci stavby. 

a)  Příprava území a zemní práce 

Před zahájením výkopů bude z pozemku sejmuta ornice o mocnosti 0,2 m, která bude 

deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít k následným 

rekultivacím.Hlavní výkopová jáma je svahovaná (maximální spád 1:1), výkopy rýh jsou 

svislé nepažené do hloubky 1,1 m. Zemina bude z části deponována v blízkosti stavby (na 

zásypy), přebytek bude odvezen na skládku. Na hutněné zásypy (podél suterénní stěny v 

nepodsklepené části objektu) bude dovezen netříděný štěrkopísek. Protože písčitojílovité 

hlíny v rozsahu výkopů jsou namrzavé, je nutno chránit otevřené výkopy v zimním období 

proti promrznutí zeminy.  

b)  Základy a podkladní betony 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu XC2 C20/25. Podkladní betony (C12/15 tloušťky 150 mm) jsou navrženy na 

hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 50 mm.  

c) Svislé nosné konstrukce 

Obvodové stěny zděné z cihelných bloků Porotherm 44 P+D na tepelně izolační 

maltu Porotherm TM (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a 

rohové).Vnitřní nosné stěny z cihel Porotherm 30 P+D P10 a 24 P+D P10 na MC 5 MPa. 

Překlady Porotherm PTH 23,8 a PTH 14,5 (viz výpis prefabrikátů a statická část). 
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d)  Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce 1. NP, 2.NP a 3 NP je z keramobetonových nosníků POROTHERM 

POT 160x175 a vložek MIAKO 19/62,5 PTH. Tloušťka stropu 230 mm, beton C16/20. 

Železobetonový monolitický věnec výšky 230 mm (po obvodu s věncovkou Porotherm 

19,5 s vloženou tepelně izolační deskou EPS o celkové tloušťce 150 mm) je navržen v 

rámci stropů 1. NP, 2.NP a 3 NP  

e) Schodiště 

        Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým jednoramenným přímým 

schodištěm. Schodiště je venkovní ŽB monolitické. 

f) Střecha 

Střešní plášť ploché střechy je navržen ve skladbě: Hydroizolační pás Elastek a 

Bitagit S, tepelná izolace tl. 200mm z XPS ve spádu na spádové vrstvě z perlitbetonu o 

min,tl.30mm a spádu min. 2%.Střecha každého z domů je svedena do dvou vtoku a 

odvedena. 

g)  Překlady viz výpis prefabrikátů  

Výplňové otvory jsou překryty originálními překlady Porotherm PTH 23,8, 

respektive plochými překlady Porotherm PTH 14,5 . Pro zamezení tepelného mostu jsou 

překlady doplněny tepelnou izolací. Na překlady bude připevněno pletivo pro zpevnění 

omítky. 

h)  Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotlivé nášlapné povrchy podlah (dřevěná plovoucí podlaha, keramická dlažba) jsou 

uvedeny v tabulce místností (viz půdorysy podlaží). U všech podlah (v celé tloušťce 

podlahy) je po obvodu stěn izolační pásek tl. 10 mm.. Před provedením podlah je nutno 

osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých profesí. Přesná barevná a materiálová 

specifikace podlah a dlažby bude upřesněna při realizaci s architektem interiérů. 

     i)   Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 
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- izolace proti zemní vlhkosti: asfaltový modifikovaný pás Glastek 40 special (tl. 4 

mm) nataven bodově na podklad s 2x penetračním nátěrem, izolace vytažena nad upravený 

terén minimálně 300 mm. 

- hydroizolace podlah – koupelna, WC hydroizolační elastická stěrka s izolační 

rohoží (podél stěn vytažení izolace min. 200 mm na stěny) a koutovým dilatačním 

profilem. Separační vrstva PE fólie mezi betonovou mazaninou a tepelnou – zvukovou 

izolací podlah. 

i) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

Podlahy na terénu: tvrzený pěnový polystyrén EPS 100 S tl. 100 mm. 

Podlaha na terase: tvrzený pěnový polystyren XPS tl.100mm. 

Zateplení střechy: Desky EPS tl. 200 mm. 

Podlahy jsou odizolovány deskami ROCKWOOL tl.30 mm 

j)  Omítky 

a) vnitřní – zdiva a stropy Porotherm: omítka vápenocementová jádrová tl. 15 mm a 

vápenocementová štuková tl. 2 mm (železobetonový podklad natřít před omítáním 

neutralizačním nátěrem Prince color PPB).  

b) vnější skladba vrstev: cementový postřik + tepelně izolační omítka Porotherm TO 

tl. 20 mm + uzavírací štuková vápenocementová omítka Porotherm univerzal tloušťky 

minimálně 5 mm + penetrace pod omítku + tenkovrstvá silikátová omítka.  

k)  Obklady 

a) vnitřní – v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni navrženy keramické 

obklady (poloha, velikost obkladaček a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností). 

Přesné určení barevného řešení a typu obkladu bude určeno architektem v průběhu 

realizace stavby. 

l) Výplně otvorů 

Veškeré dveře včetně prosklených stěn a skleněných fasád provede firma Vekra a.s. Dveře 

budou hlinikové, přičemž ty vstupní budou navíc tepelně izolační. 
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Okna, prosklené stěny i skleněné fasády jsou navrženy jako hliníkové. Hliníková 

konstrukce je lépe odolná vůči povětrnostním vlivům a zároveň umožňuje maximalizovat 

velikost a tíhu skleněné výplně. Výplň samotná bude provedena jako tepelně izolační 

dvojsklo s vnitřím sklem s nízkou hodnotou emisivity. Součinitel prostupu tepla U=1,1 

W/m2.K. 

m)   Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou provedeny z pozink. plechu tloušťky 0,2 mm. Jedná se o 

oplechování parapetů a střechy, nových prostupů vystupujících nad střechu. 

n)  Malby a nátěry 

a) vnitřní – malby stěn a stropů 2x Primalex Plus, SDK – 2x Primalex Plus. Odstín 

bude určen architektem interiérů. 

o) Větrání místnosti 

Je navrženo přirozeně – okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou ventilační 

štěrbinou) a vzduchotechnikou. 

p)  Venkovní úpravy 

Přístupový chodník je vydlážděn zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 80 mm 

uloženou do kamenné drtě frakce 4-8 mm tloušťky 120 mm. Podkladem pak bude 

zhutněná štěrkodrť. Chodník je lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. 

2.4.5.  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 

objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřeby 

dle Vyhlášky č. 291/2001,viz příloha A. 

2.4.6.  Způsob založení objektu 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu XC2 C20/25. Minimální hloubka základové spáry je 1,1 m od upraveného terénu. 
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Podkladní betony (C12/15 tloušťky 150 mm) jsou navrženy na hutněný štěrkopískový 

podsyp v tl. 150 mm.  

2.4.7.  Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě 

budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady 

bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších 

předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například 

recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě 

k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a 

demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných 

odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

 Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

•  minimalizovat vznikání odpadů 

• jednotlivé druhy odpadů separovat 

• uplatňovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

 Kategorizace odpadů                    

Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání: 

                    (t/rok)  kategorie odpadu     

17 01 01 Beton                     2,0t         O  

17 02 01 Dřevo                     0,4t         O  

17 02 02 Sklo                     1,2t         O  

17 02 03 Plasty                     0,2t         O  

17 04 05 Železo a ocel               1,0t         O  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  
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               Odpady vzniklé provozem 

                               (t/rok)  kategorie odpadu nakládání 

s odpadem 

20 1 21*  Zářivky     0,01t  N         OZO  

21 3 01 Směsný komunální odpad    0,8t         O 

2.4.8.  Dopravní řešení 

Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojeny 

na plánovanou komunikaci.. 

Vjezd na pozemek navazuje na 3 stání pro osobní auta, které je na jiho-západní 

straně pozemku. Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. 

2.4.9.  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Zůstávají stávající a nemění se. 

2.4.10.  Obecné požadavky na výstavbu 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništních. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a 

nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před 

zahájením prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné 

pomůcky podle výše uvedených předpisů. 

Na staveniště bude zákaz vstupu nepovolaných osob. 
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2.  Hlavní textová část 

2.1.  Průvodní zpráva 

2.1.1. Identifikační údaje 

Název akce:         Terasový dům v Proskovicích 

Místo stavby:      Pod Pískovnou 626/6, 724 00 Ostrava-Proskovice 

Parcela číslo:  626/6 

Stupeň PD:         projektová dokumentace pro stavební povolení  

Kraj:           Moravskoslezský kraj 

Stavební úřad:             Ostrava-Proskovice 

Investor:            VŠB-TU Ostrava , Katedra Architektury  

Dodavatel stavby:   určí soutěž  

Projektant:        Daniel Hladký   

 

2.1.2.  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o  

 majetkoprávních vztazích 

Objekt je situován na stavební parcele č. 626/6 o celkové výměře 1617 m2 v 

katastrálním území Ostrava-Proskovice se nachází v obytné zóně „Pod Pískovnou“. Vjezd 

na pozemek je z ulice nově zbudované(asfaltová komunikace šíře 6 m). Parcela je 

situována v svažitém území (jižní svah s převýšením 10 m). Pozemek je zatravněn. 

Základová půda je tvořena písčito-jílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo 

zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina 

podzemní vody. 
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2.1.3. Přehled o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou     

 infrastrukturu 

Mapové podklady: 

- katastrální mapa 1:2000,  

- výškopisné a polohopisné zaměření 1:500,  

- inženýrsko-geologický a radonový průzkum. 

Ostatní podklady: 

- vlastní průzkumy,urbanistická studie z roku 1999, zaměření a fotodokumentace, 

- zadání,  

- zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 

předpisů, 

- vyhláška č. 137/1998 Sb.  O obecných požadavcích na výstavbu. 

2.1.4.  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Veškeré 

doposud známé požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v dokumentaci, případně 

budou na základě jejich požadavků následně doplněny. 

2.1.5.  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu 

– dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. ze dne 9. června 1998 O obecných technických 

požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

2.1.6.  Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě        

  územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona 

Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 
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2.1.7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

 v dotčeném území 

V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související 

investice. 

2.1.8. Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby  

Dokončení projektu stavby               červen 2010 

Zahájení stavby                               březen 2011 

Ukončení stavby                              listopad 2011 

Postup výstavby: 

- Skrývka ornice, úprava terénu, výkopy pro základy. Převzetí základové spáry. 

- Betonáž základů vč. podkladního betonu. Převzetí základové desky. Spodní rozvody 

TZB 

- Hydroizolace spodní stavby, zdění svislých nosných konstrukcí, osazení překladů. 

- Sestavení stropu nad 1.NP, betonáž stropů a ztužujícího věnce. 

- Zdění svislých konstrukcí ve 2. NP vč. osazení překladů, betonáž ztužujícího věnce. 

- Sestavení stropu nad 2.NP, betonáž stropů a ztužujícího věnce. 

- Zdění svislých konstrukcí ve 3. NP vč. osazení překladů, betonáž ztužujícího věnce. 

- Sestavení stropu nad 3.NP, betonáž stropů a ztužujícího věnce. 

- Zdění svislých konstrukcí ve 4. NP vč. osazení překladů, betonáž ztužujícího věnce. 

- Kompletace schodiště. 

- Osazení výplní otvorů. Instalace, rozvody TZB. Kompletace střechy – izolace 

střechy. 

- Provedení omítek a obkladů, podlahových vrstev. 

- Oplechování konstrukcí, vnější povrchové úpravy. 

 2.1.9. Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem: 546,3 m2 

Obestavěný prostor:  3692,8 m3 

Podlahová plocha celkem: 2185,2 m2 

Celkové náklady stavby: 22 mil. Kč 
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2.2. Souhrnná technická zpráva 

2.2.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

Ostrava-Proskovice se nachází v obytné zóně „Pod Pískovnou“. Vjezd na pozemek je 

z nově zbudované ulice (asfaltová komunikace šíře 6 m). Parcela je situována v 

svažitém území (jižní svah s převýšením 10 m). Pozemek je zatravněn. Základová 

půda je tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno 

riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina 

podzemní vody. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě s nim  

  souvisejících pozemků  

Terasový dům je stupňovitá stavba rozdělená na dvě obytné částí.Jsou přeplátovany                           

přes sebe o délku terasy.Uprostřed je spojuje přímý schodišťový prostor.Rozměrnější 

garážové stání je zapuštěno pod úrovní terénu.Dům je orientován směrem ze svahu.Zabírá 

větší část povrchu pozemku a proto také terasy nahrazují každé bytové jednotce 

zahradu.Hmota nepřevyšuje terén o víc než jedno podlaží v nejvyšší jeho části a proto 

výhodně kopíruje terén. 

c) Technické řešení 

Základy 

Základové pásy jsou navrženy z prostého betonu do nezámrzné hloubky. Před 

betonáží základových pásů budou provedeny ležaté svody kanalizace (svodné potrubí) 

s patkovými koleny pro napojení svislých odpadů. Po vybetonování základových pásů 

bude v prostoru stavby proveden zásyp hutněným štěrkopískem v tloušťce 150 mm.Použit 

bude beton  XC2  C20/25.  
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Konstruk ční systém 

Obvodové stěny zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 Si na tepelně izolační 

maltu POROTHERM TM (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a 

rohové). Vnitřní nosné stěny z cihelných tvárnic POROTHERM 30 P+D P10 a 24 P+D P 

10 na MC 5 MPa. Příčky jsou navrženy zděné z keramických příčkovek POROTHEM 11 

P+D na MC 5 MPa.  

Stropy 

Stropní konstrukce 1. NP, 2.NP a 3 NP je z keramobetonových nosníků 

POROTHERM POT 160x175 a vložek MIAKO 19/62,5 PTH, v místě ztužujících a 

nosných trámců navrženy doplňkové vložky MIAKO 8/50. Tloušťka stropu 230 mm, beton 

C16/20. Železobetonový monolitický věnec výšky 230 mm (po obvodu s věncovkou 

Porotherm 19,5 s vloženou tepelně izolační deskou EPS o celkové tloušťce 150 mm) je 

navržen v rámci stropů 1. NP, 2.NP a 3 NP  

Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým jednoramenným přímým 

schodištěm. Schodiště je venkovní ŽB monolitické. 

Zastřešení 

Střecha plochá s min. sklonem 2% (půdorysného tvaru obdélníka) spádovaná do 

dvou vtoků. Konstrukce je ŽB monolitická deska tl.200mm. Střešní krytinu tvoří živičná 

izolace,Bitagit S a Elastek. Tepelná izolace EPS tl.200mm. 

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 

staveniště.  

Splašková kanalizace bude svedena do žumpy na pozemku investora.  

Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu DN 80 PE  

Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna HDS.  
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Napojení k STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na hranici pozemku je 

umístěna skříň s HUP. 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní 

komunikace na ulici Světlovská 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury,včetně řešení dopravy  

  vklidu 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní 

komunikace na ulici Světlovská. Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem 

zeleně. Na pozemku jsou situována 12 parkovacích stání. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Vytápění domku bude probíhat pomocí plynového kotle s max. výkonem 20kW. 

Odkouření bude vyvedeno nad střechu. 

Splaškové vody budou odvedeny do žumpy. 

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 

staveniště. 

Stavební suť, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku 

dle příslušných předpisů - zajistí dodavatelská stavební firma. 

Protikorozní ochrana konstrukcí bude řešena ochrannými nátěry. 

K ukládání odpadků bude sloužit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci 

likvidace pevného domovního odpadu v obci. 

Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací, 

nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

g) Bezbariérové řešení okolí stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit stavbu bezbariérově. 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

  projektové dokumentace 

Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 

zaměření projektantem. 
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i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodeticky referenční  

  polohový a výškový systém 

Katastrální mapa 1: 2000, výškopisné a polohopisné zaměření. 

j)  Členění stavby 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO 01 – Novostavba objektu 

SO 02 – Zpevněné plochy 

SO 03 – Jímka na vybírání  

SO 04 – Kanalizace 

SO 05 – Přípojka plynu 

SO 06 – Přípojka vody 

SO 07 – Přípojka NN 

k) Vliv stavby na okolí 

Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 

l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci (č. 309/2006 Sb.) včetně všech souvisejících předpisů a technologické 

postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou 

provádět speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé 

tuto činnost vykonávat.  

Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 

bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 (01 8010), ČSN 26 9030. 

Pro kotelny platí ČSN 07 0703 včetně změny č. 6. 

Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a na něj 

navazující ustanovení vlády. 

2.2.2  Mechanická odolnost a stabilita 

Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 

doloženy v kolaudaci stavby. 
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2.2.3.  Požární bezpečnost 

 Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 

doloženy v kolaudaci stavby. 

2.2.4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Provoz stavby ani stavba samotná nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na 

stavbě budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé 

stromy a keře nebudou káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební 

odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například uložením na povolenou 

skládku,recyklovat, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde 

k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 

381/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

 Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpadů 

• jednotlivé druhy odpadů separovat 

• uplatňovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

 Kategorizace odpadů                    

Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání 

                             (t/rok)  kategorie odpadu     

17 01 01 Beton                     2,0t         O  

17 02 01 Dřevo                     0,4t         O  

17 02 02 Sklo                     1,2t         O  

17 02 03 Plasty                     0,2t         O  

17 04 05 Železo a ocel                1,0t         O  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  
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Odpady vzniklé provozem 

                                        (t/rok)    kateg.odpadu          nakládání s 

odpadem 

20 01 21*  Zářivky    0,01t  N  OZO 20 03 01  

Směsný komunální odpad     0,8t         O 

2.2.5.  Bezpečnost při užívání 

Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně neovlivní. Provede se provizorní 

oplocení staveniště. 

Bezpečnost při užívání nebude ohrožena. 

2.2.6.  Ochrana proti hluku 

Hluk bude dostatečně eliminován okny se standardní zvukovou izolací. 

2.2.7.  Úspora energie a ochrana tepla 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 

objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřeby 

dle Vyhlášky č. 291/2001. 

2.2.8.  Bezbariérové řešení stavby 

Vzhledem k charakteru a situaci stavby není třeba řešit stavbu bezbariérově. 

2.2.9.  Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu.  

2.2.10.  Ochrana obyvatelstva 

Provede se dočasné oplocení staveniště. 
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2.2.11.  Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 

 staveniště. 

Splašková kanalizace bude svedena do žumpy.  

Spotřeba vody: 

  - množství odpadních vod:  Qsp = Qp = 0,007 l/s = 0,58 m3/den, 

 - množství dešťové vody:  Qd = 3,85 l/s. 

 

b) zásobování vodou 

Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu DN 80 PE 

Spotřeba vody: 

 - průměrná spotřeba vody:  Qp = 920 l/den = 0,007 l/s, 

 - maximální denní potřeba:  Qm = 0,007 x 1.5 = 0,0105l/s, 

 - maximální hodinová potřeba:  Qh = 0,0105 x 1.8 = 0,0189 l/s. 

 

c) zásobování energiemi 

Spotřeba elektřiny: 

- instalovaný příkon cca 2 kW, soudobý výkon 3 kW, 

- roční spotřeba cca 3 000 kW. 

Napojení k STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na hranici pozemku je 

umístěna skříň s HUP. 

Spotřeba plynu: 

- hodinová spotřeba plynu: cca 2,5 m3/hod, 

- roční spotřeba plynu bude činit cca 2 075 m3/rok. 
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d) řešení dopravy 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z chodníku 

(součástí akce Vybudování chodníků na ulici Průběžná), není součástí této PD. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby 

Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby tl.80mm do štěrkového 

podloží tl.120mm. 

Plocha mezi vjezdem na pozemek a zpevněnou plochou pro stání vozidel bude 

vydlážděna betonovou zámkovou dlažbou 

 

f) elektronické komunikace 

Připojení na elektronické komunikace není součástí této PD. 
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2.3. Zásady organizace výstavby 

2.3.1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy stavniště, jeho 

oplocení, trvalé depote a mezideponie, příjezdy a přistupy na staveniště 

Objekt je situován na stavební parcele č. 662/4 o celkové výměře 1584 m2 v 

katastrálním území Ostrava-Proskovice. Vjezd na pozemek je z ulice Průběžné (asfaltová 

komunikace šíře 6 m). Staveništěm objektu je venkovní prostor po celém obvodu, který 

v nezbytném rozsahu slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor. Charakter stavby 

nevyžaduje zřízení samostatného staveništního parkoviště ani nových příjezdů a přístupů. 

Stavební prostor bude ohraničen mobilním oplocením jako bezpečnostní zóna, protože 

vlastní práce budou prováděny z lešení. Případné další plochy potřebné pro zařízení 

staveniště si projedná a domluví investor sám s příslušným městským úřadem. 

Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu 

materiálu na stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky, přepravující stavební 

materiál. 

2.3.2.  Významné sítě technické infrastruktury 

Nebudou dotčeny. 

2.3.3.  Napojení staveniště na energie 

Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní přípojky vody a 

elektrického proudu. Úhrada se bude účtovat na základě samostatné dohody, která bude 

součástí zápisu o převzetí staveniště. 

2.3.4.  Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Na staveništi bude zákaz vstupu nepovolaným osob. Vzhledem k charakteru prací je 

nutno dodržovat pravidla, která si před započetím prací určí dodavatel stavby. Mezi 
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prvořadé požadavky po dobu prací patří nevstupování do těsného okolí objektu, nejméně 

na vzdálenost ohraničeného staveniště. 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 

362/2005  

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením 

prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle 

výše uvedených předpisů. 

2.3.5.  Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 

vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 

2.3.6.  Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů  

Pro zařízení staveniště budou použity provizorní dočasné objekty; staveništní 

kontejner, chemické WC a kontejner na stavební suť. Část materiálu je skladována na 

staveništi na vyhrazené ploše na paletách. Tento materiál bude uskladněn na staveništi 

pouze dočasně, chráněn bude před povětrnostními vlivy zesílenou plastovou fólií 

s dostatečným zajištěním proti poškození větrem. Další část materiálu je uskladněna ve 

staveništním kontejneru, kterou určí správce objektu. Místnost bude po dokončení stavby 

uvedena do původního stavu. 

2.3.7.  Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní kontejnery nevyžadující 

základy (nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou kontejnery 

odvezeny. Uvedené stavby zařízení staveniště umístěné na staveništi v areálu investora 

nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. 
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2.3.8.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Na stavbě musejí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a 

musí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá 

dodavatel. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a 

pravidelně proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné 

manipulaci cizími osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu 

staveništních mechanismů, překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a 

technologických zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky dle 

zákona č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona č. 

309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

 a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

2.3.9.  Vliv stavby na životní prostředí 

Projekt novostavby objektu respektuje podmínky hygienických předpisů 

 a technických norem, z toho důvodu nebude realizovaná stavba vykazovat žádných 

negativních vlivů na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební 

odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na 

povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. 

Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 

znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součásti 

staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat 

ovzduší pálením gumy, ropných produktů apod. 

Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 502/2000 o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, dle 

§ 12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle 

odstavce 2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být 

v souladu s § 13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení. 
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2.3.10.  Orientační lhůta výstavby  

Lhůta výstavby je 24 týdnů. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen 

investorem dle finančních možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklízení 

staveniště je dodavatel povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová 

dokumentace. 
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2.4. Technická zpráva 

2.4.1  Účel a popis objektu 

Objekt je situován na stavební parcele č. 626/6 o celkové výměře 1617 m2 v 

katastrálním území Ostrava-Proskovice v oblasti „Pod Pískovnou“.Vjezd na pozemek je 

z nově zbudované ulice Průběžné (asfaltová komunikace šíře 6m). Parcela je situována v 

mírně svažitém území (jižní svah s převýšením 10 m). Pozemek je zatravněn. Základová 

půda je tvořena písčito-jílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko 

pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní 

vody. U vjezdu je ve zděném pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. Vodovod je 

napojen z uličního řadu do vodoměrné šachty (na parcele 2 m od oplocení). Inženýrské sítě 

jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v Průběžné ulici (viz příloha stavební 

části - zastavovací plán). 

2.4.2  Architektonické, funk ční, dispoziční a urbanistické řešení 

Objekt domu je situován v plánované zástavbě. Terasový dům je stupňovitá stavba 

rozdělená na dvě obytné částí. Jsou přeplátovány přes sebe o délku terasy. Uprostřed je 

spojuje přímý schodišťový prostor. Rozměrnější garážové stání je zapuštěno pod úrovní 

terénu.Dům je orientován směrem ze svahu.Zabírá větší část povrchu pozemku a proto také 

terasy nahrazují každé bytové jednotce zahradu.Hmota nepřevyšuje terén o víc než jedno 

podlaží v nejvyšší jeho části a proto výhodně kopíruje terén.Poloha budovy je určena 

spodní hranicí pozemku. Podélná osa objektu (orientace S-J) je kolmá k ose komunikace 

(ul. Průběžná). Vjezd na pozemek navazuje na tři stání pro osobní auta, které je na jiho-

západní straně pozemku. Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. 

Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 

2.4.3.   Orientační statistické údaje o stavbě 

 zastavěná plocha celkem: 546,3 m2 

 obestavěný prostor:  3692,8 m3 

 podlahová plocha celkem: 2185,2 m2 

 celkové náklady stavby: 22 mil. Kč 
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2.4.4.  Technické a konstrukční řešení 

Objekt je zděný (konstrukční systém Porotherm), střecha jednopláštová – žb 

monolitická deska, stropy v 1. NP,2.NP a 3.NP v systému Porotherm z nosníků a vložek 

Miako. Schodiště ŽB monolitické. Příčky zděné z příčkovek. Součástí realizace objektu 

Terasového domu je zahradní úprava, komunikace a oplocení. 

Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 

doloženy ke kolaudaci stavby. 

a)  Příprava území a zemní práce 

Před zahájením výkopů bude z pozemku sejmuta ornice o mocnosti 0,2 m, která bude 

deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít k následným 

rekultivacím.Hlavní výkopová jáma je svahovaná (maximální spád 1:1), výkopy rýh jsou 

svislé nepažené do hloubky 1,1 m. Zemina bude z části deponována v blízkosti stavby (na 

zásypy), přebytek bude odvezen na skládku. Na hutněné zásypy (podél suterénní stěny v 

nepodsklepené části objektu) bude dovezen netříděný štěrkopísek. Protože písčitojílovité 

hlíny v rozsahu výkopů jsou namrzavé, je nutno chránit otevřené výkopy v zimním období 

proti promrznutí zeminy.  

b)  Základy a podkladní betony 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu XC2 C20/25. Podkladní betony (C12/15 tloušťky 150 mm) jsou navrženy na 

hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 50 mm.  

c) Svislé nosné konstrukce 

Obvodové stěny zděné z cihelných bloků Porotherm 44 P+D na tepelně izolační 

maltu Porotherm TM (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a 

rohové).Vnitřní nosné stěny z cihel Porotherm 30 P+D P10 a 24 P+D P10 na MC 5 MPa. 

Překlady Porotherm PTH 23,8 a PTH 14,5 (viz výpis prefabrikátů a statická část). 
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d)  Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce 1. NP, 2.NP a 3 NP je z keramobetonových nosníků POROTHERM 

POT 160x175 a vložek MIAKO 19/62,5 PTH. Tloušťka stropu 230 mm, beton C16/20. 

Železobetonový monolitický věnec výšky 230 mm (po obvodu s věncovkou Porotherm 

19,5 s vloženou tepelně izolační deskou EPS o celkové tloušťce 150 mm) je navržen v 

rámci stropů 1. NP, 2.NP a 3 NP  

e) Schodiště 

        Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým jednoramenným přímým 

schodištěm. Schodiště je venkovní ŽB monolitické. 

f) Střecha 

Střešní plášť ploché střechy je navržen ve skladbě: Hydroizolační pás Elastek a 

Bitagit S, tepelná izolace tl. 200mm z XPS ve spádu na spádové vrstvě z perlitbetonu o 

min,tl.30mm a spádu min. 2%.Střecha každého z domů je svedena do dvou vtoku a 

odvedena. 

g)  Překlady viz výpis prefabrikátů  

Výplňové otvory jsou překryty originálními překlady Porotherm PTH 23,8, 

respektive plochými překlady Porotherm PTH 14,5 . Pro zamezení tepelného mostu jsou 

překlady doplněny tepelnou izolací. Na překlady bude připevněno pletivo pro zpevnění 

omítky. 

h)  Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotlivé nášlapné povrchy podlah (dřevěná plovoucí podlaha, keramická dlažba) jsou 

uvedeny v tabulce místností (viz půdorysy podlaží). U všech podlah (v celé tloušťce 

podlahy) je po obvodu stěn izolační pásek tl. 10 mm.. Před provedením podlah je nutno 

osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých profesí. Přesná barevná a materiálová 

specifikace podlah a dlažby bude upřesněna při realizaci s architektem interiérů. 

     i)   Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 
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- izolace proti zemní vlhkosti: asfaltový modifikovaný pás Glastek 40 special (tl. 4 

mm) nataven bodově na podklad s 2x penetračním nátěrem, izolace vytažena nad upravený 

terén minimálně 300 mm. 

- hydroizolace podlah – koupelna, WC hydroizolační elastická stěrka s izolační 

rohoží (podél stěn vytažení izolace min. 200 mm na stěny) a koutovým dilatačním 

profilem. Separační vrstva PE fólie mezi betonovou mazaninou a tepelnou – zvukovou 

izolací podlah. 

i) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

Podlahy na terénu: tvrzený pěnový polystyrén EPS 100 S tl. 100 mm. 

Podlaha na terase: tvrzený pěnový polystyren XPS tl.100mm. 

Zateplení střechy: Desky EPS tl. 200 mm. 

Podlahy jsou odizolovány deskami ROCKWOOL tl.30 mm 

j)  Omítky 

a) vnitřní – zdiva a stropy Porotherm: omítka vápenocementová jádrová tl. 15 mm a 

vápenocementová štuková tl. 2 mm (železobetonový podklad natřít před omítáním 

neutralizačním nátěrem Prince color PPB).  

b) vnější skladba vrstev: cementový postřik + tepelně izolační omítka Porotherm TO 

tl. 20 mm + uzavírací štuková vápenocementová omítka Porotherm univerzal tloušťky 

minimálně 5 mm + penetrace pod omítku + tenkovrstvá silikátová omítka.  

k)  Obklady 

a) vnitřní – v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni navrženy keramické 

obklady (poloha, velikost obkladaček a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností). 

Přesné určení barevného řešení a typu obkladu bude určeno architektem v průběhu 

realizace stavby. 

l) Výplně otvorů 

Veškeré dveře včetně prosklených stěn a skleněných fasád provede firma Vekra a.s. Dveře 

budou hlinikové, přičemž ty vstupní budou navíc tepelně izolační. 
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Okna, prosklené stěny i skleněné fasády jsou navrženy jako hliníkové. Hliníková 

konstrukce je lépe odolná vůči povětrnostním vlivům a zároveň umožňuje maximalizovat 

velikost a tíhu skleněné výplně. Výplň samotná bude provedena jako tepelně izolační 

dvojsklo s vnitřím sklem s nízkou hodnotou emisivity. Součinitel prostupu tepla U=1,1 

W/m2.K. 

m)   Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou provedeny z pozink. plechu tloušťky 0,2 mm. Jedná se o 

oplechování parapetů a střechy, nových prostupů vystupujících nad střechu. 

n)  Malby a nátěry 

a) vnitřní – malby stěn a stropů 2x Primalex Plus, SDK – 2x Primalex Plus. Odstín 

bude určen architektem interiérů. 

o) Větrání místnosti 

Je navrženo přirozeně – okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou ventilační 

štěrbinou) a vzduchotechnikou. 

p)  Venkovní úpravy 

Přístupový chodník je vydlážděn zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 80 mm 

uloženou do kamenné drtě frakce 4-8 mm tloušťky 120 mm. Podkladem pak bude 

zhutněná štěrkodrť. Chodník je lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. 

2.4.5.  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 

objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřeby 

dle Vyhlášky č. 291/2001,viz příloha A. 

2.4.6.  Způsob založení objektu 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu XC2 C20/25. Minimální hloubka základové spáry je 1,1 m od upraveného terénu. 
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Podkladní betony (C12/15 tloušťky 150 mm) jsou navrženy na hutněný štěrkopískový 

podsyp v tl. 150 mm.  

2.4.7.  Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě 

budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady 

bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších 

předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například 

recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě 

k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a 

demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných 

odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

 Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

•  minimalizovat vznikání odpadů 

• jednotlivé druhy odpadů separovat 

• uplatňovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

 Kategorizace odpadů                    

Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání: 

                    (t/rok)  kategorie odpadu     

17 01 01 Beton                     2,0t         O  

17 02 01 Dřevo                     0,4t         O  

17 02 02 Sklo                     1,2t         O  

17 02 03 Plasty                     0,2t         O  

17 04 05 Železo a ocel               1,0t         O  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  
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               Odpady vzniklé provozem 

                               (t/rok)  kategorie odpadu nakládání 

s odpadem 

20 1 21*  Zářivky     0,01t  N         OZO  

21 3 01 Směsný komunální odpad    0,8t         O 

2.4.8.  Dopravní řešení 

Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojeny 

na plánovanou komunikaci.. 

Vjezd na pozemek navazuje na 3 stání pro osobní auta, které je na jiho-západní 

straně pozemku. Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. 

2.4.9.  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Zůstávají stávající a nemění se. 

2.4.10.  Obecné požadavky na výstavbu 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništních. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a 

nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před 

zahájením prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné 

pomůcky podle výše uvedených předpisů. 

Na staveniště bude zákaz vstupu nepovolaných osob. 
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