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Seznam použitých zkratek a značení 
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BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ATT  Ateliérová tvorba 

NP  Nadzemní podlaží 

RD Rodinný dům 

BpV  Balt po vyrovnání - výškový systém 

S-JTSK  Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

m. n. m.  Metrů nad mořem 

Sb.  Sbírka zákonů 

č.  Číslo 

§  Paragraf 

PD  Projektová dokumentace 

Kč Koruna česká 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

SO  Stavební objekt 

mm  Délková jednotka - milimetr 

cm  Délková jednotka - centimetr 

m  Délková jednotka - metr 

m² Plošná jednotka - metr čtverečný  

m³  Plošná jednotka - metr krychlový 

km²  Plošná jednotka - kilometr čtverečný 

Mpa  Jednotka tlaku - megapascal 

Např.  Například 

Apod.  Apodobně 

viz.  Odvolávka  

%  Procento 

U Součinitel prostupu tepla [W . m-2 . K-1]  
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TO  Tepelně izolační omítka  

HZS  Hasičský záchranný sbor 

ČEZ  České energetické závody 

RWE   Německá energetická společnost 
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1.1 Úvod 

 

    Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

dvojdomu v Ostravě-Martinově dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č.499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb. Jako podklad pro zpracování byla architektonicko-urbanistická 

studie stavby vypracovaná v Ateliérové tvorbě I (ATT I) a dokumentace pro stavební 

povolení vypracovaná v Ateliérové tvorbě Va (ATT Va). 

   Práce je tvořena dvěma částmi -  částí textovou a výkresovou. Textová část je členěna do 

několika kapitol a podkapitol. Výkresová část je tvořena dle rozsahu uvedeného v zadání 

bakalářské práce a to z 80%  architektonicko-stavební částí a z 20%  specializací. 

 

1.2 Urbanistická studie 

 

   Na urbanistické studii jsme spolupracovali s ostatními kolegy z ročníku. Dostali jsme 

zadáno území o rozloze 23,060 m2, které se rozkládá v městském obvodu Martinov. Cílem 

bylo vytvořit nové kvalitní bydlení v atraktivní lokalitě. Provedením několika rozborů, 

průzkumů a analýz jsme rozdělili území na jednotlivé parcely a vyřešili zcela novou zástavbu 

RD. Nově navržené objekty mají splňovat funkci obytnou. 

Podklady pro vypracování urbanistické studie byly: územní plán města Martinov, osobní 

prohlídka území, mapové podklady z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, výpis 

z katastru nemovitostí, osobní návštěva radnice, vlastní fotografie, a jiné. 

 

1.3 Architektonická studie 

 

 
   Z této urbanistické studie mi byla přidělena parcela, na které by měl stát dvojdům. Objekt se 

nachází na rovinném terénu s mírnou svažitostí na jihovýchod a měl by sloužit jako bydlení 

pro dvě čtyřčlenné rodiny. 
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1.4   Současný stav řešeného území 

 

1.4.1. Charakteristika městského obvodu Martinov 

 

   Martinov je městským obvodem statutárního města Ostravy. Tato obec má bohatou historii 

a její počátky spadají až do roku 1424. Jeho rozloha činí 4,03 km2, což jsou 2% Ostravy. 

Počet obyvatel je 1 131. 

   Leží na štěrkovém podkladě s dosti úrodnou půdou. Najdeme zde i vodní toky jako je 

Bezejmenný potok, Plesenský potok a samotný městský obvod leží na pravém břehu řeky 

Opavy. Mezi zvláště chráněná území patří Rybník Štěpán, Turkov a Martinovský mokřad. 

Nejdelší ulicí je zde ulice Martinovská, která  má počátek v Třebovicích a končí v Plesné. 

Tato ulice prochází Martinovem po celé jeho délce a je jeho hlavní tepnou. Mezi významné 

objekty a dominanty patří Radnice, Martinovské náměstí, Obecní zvonice-kaplička, Bludný 

kámen, Socha Sv. Floriána, budova Hasičské zbrojnice a nebo Obecná škola.  

V současné době  je Martinov příměstskou částí Ostravy, ale zachovává si svůj osobitý 

venkovský charakter. Je plně vybaven inženýrskými sítěmi, infrastrukturou a snadnou 

dostupností MHD, čímž se stal velice atraktivním a podněcuje spoustu občanů k zapuštění 

svých kořenů právě tady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 – Mapa Ostravy, poloha městského obvodu Martinov 
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1.4.2. Charakteristika oblasti řešeného objektu 

 

   Oblast řešeného objektu se nachází „ v srdci“ obce Martinov. Dostaneme se k ní po ulici 

Martinovská, která vede po celé délce obce. V současné době slouží jako slouží jako orná 

půda pod ochranou zemědělského půdního fondu. Plánuje se zde : rozšíření stávající hlavní 

pozemní komunikace, překlad točny tramvajových vozidel, výstavba nových RD a výsadba 

nové zeleně v okolí biokoridoru. Území má rozlohu 23,060 m a je určeno pro individuální 

bydlení.  

 

Omezení dle regulačního plánu :  

 

 Lze stavět střechy ploché, mírného spádu. 

 Je určena podlažnost o výšce 2NP s možností suterénu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2 – Mapa Martinova, vyznačení řešeného území 
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                             Obr.3 – Vlastní fotodokumentace řešeného území 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.4 –  Plánové dopravní řešení vedené územím  
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Obr.5 –  Jeden z plánovaných příkladů zástavby 

 

 

 

 

 

 

Parcela č.4  

 Řešená parcela 

 Plánovaná novostavba dvojdomu 

 

Obr.6 –  Rozdělení území na jednotlivé parcely 
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A. Průvodní zpráva 

a) Identifikační údaje  

 

Název stavby:   Dvojdům v Ostravě-Martinově 

Druh stavby:    Novostavba 

Účel stavby: Bydlení 

Místo stavby:    Ostrava-Martinov 

Okres:     Ostrava 

Katastrální území:   Ostrava-Martinov 

Katastrální úřad:   Ostrava 

Stavební parcela:   3249/1 

Sousedící parcely:  3248/1, 3249/2 

Kraj:     Moravskoslezský 

Majitel pozemku:   D.K.M. BUILDING a.s., Praha 10, Na Vinici 31/882, 100 00 

Vedoucí projektu:   Ing. arch. Milena Vitoulová 

Konzultant projektu:   Ing. Marie Wolfová 

Zpracovatel projektu:  Martina Košařová, Josefovice 43, Klimkovice 742 83 

Stupeň PD :    Dokumentace pro provádění stavby 

Datum:    05/2013 

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích  

 

   Stavební pozemek se nachází na parcele č. 3249/1 o celkové výměře 883, 75 m2  v Ostravě, 

příměstské části Martinov. Tvoří oplocený souvislý celek . Parcela byla zhodnocena jako 

způsobilá pro výstavbu  tohoto rodinného dvojdomu. V současné době parcela slouží jako 

orná půda pod ochranou zemědělského půdního fondu. Řešený pozemek je v klidné části a 

v jeho blízkosti se nachází biokoridor. Společně s dvojdomem se zde plánuje výstavba nových 

RD. Vlastníkem tohoto pozemku je D.K.M. BUILDING a.s.  

Stavební pozemek je situován na okraji řešeného území a prodlužuje stávající zástavbu 

rodinnými domky. Je rovinatý s velmi mírnou svažitostí na jihovýchod. K pozemku přiléhá 

v severovýchodní části pozemní komunikace s dostupnými inženýrskými sítěmi. 
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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení ne technickou infrastrukturu 

 

   Byla provedená prohlídka staveniště. Na předmětnou lokalitu bylo provedeno geodetické 

zaměření geodetickou firmou, včetně stávajících inženýrských sítí. Průzkum se soustředil na 

urbanistické a technické možnosti  provedení zástavby pozemku z hlediska okolní zástavby  a 

napojení na stávající inženýrské sítě.  Nebylo zjištěno riziko výskytu radonu. 

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

    Všechny požadavky dotčených orgánů byly zahrnuty do projektové dokumentace. 

V případě potřeby bude PD doplněna. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

    Stavba bude provedena takovým způsobem, aby neohrozila životní podmínky obyvatel, 

budoucích  uživatelů staveb a neškodila v daném  prostředí. Stavbou nebudou ohroženy limity 

životního prostředí ( např. znečištění vzduchu, půd,  nedostatečné zneškodňování odpadních 

vod, vlhkost uvnitř stavby apod.) 

   Vypracování PD je v souladu  s těmito zákony a vyhláškami : 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci 

 

 

f) Splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí a územně plánovací 

informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

 

   Stavba respektuje prostorovou regulaci stávající zástavby RD. Řešený pozemek č. 3249/1 je 

v souladu s územním plánem obce Martinov. 
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g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření                                    

v dotčeném území. 

   Nejsou stanoveny. 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby 

   

Předpokládaná doba výstavby je rok a půl (18 měsíců). 

Zahájení:     11/2013 

Ukončení :  05/2015 

   V prvním  etapě budou provedeny výkopy základových konstrukcí dvojdomu. V další etapě 

bude provedena betonáž základů s prostupy pro střešní svody, instalační jádra a odvod 

kanalizace z technické místnosti. Přípojky na vodu, kanalizaci, plyn a elektriku budou vést 

pod základy.  Vlastní hrubá stavba bude provedena standardním způsobem. Po té bude 

následovat stavba konstrukce ploché střechy. V závěru výstavby  budou provedeny 

dokončovací stavební práce. Jako poslední budou zhotoveny přístupy k domu a terénní 

úpravy kolem objektu. 

 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové v tis. Kč, dále údaje o podlahové 

   ploše  budovy v m2 a o počtu bytů (obytných buněk) 
 

Přibližné náklady stavby  - dvojdům :             10 750 000,- Kč 

(Metoda jednotkových cen , cena bez DPH) 

 

Výměra pozemku :                                      883,75 m2  

Celková zastavěná plocha:    349,95 m2, procento zastavěnosti 40% 

Obestavěný prostor dvojdomu :   1478,2345m3 

Počet bytových jednotek:                               2 

Délka oplocení :     121,23 m 

Přístřešek ( kryté stání ):    6,78m3 
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B. Souhrnná technická zpráva 

1.Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) zhodnocení staveniště 

 

   Staveniště pro stavbu dvojdomu je umístěno na volné ploše, původně pozemek sloužil jako  

orná půda pod ochranou zemědělského půdního fondu. Tvoří oplocený souvislý celek a je 

zcela bez vzrostlé zeleně. Parcela byla zhodnocena jako způsobilá pro výstavbu  tohoto 

rodinného dvojdomu. Nachází se v klidné části a v její blízkosti se nachází biokoridor. 

Stavební pozemek je situován na okraji řešeného území a prodlužuje stávající zástavbu 

rodinnými domky. Je rovinatý s velmi mírnou svažitostí na jihovýchod. K pozemku přiléhá 

v severovýchodní části pozemní komunikace s dostupnými inženýrskými sítěmi. 

Z jihovýchodní a severozápadní strany sousedí s vedlejšími pozemky, určené taktéž pro 

stavby RD. Na jihozápadní straně se nachází pole. Na pozemku se nenacházejí žádné 

inženýrské sítě, ani do něj nezasahují ochranná pásma. 

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby 

    

   Cílem je vytvoření dvojdomku pro dvě čtyřčlenné rodiny . Dvojdům svým výrazem zapadá 

do okolní zástavby. 

 

Urbanistické řešení 

   Novostavba dvojdomu je umístěna v severozápadním okraji parcely. Součástí 

novostavby je i přístřešek pro dva automobily. Novostavba je 3m od severovýchodní 

hranice pozemku, kde se nachází uliční průčelí. Přístřešek pro dva automobily 4,1m od 

hranice pozemku a cca 6,5 m od  severozápadní hranice pozemku. Celé situační řešení je 

dáno situací pozemku.  Daný pozemek navazuje na pozemky stejného charakteru – 

výstavba RD. Hlavní vstupy do dvojdomu i přístřešek pro dva automobily jsou propojeny 

chodníkem  ze zámkové dlažby. Každý obytný celek má svou dřevěnou terasu pro pobyt 

obyvatel na zahradě. Ostatní plochy parcely mimo výše uvedené budou zatravněny a 

ozeleněny. Celý pozemek bude oplocen.  
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Architektonické řešení  

   Novostavba dvojdomu je řešena jako nepodsklepený objekt. Půdorys je ve tvaru 2xL o 

dvou nadzemních podlažích. Střecha bude řešena jako plochá. Fasáda domu bude 

v kombinaci : vnější bílá omítka a dřevěný obklad –modřín. Každý obytný celek má svou 

dřevěnou terasu pro pobyt obyvatel na zahradě. Součástí novostavby je i kryté stání pro 

dva automobily. Dvojdům svým výrazem zapadá do okolní zástavby. 

   Architektonický ráz vychází z místní zástavby, která je dána zejména výškou, 

podlažností budovy a tvarem střešní konstrukce. Navržené řešení je v  souladu s 

regulačními podmínkami stanovenými v územním plánu obce Ostrava – Martinov. 

 

Přístřešek 

   Jednoduchý  lehký  objekt  obdélníkového tvaru s plochou střechou, samostatně stojící.¨ 

Materiál: ocel, sklo, dřevo 

 

c) technické řešení 

 

Dvojdům 

   Novostavba je řešena jako nepodsklepená, se 2 nadzemními podlažími.  Hlavní nosné 

zdivo je z tepelně-izolačních tvárnic Porotherm Profi. Stropní konstrukce je navržena také 

v systému Porotherm a je tvořena  z keramobetonových POT nosníků a stropních vložek 

MIAKO. Střecha je řešena jako plochá, řešená jako jednoplášťová mechanicky kotvená 

skladba bez provozu. Jako hlavní vodotěsnící vrstva je zvolena folie Dekplan, systém 

DEKROOF 01. 

Funkční a půdorysné členění prostorů: 

1.NP  

   Hlavní vstupy do objektu jsou ze severovýchodní strany ze zpevněné plochy, která slouží jako 

přístupový chodník ze zámkové dlažby. Další vstupy jsou možné z chodby obytného celku na 

dřevěnou terasu v jihovýchodní části, která slouží jako odpočinková a relaxační zóna pro 

obyvatele domu. Vnitřní prostor domu je jednoduchý a úsporný. 
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   V 1NP je navrženo kryté závětří s hlavními vstupními dveřmi, za kterými se nachází zádveří 

a následuje chodba . Ze zádveří je přístup do technické místnosti. Z chodby je přístup do 

prostorů : koupelny, šatny, ložnice, wc a obývacího pokoje s kuchyní a stolováním,  z jehož 

prostoru se dostáváme přímým schodištěm do galerie 2NP. 

Obývací pokoj s kuchyní je navíc hlavním obytným prostorem domu s výškou přes dvě 

podlaží a ochozem v úrovni 2NP. Jeho osvětlenost  a pocitově větší obytný prostor zaručuje 

prosklená fasádní stěna orientovaná na jihovýchod, která zaručuje tepelnou pohodu v každém 

ročním období díky speciálnímu sklu SSG Planistar. V zimě představuje 3 krát vyšší tepelnou 

izolaci, než běžné izolační sklo, čímž snižuje náklady na vytápění  a v létě propouští 2 krát 

méně sluneční energie a tím udržuje v interiéru příjemnou teplotu. Obytný prostor je díky 

velkorysému prosklení spojen s obytným prostorem v exteriéru.  

 

2.NP 

 

   Z Prostoru 1NP se přímým schodištěm dostaneme do galerie 2NP, odkud  je výhled do 

hlavního obytného prostoru. Nachází se zde soukromá zóna dětí a to  přístupem do dvou 

dětských pokojů,  šatny a následně  na sociální zařízení – koupelna a wc. 

 

 

Přístřešek 

   Jednoduchý  lehký  ocelový objekt  obdélníkového tvaru s plochou střechou, samostatně 

stojící. Určený jako ochrana před vnějšími vlivy pro dva automobily. Je tvořen ocelovými 

pozinkovanými sloupky 100x100 mm, připevněných k betonovému základu , na kterých je 

položen ocelový rošt jako plochá střecha. Krytina ocelového přístřešku je z části tvořena 

dřevěným bedněním a ocelovým žárově pozinkovaným plechem Lindab a z části skleněnými  

tabulemi. 

Prostor přístřešku a plocha před ním je vydlážděná zámkovou dlažbou. Navíc přístřešek 

zjemňuje přechod z exteriéru do interiéru jednoho z domů a tvoří jeho kryté závětří. Při 

pohledu z ulice vertikálně člení prostor . 
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Stavebně-technické řešení: 

Zemní práce 

   Před zahájením výkopových prací byla sejmuta ornice do hloubky 15 cm. Vytyčení stavby 

bude provedeno dle vytyčovacího výkresu přiloženého  v PD. Výkopy se provedou strojně a 

vytěžená zemina bude přemístěna na určené místo. Po skončení výstavby, během 

dokončovacích prací bude zemina sloužit na terénní úpravy. Zbylé množství se odveze na 

skládku. Dno výkopů bude zpevněno zhutněným štěrkovým podsypem zhutněným na 0,2 

Mpa. 

 

Podzemní voda 

   Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce pod základovou spárou. 

 

Základy 

   Dvojdům bude založen na základových pasech z betonu třídy C 30/37. Objekt je založen na 

úrodné půdě. Vrstva podkladního betonu třídy C 30/37 je provedena přímo na štěrkový násyp 

zhutněný na 0,2 Mpa. Jeho tloušťka je 200 mm a je vyztužen kari sítí. Základy jsou 

zaizolovány hydroizolací Fatrafol proti vlhkosti, tlakové vodě a případnému nízkému výskytu 

radonu. HI Fatrafol je vytažena 300 mm nad terén. Případnému úniku tepla ve styku 

s terénem brání tepelná izolace Isover EPS. Inženýrské sítě jsou vedeny pod základovou 

konstrukcí. 

   Celý návrh založení záleží na mnoha faktorech jako jsou geologické a hydrogeologické 

podmínky. Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce pod základovou spárou. 

 

Svislé konstrukce 

   Nosné a středně nosné konstrukce jsou vytvořeny z tepelně-izolačních tvárnic Porotherm 

Profi tloušťky 440 a 300 mm. Obvodovou zeď pro své tepelně izolační vlastnosti není nutno 

zateplovat. Je třeba ho ale opatřit tepelně izolační omítkou pro vnější stěny. Zeď dělící 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE                                                                                                  MARTINA KOŠAŘOVÁ  

16 
 

dvojdomek je vytvořena rovněž z tepelně-izolačních tvárnic Porotherm Profi tloušťky 440 

mm. Zdivo je vyzděno na speciální maltu pro tenké spáry. 

Vnitřní nenosné konstrukce jsou tvořeny rovněž v systému Porotherm. Příčkami Porotherm 

Profi, tloušťky 115mm. Dále pak příčkami Dek Praktik, tloušťky 125 mm pro vedení rozvodů 

v příčkách a příčkami Dek Akustik, tloušťky 100 mm vhodná do prostor s akustickými 

požadavky systému Dektrade. 

 

Vodorovné konstrukce 

   Stropní konstrukce jsou navrženy rovněž v systému Porotherm, tl. 250 mm. Strop je po 

obvodu obezděn věncovkou VT 8/23,8 a zeteplen tepelnou izolací ztužujícícho věnce. Skládá 

se z keramobetonových nosníků POT 175 , min. uložení je 125 mm a stropních vložek 

MIAKO 19/50 PHT. Celý celek je zalit betonovou směsí  třídy C20/25. 

  

Schodišťové konstrukce 

Schodiště je přímé, jednoramenné, z 1NP do 2NP. Je navrženo jako železobetonové 

s betonovým základem napojené na stropní konstrukci Porotherm. Počet stupňů je 18. Šířka 

ramene je 1000 mm, rozměry stupňů 18x167x296 mm. Výška zábradlí je 900mm z nerez 

materiálu. 

 

Střešní konstrukce  

   Střecha je plochá. Její odvodnění je řešeno pomocí vpustí svedených dovnitř dispozice. 

Jedná se o jednoplášťovou, mechanicky kotvenou skladbu bez provozu, od firmy Dektrade, 

systém Dekroof 01. Jako hlavní vodotěsnící vrstva je zvolena vodotěsnící folie Dekplan 

z měkčeného PVC. Spádová vrstva je vytvořena tepelnou izolací. Přístup na střechu je 

zajištěn výlezem. 
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  Certifikovaná skladba střešního pláště firmy Dektrade: 

 HI FOLIE DEKPLAN, tl. 1,2mm 

 NETKANÁ GEOTEXTÍLIE FILTEK  

 ROVNÉ DESKY EPS 250 S STABIL, tl. 200mm 

 SPÁDOVÁ VRSTVA TVOŘENÁ KLÍNY EPS 100 STABIL, tl. 160 mm 

 HI PÁSY GLASTEK 40 SPECIAL , tl. 4mm 

 ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE DEKPRIMER  

 KERAMICKÝ STROP POROTHERM, tl. 250mm 

Podlahy 

   Skladby podlah jsou uvedeny ve výkresech a specifikacích. Podlahy jsou navrženy 

v souladu s hygienickými normami a provozními požadavky, dle účelu a využití v dané 

místnosti. 

 

Úpravy povrchů 

Vnější : 

   Obvodová stěna se skládá z tepelně-izolačních tvárnic Porotherm  a  nemusí se zateplovat. 

Je nutné jí však opatřit tepelně izolační omítkou. V 2NP je obvodový plášť obložen dřevěným 

obkladem, jeho skladba je uvedena ve specifikacích. 

           Skladba : 

 SILIKÁTOVÁ VODOODPUDIVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA CEMIX, tl. 5mm 

 POROTHEM TO, tl. 30 mm 

 NOSNÉ ZDIVO POROTHERM 44 PROFI, tl 440mm 

 MALTA POROTHEM PROFI 

 OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL, tl. 10 mm 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE                                                                                                  MARTINA KOŠAŘOVÁ  

18 
 

Vnitřní : 

   Úpravy vnitřních povrchů  najdeme v tabulkách místností ve výkresech. Sociální zařízení 

jako je koupelna a wc jsou navíc opatřeny keramickým obkladem. Rovněž i kuchyňská linka. 

 

Výplně otvorů 

   Výplně otvorů  jsou uvedeny ve specifikacích. Vstupní dveře  a okenní výplně jsou  řešeny 

jako hliníkové od firmy Aluprof s vysokou izolační schopností a odolnosti proti 

povětrnostním vlivům. Okna jsou navržena jako otevíravá  nebo s pevným  zasklením 

izolačním sklem s tepelnou ochranou Ug=1,1W/m2.k. Vnitřní dveře jsou navrženy 

s hliníkovým rámem a laminovou výplní. 

   Prosklený fasádní systém  Jansen  typ Viss basic  je zasklený izolačním dvojsklem  se 

speciálním povlakem pro tepelnou pohodu v každém  ročním  období  SGG Planistar 

U=1,1W/m2.k . Je doplněn o hliníková otvíravá okna. 

 

Překlady 

   Překlady jsou uvedeny ve specifikacích a  nebo ve výkresech  PD.  Překlady jsou navrženy 

v systému Porotherm, Pro rozpětí větší než 3,5 m jsou navrženy překlady ŽB monolitické. Pro 

nosné stěny  Porotherm Profi , tl. 440mm a tl. 300mm  jsou navrženy překlady Porotherm 7. 

Pro nenosné stěny Porotherm Profi, tl. 115 mm jsou navrženy překlady  Porotherm 11,5. Při 

uložení překladu  stěnu musí být dodržena minimální hloubka uložení. 

 

Klempířské výrobky 

 

   Klempířské výrobky viz. výpis klempířských výrobků. 

 

Zámečnické výrobky 

 

   Zámečnické výrobky viz. výpis zámečnicských výrobků. 

 

Truhlářské výrobky 

 

   Truhlářské výrobky viz. výpis truhlářských  výrobků. 
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d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

   Přístup k pozemku  je po nově navržené asfaltové pozemní  komunikaci. Inženýrské sítě 

budou vedeny pod základovou konstrukcí objektu. Jejich přesný návrh není součástí 

bakalářské práce. Svislá potrubí v instalačních jádrech budou přikotvena ke svislým nosným 

konstrukcím. Přípojky budou nově zřízeny a napojeny na veřejný vodovod, plynovod, 

kanalizaci a vedení elektrické sítě. Umístění přípojek a jejich vzdálenosti od veřejných sítí je 

zakresleno na výkrese č. 1.02 Koordinační situace stavby. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek na poddolovaném území. 

   Technická infrastruktura potřebná pro provoz dvojdomu bude zajištěna přípojkami, které si 

nevyžadují zvláštní opatření. Rozvodné skříně pro plyn, elektřinu a vodu  budou umístěny 

u hranice parcely blízko nově navržené pozemní komunikace.  Budou se řídit pokyny a 

podmínkami dotčených správců  sítí.  

   K řešenému objektu  je navržen z nové asfaltové pozemní  komunikace také přístupový 

chodník šířky 2,0 m. Vjezd do přístřešku pro dva automobily je ve spádu 1% směrem 

k přístupovému chodníku. Je proveden ze zámkové dlažby.  

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

   Při stavbě objektu by nemělo docházet k narušení životního prostředí. Neměl by se 

vyskytovat přímý vliv na podzemní vody. Vozidla , použité na stavbě by měly být v dobrém 

technickém stavu, aby nedocházelo k úniku ropných  látek do terénu. Veškeré opravy vozidel 

je nutno provádět mimo stavbu. Odpady, které vzniknou  realizací stavby se budou 

shromažďovat, zabezpečovat a bezprostředně likvidovat v souladu se zákonem  č. 185/2001 

Sb. o odpadech v platném znění. 

   Vyřešení problematiky odpadů bude řešená ve smlouvách o dílo s dílčími dodavateli, kteří 

se postarají o jejich likvidaci. Stavba nebude produkovat žádné nebezpečné odpady. Odpady 
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znečištěné ropnými látkami musí být skladovány v nepropustných nádobách a budou 

odváženy na k tomu určenou skládku. 

Dvojdům  bude používat běžné materiály pro svou potřebu provozu bez škodlivých vlivů na 

životní prostředí. Bude se jednat o běžný komunální odpad skladovaný v popelnicích a 

vyvážen smluvní firmou v rámci obce na příslušnou skládku dle potřeby. 

Daný objekt  nebude zdrojem znečištění ovzduší kromě imisí z dopravní obsluhy objektu. 

Intenzita hluku provozu v objektu  nebude mít na okolí žádný vliv.  

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

   Dvojdům není řešen jako bezbariérový. 

 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výhledů do projektové 

dokumentace. 

     Byla provedená prohlídka staveniště. Na předmětnou lokalitu bylo provedeno geodetické 

zaměření geodetickou firmou, včetně stávajících inženýrských sítí. Průzkum se soustředil na 

urbanistické a technické možnosti  provedení zástavby pozemku z hlediska okolní zástavby  a 

napojení na stávající inženýrské sítě.  Nebylo zjištěno riziko výskytu radonu. 

 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický, referenční polohový a výškový 

systém 

   Stavba bude vytyčena dle podkladů vytyčení stavby v PD. Polohový souřadnicový systém 

byl použit S-JTSK. Výškový systém byl použit BpV. Výšková úroveň stavby odpovídá  

±0,000= + 222,00 m.n.m. 
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j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

objekty 

   Rozdělení na jednotlivé stavební a inženýrské objekty je zobrazeno ve výkrese č. 1.02 

Koordinační situace. 

SO 01   DVOJDŮM 

SO 02   PŘÍSTŘEŠEK PRO DVA AUTOMOBILY 

SO 03   TERASA 

SO 04   ZPEVNĚNÁ PLOCHA/ZÁMKOVÁ DLAŽBA 

SO 05   PŘÍPOJKA ELEKTŘINY 

SO 06   PŘÍPOJKA KANALIZACE 

SO 07   PŘÍPOJKA VODOVODU 

SO 08   PŘÍPOJKA PLYNOVODU 

SO 09   OPLOCENÍ 

SO 10   TERÉNNÍ ÚPRAVY 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich minimalizace 

Při stavbě objektu , ani v průběhu užívání stavby, nebudou okolní pozemky a objekty 

ohroženy nebo omezeny. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

   Při realizaci stavby nutno dodržet veškeré předpisy BOZ a zajistit zabezpečení staveniště. 

Tyto předpisy je nutno bezpodmínečně respektovat v plném rozsahu. Základním právním 

předpisem pro výstavbu je nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon č. 309/2006 Sb. a  nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb. 
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a) Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě mohou být : 

-ohrožení stavebními stroji a   mechanismy  

- práce ve výškách  

- ohrožení elektrickým proudem  

 

b) Všeobecné požadavky na stavbě, způsob omezení rizik : 

- zákaz používání alkoholu 

- používání osobních ochranných pomůcek 

- pořádek na staveništi 

- osvětlení, ohrazení, označení a zabezpečení staveniště, strojů a zařízení 

- zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, zejména dětí 

- dodržování projektu a stanovených technologických postupů 

- pravidelná školení BOZ 

- respektování Zákoníku práce 

 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

   Stavební objekt je navržen tak, aby byl schopen odolat všem předpokládaným zatížením 

v průběhu celé životnosti stavby  a nehrozilo jeho zřícení, deformace či průhyby konstrukcí. 

Na objektu jsou použity jen ty materiály, které jsou vhodné pro dané zatížení. 

Je nutno posoudit zakládání stavby a nosných konstrukcí odborníkem-statikem. 

 

3. Požární bezpečnost  

   Příjezd požárních vozidel je zabezpečen po stávající a nově navržené pozemní komunikaci. 

Nejbližším požárním útvarem je profesionální útvar  HZS v Ostravě.  Požárně bezpečnostní 

řešení není náplní této bakalářské práce. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí. 

   Provoz stavby nevyžaduje žádná zvláštní opatření z hlediska hygieny a ochrany zdraví.. 

Stavba nebude vykazovat při provozu žádné negativní vlivy na životní prostředí. 
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5. Bezpečnost při užívání.  

   Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazům uklouznutím, 

pádům, nárazům, popáleninám, zásahům elektrickým proudem, vyhláška č. 407/2004 Sb.,o 

ochraně před výbuchem hořlavých plynů a par) uvnitř nebo v blízkosti stavby, nebo k úrazům 

způsobených pohybujícím se vozidlem. Bezpečnost při užívání není náplní této bakalářské 

práce. 

6. Ochrana proti hluku.  

   Řešený objekt bude navržen tak, aby odolával  škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. 

V době výstavby bude v lokalitě a příjezdových trasách docházet ke zvýšeni intenzity hluku a 

vibrací od staveništních vozidel a mechanizmů. Z tohoto důvodu by se hlučné a jinak rušivé 

práce neměly provádět  ve dnech pracovního volna,  pracovního klidu, ani v časných ranních 

a ve večerních hodinách. Uvnitř dispozice stavby není navržen žádný rušivý zdroj hluku a 

vibrací (např. výtah, čerpadla, spínače apod.). 

7. Úspora energie, ochrana tepla.  

   Stavba je navržena tak, aby spotřeby energií na její vytápění byly co nejnižší. Byly 

respektovány klimatické podmínky lokality. Vnitřní prostředí je navrženo tak, aby byly 

zaručeny požadavky na tepelnou pohodu budoucích uživatelů, požadované tepelně technické 

vlastnosti konstrukcí s nízkou energetickou náročností při provozu stavby dle normových  

hodnot. 

Způsob navržení proskleného fasádního systému Jansen typ Viss Basic je takový, aby 

nedocházelo k nežádoucím únikům tepla a zároveň, aby nedocházelo k přehřívání interiéru 

stavby za předpokladu minimálních finančních nákladů . 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

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

   Byla provedená řádná prohlídka staveniště a na předmětnou lokalitu byl vypracován 

radonový průzkum. Nebylo zde zjištěno riziko výskytu radonu. Stavba dvojdomu bude 

realizována na nepoddolovaném území. Spodní agresivní vody se zde nevyskytují. Hladina 

podzemní vody je v dostatečné hloubce pod základovou spárou, tudíž základy nemusí 

odolávat tlaku podzemní vody. Základy objektu jsou chráněny hydroizolací Fatrafol proti 

zemní vlhkosti, tlakové vodě a případnému nízkému výskytu radonu. Objekt je navržen tak, 

aby byl schopen odolávat vlivům vnějšího prostředí. 

 

10. Ochrana obyvatelstva. 

 

   Při realizaci stavby za provozu nutno přijmout zvláštní režim pro pohyb třetích osob. 

Provoz na stavbě by měl být zajištěn tak, aby neohrožoval zdraví a bezpečnost obyvatel 

pohybujících se na stavbě. Stavební  řešení zvolenou tradiční technologií respektuje a 

vyhovuje svým prostorovým měřítkem a posláním danému okolí. Vlastní realizace stavby  

vylučuje v daném místě provádět stavební práce v nočních hodinách. 

11. Inženýrské sítě   

a) odvodnění řešeného území včetně zneškodnění odpadních vod 

   Stavba bude odvodněna a voda vzniklá odvodněním se bude skladovat v jímací nádrži a 

bude připravena pro další využití. Pro odvod splaškových vod bude objekt napojen nově 

zbudovanou přípojkou na veřejnou kanalizaci. 

b) zásobování vodou 

   Zásobování objektu vodou bude provedeno nově zbudovanou vodovodní přípojkou , 

která bude napojena na veřejnou vodovodní síť 

c) zásobování energiemi 

   Zásobování objektu energiemi bude provedeno nově zbudovanou přípojkou elektřiny , 

která bude napojena na veřejný rozvod elektřiny. Přípojku provede firma k tomu určená 

společnost ČEZ Distribuce s.r.o. Přípojka bude vést pod zemí. 
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d) řešení dopravy 

 Přístup k pozemku  je po nově navržené asfaltové pozemní  komunikaci. 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

   Po dokončení realizace stavby bude terén kolem stavby zarovnán a volné plochy parcely 

budou zatravněny a ozeleněny. Další povrchové úpravy okolí stavby nejsou náplní této 

bakalářské práce. 

f) elektronické komunikace 

    Toto řešení není náplní bakalářské práce. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 Toto řešení není náplní bakalářské práce. 
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C. Situace stavby 

Viz. Výkresy: 

1.01 Architektonická situace (1:500) 

 

1.02 Koordinační situace (1:200)  
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D. Dokladová část  

 

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

dokumentace 

   

    Není náplní bakalářské práce. 

 

b) Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření s energií 

   

    Není náplní bakalářské práce. 
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E. Zásady organizace výstavby 

E.1 Technická zpráva 

 

a)  Informace o rozsahu a stavu staveniště 

 

 Stavební pozemek se nachází na parcele č. 3249/1 o celkové výměře 883, 75 m2  v Ostravě, 

příměstské části Martinov. Tvoří oplocený souvislý celek . Parcela byla zhodnocena jako 

způsobilá pro výstavbu  tohoto rodinného dvojdomu. V současné době parcela slouží jako 

orná půda pod ochranou zemědělského půdního fondu. Je bez vzrostlých stromů a zeleně. Na 

pozemku se nenacházejí žádné inženýrské sítě.   

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

   V prostoru staveniště se nenacházejí  žádné stávající podzemní inženýrské sítě. Ty se 

nacházejí v komunikaci před pozemkem - voda, plyn, kanalizace.  Stavba tato vedení plně 

respektuje.  

c) Napojení staveniště na zdroje energie 

   Na staveništi se v současné době nenacházejí žádné stávající objekty, které lze využít pro 

účely zařízení staveniště. Budou zřízeny nové přípojky. Zabezpečení přívodu vody bude 

řešeno navrtávkou v místě definitivní přípojky. Do  šachty bude provizorně umístěn 

provizorní vodoměr, který po kolaudaci bude vyměněn za stálý. Zabezpečení odvodu 

splaškových vod bude řešeno navrtávkou v místě definitivní přípojky. Připojení staveniště na 

elektrickou energii  bude řešeno dohodou z ČEZ . Zabezpečení přívodu plynu  bude řešeno 

dohodou  s dodavatelem plynu RWE.  

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

   Investor bude informovat veškeré majitele přilehlých parcel o probíhajících stavebních 

pracích vývěskou na veřejně dostupném místě. Stavebník bude dodržovat veškeré předpisy 

BOZ. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou průběžně odvážen na skládky a nebudou 

ponechávány v okolí stavby.  Veškeré stavební práce budou probíhat na pozemku investora. 
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Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadů je zodpovědný zhotovitel stavby. Imobilní 

osoby nebudou  mít na staveniště přístup. Vjezd bude označen bezpečnostními tabulkami. 

Staveniště bude oploceno v rozsahu. 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

   V průběhu realizace stavby může dojít k  negativnímu ovlivnění životního prostředí 

bezprostředního okolí staveniště – hluk, prach, zvýšení frekvence nákladní dopravy, apod. 

Tyto nežádoucí vlivy vzniklé při provádění výstavby je nutno eliminovat. Během stavebních 

prací může docházet k částečnému omezení provozu na přilehlé  a stavbou dotčené  

komunikací. Dopravní obsluha staveniště bude zajišťována nákladními automobily. 

f) Řešení zařízení staveniště 

 

   Jako staveniště bude použit pozemek  investora. Staveniště je  oploceno stávajícím  

oplocením pozemku. Vjezd na staveniště bude z nově navržené asfaltové pozemní  

komunikace. Materiál bude dodáván na stavbu průběžně dle požadavku stavby a skladován 

v rozsahu nutném pro jeho denní využití. Na staveništi budou umístěny buňky které budou 

plnit funkce : sociální zařízení, sklady pro suchý materiál, šatny, kanceláře. Stavebník se  

domluví s technickým dozorem  na technických podmínkách pro provádění stavby. 

 

g) Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

 

   Stavby vyžadující ohlášení  nebudou na staveništi  použity.  

 

h) Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

   Při  vykonávání stavebních  prací bude  dodržován   zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.) , zvláště §  3 a 4.  
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i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

   Při stavbě objektu by nemělo docházet k narušení životního prostředí. Neměl by se 

vyskytovat přímý vliv na podzemní vody. Vozidla , použité na stavbě by měly být v dobrém 

technickém stavu, aby nedocházelo k úniku ropných  látek do terénu. Veškeré opravy vozidel 

je nutno provádět mimo stavbu. Odpady, které vzniknou  realizací stavby se budou 

shromažďovat, zabezpečovat a bezprostředně likvidovat v souladu se zákonem  č. 185/2001 

Sb. o odpadech v platném znění. 

   Vyřešení problematiky odpadů bude řešená ve smlouvách o dílo s dílčími dodavateli, kteří 

se postarají o jejich likvidaci. Stavba nebude produkovat žádné nebezpečné odpady. Odpady 

znečištěné ropnými látkami musí být skladovány v nepropustných nádobách a budou 

odváženy na k tomu určenou skládku. 

   Dvojdům  bude používat běžné materiály pro svou potřebu provozu bez škodlivých vlivů na 

životní prostředí. Bude se jednat o běžný komunální odpad skladovaný v popelnicích a 

vyvážen smluvní firmou v rámci obce na příslušnou skládku dle potřeby. Daný objekt  nebude 

zdrojem znečištění ovzduší kromě imisí z dopravní obsluhy objektu. Hlučné a jinak rušivé 

práce se nebudou provádět ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, v časných ranních 

a ve večerních hodinách. Je nutné dbát na pořádek a čistotu na stavbě. Případné znečištění 

okolních komunikací bude okamžitě odstraněno. 

 

j)  Orientační lhůty výstavby 

 

Předpokládaná doba výstavby je rok a půl (18 měsíců). 

Zahájení:     11/2013 

Ukončení :  05/2015 
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F. Dokumentace stavby 

a) Účel objektu  

   Cílem bylo vytvořit nové kvalitní bydlení v atraktivní lokalitě blízko centra Ostravy. Řešený 

objekt – dvojdům bude sloužit pro bydlení. 

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  

   Stavební pozemek se nachází na parcele č. 3249/1 o celkové výměře 883, 75 m2  v Ostravě, 

příměstské části Martinov. Tvoří oplocený souvislý celek . Parcela byla zhodnocena jako 

způsobilá pro výstavbu  tohoto rodinného dvojdomu. V současné době parcela slouží jako 

orná půda pod ochranou zemědělského půdního fondu. Řešený pozemek je v klidné části a 

v jeho blízkosti se nachází biokoridor. Je situován na okraji řešeného území a prodlužuje 

stávající zástavbu rodinnými domky. Je rovinatý s velmi mírnou svažitostí na jihovýchod.                      

K pozemku přiléhá v severovýchodní části pozemní komunikace s dostupnými inženýrskými 

sítěmi. Novostavba dvojdomu je umístěna v severozápadním okraji parcely. Součástí 

novostavby je i přístřešek pro dva automobily. Novostavba je 3m od severovýchodní hranice 

pozemku, kde se nachází uliční průčelí. Přístřešek pro dva automobily 4,1m od hranice 

pozemku a cca 6,5 m od  severozápadní hranice pozemku. Celé situační řešení je dáno situací 

pozemku. Hlavní vstupy do dvojdomu i přístřešek pro dva automobily jsou propojeny 

chodníkem  ze zámkové dlažby. Každý obytný celek má svou dřevěnou terasu pro pobyt 

obyvatel na zahradě. Ostatní plochy parcely mimo výše uvedené budou zatravněny a 

ozeleněny. Dvojdům je řešen jako nepodsklepený objekt. Půdorys je ve tvaru 2xL o dvou 

nadzemních podlažích. Střecha bude řešena jako plochá. Fasáda domu bude v kombinaci: 

vnější bílá omítka a dřevěný obklad –modřín. Dvojdům svým výrazem zapadá do okolní 

zástavby. Architektonický ráz vychází z místní zástavby, která je dána zejména výškou, 

podlažností budovy a tvarem střešní konstrukce. Navržené řešení je v  souladu s regulačními 

podmínkami stanovenými v územním plánu obce Ostrava – Martinov. 

Dvojdům není řešen jako bezbariérový. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy  

 

Přibližné náklady stavby  - dvojdům :             10 750 000,- Kč 

(Metoda jednotkových cen , cena bez DPH) 

 

Výměra pozemku :                                      883,75 m2  

Celková zastavěná plocha:    349,95 m2, procento zastavěnosti 40% 

Obestavěný prostor dvojdomu :   1478,2345m3 

Počet bytových jednotek:                               2 

Délka oplocení :     121,23 m 

Přístřešek ( kryté stání ):    6,78m3 

 

 

 

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

jeho požadovanou životnost  

   Novostavba je řešena jako nepodsklepená, se 2 nadzemními podlažími.  Před zahájením 

výkopových prací byla sejmuta ornice do hloubky 15 cm. Vytyčení stavby bude provedeno 

dle vytyčovacího výkresu přiloženého  v PD. Výkopy se provedou strojně a vytěžená zemina 

bude přemístěna na určené místo. Po skončení výstavby, během dokončovacích prací bude 

zemina sloužit na terénní úpravy. Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce pod 

základovou spárou.  Dvojdům bude založen na základových pasech z betonu třídy C 30/37. 

Vrstva podkladního betonu třída C 30/37 je navržena na štěrkový podsyp zhutněný na 0,2 

Mpa. Objekt je založen na úrodné půdě. Hlavní nosné zdivo je z tepelně-izolačních tvárnic 

Porotherm Profi. Obvodovou zeď pro své tepelně izolační vlastnosti není nutno zateplovat. Je 

třeba ho ale opatřit tepelně izolační omítkou pro vnější stěny. V 2NP je obvodový plášť 

obložen dřevěným obkladem. Vnitřní nenosné konstrukce jsou tvořeny rovněž v systému 

Porotherm. : příčkami Porotherm Profi, příčkami Dek Praktik  a příčkami Dek Akustik. 

Schodiště je přímé, jednoramenné, z 1NP do 2NP. Je navrženo jako železobetonové 

s betonovým základem. Počet stupňů je 18. Šířka ramene je 1000 mm, rozměry stupňů 

18x167x296 mm. Výška zábradlí je 900mm. Stropní konstrukce je navržena také v systému 

Porotherm a je tvořena  z keramobetonových POT nosníků a stropních vložek MIAKO. 

Střecha je řešena jako plochá, řešená jako jednoplášťová mechanicky kotvená skladba bez 

provozu. Jako hlavní vodotěsnící vrstva je zvolena folie Dekplan, systém DEKROOF 01. 
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Skladby podlah jsou uvedeny ve výkresech a specifikacích. Podlahy jsou navrženy v souladu 

s hygienickými normami a provozními požadavky, dle účelu a využití v dané místnosti. 

Úpravy vnitřních povrchů  najdeme v tabulkách místností ve výkresech.  

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  

Všechny obvodové konstrukce jsou v souladu:  

ČSN 73 0540-2, tepelná ochrana budov  

Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov 

   Vstupní dveře  a okenní výplně jsou  řešeny jako hliníkové od firmy Aluprof s vysokou 

izolační schopností a odolnosti proti povětrnostním vlivům. Okna jsou navržena jako 

otevíravá  nebo s pevným  zasklením izolačním sklem s tepelnou ochranou Ug=1,1W/m2.k.        

   Prosklený fasádní systém  Jansen  typ Viss basic  je zasklený izolačním dvojsklem  se 

speciálním povlakem pro tepelnou pohodu v každém  ročním  období  SGG Planistar 

U=1,1W/m2.k . Je doplněn o hliníková otvíravá okna. 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a  

hydrogeologického průzkumu  

 

   Dvojdům bude založen na základových pasech z betonu třídy C 30/37. Objekt je založen na 

úrodné půdě.Vrstva podkladního betonu třída C 30/37 je navržena na štěrkový podsyp 

zhutněný na 0,2 Mpa. Jeho tloušťka je 200mm a je vyztužen kari sítí. Základy jsou 

zaizolovány hydroizolací Fatrafol proti vlhkosti, tlakové vodě a případnému nízkému výskytu 

radonu. HI Fatrafol je vytažena 300 mm nad terén. Případnému úniku tepla ve styku 

s terénem brání tepelná izolace Isover EPS. Inženýrské sítě jsou vedeny pod základovou 

konstrukcí. 

   Celý návrh založení záleží na mnoha faktorech jako jsou geologické a hydrogeologické 

podmínky. Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce pod základovou spárou. 
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   Byla provedená prohlídka staveniště. Na předmětnou lokalitu bylo provedeno geodetické 

zaměření geodetickou firmou, včetně stávajících inženýrských sítí. Nebylo zjištěno riziko 

výskytu radonu. 

 
 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních vlivů  

 

    Při stavbě objektu by nemělo docházet k narušení životního prostředí. Neměl by se 

vyskytovat přímý vliv na podzemní vody. Vozidla , použité na stavbě by měly být v dobrém 

technickém stavu, aby nedocházelo k úniku ropných  látek do terénu. Veškeré opravy vozidel 

je nutno provádět mimo stavbu. Odpady, které vzniknou  realizací stavby se budou 

shromažďovat, zabezpečovat a bezprostředně likvidovat v souladu se zákonem  č. 185/2001 

Sb. o odpadech v platném znění. 

   Vyřešení problematiky odpadů bude řešená ve smlouvách o dílo s dílčími dodavateli, kteří 

se postarají o jejich likvidaci. Stavba nebude produkovat žádné nebezpečné odpady. Odpady 

znečištěné ropnými látkami musí být skladovány v nepropustných nádobách a budou 

odváženy na k tomu určenou skládku. 

   Dvojdům  bude používat běžné materiály pro svou potřebu provozu bez škodlivých vlivů na 

životní prostředí. Bude se jednat o běžný komunální odpad skladovaný v popelnicích a 

vyvážen smluvní firmou v rámci obce na příslušnou skládku dle potřeby. Daný objekt  nebude 

zdrojem znečištění ovzduší kromě imisí z dopravní obsluhy objektu. Hlučné a jinak rušivé 

práce se nebudou provádět ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, v časných ranních 

a ve večerních hodinách. Je nutné dbát na pořádek a čistotu na stavbě. Případné znečištění 

okolních komunikací bude okamžitě odstraněno. 

 

 

h) Dopravní řešení  

 

   Přístup k pozemku  je po nově navržené asfaltové pozemní  komunikaci. 
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i) Dodržení obecných požadavků na výstavbu  

 

      Stavba bude provedena takovým způsobem, aby neohrozila životní podmínky obyvatel, 

budoucích  uživatelů staveb a neškodila v daném  prostředí. Stavbou nebudou ohroženy limity 

životního prostředí ( např. znečištění vzduchu, půd,  nedostatečné zneškodňování odpadních 

vod, vlhkost uvnitř stavby apod.) 

   Vypracování PD je v souladu  s těmito zákony a vyhláškami : 

Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci 

 

 

 

j) Výkresová část viz. projektová dokumentace pro provádění stavby 

Dokumentace o provedení stavby – výkresová část : 

A) Architektonicko – stavební část : 

Výkres č. 1.01 – 1.16 

 

B) Specializace – arch. detail 

Výkres č. 1.17 
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3.1 Seznam výkresů  

 

 

 

 

 

Číslo výkresu Název Měřítko Formát 

1.01 Architektonická situace 1:500 A1=8xA4 

1.02 Koordinační situace 1:200 A3=2xA4 

1.03 Vytyčovací výkres 1:500 A1=8xA4 

1.04 Půdorys základů 1:50 A1=8xA4 

1.05 Půdorys 1NP 1:50 A1=8xA4 

1.06 Půdorys 2NP 1:50 A1=8xA4 

1.07 Řez A-A, B-B 1:50 A1=8xA4 

1.08 Výkres konstrukce stropu 1NP 1:50 A1=8xA4 

1.09 Výkres konstrukce stropu 2NP 1:50 A1=8xA4 

1.10 Půdorys střechy 1:50 A1=8xA4 

1.11 Pohledy I 1:50 A1=8xA4 

1.12 Pohledy II 1:50 A1=8xA4 

1.13 Specifikace-výpis výrobků - A4 

1.13A Výpis otvorů-dveřní výplně - A4 

1.13B Výpis otvorů-okenní výplně - A4 

1.13C Výpis zámečnicských výrobků - A4 

1.13D Výpis klempířských výrobků - A4 

1.13E Výpis truhlářských výrobků - A4 

1.13F Výpis překladů - A4 

1.13G Výpis ostatních výrobků - A4 

1.13H Výpis skladeb - A4 

1.14 Výpočet schodiště - A4 

1.15 Vizualizace I - A3=2xA4 

1.16 Vizualizace II - A3=2xA4 

1.17 Architektonický detail 1:10 A1=8xA4 
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VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 

 

 

 

 

 

 

Dvojdům v Ostravě - Martinově 

Duplex House in Ostrava - Martinov 

4. Závěrečná část 
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Vedoucí bakalářské práce:        Ing. arch. Milena Vitoulová 

Ostrava 2013 
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Závěr 

 

   Předmětem této bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby dvojdomu v Ostravě-Martinově dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 

č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Jako podklad pro zpracování byla architektonicko-

urbanistická studie stavby vypracovaná v Ateliérové tvorbě I (ATT I) a dokumentace pro 

stavební povolení vypracovaná v Ateliérové tvorbě Va (ATT Va).Výsledná bakalářská práce 

zohledňuje všechny platné normy a předpisy. 

   V průběhu tohoto řešení , které začínalo urbanistickou a architektonickou studií a končilo 

vlastní bakalářskou prací jsem se seznámila s postupným průběhem, jak se stavba navrhuje a 

nabyla jsem nových vědomostí, které pro mě budou v budoucnosti velkým přínosem. Zároveň 

jsem se seznámila s postupy a technologiemi ve stavebnictví a architektuře a uvědomila  si 

náročnost , která  musí být vynaložena  při tvorbě takového projektu. 
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http://dektrade.cz/produkty
http://www.woodface.cz/
http://www.fatrafol.cz/
http://www.klepro.cz/
http://www.topwet.cz/
http://www.azp.cz/
http://www.empate.cz/
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3) Obrázky 

 

 Obr.1 – Mapa Ostravy, poloha městského obvodu Martinov 

 Obr.2 – Mapa Martinova, vyznačení řešeného území 

 Obr.3 – Vlastní fotodokumentace řešeného území 

 Obr.4 –  Plánové dopravní řešení vedené územím  

 Obr.5 –  Jeden z plánovaných příkladů zástavby 

 Obr.6 –  Rozdělení území na jednotlivé parcely 

 

 

4) Použitý software 

 

 Graphisoft Archicad 15  

 Revit Architecture 2012  

 Adobe Photoshop CS 5 

 Adobe Ilustrator CS 5 

 Microsoft Word 2010  

 Stavební fyzika – Teplo 2009, Area 2009  
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VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 

 

 

 

 

 

 

Dvojdům v Ostravě - Martinově 

Duplex House in Ostrava - Martinov 
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Příloha č.1 - Tepelné posudky 

 
 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

  

Název konstrukce:   Obvodové zdivo 

 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    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  Omítka vápenocementová  0,010       0,990   19,0 

   2  Porotherm 44 Profi  0,440       0,115   7,0 

   3  Porotherm TO  0,030       0,180   10,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,942 

  

  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. 

 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 =   0,24 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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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 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,900 kg/m2,rok 

  (materiál: Porotherm TO). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0377 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,9569 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 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

  

Název konstrukce:   Skladba střechy 

 
 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    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  Omítka vápenocementová  0,010       0,990   19,0 

   2  Stropnice s vložkami PLM  0,250       1,100   23,0 

   3  Glastek 40  0,004       0,210   40922,0 

   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,220       0,037   30,0 

   5  Dekplan 76  0,0012       0,160   33000,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 

  

  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. 

 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 =   0,16 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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 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 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,078 kg/m2,rok 

  (materiál: Dekplan 76). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,078 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0044 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0472 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. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 

 Název úlohy:   Detail                   
     

 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:  -3,00 C 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,690+0,000 = 0,690 

       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,896 

  

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

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

  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 II. 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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 

programu. 

  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 

normovaná metodika 

  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 

  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

  

  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 

  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 

 

 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
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Pole teplot konstrukce 
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Příloha č.2 - Výkresy 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.3 - Katalogové listy 

Příloha č.4 – Plakát o velikost B1 (1000x707) na výšku 

 

Číslo výkresu Název Měřítko 

1.01 Architektonická situace 1:500 

1.02 Koordinační situace 1:200 

1.03 Vytyčovací výkres 1:500 

1.04 Půdorys základů 1:50 

1.05 Půdorys 1NP 1:50 

1.06 Půdorys 2NP 1:50 

1.07 Řez A-A, B-B 1:50 

1.08 Výkres konstrukce stropu 1NP 1:50 

1.09 Výkres konstrukce stropu 2NP 1:50 

1.10 Půdorys střechy 1:50 

1.11 Pohledy I 1:50 

1.12 Pohledy II 1:50 

1.13 Specifikace-výpis výrobků - 

1.13A Výpis otvorů-dveřní výplně - 

1.13B Výpis otvorů-okenní výplně - 

1.13C Výpis zámečnicských výrobků - 

1.13D Výpis klempířských výrobků - 

1.13E Výpis truhlářských výrobků - 

1.13F Výpis překladů - 

1.13G Výpis ostatních výrobků - 

1.13H Výpis skladeb - 

1.14 Výpočet schodiště - 

1.15 Vizualizace I - 

1.16 Vizualizace II - 

1.17 Architektonický detail 1:10 


