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Seznam použitého značení 

ČSN  značení české technické normy 

č.  číslo 

sb.  sbírky zákonů 

vyhl.  vyhláška 

odst.  odstavec 

PD  projektová dokumentace 

SO  stavební objekt 

NP  nadzemní podlaţí 

U  součinitel prostupu tepla [W x m
-2

 x K 
-1

] 

m  metr běţný 

mm  milimetr  

m
2
  metr čtverečný 

m
3
  metr krychlový 

Kč  Koruna česká 

TI  tepelná izolace 

ŢB  ţelezobeton 

XPS  extrudovaný polystyren 

EPS  expandovaný polystyren 

Uw  součinitel prostupu tepla okna 

tl.  tloušťka 
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Úvod 

Cílem této práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby pro 

dvougenerační rodinný dům v Ostravě, který zajistí moderní styl bydlení pro dvě generace. 

Objekt je navrţen ze dvou hmot, které jsou propojeny společným hlavním vchodem a 

hlavní společenské prostory jsou situovány na jihozápadní světovou stranu tak, aby bylo 

moţné propojit vnitřní prostory se zahradou. 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla studie vypracovaná v ateliéru 

architektury I.  
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Textová část 

Akce: Novostavba: Dvougenerační rodinný dům Ostrava – 

Poruba – stavební objekt č. 01 

Stupeň projektové dok.: Prováděcí dokumentace 

Vypracoval:   Petr Paluba 

Datum:   05/2013 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C. SITUACE STAVBY 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

http://www.janske-lazne.cz/user/data/dokumenty/uredni-deska/dotace/lazenska/A_pruvodni_zprava.pdf
http://www.janske-lazne.cz/user/data/dokumenty/uredni-deska/dotace/lazenska/A_pruvodni_zprava.pdf


13 
 

A. Průvodní zpráva 

a) Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka 

Název stavby:    Dvougenerační rodinný dům 

Druh stavby:    Novostavba 

Místo stavby    Ostrava - Poruba 

Okres:     Ostrava 

Stavební úřad:    Ostrava 

Katastrální území   Poruba 

Katastrální úřad:   Ostrava 

Stavební parcela:   1778/89 

Kraj:     Moravskoslezský 

Investor:    VŠB-TUO 

Vedoucí projektu:   Ing. arch. Renata Májková 

Konzultant projektu:   Ing. Filip Čmiel 

Vypracoval:    Petr Paluba, Ústí nad Labem, 400 02  

b) základní charakteristika stavby     

Objekt je navrţen jako dvougenerační rodinný dům, kde první část stavby je 

jednopodlaţní a druhá část stavby je dvoupodlaţní. Obě dvě části stavby spojuje hlavní 

vchod, kde se nachází společné zádveří. Jednopodlaţní část stavby je tvořena předsíní, 

obývacím pokojem, kuchyní, koupelnou s WC, chodbou a loţnicí. Z obývacího pokoje je 

umoţněn vstup na venkovní terasu a zahradu. Dvoupodlaţní část stavby je tvořena technickou 

místností, chodbou se schodišťovým prostorem, WC, kuchyní, obývacím pokojem, v druhém 

patře pak chodbou, pracovnou, dětským pokojem, loţnicí a koupelnou s WC. Také jako u 

jednopodlaţní části stavby je umoţněn vstup na zahradu a to z kuchyně. Hlavní obytné 

místnosti jsou orientovány na jihozápadní světovou stranu. 
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c) Využití a zastavěnost území  

Území je nezastavěno a je vhodné pro stavbu rodinného domu. 

d) údaje o provedených průzkumech    

Pro daný pozemek byl proveden hydrogeologický, geologický průzkum a měření 

radonu. Dále byly pořízeny fotografie pozemku a byla provedena prohlídka pozemku. 

Veškeré potřebné výškové body byly zaměřeny.  

e) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré poţadavky územního rozhodnutí byly splněny a zpracovány v projektové 

dokumentaci. 

f) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu    

Projekt byl vytvořen podle obecných poţadavků na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 

Sb. 

g) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

Navrţený objekt nijak neporušuje územní a regulační plán města Ostravy. 

h)  věcné a časové vazby stavby na související a podmiňovací stavby    

Nejsou zde ţádné přímé věcné a časové vazby, které souvisejí se stavbou. 

i) předpokládaná lhůta výstavby     

Provádění stavby začne 1. 4. 2014 a předpokládaný konec stavby bude 1. 10. 2014. 

Doba výstavby se předpokládá na 7 měsíců. 
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j)  statistické údaje o orientační hodnotě stavby, podlahové plochy 

Celková zastavěná plocha budovy: 218,26 m
2
 

Uţitná plocha jednopodlaţní části stavby: 77,30 m
2
  

Uţitná plocha dvoupodlaţní části stavby: 158,41 m
2
  

Obestavěný prostor budovy: 1 163,39 m
3 

 

Předpokládaná cena výstavby objektu 9 282 500 Kč. 

Cena byla stanovena dle předběţného propočtu.  
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B. Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a)  zhodnocení staveniště 

Pozemek určený pro objekt se nachází na okraji městské části Poruba poblíţ ulice 

Drobná, kde je území z velké části nezastavěné a je vhodné pro výstavbu novostaveb typu 

rodinného domu. Stavební pozemek je mírně svaţitý a je z vetší části zatravněn. Příjezd 

k pozemku bude zajištěn nově vytvořenou komunikací z ulice Drobná. Objekt bude napojen 

na nově vybudované inţenýrské sítě. Hladina podzemní vody ani zvýšený výskyt radonu 

nebudou nijak ohroţovat objekt v jeho uţívání. Staveniště bude v průběhu výstavby oploceno 

a bude splňovat poţadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

b) urbanistické a architektonické řešení stavby 

Stavební objekt č. 01 je situován na severovýchodní část pozemku a je tvořen dvěma 

části, které jsou spojeny hlavním vchodem do objektu. První část objektu je navrţena jako 

jednopodlaţní budova o rozměrech 12,875m x 7,75m s moţností vstupu do zahrady 

z obývacího pokoje. Druhá část objektu je navrţena jako dvoupodlaţní budova o rozměrech 

13,625m x 8,125m. Jednotlivá patra jsou propojena ţelezobetonovým dvouramenným 

schodištěm a je zde také moţnost vstupu do zahrady. 

c) Technické řešení stavby   

Nosnou konstrukci budovy tvoří cihelné zdivo od firmy Heluz v tl. 300 mm, které je 

zatepleno fasádním polystyrenem 70 F v tl. 200 mm. Stropní konstrukci tvoří ţelezobetonový 

trámový strop v celkové tl. 300mm. Vnitřní dělící zdivo je provedeno z cihelných tvarovek tl. 

140 mm. Zastřešení objektu je provedeno jako jednoplášťová střecha s vnitřním odvodem 

dešťové vody.  
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Zemní práce 

Před započetím zemních prací bude objekt vytyčen lavičkami a bude vytyčen výškový 

bod, pomocí něhoţ se budou vyznačovat další potřebné výškové body. Po celé ploše 

stavebního pozemku bude sejmuta vrstva ornice do hloubky 15cm, která bude v další fázi 

výstavby pouţita pro terénní úpravy. Úroveň ±0,000=247,000 m.n.m bude úrovní podlahy 

v 1.NP. Veškeré zemní práce budou provedeny dle ČSN 73 30 50 Zemní práce.  

Podzemní voda 

V místě objektu není zjištěna vyšší hladina podzemní vody, která by negativně 

ovlivňovala základové konstrukce.  

Základové konstrukce 

Pod nosnými stěnami jsou základové pasy z prostého betonu C 20/25. Podkladní 

betonová deska v tl. 150 mm z prostého betonu C 20/25 je vyztuţena svařovanou sítí ø6, oka 

150 x 150 mm. Základy jsou zatepleny pomocí desek Styrodur 3035 CS v tl. 100 mm a 200 

mm.  

Svislé konstrukce 

Nosné obvodové zdivo a nosné vnitřní zdivo tvoří cihelné bloky Heluz tl. 300 mm, 

které splňují poţadované hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. Obvodové 

zdivo je opatřeno tepelnou izolací EPS v tl. 200mm, která je připevněna pomocí kotevních 

šroubů. Vnitřní dělící zdivo tvoří cihelné bloky Heluz tl. 140 mm. Kotvení vnitřních příček je 

zajištěno pomocí ocelových pásků.  

Vodorovné konstrukce 

Nosná stropní konstrukce je tvořena ţelezobetonovým trámovým stropem s trámy o 

rozměru 200 x 200 mm a ţelezobetonovou desku v tl. 100 mm, která je uloţena na 

ţelezobetonových trámech.  

Nosné překlady jsou dodány od firmy Heluz a atypické překlady jsou vyhotoveny 

z ocelových profilů I 240. 
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Schodišťové konstrukce 

Schodiště ve dvoupodlaţním objektu je navrţeno jako dvouramenné schodiště, které 

bude provedeno z ţelezobetonu a podesta bude uloţena do obvodového zdiva. Nástupní 

rameno je uloţeno na samostatném schodišťovém základu a výstupní rameno schodiště bude 

uloţeno na ţelezobetonový trám. Šířka schodišťového ramena je 1000 mm. První rameno 

schodiště má 4 stupně a druhé rameno schodiště má 15 stupňů. Šířka schodišťového stupně je 

260 mm a výška je 170 mm.  

Střešní konstrukce   

Střešní konstrukci objektu tvoří jednoplášťová, mechanicky kotvená plochá střecha 

bez provozu, s hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s násypem kameniva a 

spádová vrstva je vytvořena tepelnou izolací. Odvodnění střechy je vedeno uvnitř dispozice. 

Skladba ploché střechy: 

1 – Prané říční kamenivo frakce 16 – 32    50 mm 

2 – Separační textilie FILTEK 500 

3 – Hydroizolační fólie DEKPLAN 77    1,5 mm 

4 – Separační fólie FILTEK 300       

5 – Spádová vrstva z tepelné izolace EPS 200 S   20–220 mm 

6 – Tepelná izolace EPS 200 S     200 mm 

7 – Hydroizolační vrstva GLASTEK 40 SPECIAL   4 mm 

8 – Penetrační emulze DEKPRIME 

9 – Ţelezobetonová stropní konstrukce    300 mm 

10 – Sádrokartonový podhled     50 mm 
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Podlahy 

Podlahy byly navrţeny tak, aby splňovaly poţadavky pro daný účel jednotlivých 

místností z hlediska bezpečnosti, funkčnosti, odolnosti a hygienické nezávadnosti.  

Skladby podlah: na terénu 

Podlahová skladba  S1: 

1 – Keramická dlaţba RAKO     50 mm 

2 – Lepící tmel dlaţby      5 mm 

3 – Vyrovnávací potěr – beton C 20/25    55 mm 

4 – Separační PE fólie       

5 – Tepelná izolace – minerální plsť ORSIL T   80 mm 

6 – Hydroizolace – FOALBIT AL S40      

7 – Podkladní beton C 20/25      150 mm 

8 – Tepelná izolace STYRODUR 3035 CS    100 mm 

9 – Rostlý terén 

 

Podlahová skladba  S2: 

1 – Dřevěná podlaha QUICKSTEP PALAZZO   10 mm 

2 – Separační podloţka MIRELON     5 mm 

3 – Podlahová deska       25 mm 

4 – Vzduchová mezera      275 mm                  

5 – Vyrovnávací potěr – beton C 20/25    55 mm 

6 – Separační PE fólie 

7 – Tepelná izolace – minerální plsť ORSIL T   80 mm 

8 – Hydroizolace – FOALBIT AL S40 

9 – Podkladní beton C 20/25      150 mm 

10 – Tepelná izolace STYRODUR 3035 CS    100 mm 

11 – Rostlý terén 
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Podlahová skladba  S3: 

1 – Dřevěná podlaha QUICKSTEP PALAZZO   10 mm 

2 – Separační podloţka MIRELON     5 mm 

3 – Vyrovnávací potěr – beton C 20/25    55 mm 

4 – Separační PE fólie       

5 – Tepelná izolace – minerální plsť ORSIL T   80 mm 

6 – Hydroizolace – FOALBIT AL S40      

7 – Podkladní beton C 20/25      150 mm 

8 – Tepelná izolace STYRODUR 3035 CS    100 mm 

9 – Rostlý terén 

 

Skladby podlah: na konstrukci 

 

Podlahová skladba  S4: 

1 – Dřevěná podlaha QUICKSTEP PALAZZO   10 mm 

2 – Separační podloţka MIRELON     5 mm 

3 – Podlahová deska 2x12,5 mm     25 mm 

4 – Tepelná izolace – minerální plsť ORSIL T   40 mm          

5 – Nosná ţelezobetonová stropní konstrukce   300 mm 

6 – Sádrokartonový podhled      50 mm 

 

Podlahová skladba  S5: 

1 – Keramická dlaţba RAKO     50 mm 

2 – Lepící tmel dlaţby      5 mm 

3 – Podlahová deska 2x12,5 mm     25 mm 

4 – Pojistná hydroizolační PE fólie       

5 – Tepelná izolace – minerální plsť ORSIL T   40 mm          

6 – Nosná ţelezobetonová stropní konstrukce   300 mm 

7 – Sádrokartonový podhled      50 mm 
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Hydroizolace 

Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti je pouţit pás z oxidovaného asfaltu 

s hliníkovou vloţkou – FOALBIT AL S40. Hydroizolační pásy jsou pokládány a natavovány 

na podkladní betonovou desku. Pásy jsou vytaţeny na obvodové zdivo ve výšce min. 150 

mm. Jako hydroizolační vrstva pro střechu byla zvolena hydroizolační fólie DEKPLAN 77 a 

hydroizolační vrstva GLASTEK 40, které jsou provedeny dle pokynů stanovené výrobcem. 

Tepelné izolace – zvuková izolace 

Pro podlahy na terénu je navrţena tepelná izolace z minerální plsti Orsil T v tl. 80 mm 

a pro podlahy na vnitřní konstrukci tepelná izolace v tl. 40 mm. Základové konstrukce jsou 

zatepleny pomocí tepelně izolačních desek STYRODUR 3035 CS v tl. 100 mm a 200 mm. 

Pro obvodové zdivo je po celé ploše navrţena tepelná izolace z fasádního polystyrenu 70 F 

v tl. 200 mm. Pro zdivo, které je v kontaktu se zeminou je navrţena tepelná izolace z XPS 

desek STYRODUR 3035 CS v tl. 200 mm. Jako spádová vrstva pro střešní konstrukci je 

navrţena tepelná izolace EPS 200 S v tl. 20 – 200 mm. 

Úpravy vnějších povrchů 

Vnější povrch obvodového zdiva je opatřen z části štukovou thermo omítkou bílé 

barvy a z části cihelným obkladem, který je opatřen nástřikem proti nasákavosti. 

Úpravy povrchů vnitřní   

Vnitřní povrch stěn je opatřen jemnou štukovou omítkou bílé barvy. Keramické 

obklady v kuchyních, koupelnách a WC (označení viz půdorysy), jsou lepeny pomocí lepící 

hmoty a vyspárovány spárovací hmotou. 

Klempířské výrobky   

Výpis klempířských výrobků viz výkres č. F 10.3 
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Vzduchotechnika a klima místností 

Všechny obytné místnosti jsou přirozeně větrané pomocí okenních otvorů a je tak 

zajištěno optimální klima místností. Digestoře, které se nacházejí v kuchyni fungují na 

principu recirkulace a nejsou tedy napojeny na ţádné potrubí. 

Úpravy venkovního prostoru 

Kolem objektu je navrţen okapový chodník šířky 1000 mm z betonových dlaţdic. 

Venkovní terasa je také navrţena z betonových dlaţdic, které jsou ve spádu směrem od 

objektu. Před hlavním vstupem do objektu jsou dva schody a prostor pro parkování je 

vytvořen z betonových dlaţdic. 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně otvorů 

Všechny stavební konstrukce musí splňovat poţadavky vyhlášky č. 151/2001 a jsou 

navrhnuty v souladu s platnými normami a předpisy ČSN 73 0540. Výplně okenních otvorů 

jsou navrhnuty z hliníkového profilu s tepelně izolačním trojsklem  U=0,9 W/m
2
K od firmy 

HEROAL. Pomocí programu TEPLO 2011 byly vytvořeny tepelné posudky konstrukcí,  které  

mají  největší  váhu  na  energetickou  náročnost  budovy: tedy pro venkovní zateplovací 

plášť, podlahu přilehlou na terénu a střešní plášť. Detailní zpracování viz příloha č. 1. 

d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

Domovní inženýrské sítě 

Veškeré šachty, ve kterých je vedeno svislé potrubí, jsou obezděny cihelnými 

tvarovkami HELUZ tl. 80 mm. Vnitřní prostor šachty je zvukově a tepelně zaizolován. 

Vnitřní kanalizace je odvětrávaná pomocí přivzdušnovacího ventilu DURGO. Přesný návrh 

není součástí bakalářské práce. 
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Venkovní inženýrské sítě 

Pro objekt budou vytvořeny nové přípojky s veřejným vodovodem, veřejnou 

kanalizací a elektrickou sítí, která bude vedena v zemi. Místa kde budou sítě vedeny do 

objektu jsou zaznačeny ve výkrese č. C 02. Přesný návrh součástí bakalářské práce. 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Pro dopravní dostupnost je potřeba zhotovit novou komunikaci, která bude napojena 

na stávající komunikaci z ulice Drobná. 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Uvaţované území není nijak zastavěné a nově navrţená stavba nebude mít negativní 

vliv na ţivotní prostředí. V blízkosti staveniště se nenachází ţádná historická nebo 

architektonická památka, která by nějakým způsobem ovlivnila stavbu rodinného domu. 

g) Bezbariérové řešení stavby a okolí stavby 

Objekt není řešen jako bezbariérový. 

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

projektové dokumentace 

Veškeré potřebné průzkumy pro zaloţení stavby byly provedeny a nebyly objeveny 

ţádné odchylky oproti normálu. Poţadované výškové a terénní body byly zaměřeny a území 

staveniště bylo důkladně prozkoumáno. 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 

a výškový systém  

Viz výkres č. C 02. situace vytyčovací. 
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j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

Rozdělení na stavební objekty je znázorněno ve výkrese č. C 02.  

Projektová dokumentace řeší stavební objekt č. 01 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich 

minimalizace 

Stavba svým charakterem nepůsobí nijak negativně vůči svému okolí a nijak 

neohroţuje zdraví a zdravé ţivotní podmínky okolních uţivatelů pozemku. 

Potřebné poţadavky na výstavbu jsou splněny dle poţadovaných vyhlášek.  

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků při práci bude zajištěno dle zákona č. 

309/2006 Sb.  

2. Mechanická odolnost a stabilita  

Stavba je navrţena tak, aby nedošlo při výstavbě a při uţívání k nadměrnému přetíţení 

konstrukce, které by mělo za následek porušení nebo dokonce zřícení stavby. Statický 

výpočet jednotlivých konstrukcí objektu není součástí řešení bakalářské práce. 

3. Požární bezpečnost  

Veškeré poţadavky poţární bezpečnosti řeší podrobná poţární zpráva, která není 

předmětem bakalářské práce. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

Výstavba objektu bude organizovaná tak, aby nebyla narušena pohoda obyvatel 

v blízkém okolí. Pro realizaci stavby se počítá s pouţitím těţkých mechanismů. Pro výstavbu 
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jsou pouţity materiály, které svými vlastnostmi splňují technické poţadavky a zároveň splňují 

poţadavky na zdravotní nezávadnost. 

Stavba odolává škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a 

podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům. 

Odpad, který vznikne při výstavbě bude zlikvidován a odvezen na příslušná místa k 

jeho likvidaci. 

5. Bezpečnost při užívání  

Stavba je navrţena tak, aby při jejím uţívání nedocházelo k ohroţení na zdraví jejího 

uţivatele. Je potřeba respektovat základní poţadavky na bezpečnost při uţívání a to: 

uklouznutí, pády, nárazy, popálení, zásahy elektrickým proudem, výbuchy a nehody 

způsobené pohybujícími se vozidly.  

6. Ochrana proti hluku  

Při výstavbě se počítá se zvýšenou hladinou hluku, která bude způsobena pouţitím 

stavebních strojů. Stavební práce nebudou prováděny v nočních hodinách, víkendech ani o 

svátcích. Uţívání stavby nebude nijak zvyšovat dosavadní hlukové limity. 

7. Úspora energie  

Konstrukce objektu jsou navrţeny tak, aby byly splněny poţadavky určené dle ČSN 

73 0540-2. Jednotlivé konstrukce jsou posouzeny v programu TEPLO 2011 viz příloha č. 1 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností, 

pohybu a orientace   

Objekt není řešen jako bezbariérový. 
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9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Objekt je navrţen v místě, kde nejsou známi ţádné škodlivé vlivy, které by působili na 

stavbu.  

10. Ochrana obyvatelstva  

Objekt je v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. 

11. Inženýrské stavby  

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod – dešťová voda bude 

odvodněna pomocí vsaku do pozemku stavby a odpadní vody budou odváděny pomocí nově 

navrţené kanalizační přípojky do stávající kanalizační stoky. 

b) zásobování vodou – napojení přípojky bude provedeno na stávající obecní 

vodovodní síť. 

c) zásobování energiemi – přípojku ke stávajícímu podzemnímu vedení provede 

společnost ČEZ Distribuce s.r.o. Veškeré vnitřní rozvody budou provedeny v souladu s 

příslušnými normami. 

d) řešení dopravy – nově vytvořená komunikace se bude napojovat na stávající 

komunikaci, která se nachází v ulici Drobná 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav – zpevněné plochy jsou 

navrţeny převáţně z betonových dlaţdic, po terénních úpravách bude provedena výsadba 

nové zeleně  

f) elektronické komunikace - není předmětem řešení  

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  

V objektu ţádné takové zařízení není obsahem, proto není řešeno. 

  



27 
 

C. SITUACE STAVBY 

C 01. Architektonická situace   M 1:200 

C 02. Podklady pro vytyčovací výkres  M 1:200 

  



28 
 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 

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

projektové dokumentace 

Není předmětem bakalářské práce. 

b) Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 

energií 

Pro objekt byl vypracován průkaz energetické náročnosti budovy, který je uveden 

v příloze č. 2. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

1) Technická zpráva 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 

přístupy na staveniště  

 Staveniště objektu je zařízeno tak, aby byla moţná doprava materiálu přímo k místu 

výstavby. Pro ukládání materiálu budou slouţit stávající plochy na pozemku. 

Podrobný plán organizace výstavby bude zajištěn dodavatelem stavby. 

b) významné sítě technické infrastruktury 

Na staveništi se nenachází významné sítě technické infrastruktury. 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Pro odběr elektrické energie a vody budou zřízeny provizorní přípojky. Mnoţství 

odebrané vody a elektřiny bude zaznamenáno na měřících přístrojích. Splaškové vody budou 

odvedeny do veřejné kanalizace. 

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

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Po dobu výstavby bude celé staveniště oplocené a řádně označené. Po dobu stavebních 

úprav dojde k přechodnému zhoršení ţivotního prostředí. Zhoršení bude způsobeno hlukem 

při provádění stavebních činností. 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, 

Staveniště bude uspořádáno tak, aby nedošlo k ţádnému poškození veřejných zájmů. 
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f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Pro ukládání materiálu budou slouţit stávající plochy na pozemku. Podrobný plán 

umístění zařízení není součástí bakalářské práce. 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Nejsou zde ţádné stavby, které by vyţadovalo stavební ohlášení. 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

stanovišti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

Základní podmínkou zhotovitele je, aby zajistil odbornou způsobilost všech 

zaměstnanců, kteří se budou na výstavbě objektu podílet. Stavebník je povinen zajistit 

koordinátora BOZP. Je nutno dodrţovat zákon č.309/2006 Sb. –  o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci stavebního objektu nebude ohroţeno ţivotní prostředí v blízkém okolí 

stavby. Nebudou zde pouţívány ţádné materiály, které by negativně ovlivnili ţivotní 

prostředí. Případný únik škodlivých látek z pouţitých stavebních strojů bude okamţitě 

odstraněn.  

j) orientační lhůty a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Předpoklad zahájení stavby   1. 4. 2014 

Předpoklad ukončení stavby   1. 10. 2014 

2) Výkresová část 

Není součástí bakalářské práce. 
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F. DOKUMENTACE  SO č. 01 

1. Pozemní (stavební) objekty   

2. Inţenýrské objekty  - není předmětem řešení 

3. Provozní soubory stavby  -  není předmětem řešení  

1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1  Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1 Technická zpráva 

a) účel objektu 

Účelem objektu je poskytnout vhodné podmínky pro moderní způsob ţivota a zajistit 

bydlení pro dvě generace. 

b)  zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a 

užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Objekt je navrţen jako dvougenerační rodinný dům, kde první část stavby je 

jednopodlaţní a druhá část stavby je dvoupodlaţní objekt. Obě dvě části stavby spojuje hlavní 

vchod, kde se nachází společné zádveří. Jednopodlaţní část stavby je tvořena předsíní, 

obývacím pokojem, kuchyní, koupelnou s WC, chodbou a loţnicí. Z obývacího pokoje je 

umoţněn vstup na venkovní terasu a zahradu. Dvoupodlaţní část stavby je tvořena technickou 

místností, chodbou se schodišťovým prostorem, WC, kuchyní, obývacím pokojem, v druhém 

patře pak chodbou, pracovnou, dětským pokojem, loţnicí a koupelnou s WC. Také jako u 

jednopodlaţní části stavby je umoţněn vstup na zahradu a to z kuchyně. Hlavní obytné 

místnosti jsou orientovány na jihozápadní světovou stranu. Stavba není řešena jako 

bezbariérová.  
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c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

Stavební objekt je umístěn na severovýchodní části pozemku a proslunění obytných 

místností je zajištěno z jihozápadní strany. 

Celková zastavěná plocha budovy:   218,26 m
2
 

Obestavěný prostor:      1 163,39 m
3 

Uţitná plocha jednopodlaţní části stavby:   77,30 m
2
  

Uţitná plocha dvoupodlaţní části stavby:   158,41 m
2
 

Stavební náklady:     9 282 500 Kč 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 

užití objektu a jeho požadovanou životnost 

             Nosnou konstrukci budovy tvoří cihelné zdivo od firmy Heluz v tl. 300 mm, které je 

zatepleno fasádním polystyrenem 70 F v tl. 200 mm. Stropní konstrukci tvoří ţelezobetonový 

trámový strop v celkové tl. 300mm. Vnitřní dělící zdivo je provedeno z cihelných tvarovek tl. 

140 mm. Zastřešení objektu je provedeno jako jednoplášťová střecha s vnitřním odvodem 

dešťové vody. 

Zemní práce 

Před započetím zemních prací bude objekt vytyčen lavičkami a bude vytyčen výškový 

bod, pomocí něhoţ se budou vyznačovat další potřebné výškové body. Po celé ploše 

stavebního pozemku bude sejmuta vrstva ornice do hloubky 15cm, která bude v další fázi 

výstavby pouţita pro terénní úpravy. Úroveň ±0,000=247,000 m.n.m bude úrovní podlahy v 

1.NP. Veškeré zemní práce budou provedeny dle ČSN 73 30 50 Zemní práce. 

Podzemní voda 

V místě objektu není zjištěna vyšší hladina podzemní vody, která by negativně ovlivňovala 

základové konstrukce.  
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Základové konstrukce 

Pod nosnými stěnami jsou základové pasy z prostého betonu C 20/25. Podkladní 

betonová deska v tl. 150 mm z prostého betonu C 20/25 je vyztuţena svařovanou sítí ø6, oka 

150 x 150 mm. Základy jsou zatepleny pomocí desek Styrodur 3035 CS v tl. 100 mm a 200 

mm.  

 

Svislé konstrukce 

Nosné obvodové zdivo a nosné vnitřní zdivo tvoří cihelné bloky Heluz tl. 300 mm, 

které splňují poţadované hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. Obvodové 

zdivo je opatřeno tepelnou izolací EPS v tl. 200mm, která je připevněna pomocí kotevních 

šroubů. Vnitřní dělící zdivo tvoří cihelné bloky Heluz tl. 140 mm. Kotvení vnitřních příček je 

zajištěno pomocí ocelových pásků.  

Vodorovné konstrukce 

Nosná stropní konstrukce je tvořena ţelezobetonovým trámovým stropem s trámy o 

rozměru 200 x 200 mm a ţelezobetonovou desku v tl. 100 mm, která je uloţena na 

ţelezobetonových trámech.  

Nosné překlady jsou dodány od firmy Heluz a atypické překlady jsou vyhotoveny z 

ocelových profilů I 240. 

Schodišťové konstrukce 

Schodiště ve dvoupodlaţním objektu je navrţeno jako dvouramenné schodiště, které 

bude provedeno z ţelezobetonu a podesta bude uloţena do obvodového zdiva. Nástupní 

rameno je uloţeno na samostatném schodišťovém základu a výstupní rameno schodiště bude 

uloţeno na ţelezobetonový trám. Šířka schodišťového ramena je 1000 mm. První rameno 

schodiště má 4 stupně a druhé rameno schodiště má 15 stupňů. Šířka schodišťového stupně je 

260 mm a výška je 170 mm.  
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Střešní konstrukce   

Střešní konstrukci objektu tvoří jednoplášťová, mechanicky kotvená plochá střecha 

bez provozu, s hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s násypem kameniva a 

spádová vrstva je vytvořena tepelnou izolací. Odvodnění střechy je vedeno uvnitř dispozice. 

Skladba ploché střechy: 

 

1 – Prané říční kamenivo frakce 16 – 32    50 mm 

2 – Separační textilie FILTEK 500 

3 – Hydroizolační fólie DEKPLAN 77    1,5 mm 

4 – Separační fólie FILTEK 300       

5 – Spádová vrstva z tepelné izolace EPS 200 S   20–220 mm 

6 – Tepelná izolace EPS 200 S     200 mm 

7 – Hydroizolační vrstva GLASTEK 40 SPECIAL   4 mm 

8 – Penetrační emulze DEKPRIME 

9 – Ţelezobetonová stropní konstrukce    300 mm 

           10 – Sádrokartonový podhled      50 mm 

Podlahy 

Podlahy byly navrţeny tak, aby splňovaly poţadavky pro daný účel jednotlivých 

místností z hlediska bezpečnosti, funkčnosti, odolnosti a hygienické nezávadnosti. 

Skladby podlah: na terénu 

Podlahová skladba  S1: 

1 – Keramická dlaţba RAKO     50 mm 

2 – Lepící tmel dlaţby      5 mm 

3 – Vyrovnávací potěr – beton C 20/25    55 mm 

4 – Separační PE fólie       

5 – Tepelná izolace – minerální plsť ORSIL T   80 mm 

6 – Hydroizolace – FOALBIT AL S40      

7 – Podkladní beton C 20/25      150 mm 

8 – Tepelná izolace STYRODUR 3035 CS    100 mm 

9 – Rostlý terén 
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Podlahová skladba  S2: 

1 – Dřevěná podlaha QUICKSTEP PALAZZO   10 mm 

2 – Separační podloţka MIRELON     5 mm 

3 – Podlahová deska       25 mm 

4 – Vzduchová mezera      275mm                                                                                        

5 – Vyrovnávací potěr – beton C 20/25    55 mm 

6 – Separační PE fólie 

7 – Tepelná izolace – minerální plsť ORSIL T   80 mm 

8 – Hydroizolace – FOALBIT AL S40 

9 – Podkladní beton C 20/25      150 mm 

10 – Tepelná izolace STYRODUR 3035 CS    100 mm 

11 – Rostlý terén 

 

Podlahová skladba  S3: 

1 – Dřevěná podlaha QUICKSTEP PALAZZO   10 mm 

2 – Separační podloţka MIRELON     5 mm 

3 – Vyrovnávací potěr – beton C 20/25    55 mm 

4 – Separační PE fólie       

5 – Tepelná izolace – minerální plsť ORSIL T   80 mm 

6 – Hydroizolace – FOALBIT AL S40      

7 – Podkladní beton C 20/25      150 mm 

8 – Tepelná izolace STYRODUR 3035 CS    100 mm 

9 – Rostlý terén 
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Skladby podlah: na konstrukci 

 

Podlahová skladba  S4: 

1 – Dřevěná podlaha QUICKSTEP PALAZZO   10 mm 

2 – Separační podloţka MIRELON     5 mm 

3 – Podlahová deska 2x12,5 mm     25 mm 

4 – Tepelná izolace – minerální plsť ORSIL T   40 mm            

5 – Nosná ţelezobetonová stropní konstrukce   300 mm 

6 – Sádrokartonový podhled      50 mm 

 

Podlahová skladba  S5: 

1 – Keramická dlaţba RAKO     50 mm 

2 – Lepící tmel dlaţby      5 mm 

3 – Podlahová deska 2x12,5 mm     25 mm 

4 – Pojistná hydroizolační PE fólie       

5 – Tepelná izolace – minerální plsť ORSIL T   40 mm          

6 – Nosná ţelezobetonová stropní konstrukce   300 mm 

7 – Sádrokartonový podhled      50 mm 

 

Hydroizolace 

Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti je pouţit pás z oxidovaného asfaltu s 

hliníkovou vloţkou – FOALBIT AL S40. Hydroizolační pásy jsou pokládány a natavovány 

na podkladní betonovou desku. Pásy jsou vytaţeny na obvodové zdivo ve výšce min. 150 

mm. Jako hydroizolační vrstva pro střechu byla zvolena hydroizolační fólie DEKPLAN 77 a 

hydroizolační vrstva GLASTEK 40, které jsou provedeny dle pokynů stanovené výrobcem. 
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Tepelné izolace – zvuková izolace 

Pro podlahy na terénu je navrţena tepelná izolace z minerální plsti Orsil T v tl. 80 mm 

a pro podlahy na vnitřní konstrukci tepelná izolace v tl. 40 mm. Základové konstrukce jsou 

zatepleny pomocí tepelně izolačních desek STYRODUR 3035 CS v tl. 100 mm a 200 mm. 

Pro obvodové zdivo je po celé ploše navrţena tepelná izolace z fasádního polystyrenu 70 F v 

tl. 200 mm. Pro zdivo, které je v kontaktu se zeminou je navrţena tepelná izolace z XPS 

desek STYRODUR 3035 CS v tl. 200 mm. Jako spádová vrstva pro střešní konstrukci je 

navrţena tepelná izolace EPS 200 S v tl. 20 – 200 mm. 

Úpravy vnějších povrchů  

Vnější povrch obvodového zdiva je opatřen z části štukovou thermo omítkou bílé 

barvy a z části cihelným obkladem, který je opatřen nástřikem proti nasákavosti. 

Úpravy povrchů vnitřní   

Vnitřní povrch stěn je opatřen jemnou štukovou omítkou bílé barvy. Keramické 

obklady v kuchyních, koupelnách a WC (označení viz půdorysy), jsou lepeny pomocí lepící 

hmoty a vyspárovány spárovací hmotou.  

Vzduchotechnika a klima místností 

Všechny obytné místnosti jsou přirozeně větrané pomocí okenních otvorů a je tak 

zajištěno optimální klima místností. Digestoře, které se nacházejí v kuchyni fungují na 

principu recirkulace a nejsou tedy napojeny na ţádné potrubí. 
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e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Všechny stavební konstrukce musí splňovat poţadavky vyhlášky č. 151/2001 a jsou 

navrhnuty v souladu s platnými normami a předpisy ČSN 73 0540. Výplně okenních otvorů 

jsou navrhnuty z hliníkového profilu s tepelně izolačním trojsklem  U=0,9 W/m2K od firmy 

HEROAL. Pomocí programu TEPLO 2011 byly vytvořeny tepelné posudky konstrukcí, které  

mají  největší  váhu  na  energetickou  náročnost  budovy: tedy pro venkovní zateplovací 

plášť, podlahu přilehlou na terénu a střešní plášť. Detailní zpracování viz příloha č. 1. 

f)  způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického 

a hydrogeologického průzkumu 

Po provedení zemního průzkumu nebyla zjištěna ţádná významná rizika, která by 

jakýmkoliv způsobem ovlivnila postup při zakládání stavby. Z tohoto důvodu nebylo potřeba 

provést ţádná bezpečnostní opatření. 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Stavba svým charakterem nepůsobí nijak negativně vůči svému okolí a nijak 

neohroţuje zdraví a zdravé ţivotní podmínky okolních uţivatelů pozemku. 

Stavba splňuje veškeré technické poţadavky na výstavbu, které jsou stanoveny ve 

vyhlášce 268/2009 Sb., o obecně technických poţadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášek 

491/2006 a 502/2006 Sb., resp. vyhlášky č.501/2006 Sb. 

h) dopravní řešení 

Pro dopravní dostupnost je potřeba zhotovit novou komunikaci, která bude napojena 

na stávající komunikaci z ulice Drobná. 
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i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření 

Objekt je opatřen hydroizolací proti zemní vlhkosti a radonu. Další škodlivé vlivy 

v blízkosti objektu nejsou zjištěny. 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Objekt je navrţen tak, aby byly dodrţeny všechny obecné poţadavky na výstavbu. 
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1.1.2 Výkresová část 

Číslo výkresu  Název výkresu            Měřítko  Formát 

 

C 01   architektonická situace  1:200  A1=8xA4 

C 02   podklad pro vytyčovací výkres 1:200  A1=8xA4 

F 01   základy    1:50  A1=8xA4 

F 02   půdorys 1.NP    1:50  A1=8xA4 

F 03   půdorys 2. NP    1:50  A1=8xA4 

F 04   řez A - A´, B - B´   1:50  A1=8xA4 

F 05   strop 1. NP    1:50  A1=8xA4 

F 06   strop 2. NP    1:50  A2=4xA4 

F 07   půdorys střechy   1:50  A1=8xA4 

F 08   pohled S, V    1:50  A1=8xA4 

F 09   pohled J, Z    1:50  A1=8xA4 

F 10   specifikace prvků    -----  1xA4 

F 10.1   výpis oken    1:50  5xA4 

F 10.2   výpis dveří     1:50  3xA4 

F 10.3   výpis klempířských výrobků   -----  2xA4           

F 10.4   výpis skladeb     -----  1xA4 

F 11   vizualizace    -----  A3=2xA4 

F 12   detail A - atika   1:10  A3=2xA4 

F 13   detail B - rohový překlad  1:10  A2=4xA4 

 

Doloţeno v samostatné příloze. 
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1.2  Stavebně konstrukční část 

1.2.1  Technická zpráva 

a)  popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 

stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

Objekt je navrţen z části jako jednopodlaţní a z části jako dvoupodlaţní budova. 

Hlavní nosný systém tvoří cihelné bloky HELUZ tl. 300 mm. Vnitřní dělící zdivo je 

provedeno z cihelných bloku HELUZ tl 140 mm. Stropní konstrukce je navrţena jako 

ţelezobetonový trámový strop. Střešní konstrukci tvoří jednoplášťová plochá střecha, kde 

odvodnění je řešeno dovnitř dispozice 

b)  navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Materiály, které jsou navrţeny pro výstavbu objektu, jsou zvoleny s ohledem na jejich 

technické vlastnosti. 

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 

návrhu nosné konstrukce 

Objekt byl navrţen tak, aby byl schopen přenést veškeré zatíţení spojené s uţíváním 

stavby.  

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

Obsahem projektové dokumentace nejsou zvláštní případy konstrukčních detailů a 

konstrukčního provedení. 
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e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případné sousední stavby 

Pro stavbu jsou pouţity běţné stavební materiály, kde jednotlivé stavební postupy jsou 

stanoveny přímo výrobcem. Běţné standardní stavební práce, technologie, postupy, stanovení 

kvality, jakosti, kontroly jsou popsány v ČSN a normách s tím související. 

f)  zásady pro provádění bouracích a podchycovacích a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Pro ochranu rozestavěných konstrukcí před venkovními vlivy je potřeba konstrukci 

dočasně zakrýt. Postupy jsou stanoveny ve stavebních technologických podkladech a 

normách s tím související. 

 

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 

literatury, software 

Při provádění stavebně-montáţních prací je nutné dodrţovat bezpečnost dle zákona 

č.309/2006 Sb. a ustanovení ČSN a mimo jiné dle předpisů: 

ČSN 73 0420 -  přesnost vytyčování stavebních objektů 

ČSN 73 2310 -  provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 2400 -  provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 2601 -  provádění ocelových konstrukcí 

ČSN 73 3050 -  zemní práce 

ČSN 73 3130 -  truhlářské práce stavební 

ČSN 73 3305 -  ochranná zábradlí, základní ustanovení 
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ČSN 73 3610 -  klempířské práce stavební 

ČSN 73 4130 -  schodiště a šikmé rampy 

ČSN 06 1008 -  poţární bezpečnost lokálních spotřebičů paliv a zdrojů tepla 

ČSN 74 4505 -  podlahy, společná ustanovení 

ČSN 73 0540 -  tepelná ochrana budov 

 

i) i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 

stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Není předmětem řešení. 

1.2.2 Výkresová část 

Doloţeno v samostatné příloze. 

1.2.3 Statické posouzení 

Není předmětem bakalářské práce. 

1.3   Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

1.4    Technika prostředí staveb 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

2. Inženýrské objekty 

Není předmětem bakalářské práce. 

3. Provozní soubory 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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Číslo výkresu  Název výkresu            Měřítko   Formát 

 

C 01   architektonická situace  1:200  A1=8xA4 

C 02   podklad pro vytyčovací výkres 1:200  A1=8xA4 

F 01   základy    1:50  A1=8xA4 

F 02   půdorys 1.NP    1:50  A1=8xA4 

F 03   půdorys 2. NP    1:50  A1=8xA4 

F 04   řez A - A´, B - B´   1:50  A1=8xA4 

F 05   strop 1. NP    1:50  A1=8xA4 

F 06   strop 2. NP    1:50  A2=4xA4 

F 07   půdorys střechy   1:50  A1=8xA4 

F 08   pohled S, V    1:50  A1=8xA4 

F 09   pohled J, Z    1:50  A1=8xA4 

F 10   specifikace prvků    -----  1xA4 

F 10.1   výpis oken    1:50  5xA4 

F 10.2   výpis dveří     1:50  3xA4 

F 10.3   výpis klempířských výrobků   -----  2xA4           

F 10.4   výpis skladeb     -----  1xA4 

F 11   vizualizace    -----  A3=2xA4 

F 12   detail A - atika   1:10  A3=2xA4 

F 13   detail B - rohový překlad  1:10  A2=4xA4 

 

Doloţeno v samostatné příloze.  
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Závěr 

Záměrem bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení 

stavby na základě vypracované studie z ateliéru architektury I. Při zpracování dokumentace 

jsem se snaţil o maximální zachování architektonického rázu stavby a zároveň jsem usiloval 

o dokonalé technické provedení jednotlivých konstrukcí.      

 Díky této práci jsem si ověřil znalosti získané během studia a rozšířil své poznatky o 

nové technologické a stavební postupy. 
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Renatě Májkové a odbornému konzultantovi Ing. Filipovi Čmielovi za jejich cenné 

profesionální rady. V neposlední řadě bych rád poděkoval i své rodině za psychickou podporu 

při studiu.  
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