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ANOTACE 

DOSTÁLOVÁ, H.: Rodinný dům Stará Plesná: Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 

2013 

Úkolem bakalářské práce „Rodinný dům Stará Plesná“ je zpracování části projektové 

dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. Dokumentace pro provádění 

stavby navazuje na zpracovanou architektonickou studii z Ateliérové tvorby I a dokumentaci 

pro stavební povolení, která byla vypracovaná v Ateliérové tvorbě Va.  

Cílem návrhu rodinného domu bylo vytvořit příjemné, estetické, jednoduché avšak i 

komfortní bydlení pro čtyřčlennou rodinu v Ostravě – Staré Plesné. V dispozičním řešení byl 

kladen důraz na jednoduchost, plynulost, propojenost a návaznost a to i interiéru s exteriérem.  

 

ABSTRACT 

DOSTÁLOVÁ, H.: Family house Stara Plesna: Bachelor thesis. 

Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 

Department of Architecture, 2013 

Assignment of Bachelor thesis „Family house Stara Plesna“ is to process selected parts 

of documentation for realization of building according to Decree No. 499/2006.  

Documentation for a realization of building follows the processed architectural study 

from Studio Art I and documentation for building permit created in Studio Art Va.  

Objective of designing the detached house was to create pleasant, tasteful, simple and 

also comfortable housing for family of four in Ostrava – Stara Plesna. In layout plan there was 

putting emphasis on simplicity, fluency, interconnection and continuity of interior with 

exterior.  
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

1.NP  první nadzemní podlaží 

2.NP  druhé nadzemní podlaží 

°C  Celsiův stupeň 

apod.  a podobně 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

cca  přibližně 

č.  číslo 

ČSN  české technické normy 

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

EPS  expandovaný polystyren 

f, Rsi  teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

f,Rsi,cr  kritická hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu [-] 

f,Rsi,N  požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu [-] 

g  gram 

ha  hektar 

K  Kelvin 

Kč  Koruna česká (měna) 

m2  metr čtverečný 

m3  metr krychlový 

Mc  množství zkondenzované vodní páry [kg/m2rok] 

Mev    množství vypařitelné vodní páry [kg/m2rok] 

mm  milimetr 

obr.  obrázek 

parc. č.  parcelní číslo 

PVC  polyvinylchlorid 
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RAL  stupnice barevných odstínů 

Sb.  sbírka 

SBS  modifikovaný asfaltový pás, pás elastomerový,  

styren – butadien - styren  

tis.  tisíc 

TL.  tloušťka 

U  součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

Un  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [ W/m2K] 

Uw  součinitel prostupu tepla okna [W/m2K] 

viz  vidět, podívat se 

W  watt 
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1. ÚVOD 

Náplní mé bakalářské práce je návrh rodinného domu v Ostravě, katastrálním území 

Staré Plesné. Záměrem bylo navrhnout rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu, který bude 

splňovat veškeré požadavky a potřeby moderního bydlení dnešní doby. 

Práce navazuje na navrhnutou architektonickou studii rodinného domu a dále na 

vypracovanou část projektové dokumentace pro stavební povolení. 

Bakalářská práce se skládá z textové a výkresové části. Textová část popisuje výchozí 

údaje a současný stav řešeného území a dále obsahuje průvodní a technickou zprávu, 

vypracovanou podle již zmíněné vyhlášky a tepelně technické posouzení vybraných 

stavebních konstrukcí.  Výkresová část obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění 

stavby, včetně vizualizace, přílohy specifikace technického a uživatelského standardu objektu 

a stavební detaily vybrané části stavby.   
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2. VÝCHOZÍ ÚDAJE 

2.1 Charakteristika Staré Plesné 

Plesná byla do roku 1976 samostatnou obcí, kdy se stala částí městského obvodu 

Poruba. Od 1. ledna 1994 je Plesná samostatným městským (obr. č. 1) obvodem města 

Ostravy. Nachází se na severozápadním okraji Ostravy v údolí Plesenského potoka a sousedí 

s obvody Pustkovec, Martinov, Poruba a Krásné Pole. Katastr obvodu se skládá ze dvou 

katastrálních území a to ze Staré Plesné a Nové Plesné. Stará Plesná se rozprostírá na 427 ha a 

Nová Plesná na 60 ha.  

První písemná zmínka o Plesné pochází z roku 1255. Později, roku 1789 byla 

nedaleko Staré Plesné založena Nová Plesná, ty se sloučily v roce 1850. 8. října 1938 byla 

obec připojena k Sudetské župě a během druhé světové války osvobozena roku 1945 Rudou 

armádou. V roce 2005 uběhlo 750 let od první písemné zmínky Plesné.  

Každoročně Plesná pořádá mezinárodní folklórní festival Májová Plesná. Na podzim 

se koná cyklistický závod Plesenská stezka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Obr. č. 1 - Poloha Plesné 
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2.2 Charakteristika pozemku 

Pozemek (obr. č. 2) se nachází v obci Ostrava, katastrální území Stará Plesná, 

v sousedství zástavby rodinných domů (obr. č. 3). Pozemek (obr. č. 4) je pokryt travnatým 

porostem a je mírně svažitý.  

 

 

Obr. č. 2 – Letecký pohled na pozemek 

Obr. č. 3 – Okolní zástavba Obr. č. 4 – Pohled od pozemku 
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3. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1.1 Identifikační údaje stavby  

Název stavby:   Novostavba rodinného domu 

Kraj:    Moravskoslezský 

Obec:    Ostrava 

Katastrální území:  Stará Plesná 

Parcelní čísla:   856/32, 856/51 

Investor:   VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 

Projektant:   Hana Dostálová 

Stupeň PD:   Dokumentace pro provádění stavby 

 

1.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

Pozemek se nachází v obci Ostrava, katastrální území Stará Plesná, na parcele            

č. 856/32 a 856/51. V současné době není na pozemku umístěná žádná stavba. Okolní 

zástavbu tvoří jednopodlažní a dvoupodlažní rodinné domy.  

1.3 Údaje o provedených průzkumech na pozemku a napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Stavba je navržena na pozemku, který navazuje na místní komunikaci, ze které bude 

zřízeno dopravní napojení, dále napojení na veřejný rozvod elektrické energie, vodovod a 

kanalizaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o školní práci, nebylo provedeno přesné měření 

radonu a nebyl proveden přesný geologický průzkum. Na základě mapových podkladů se 

předpokládá, že na pozemku nebude zjištěno riziko pronikání radonu, základová půda je 

tvořena hlinitou až mírně jílovitou zeminou. Podzemní voda neovlivní zakládání.  

1.4 Splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů byly splněny. 
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1.5 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Dokumentace byla zpracovaná dle obecných požadavků na výstavbu.  

1.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, regulativy územních 

plánů jsou splněny. 

1.7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

Věcné a časové vazby stavby nejsou. 

1.8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Zahájení stavby: květen 2013 

Ukončení stavby: červenec 2014 

Postup výstavby:  

− příprava území, oplocení stavebního pozemku, sejmutí ornice a uskladnění na 

pozemku 

− výkopy, základy, hrubá stavba 

− práce PSV, dokončovací práce, kompletační činnosti 

− zpevněné plochy, terénní úpravy 

1.9 Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 

bytové či nebytové v m2 a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 

Zastavěná plocha: 18,6 m2 

Obestavěný prostor: 1010 m3 

Podlahová plocha: 235,99 m2 

Plocha pozemku: 1600 m2 

Počet bytů:  1 byt 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1 Zhodnocení staveniště 

Pozemek se nachází v katastrálním území Stará Plesná v prostředí zástavby rodinných 

domů. V současné době není pozemek využíván a je ve vlastnictví investora. Terén pozemku 

je mírně svažitý. Pozemek bude přístupný po nově vybudovaných zpevněných plochách 

navazujících na stávající komunikaci. Přístup na pozemek je situován z ulice Na Kopaninách. 

Stávající inženýrské sítě jsou vedeny rovněž ulicí Na Kopaninách. Na pozemku nejsou známá 

žádná omezení, pozemek se nenachází v památkové zóně ani rezervaci a nezasahuje do 

žádných ochranných pásem.  

1.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Novostavba je v souladu s výstavbou rodinných domů v lokalitě Plesná. Okolní 

pozemky jsou zastavěny rodinnými domy různého charakteru (střechy ploché, pultové, 

sedlové apod. většinou různého sklonu). Na pozemku budou zhotoveny zpevněné plochy pro 

příjezd a přístup k domu, které navazují na místní asfaltovou komunikaci.  

Dům tvoří dva objemy – garáž a obytná část. Půdorys rodinného domu a garáže je 

tvaru obdélníka, objekt je nepodsklepený. Architektonické řešení vychází z kompozice dvou, 

již zmíněných, jednoduchých kubických hmot, které se od sebe liší jak materiálově, tak i 

výškově a vychází z funkčního členění domu. 1.NP tvoří společenskou zónu, která plynule 

navazuje na terasu a zahradu, klidová zóna je navržena ve 2.NP. Obytné místnosti jsou 

navrženy a situovány na jihozápad s výhledem do zahrady. Fasáda garáže je navržena jako 

omítka bílé barvy, rodinný dům je opláštěný dřevěným obkladem – borovice thermowood. 

Střecha garáže je plochá a pokrytá vrstvou praného říčního kameniva, střecha rodinného 

domu je plochá.  

1.1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

řešení vnějších ploch 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Vstup do domu a vjezd do garáže je situován na jižní (jihovýchodní) fasádě. Ze závětří 

vstupujeme samostatným vchodem do garáže a samostatným vchodem do domu. Na garáž 

navazuje technická místnost, přístupná jak ze zahrady samostatným vchodem, tak ze vnitř 

garáže.  
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Ze zádveří rodinného domu vstupujeme na WC a do skladu. Na zádveří plynule navazuje 

hlavní obytná místnost, která je tvořena kuchyní, na ni navazuje jídelna, která plynule 

přechází v obývací prostor s plynulým přechodem na terasu a zahradu. Z hlavní obývací 

místnosti pak vede schodiště do 2.NP, kde se nachází klidová část domu. Z chodby se 

dostaneme do jednotlivých místností – do ložnice, dětských pokojů, pracovny (pokoje pro 

hosty), do koupelen a domácích prací. 

STAVBENÍ ŘEŠENÍ 

ZÁKLADY 

Pro založení objektu byly zvoleny základové pásy a patky. Objekt bude založen na 

betonových základových pásech šířky 400 mm a 500 mm, pod veškerými nosnými svislými 

konstrukcemi. Základové pásy jsou zhotoveny z prostého betonu třídy C20/25. 

Železobetonové patky budou šířky 1100 mm. Minimální hloubka založení základové spáry je 

v nezámrzné hloubce 800 mm. Základové konstrukce budou uloženy na zhutněný štěrkový 

násyp frakce 16/32 mm o tloušťce 100 mm. Všechny základové pásy budou z vnějšího líce 

tepelně izolovány tepelnou izolací ISOVER EPS PERIMETR tloušťky 150 mm.  

SVISLÉ KONSTRUKCE 

Svislé obvodové konstrukce jsou navrženy z cihelných bloků POROTHERM. 

Obvodové svislé nosné konstrukce budou zhotoveny z cihelných bloků  

POROTHERM 30 P+D, vyzděných na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. Sloupy 

jsou navrženy čtvercové, 300 x 300 mm, ŽB třídy C20/25.  

Vnitřní svislé nosné konstrukce budou zhotoveny z cihelných bloků  

POROTHERM 30 P+D, vyzděných na maltu vápenocementovou.   

Vnitřní svislé nenosné konstrukce budou zhotoveny z cihelných bloků  

POROTHERM 11,5 P+D a POROTHERM 14 P+D, vyzděných na maltu vápenocementovou.  

STROPNÍ KONSTRUKCE 

Stropní konstrukce je řešená jako monolitická železobetonová deska tloušťky 270 mm.  

STŘECHA 

Střecha nad obytnou částí je řešená jako plochá, jednoplášťová, nepochůzná.  
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Střecha je odvodněna dovnitř dispozice pomocí dvou vodorovných střešních vpustí 

GULLYDEK   DN 100 mm. Těleso vtoku je vyrobeno z pěněné polyuretanové hmoty, které 

má tepelně izolační vlastnosti. Minimální spád střešní roviny je 1,8 %. Skladba střechy: 

− ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR, TL.4,4 mm – pás z SBS modifikovaného 

asfaltu s břidličným posypem 

− TEPELNĚ IZOLAČNÍ SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 S, TL. 80 – 185 mm  

− TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY EPS 100 S, TL.100 mm 

− GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, TL.4 mm – pás z SBS modifikovaného 

asfaltu, parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva 

− DEKPRIMER – penetrační emulze  

− STROPNÍ MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, TL. 200 mm 

Střecha nad garáží je řešená jako plochá, jednoplášťová, nepochůzná. Střecha je 

odvodněna dovnitř dispozice pomocí jedné svislé a jedné vodorovné střešní vpusti 

GULLYDEK DN 100 mm, které jsou opatřeny šachtou TOPWET pro vegetační střechy. 

Těleso vtoku je vyrobeno z pěněné polyuretanové hmoty, které má tepelně izolační vlastnosti. 

Minimální spád střešní roviny jsou 2 %. Skladba střechy: 

− PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO frakce 16 – 32, TL. 50 mm 

− FILTEK 500, 500 g/m2 – ochranná textilie 

− DEKPLAN 77, TL. 1,5 mm – hydroizolační fólie z PVC – P určená pod 

zatěžovací vrstvy 

− FILTEK 300, 300 g/m2 – separační textilie 

− TEPELNĚ IZOLAČNÍ SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 S, TL. 20 –85 mm  

− TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY EPS 100 S, TL. 80 mm 

− GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, TL. 4 mm – pás z SBS modifikovaného 

asfaltu, parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva 

− DEKPRIMER – penetrační emulze  

− STROPNÍ MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, TL. 270 mm 

SCHODIŠTĚ 

V rodinném domě je navrženo železobetonové monolitické schodiště. Schodiště je 

jednoramenné a překonává nám dvě výškové úrovně. Šířka schodišťového ramene je        

1200 mm. Stupně jsou obloženy keramickou dlažbou. Schodiště bude opatřeno skleněným 

zábradlím do výšky 1000 mm.  
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Kalené sklo tloušťky 18 mm bude kotveno do ramene schodiště kotvícími šrouby o průměru 

cca 15 mm a ty budou zakryty krytkou z nerezové oceli. 

VÝPLNĚ OTVORŮ 

Přehled použitých výplní otvorů je uveden ve výkresové dokumentaci ve výpise 

hliníkových výrobků a dveří. 

V celém objektu jsou navržená hliníková okna a sestavy - SULKO s tříkomorovým 

systémem. Součinitel prostupu tepla celým oknem Uw=1,2 W/m2K. Stavební hloubka je       

77 mm, barva všech oken a sestav v odstínu RAL 7015.  

Vchodové dveře do zádveří domu budou hliníkové - SULKO. Barva dveří v odstínu 

RAL 7015. Vchodové dveře do garáže a technické místnosti budou také hliníkové -  SULKO 

v barvě RAL 7015. 

Garážová vrata – TRIDO sekční s hladkým panelem bez prolisu v barvě RAL 7015. 

Vnitřní dveře PRÜM STANDARD DA s povrchovou úpravou CPL bílý lak,          

CPL šedá, CPL PERA DARK a celoskleněné dveře PRÜM STANDARD se zasklením 

SATINO. 

TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE 

Základové pásy budou na vnějším líci zatepleny tepelnou izolací                      

ISOVER EPS PERIMETR tloušťky 150 mm.  

V konstrukci podlah 1.NP bude použita tepelná izolace ISOVER EPS PERIMETR 

tloušťky 150 mm. V konstrukci podlah 2.NP bude použita izolace  

ROCKWOOL STEPROCK ND tloušťky 40 mm.  

Střešní plášť garáže i domu je zateplen tepelnou izolací EPS 100 S. Tloušťka tepelné 

izolace střešního pláště garáže je v místě střešních vtoků 100 mm a v místě atiky 165 mm. 

Tloušťka tepelné izolace střešního pláště domu je v místě střešních vtoků 180 mm a v místě 

atiky 285 mm. 

Fasáda garáže je opatřena kontaktním zateplovacím systémem – tepelnou izolací 

ISOVER EPS 70 F tloušťky 100 mm. Fasáda domu je opatřena tepelnou izolací           

ISOVER FASSIL tloušťky 140 mm.  
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SKLADBY PODLAH, DLAŽBA 

Přehled skladeb podlah je uveden ve výkresové dokumentaci ve výpise skladeb podlah 

a konstrukcí. 

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 

Přehled použitých klempířských prvků je uveden ve výkresové dokumentaci ve výpise 

klempířských a zámečnických výrobků.  

Oplechování a parapetní plechy budou provedeny z titanzinku. 

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY 

Vnitřní parapety budou součásti dodávky oken z dřevotřísky v barvě šedé. Obložkové 

zárubně budou součásti dodávky dveří v povrchové úpravě CPL šedá, CPL bílý lak,          

CPL PERA DARK. 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY, VENKOVNÍ ÚPRAVY 

Přehled zpevněných ploch je uveden ve výkresové dokumentaci ve výpise skladeb 

podlah a konstrukcí. 

Vjezd do garáže bude zhotoven z tvarované betonové dlažby, přístupový chodník 

z plošné betonové dlažby, terasa z plošné betonové dlažby a celý objekt bude lemovaný 

kačírkem.  

Součástí venkovních úprav bude úprava terénu, zasetí trávy a vysazení několika 

nových stromů.  

1.1.4 Napojení stavby na sítě dopravní a technickou infrastrukturu 

Vstup a příjezd na pozemek je zajištěn ze stávající místní komunikace z ulice           

Na Kopaninách na jižní/jihovýchodní straně pozemku. Pozemek bude přístupný po nově 

vybudovaných zpevněných plochách (vjezd do garáže, přístupový chodník) navazujících na 

stávající komunikaci ulice Na Kopaninách. Napojení stavby na technickou infrastrukturu – 

kanalizace, voda, elektrická energie bude zhotoveno pomocí přípojek nebo sítě z ulice         

Na Kopaninách. Objekt bude napájen elektrickou energií z veřejné rozvodné sítě pomocí 

přípojky, která bude vedena v zemi. Vodovodní přípojka bude zásobovat objekt pitnou vodou 

a bude napojena ze stávajícího vodovodního řádu DN 150, který je vedený v místní 

komunikaci. Při hranici pozemku bude osazená tubusová vodoměrná šachta, od které vede 
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přívod vody do objektu rodinného domu. Napojení na veřejnou kanalizaci bude provedeno 

pomocí kanalizační přípojky z PVC DN 150, která bude vedena z revizní šachtice kanalizace. 

1.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

svažném území 

Objekt bude napojen na místní veřejnou komunikaci pomocí přístupového chodníku a 

vjezdu do garáže. Přístupový chodník šířky 1,2 m bude zhotoven z plošné betonové dlažby 

PRESBETON, vjezd do garáže šířky 5,1 m bude zhotoven ze zámkové dlažby PRESBETON. 

Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

1.1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí ani na okolní pozemky. Splaškové a 

dešťové vody budou odvedeny do veřejné kanalizace, komunální odpad bude ukládán do 

popelnice a bude pravidelně odvážen.  

1.1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Neřeší se. 

1.1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

Vzhledem k tomu, že se jedná o školní práci, podrobnější průzkumy nebyly 

provedeny. 

1.1.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Vytýčení stavby provede oprávněný geodet. Polohově je stavba zaměřena od hranic 

pozemku.  

1.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

SO 01 – novostavba rodinného domu 

SO 02 – zpevněná plocha – vjezd do garáže 

SO 03 – zpevněná plocha – přístupový chodník 
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SO 04 – terasa 

SO 05 – vodovodní přípojka 

SO 06 – kanalizační přípojka 

SO 07 – přípojka nízkého napětí 

SO 08 – oplocení 

1.1.11 Vliv stavby na okolí na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před 

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

minimalizaci 

Stavba nebude zdrojem nadměrného hluku a nebude mít negativní vliv na okolí. 

Stavba bude prováděna pouze v denních hodinách a při stavebních pracích budou dodržovány 

veškeré hygienické požadavky.  

1.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků 

Pří realizaci stavby musí být dodrženy technologické postupy výrobců, všechny práce 

musí probíhat v souladu s platnými technologickými a bezpečnostními předpisy dle ČSN. 

Všichni pracovníci musí být před zahájením realizace stavby řádně proškoleni o BOZP a 

vybaveni příslušnými pracovními a ochrannými pomůckami.  

1.2 Mechanická odolnost a stabilita  

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek zřícení stavby nebo její části. Dále bude zabezpečeno, aby po celou dobu 

životnosti stavby nedošlo k nadměrným deformacím, poškození jiných částí stavby nebo 

technického zařízení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. Dále budou použity 

materiály vždy určené pro daný typ konstrukce, monolitické konstrukce budou posouzeny 

statikem.  

1.3 Požární bezpečnost 

Není předmětem a náplní této bakalářské práce. 

Konstrukce jsou navrženy tak, aby byla zachována jejich požární odolnost.  
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1.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba je v souladu s platnými předpisy a normami z hlediska hygienických podmínek 

a ochrany zdraví a životního prostředí. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní 

prostředí.  

1.5 Bezpečnost při užívání 

Stavba je navržena podle závazných normových a právních předpisů, při běžném 

užívání nebude docházet k ohrožení zdraví osob.  

1.6 Ochrana proti hluku 

Navržený objekt není zdrojem hluku, stavba je navržena podle normových a právních 

předpisů tak, aby odolávala hluku a vibracím.  

1.7 Úspora energie a ochrana tepla 

Navržený objekt splňuje požadavky na úsporu energie a ochranu tepla. Stavební 

konstrukce jsou navrženy podle platných norem. Tepelně technické posouzení vybraných 

částí konstrukcí viz kapitola 4. 

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

orientace 

Na stavbu dle vyhlášky 398/2009 Sb. nejsou kladeny žádné nároky a požadavky na 

řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

1.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí – radon, agresivní 

spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba je navržena podle závazných normových a právních předpisů na ochranu 

stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí.  

1.10 Ochrana obyvatelstva 

Stavba splňuje veškeré požadavky na ochranu obyvatelstva. 

1.11 Inženýrské stavby (objekty) 

1.11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Bude řešena kanalizační přípojka, revizní šachta a vnější potrubí. Splaškové vody 

budou sváděny do veřejné kanalizace.  
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1.11.2 Zásobování vodou 

Objekt rodinného domu bude zásoben vodou z veřejného vodovodního řadu, na 

vodovodní přípojce, ve veřejně přístupném místě, bude osazena tubusová vodoměrná šachta. 

1.11.3 Zásobování energiemi 

Objekt bude napájen elektrickou energií z veřejné rozvodné sítě pomocí přípojky, 

která bude vedena v zemi. 

1.11.4 Řešení dopravy 

Pro příjezd k novostavbě bude sloužit stávající místní komunikace Na Kopaninách. 

1.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav 

Po dokončení stavebních prací se provede zasetí trávy, výsadba zeleně a stromů podle 

požadavků investora. Zpevněné plochy budou řešeny z plošné a tvarované betonové dlažby. 

1.11.6 Elektronické komunikace  

Tato práce elektronické komunikace neřeší. 

1.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Novostavba bude sloužit k trvalému bydlení osob a nebude v ní provozovaná žádná 

výroba. 
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C. SITUACE STAVBY 

Situace stavby v příloze C01 Architektonická situace   1:250 

    C02 Podklady pro vytyčovací výkres 1:250 
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D. DOKLADOVÁ ČÁST 

1.1 Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 

projektové dokumentace  

1.2 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

Není řešeno v rámci zpracování bakalářské práce.  



Bakalářská práce 

32 

 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

1.1 Technická zpráva 

1.1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, 

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

Není předmětem bakalářské práce. 

1.1.2 Významné sítě technické infrastruktury 

Na pozemku parc. č. 856/32 a 856/51 se nenachází žádná technická infrastruktura. 

1.1.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

Není předmětem bakalářské práce. 

1.1.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Není předmětem bakalářské práce. 

1.1.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Není předmětem bakalářské práce. 

1.1.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Není předmětem bakalářské práce. 

1.1.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Není předmětem bakalářské práce. 

1.1.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 

a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 

zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Není předmětem bakalářské práce. 

1.1.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Viz část B bod 1.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí – radon, 

agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma. 

1.1.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Viz část A bod 1.8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby. 
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1.2 Výkresová část 

Není předmětem bakalářské práce. 
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F. DOKUMENTACE OBJEKTU 

1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1 Technická zpráva 

1.1.1.1 Účel objektu 

Cílem byl návrh rodinného domu v Ostravě, katastrálním území Staré Plesné. 

Záměrem bylo navrhnout rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu, který bude splňovat veškeré 

požadavky a potřeby moderního bydlení dnešní doby. 

1.1.1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a urbanistické 

řešení, řešení vegetačního okolí objektu včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Viz část B bod 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.8, 1.11.5 

1.1.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 

Viz část A bod 1.9 

1.1.1.4 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě 

na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

Viz část B bod 1.1.3 SVISLÉ KONSTRUKCE 

1.1.1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Stavební konstrukce jsou navrženy podle platných norem, skladby konstrukcí jsou 

uvedeny ve výkresové dokumentaci ve výpise skladeb podlah a konstrukcí. Tepelně technické 

posouzení vybraných částí konstrukcí viz kapitola 4. 

1.1.1.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko 

geologického a hydrogeologického průzkumu 

Viz část B bod 1.1.3 ZÁKLADY 

1.1.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Viz část B bod 1.1.6 
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1.1.1.8 Dopravní řešení 

Vstup a příjezd na pozemek je zajištěn ze stávající místní komunikace z ulice           

Na Kopaninách na jižní/jihovýchodní straně pozemku. Pozemek bude přístupný po nově 

vybudovaných zpevněných plochách (vjezd do garáže, přístupový chodník) navazujících na 

stávající komunikaci ulice Na Kopaninách. 

1.1.1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření 

Viz část B bod 1.9 

1.1.1.10 Dodržení požadavků na výstavbu 

Při realizaci stavby je nutné dodržovat předpisy, které se týkají bezpečnosti práce. 

Jedná se o vyhlášku č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.  

1.1.2 Výkresová část 

Výkresová část je přiložena s označením: 

C01  Architektonická situace  M 1:250 

C02  Podklady pro vytyčovací výkres M 1:250 

F 01  Půdorys základů   M 1:50 

F 02  Půdorys 1.NP    M 1:50 

F 03  Půdorys 2.NP    M 1:50 

F04  Řezy     M 1:50 

F 05  Výkres konstrukce stropu  M 1:50 

F 06  Výkres konstrukce střechy  M 1:50 

F 07  Pohledy    M 1:50 

F 08  Detail A    M 1:10 

F 09  Detail B    M 1:10 

F 10  Detail C    M 1:10 

F 11  Specifikace technického a uživatelského standardu objektu 

F 12  Vizualizace objektu 
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F 13  Přílohy katalogových a technických listů 

 

2. Inženýrské objekty 

Není předmětem bakalářské práce. 

3. Provozní soubory stavby 

Není předmětem bakalářské práce 
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4. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ 

4.1 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ FASÁDY RODINNÉHO DOMU 

  

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

Název konstrukce:   Fasáda RD 

 

Rekapitulace vstupních dat 

 

Návrhová vnitřní teplota Ti:     20,0 °C 

Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:   20,0 °C 

Návrhová venkovní teplota Tae:                    -15,0 °C 

Teplota na vnější straně Te:                         -15,0 °C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   21,0 °C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

 

Skladba konstrukce 

Číslo    Název vrstvy                   d [m]          Lambda [W/mK]             Mi [-] 

1           Porotherm Universal   0,010       0,800    14,0 

2           Porotherm 30 P+D tř. 800   0,300       0,230      8,0 

3           Isover Fassil                   0,060       0,048      1,4 

4           Isover Fassil                   0,080       0,035      1,4 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =     0,749 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 

 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
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Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 

Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

 

Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

 

Požadavky:   

1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software  
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4.2 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   Střecha 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:       20,0 °C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:      20,0 °C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 °C 

 Teplota na vnější straně Te:     -15,0 °C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:      21,0 °C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy          d [m]      Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Porotherm Universal           0,010         0,800    14,0 

   2  Stropní ŽB monolit.deska           0,200         1,580    29,0 

   3  Elastodek 40 Special Mineral      0,004         0,210    50000,0 

   4  EPS 100 S            0,180        0,038    50,0 

   5  Elastodek 40 Standard Dekor       0,0044      0,210    50000,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =    0,749 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,952 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
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 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

materiálu v kondenzační zóně činí: 0,270 kg/m2,rok 

(materiál: Pěnový polystyren 3 (po roce 2). 

Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

Vypočtené hodnoty: 

V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0080 kg/m2,rok 

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0123 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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5. ZÁVĚR 

V bakalářské práci byla zpracovaná část projektové dokumentace rodinného domu pro 

provádění stavby dle zadání bakalářské práce. Projektová dokumentace byla vypracovaná 

v souladu s platnými předpisy a normami.  

Návrh rodinného domu a především jeho architektonický výraz vychází z dispozičního 

řešení. Cílem návrhu rodinného domu bylo vytvořit příjemné, estetické, jednoduché avšak i 

komfortní bydlení pro čtyřčlennou rodinu, plynulost, návaznost a propojení interiéru 

s exteriérem.   
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6. SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ 

Zákony, vyhlášky, normy 

 [1] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

 [2] Vyhláška č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

 [3] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  

 [4] ČSN 013420 Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební 

části, 2004 

 [5] ČSN 734301 Obytné budovy 

 [6] MATOUŠKOVÁ, D.: Pozemní stavitelství I., VŠB – TU Ostrava, 1997 

 [7] MATOUŠKOVÁ, D.: Pozemní stavitelství II., VUT Brno: 
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 [10] SOLAŘ, J.: Pozemní stavitelství IV., VŠB-TUO, Ostrava 2005 
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 [12] Stará Plesná [online],  
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  [13] Titanzinkové klempířské prvky [online], http://www.rheinzink.cz/ 

  [14] Cihlové bloky POROTHERM [online], http://www.wienerberger.cz/ 

  [15] Skladby plochých střech [online], http://dektrade.cz/produkty/?id=102 

[16] Hliníková okna SULKO [online],  

http://www.sulko.cz/produkty/okna/hlinikova.html 

[17] Teplené a zvukové izolace ISOVER [online], http://www.isover.cz/ 
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[18] Thermowood [online], 

http://dekwood.cz/produkty/drevene-obklady/thermowood-62 

[19] Nahlížení do katastru nemovitostí [online],  
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Softwarová podpora 

Adobe Illustrator CS6 

Adobe Photoshop CS6 

Adobe Reader 

ArchiCAD 15 

Artlantis Studio 4 

AutoCAD 2013 
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7. SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. č. 1 Poloha Plesné, zdroj:  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plesn%C3%A1.svg 

 Obr. č. 2 Letecký pohled na pozemek, zdroj:  

http://www.mapy.cz/#q=star%25C3%25A1%2520plesn%25C3%25A1&t=s&x=18.154616&

y=49.850539&z=15&d=area_3620_1&l=15 

 Obr. č. 3  Okolní zástavba, zdroj: vlastní foto 

 Obr. č. 4 Pohled od pozemku  
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8. SEZNAM PŘÍLOH 

8.1 Architektonicko – stavební část 

C01  Architektonická situace  M 1:250 

C02  Podklady pro vytyčovací výkres M 1:250 

F 01  Půdorys základů   M 1:50 

F 02  Půdorys 1.NP    M 1:50 

F 03  Půdorys 2.NP    M 1:50 

F04  Řezy     M 1:50 

F 05  Výkres konstrukce stropu  M 1:50 

F 06  Výkres konstrukce střechy  M 1:50 

F 07  Pohledy    M 1:50 

F 08  Detail A    M 1:10 

F 09  Detail B    M 1:10 

F 10  Detail C    M 1:10 

F 11  Specifikace technického a uživatelského standardu objektu 

F 12  Vizualizace objektu 

F 13  Přílohy katalogových a technických listů 
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