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Anotace 

 

JEVICKÝ, R. D M VE SVAHU S ATELIÉREM: Bakalá ská práce. Ostrava: V B – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2015, 51s., Vedoucí práce: 

Májková, R. 

 

Úkolem mé bakalá ské práce je vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 

stavby rodinného domu ve svahu s ateliérem. 

Dokumentaci pro provádění stavby p edcházelo zhotovení dokumentace pro stavební 

povolení a studie objektu v ro níkovém projektu p edmětu ateliérová tvorba I. Práce je 

dělena na textovou a výkresovou dokumentaci. Textová dokumentace obsahuje 

pr vodní a technickou zprávu k objektu. Výkresová ást je doplněna o architektonický 

detail. 

 

 

Annotation 

 

JEVICKÝ, R. HOUSE IN HILLSIDE WITH THE STUDIO. Bachelor thesis. Ostrava: V B – 

Technical University of  Ostrava, Faculty of civil Engineering, Department of Architecture, 

2015, 51 s., Thesis head: Májková, R. 

 

The task of my thesis is the development of project documentation for the family house 

in hillside with the studio.  

Documentation for the implementation of the building prior to construction documents 

for building permits and building studies in year project of class: Art workshop I. Thesis 

is divided into textual and drafting part. In next phase of this part is drawn up 

accompanying and technical report od building. This all is completed by drawing 

documentation with enclosed architectonic detail. 
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SEZNAM POU ITÉHO ZNA ENÍ 
 

m. n. m. - metr  nad mo em 

mm  - milimetr 

m  - metr 

m2  - metr tvere ní 

m3  - metr krychlový 

p. .  - parcelní íslo 

tl.  - tlou ťka 

.  - íslo 

Sb.  - Sbírky 

NP  - nadzemní podla í 

PP  - podzemní podla í 

KN  - katastr nemovitostí 

DN  - dimenze 

NN  - nízké napětí 

ER  - elektrický rozvadě  

SO  - stavební objekt 

K   - Korun eských 

EPS  - expandovaný polystyren 
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1. Úvod 

 

 Obsahem této bakalá ské práce je návrh novostavby rodinného domu ve svahu 

s ateliérem. Práce je zamě ena na návrh objektu slou ícího k rodinnému bydlení 

doplněného o prostory pro práci architekta ve vstupním pat e budovy. 

 

Práce je vypracována do úrovně dokumentace pro provádění staveb dle 

stavebního zákona . 183/2006 Sb., vyhlá ky . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

s aktualizovaným zněním – vyhlá kou . 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. 

Podkladem pro zpracování této práce byla architektonická studie z p edmětu 

Ateliérová tvorba I. 
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2. Architektonická studie 

 

V p edmětu Ateliérová tvorba I byla vypracována architektonická studie 

rodinného domu s ateliérem. Rodinný d m je situován na ji ním svahu s p ístupovou 

cestou ze severu. Koncept domu je zalo en na maximální otev enosti na ji ní stranu 

a získání pasivní slune ní enerčie po celý rok.  

Vstupní patro je vyu ito pro kryté parkovací stání, sklad zahradní techniky a 

ateliér. Vstup do domu vede z pod krytého stání. Spodní patro je celé vyhrazeno pro 

rodinné bydlení. P i pohledu na d m ze svahu, je levá ást spodního patra objemově 

oddělena od pravé ásti. Pravá ást je proti horizontálně e ené levé ásti vyta ena 

vertikálně a spole ně s ateliérem tvo í jeden objemový celek. Obě ásti jsou od sebe 

odděleny komunika ním prostorem. Tento prostor tvo í spole ně s krytým stáním 

jednotný celek, který pomyslně le í na levé ásti domu.  

Horizontální ást domu je ur ena no ní, klidové innosti. Naopak pravá ást je 

denní, spole enská. Klidová ást domu obsahuje lo nici rodi , pokoje dětí, náv těvy 

a hyčienická za ízení domu, spole ně s technoločickým za ízením domu. 

Vertikální ást má ve vstupním pat e obsa ený ateliér a malý hyčienický prostor. 

Spodní patro pojalo obývací pokoj u Časády a kuchyňský kout, který je na opa né 

ásti domu a je osvětlen stropním světlíkem. Ke kuchyňskému koutu nále í prostor 

spí e.  
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3. Textová ást 

 

A Pr vodní zpráva 

 

A.1 IdentiČika ní údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

  

a) Název stavby 

 

  D m ve svahu s ateliérem 

 

b) Místo stavby 

 

  Městský obvod Ostrava Proskovice 

  Katastrální území: Proskovice 

  Parcelní íslo pozemku: 660/2 

  Okres: Ostrava-město 

  Kraj: Moravskoslezský 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

 JR solutions s.r.o. 

 Na Náb e í 652/83 

 Haví ov 

 736 01 

 I O: 62858469 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Vypracoval: 

 

 Radim Jevický (JEV0006, VB4AST01) 

 U Stru níku 4/527 

 Haví ov - Bludovice  

 736 01 

 

Vedoucí bakalá ské práce: 

 

Ing. arch. Renata Májková 

 

Konzultant bakalá ské práce: 

 

 Inč. Miloslav indel 

 

A.2 Seznam vstupních podklad  

 

Architektonická studie: 

 

 P edmět:  Ateliérová tvorba I 

 Vedoucí práce: Inč. arch. Renata Májková 

 

Dokumentace pro stavební povolení: 

 

 P edmět:  Ateliérová tvorba Va 

 Vedoucí práce: Inč. Miloslav indel 
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A.3 Údaje o území 

 

a) Rozsah e eného území 

 

e ená lokalita se nachází v jihovýchodní ásti katastrálního území 

Proskovice. Plocha e eného území je p ibli ně 2878 m2. V sou asné době je 

pozemek nevyu it. Navrhovaná rodinného domu po ítá s úpravou pozemku a 

výsadbou nové zeleně. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních p edpis  

 

Lokalita nespadá do památkové rezervace, památkové zóny ani do zvlá tě 

chráněného území. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

 

e enou lokalitu odvodňuje eka Ond ejnice, spole ně s Jarkovským 

potokem. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opat ení, pop ípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou územní 

rozhodující nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípadě rečula ním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a 

v p ípadě stavebních úprav podmiňujících změnu v u ívání stavby údaje o jejím 

souladu s územně plánovací dokumentací 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 
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f) Údaje o dodr ení obecných po adavk  na vyu ití území 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

g) Údaje o splnění po adavk  dot ených orčán  

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových e ení 

 

Nebyly stanoveny ádné výjimky a úlevová e ení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

P edpoklad zahájení stavby rodinného domu s ateliérem není ni ím vázáno. 

 

j) Seznam pozemk  a staveb dot ených prováděním stavby 

 

 Proskovice, p. . 660/2 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba nebo změna dokon ené stavby 

 

Jedná se o novostavbu. 

 

b) Ú el u ívání stavby 

 

Projekt novostavby rodinného domu s ateliérem se zamě uje na vybudování 

klidného výjime ného bydlení na okraji města s odpovídající ob anskou 

vybaveností. 
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c) Trvalá nebo do asná stavba 

 

Jedná se o trvalý objekt. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních p edpis  

 

Objekt není v ochraně podle jiných právních p edpis . 

 

e) Údaje o dodr ení technických po adavk  na stavby a obecných technických 

po adavk  zabezpe ujících bezbariérové u ívání staveb 

 

Projektová dokumentace pro provádění stavby je zpracována v souladu 

s následujícími zákony a p edpisy: 

 

 Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební 

zákon), 

 Vyhlá ka . 502/2006 Sb., o obecných technických po adavcích na 

výstavbu, 

 Vyhlá ka . 268/2009 Sb., o technických po adavcích na stavby, 

 Vyhlá ka . 398/2009 Sb., o obecných technických po adavcích 

zabezpe ujících bezbariérové u ívání staveb, 

 Na ízení vlády . 361/2007 Sb., o ochraně zdraví p i práci. 

 

f) Údaje o splnění po adavk  dot ených orčán  a po adavk  vyplývajících z jiných 

právních p edpis  

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových e ení 

 

Nebyly stanoveny ádné výjimky a úlevová e ení. 
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h) Navrhované kapacity stavby 

 

Rodinný d m ve svahu je kapacitně navr en pro 5 u ivatel , kte í zde budou 

bydlet. Zastavěná plocha iní 234,5 m2, u itná plocha 284 m2 a obestavěný 

prostor 1537,2 m3. 

 

i) Základní bilance stavby 

 

Pot eba enerčií bude pokryta p ívodem elektrické enerčie a vodovodu. 

Odpadní vody budou odváděny do kanalizace, de ťová voda bude zadr ována 

v nádr i s p epadem do kanalizace a vyu ívána jako u itková voda. 

 

j) Základní p edpoklad výstavby 

 

O p edpokládané výstavbě rodinného domu v Proskovicích se uva uje od 1. 

4. 2016 do 31. 8. 2017. 

 

k) Orienta ní náklady stavby 

 

Orienta ní náklady projektu byly stanoveny na 12 800 000,- K . V ceně není 

zahrnut pozemek, který je ji  ve vlastnictví stavebníka. 

 

A.5 lenění stavby na objekty a technická a technoločická za ízení 

 

 SO 01 – Objekt 

 SO 02 – Oplocení opěrnou zdí 

 SO 03 – Komunikace  

 SO 04 – Zpevnění plochy a chodníky 

 SO 05 – Sadové úpravy 

 SO 06 – P ípojky in enýrských sítí 
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B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

Parcelní pozemek . 660/2 je vedený v KN jako trvalý travní porost. P ed 

stavbou bude nutné provést kontrolu s aktuálním územním plánem a KN. Výměra 

pozemku iní 2 878 m2. Stavba je navr ena do severní ásti sva itého pozemku. 

 

b) Vý et a závěry provedených pr zkum  a rozbor  

 

Na staveni ti se provedou pot ebné sondy k orienta nímu zji tění 

čeoločického slo ení zeminy a následnému výpo tu únosnosti této zeminy. 

Z inČormací čeoČondu o provedených vrtech v okolí plánované stavby bylo 

zji těno, e únosná zemina se nachází v malé hloubce pod povrchem. Hladina 

podzemní vody nebyla zji těna, nachází se ve velké hloubce. V místě je nízký 

stupeň nebezpe í výskytu radonu. 

 

c) Stávající ochranná a bezpe nostní pásma 

 

V místě stavby a jejím bezprost edním okolí se nevyskytují ádná ochranná 

a bezpe nostní pásma. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Lokalita se nenachází v záplavovém, není tudí  nutné podnikat zvlá tní 

ochranná opat ení. Oblast se nenachází v poddolovaném území a bude dbáno 

zvlá tních ochranných opat ení. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 

Plánovaná stavba nemá nečativní vliv na okolní pozemky, v těsné blízkosti 

se nenacházejí jiné stavby, které by byly výstavbou dot eny. Odtokové poměry 

v oblasti nebudou stavbou ovlivněny, srá ková voda bude zadr ována v nádr i 

s p epadem do kanalizace a následně vyu ívána jako u itková voda. 

 

f) Po adavky na asanace, demolice, kácení d evin 

 

Bude provedeno kácení náletových d evin v místě stavby, ochrana blízké 

zeleně bude po dobu výstavby zaji těna. 

 

g) Po adavky na maximální zábory zemědělského p dního Čondu nebo pozemk  

ur ených k plnění Čunkce lesa 

 

Stavba nenárokuje trvalé ani do asné zábory zemědělského p dního Čondu 

nebo pozemk  ur ených k plnění Čunkce lesa. 

 

h) Územně technické podmínky 

 

Dopravní a technická inČrastruktura bude zaji těna p ed výstavbou rodinného 

domu. 

 

i) Věcné a asové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

O p edpokládané výstavbě rodinného domu v Proskovicích se uva uje od 1. 

4. 2016 do 31. 8. 2017. 
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B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Ú el u ívání stavby, základní kapacity Čunk ních jednotek 

 

 Náplň objektu je rodinné bydlení spole ně s podnikatelskou inností architekta 

prováděnou v ateliéru, který je sou ástí objektu. Dále konstrukce domu vytvá í kryté 

parkovací místo pro dva automobily a sklad zahradní techniky. Dispozice ateliéru je 

tvo ena otev eným prostorem pro práci a místnostmi pro hyčienu a skladování. 

Obytná ást objektu je situována v nejni ím podla í. Denní a no ní ást jsou 

odděleny komunika ním prostorem. No ní ást je tvo ena lo nicí pro rodi e s vlastním 

hyčienickým za ízením. Dva pokoje pro děti a jeden pokoj pro náv těvu, se spole ným 

hyčienickým za ízením, sklad a místnost pro technoločické za ízení domu. Denní ást 

tvo í obývací prostor a kuchyňský kout. Malá spí  s toaletou se nacházejí stranou. 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické e ení 

 

a) Architektonické e ení 

 

V p edmětu Ateliérová tvorba I byla vypracována architektonická studie 

rodinného domu s ateliérem. Rodinný d m je situován na ji ním svahu s p ístupovou 

cestou ze severu. Koncept domu je zalo en na maximální otev enosti na ji ní stranu 

a získání pasivní slune ní enerčie po celý rok.  

Vstupní patro je vyu ito pro kryté parkovací stání, sklad zahradní techniky a 

ateliér. Vstup do domu vede z pod krytého stání. Spodní patro je celé vyhrazeno pro 

rodinné bydlení. P i pohledu na d m ze svahu, je levá ást spodního patra objemově 

oddělena od pravé ásti. Pravá ást je proti horizontálně e ené levé ásti vyta ena 

vertikálně a spole ně s ateliérem tvo í jeden objemový celek. Obě ásti jsou od sebe 

odděleny komunika ním prostorem. Tento prostor tvo í spole ně s krytým stáním 

jednotný celek, který pomyslně le í na levé ásti domu.  
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Horizontální ást domu je ur ena no ní, klidové innosti. Naopak pravá ást je 

denní, spole enská. Klidová ást domu obsahuje lo nici rodi , pokoje dětí, náv těvy 

a hyčienická za ízení domu, spole ně s technoločickým za ízením domu. 

Vertikální ást má ve vstupním pat e obsa ený ateliér a malý hyčienický prostor. 

Spodní patro pojalo obývací pokoj u Časády a kuchyňský kout, který je na opa né 

ásti domu a je osvětlen stropním světlíkem. Ke kuchyňskému koutu nále í prostor 

spí e.  

 

B.2.3 Celkové provozní e ení, technoločie výroby 

 

 Objekt neobsahuje provozní ást i technoločii výroby. 

 

B.2.4 Bezbariérové u ívání stavby 

 

 Pro rodinné domy není stanovena podmínka navrhovat stavební úpravy 

pro osoby s omezenou schopností pohybu i orientace dle vyhlá ky 398/2009 

Sb., pokud to není p áním investora stavby. Nicméně objekt je p ístupný pro 

osoby takto hendikepované a umo ňuje jejich pohyb v 1.NP témě  do v ech 

místností. Úroveň vstupního prvního nadzemního podla í není oproti okolnímu 

terénu vyvý ena.  

 

B.2.5 Bezpe nost p i u ívání stavby 

 

 Stavba nevy aduje ádné speciální bezpe nostní opat ení p i jejím u ívání. P i 

návrhu byly dodr eny p edpisy uvedené ve vyhlá ce . 268/2009 Sb., o technických 

po adavcích na stavby § 15. Materiály pou ité na stavbu jsou certiČikovány a p i stavbě 

budou pou ity p edepsané postupy a technoločie udávané výrobcem materiálu. Celý 

objekt je chráněn p epěťovým jisti em. Na objektu je také nainstalován hromosvod proti 

p ípadnému zásahu bleskem. Návrh jímací soustavy není p edmětem bakalá ské práce. 
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B.2.6 Základní charakteristika objekt  

 

a) Stavební e ení 

 

Jedná se o kombinovanou zděnou a monolitickou elezobetonovou stavbu 

s monolitickými elezobetonovými stropy. Zalo ení je provedeno v nezámrzné 

hloubce na elezobetonové základové desce z voděodolného betonu. Obvodová 

konstrukce spodního patra je provedena monolitickou elezobetonovou zdí. Vnit ní 

nosné a nenosné konstrukce jsou vyzděny z cihel. Svislé konstrukce vrchního patra 

jsou zděné z cihel. Zast e ení objektu je na v ech ástech zaji těno plochou 

st echou monolitické elezobetonové.  

 

b) Konstruk ní a materiálové e ení 

 

Jedná se o kombinovanou zděnou a monolitickou elezobetonovou stavbu 

s monolitickými elezobetonovými stropy, které zaji ťují prostorovou tuhost 

konstrukce. Venkovní Časáda je e ena bílou epoxidovou stěrkou. Architektonické 

e ení se projevuje v rozmístění objem  stavby a okenních otvor . Vnit ní povrchy 

jsou provedeny z epoxidové stěrky. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 

Ve keré konstrukce objektu jsou navr eny dle platných norem a p edpis  na 

ve keré p edpokládané zatí ení po dobu ivotnosti stavby. Jsou dimenzovány tak, 

aby nedocházelo k nadměrným pr hyb m a deČormacím. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technoločických za ízení 

 

a) Technické e ení 

 

Vytápění objektu je e eno podlahovým topením. Zdrojem tepla je elektrický kotel, 

který také slou í pro oh ev vody. V echny systémy jsou ovládány automatickým 

systémem tak, aby bylo zaji těno komČortní vnit ní prost edí nezávisle na vněj ím 

prost edí. 

 

b) Vý et technických a technoločických za ízení 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

B.2.8 Po árně bezpe nostní e ení 

 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Objekt byl navr en s vysokými po adavky na zateplení, vzduchovou 

nepr vzdu nost a ochranu proti únik m tepla dle SN 73 05 40 Tepelná ochrana 

budov. 

 

b) Enerčetická náro nost stavby 

 

Jednotlivé skladby konstrukcí byly navrhovány na hodnoty sou initele prostupu 

tepla vhodné pro pasivní domy. 

 

Ve keré prvky, které je nutné kotvit do Časády, jsou kotveny do nosných izola ních 

materiál  kotvami fishertermax s p eru eným tepelným mostem. Ve keré 
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konstrukce a jejich napojení musí být provedeny vzduchotěsně, aby nedocházelo 

k únik m tepla netěsnostmi. Těsnost objektu bude p i realizaci ově ena Blowerdoor 

testem. 

 

Úsporu elektrické enerčie i ochranu p ed nadbyte nými tepelnými zisky zaji ťuje 

automatický ídicí systém, který vyhodnocuje aktuální podmínky v interiéru objektu, 

vněj í podmínky a ovládá vytápění objektu. Samotný výpo et enerčetické náro nosti 

stavby není p edmětem bakalá ské práce. 

 

c) Posouzení vyu ívání alternativních zdroj  enerčií 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

B.2.10 Hyčienické po adavky na stavby, po adavky na pracovní a komunální prost edí 

 

 Větrání je v celém objektu zaji těno manuálně. Ka dá obytná místnost je 

p irozeně osvětlena oknem, míra denního oslunění splňuje po adavky stanovené 

v normě. Objekt bude zásobován pitnou vodou z ve ejné vodovodní sítě, na kterou bude 

napojen vodovodní p ípojkou. Stavba nečativně neovlivňuje okolí hlukem, vibracemi, 

prachem ani zápachem. 

 

B.2.11 Ochrana stavby p ed nečativními ú inky vněj ího prost edí 

 

a) Ochrana p ed pronikáním radonu z podlo í 

 

V lokalitě nebylo zji těno zvý ené nebezpe í pronikání radonu z podlo í. 

Jako protiradonová ochrana posta í pou ití bě né ivi né hydroizolace. 

 

b) Ochrana p ed bludnými proudy 

 

V místě nebyly zji těny nečativní vlivy bludných proud . 
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c) Ochrana p ed technickou seizmicitou 

 

Lokalita není posti ena technickou seizmicitou. 

 

d) Ochrana p ed hlukem 

 

Místo stavby se nenachází v lokalitě omezené hlukem. 

 

e) Protipovodňová opat ení 

 

Místo stavby se nenachází v záplavovém území. 

 

B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické inČrastruktury 

 

Ve kerá technická inČrastruktura je vedena v p ilehlé pozemní komunikaci, odkud 

bude objekt napojen p ípojkami. Stavba je napojena na kanaliza ní ád, rozvod 

elektrické enerčie a vodovod. 

 

b) P ipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Pro p ipojení objektu na vý e uvedené sítě technické inČrastruktury je nutné 

zhotovit p ípojky dle p íslu ných norem. Návrh jednotlivých p ípojek není p edmětem 

bakalá ské práce. 
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B.4 Dopravní e ení 

 

a) Popis dopravního e ení 

 

Sou ástí navr ených úprav pozemku, je napojení na stávající komunikaci. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní inČrastrukturu 

 

Napojení objektu na stávající dopravní inČrastrukturu bude provedeno vytvo ením 

p íjezdové cesty z krytých parkovacích stání. 

 

c) Doprava v klidu 

 

U objektu bude umo něno parkování na krytých parkovacích stáních na budově. 

 

d) Pě í a cyklistické stezky 

 

Vzhledem k malé Črekvenci dopravy k objektu rodinného domu není plánováno 

z ízení samostatných pě ích a cyklistických stezek k objektu. 

 

 

B.5 e ení večetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) Terénní úpravy 

 

Stavba rodinného domu je navr ena jako vsazený objekt do terénu. Dojde 

k vykopání zeminy v rozsahu 1.PP a základ . P ebyte ná zemina po výstavbě 

bude pou ita na malé terénní úpravy v těsné blízkosti objektu a p ebytek 

materiálu bude odvezen na skládku materiálu.  
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b) Pou ité večeta ní prvky 

 

Stávající svahy v blízkosti budovy budou osázeny nízkou zelení – omezení 

eroze p dy a zachycení srá ek v lokalitě na del í dobu. Na toto e ení bude 

vypracován samostatný projekt, který není p edmětem bakalá ské práce. 

 

c) Biotechnická opat ení 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

B.6 Popis vliv  stavby na ivotní prost edí a jeho ochrana 

 

a) Vliv stavby na ivotní prost edí 

 

P i návrhu stavby byl kladen velký d raz na to, aby měla stavba co nejmen í vliv 

na ivotní prost edí. Jednotlivé skladby konstrukcí byly navrhovány na hodnoty 

sou initele prostupu tepla vhodné pro pasivní domy, tak e výsledné tepelné ztráty 

objektu budou daleko ni í ne  ztráty sou asné klasické výstavby splňující platné 

p edpisy a normy. 

 

b) Vliv stavby na p írodu a krajinu 

 

Projekt po ítá s dodate ným zazeleněním a výsadbou nových strom  

v prostoru parkovacích ploch.  

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Stavba se nenachází v tomto chráněném území. 
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d) Návrh na zohlednění podmínek ze závěru zji ťovacího ízení nebo stanoviska 

EIA 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p edpis  

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

 Stavba splňuje po adavky ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady orčanizace výstavby 

 

 P i provádění stavby a montá ních prací se bude dodr ovat ustanovení . 

362/2005 Sb., o bli ích po adavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na 

pracovi tích s nebezpe ím pádu a . 591/2006 Sb., o bli ích minimálních po adavcích 

na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveni ti. Zvý enou pozornost je t eba 

věnovat pracím ve vý kách a nad volnou hloubkou. V ichni zú astnění pracovních musí 

být s p edpisy seznámeni p ed zahájením prací a jsou povinni pou ívat p i práci 

p edepsané osobní ochranné pom cky podle vý e uvedených p edpis . Na staveni tě 

bude zamezen p ístup nepovolaných osob. 
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C Situa ní výkresy 

 

C.1 Situa ní výkres ir ích vztah  

 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

C.2 Celkový situa ní výkres 

 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

C.3 Koordina ní situa ní výkres 

 

 Je obsa en v p íloze: 1. Architektonicko-stavební ást. 

 

C.4 Architektonická situace 

 

 Je obsa ena v p íloze: 1. Architektonicko-stavební ást. 

 

D Dokumentace objekt  a technických a technoločických za ízení 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo in enýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební e ení 

 

Technická zpráva 

 

a) Ú el objektu 

 

Navrhovaná stavba rodinného domu s ateliérem bude slou it k bydlení a práci 

architekta. 
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b) Zásady architektonického, Čunk ního, dispozi ního a výtvarného e ení a e ení 

večeta ních úprav objektu, v etně e ení p ístupu a u ívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

V p edmětu Ateliérová tvorba I byla vypracována architektonická studie 

rodinného domu s ateliérem. Rodinný d m je situován na ji ním svahu s p ístupovou 

cestou ze severu. Koncept domu je zalo en na maximální otev enosti na ji ní stranu 

a získání pasivní slune ní enerčie po celý rok.  

Vstupní patro je vyu ito pro kryté parkovací stání, sklad zahradní techniky a 

ateliér. Vstup do domu vede z pod krytého stání. Spodní patro je celé vyhrazeno pro 

rodinné bydlení. P i pohledu na d m ze svahu, je levá ást spodního patra objemově 

oddělena od pravé ásti. Pravá ást je proti horizontálně e ené levé ásti vyta ena 

vertikálně a spole ně s ateliérem tvo í jeden objemový celek. Obě ásti jsou od sebe 

odděleny komunika ním prostorem. Tento prostor tvo í spole ně s krytým stáním 

jednotný celek, který pomyslně le í na levé ásti domu.  

Horizontální ást domu je ur ena no ní, klidové innosti. Naopak pravá ást je 

denní, spole enská. Klidová ást domu obsahuje lo nici rodi , pokoje dětí, náv těvy 

a hyčienická za ízení domu, spole ně s technoločickým za ízením domu. 

Vertikální ást má ve vstupním pat e obsa ený ateliér a malý hyčienický prostor. 

Spodní patro pojalo obývací pokoj u Časády a kuchyňský kout, který je na opa né 

ásti domu a je osvětlen stropním světlíkem. Ke kuchyňskému koutu nále í prostor 

spí e.  

Jedná se o kombinovanou zděnou a monolitickou elezobetonovou stavbu 

s monolitickými elezobetonovými stropy, které zaji ťují prostorovou tuhost 

konstrukce. Venkovní Časáda je e ena bílou epoxidovou stěrkou. Architektonické 

e ení se projevuje v rozmístění objem  stavby a okenních otvor . Vnit ní povrchy 

jsou provedeny z epoxidové stěrky. 

Pro rodinné domy není stanovena podmínka navrhovat stavební úpravy pro 

osoby s omezenou schopností pohybu i orientace dle vyhlá ky 398/2009 Sb., pokud 

to není p áním investora stavby. Nicméně objekt je p ístupný pro osoby takto 

hendikepované a umo ňuje jejich pohyb v 1.NP témě  do v ech místností. Úroveň 

vstupního prvního nadzemního podla í není oproti okolnímu terénu vyvý ena. 
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c) Kapacity, u itkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

 

Rodinný d m ve svahu je kapacitně navr en pro 5 u ivatel , kte í zde budou 

bydlet. Zastavěná plocha iní 234,5 m2, u itná plocha 284 m2 a obestavěný prostor 

1537,2 m3. Větrání je v celém objektu zaji těno manuálně. Ka dá obytná místnost je 

p irozeně osvětlena oknem, míra denního oslunění splňuje po adavky stanovené 

v normě. 

 

d) Technické a konstruk ní e ení objektu, jeho zd vodnění ve vazbě na u ití 

objektu a jeho po adovanou ivotnost 

 

Materiály a technoločie pou ité p i realizaci mají p íslu né atesty, které budou 

dolo eny ke kolaudaci stavby. 

 

d1) P íprava území a zemní práce 

 

 P ed zapo etím výstavby bude pod objektem provedena skrývka ornice 

v tl. 20 cm. Ornice bude v plném rozsahu ulo ena na pozemku pro zpětné terénní 

úpravy stavební parcely. Výkopy budou provedeny dle výkresové ásti projektové 

dokumentace. Základovou spáru prohlédne p ed betoná í statik a ově í únosnost 

zeminy. Výkopy budou prováděny strojně a následně do i těny ru ně tak, 

aby jednotlivé rozměry a hloubky byly v souladu s projektovou dokumentací 

základových konstrukcí. Výkop je pot eba chránit p ed zaplavením od de ťové 

vody stékající po terénu. V p ípadě intenzivního de tě bude voda od erpána 

erpadlem z achty p ipravené na dně výkopu. Výkopový materiál bude následně 

pou it k zásyp m. Zjistí-li in enýrský čeoloč v pr běhu výkop , e tě ená zemina 

je nevhodná k následným zásyp m, bude pro zásypy pou ito náhradního 

materiálu, který zajistí dodavatel a který bude schopen dosáhnout p edepsaných 

limit  zhutnění a ulehlosti. Nevhodný i p ebyte ný výkopek bude v tomto p ípadě 

pou it pro terénní úpravy okolo objektu. 
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d2) Základy 

 

 Základy objektu jsou navr eny v rozsahu patrném z výkresové ásti 

projektové dokumentace. Betony pou ité pro základové konstrukce jsou 

speciČikovány v konstruk ní ásti projektové dokumentace, p edpokládá se beton 

C25/30 XC4. Do základ  budou vlo eny zemnící pásky a výztu  dle p íslu ného 

statického výpo tu. Voděodolná betonová vana bude vybetonována na 

těrkopískovém násypu. Prostupy základovými konstrukcemi budou up esněny 

specializovanými ástmi projektu (zdravoinstalace). 

d3) Svislé nosné konstrukce 

 

 Obvodové svislé nosné konstrukce jsou navr eny ze B C20/25. Dal í 

obvodové a vnit ní nosné konstrukce jsou navr eny z cihel POROTHERM 30 

PROFI. 

 

d4) Vodorovné nosné konstrukce 

 

 Vodorovné nosné konstrukce budou provedeny monoliticky 

z elezobetonu. Betony a výztu e pou ité pro vodorovné nosné konstrukce jsou 

speciČikovány v konstruk ní ásti projektové dokumentace, p edpokládá se beton 

C20/25. 

 

d5) Schodi tě 

 

 Schodi tě v objektu je zhotoveno z monolitického elezobetonu dle 

statického výpo tu, který není sou ástí bakalá ské práce. Hlavní schodi tě se 

nachází v ka dé bytové jednotce objektu. Jedná se o jednoramenné schodi tě, 

í ka schodi ťového ramene je 1000 mm. Rozměry stupň  jsou 171 x 290 mm. 

Schodi tě je opat eno zábradlím z nosné stěny schodi tě. 
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d6) Nosné konstrukce st e ních plá ť  

 

Objektu je zast e en plochou st echou, její  nosnou ástí jsou 

monolitické elezobetonové desky tl. 200 mm s výztu í dle statického výpo tu, 

který není p edmětem bakalá ské práce. 

 

 

d7) Skladby st e ních plá ť  

 

 Skladba ploché st echy je následující: nosná monolitická elezobetonová 

deska tl. 250 mm C20/25, parozábrana Bitagit 35 mineral tl. 3,5 mm, tepelná 

izolace Rockwool dachrock tl. 200 mm, spádové desky rockČall, hydroizolace 

Elastodesk 40 special mineral lepená + kotvená. 

 

 Skladba kryté pojízdné ploché st echy nad obytnou ástí domu je 

následující: nosná monolitická elezobetonová deska tl. 200 mm C20/25, 

podkladní betonová mazanina tl. 30 mm, parozábrana Bitagit 35 mineral tl. 3,5 

mm, tepelná izolace pěnovésklo Foamčlass Čloor board F tl. 200 mm, separa ní 

čeotextilie, hydroizola ní Čólie Protan, rozná ecí betonová deska 100 mm 

C16/20, v esměrná dilatace 3 m, zámková dla ba. 

 

 Skladba poch zí ploché st echy nad obytnou ástí domu je následující: 

nosná monolitická elezobetonová deska tl. 200 mm C20/25, podkladní 

betonová mazanina tl. 30 mm, parozábrana Bitagit 35 mineral tl. 3,5 mm, tepelná 

izolace pěnovésklo Foamčlass Čloor board F tl. 200 mm, separa ní čeotextilie, 

hydroizola ní Čólie Protan, spádová vrstva tvo ena betonovou mazaninou, 

drená ní násyp typ perl 2/10, zámková dla ba. 
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 Skladba ploché st echy nad krytým parkováním je následující: nosná 

monolitická elezobetonová deska tl. 150 mm C20/25, parozábrana Bitagit 35 

mineral tl. 3,5 mm, spádové desky rockČall, hydroizolace Elastodesk 40 special 

mineral lepená + kotvená. 

 

d8) P dní prostor 

 

 Stavba neobsahuje p dní prostor. 

 

d9) Komíny 

 

 V objektu není navr eno komínové těleso. Vytápění bude zaji těno 

elektrickým kotlem. 

 

d10) P í ky 

 

 Vnit ní p í ky jsou navr eny ze zdiva YTONG P2-500 PD. 

 

d11) P eklady 

 

 V objektu nejsou pou ity systémové p eklady. P eklady jsou sou ástí 

monolitických B konstrukcí. 

 

d12) Podhledy 

 

 V prostoru toalet jsou sádrokartonové podhledy, ve kterých jsou vedeny 

vzduchotechnické a jiné rozvody. 

 

d13) Podlahy 

 

V echny skladby podlah byly navr eny podle hyčienických norem a provozních 

po adavk . Jednotlivé ná lapné vrstvy jsou rozli eny v tabulce místností na 
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výkresu daného podla í. Skladba SP - 1 je následující: podlaha z epoxidové 

prysky ice, anhydridový podklad s podlahovým vytápěním, systém deviheat, 

separa ní a reČlexní Čólie, tepelná izolace ISOVER EPS 100 S tl. 150mm, 

hydroizolace Bitagit 35 mineral tl. 3,5 mm, B monolitická deska tl. 100 mm. 

Skladba SP - 2 je následující: podlaha z epoxidové prysky ice, anhydridový 

podklad s podlahovým vytápěním, systém deviheat, separa ní a reČlexní Čólie, 

B monolitická deska tl. 200 mm.  

 

 

d14) Hydroizolace, parozábrany, čeotextilie 

 

 V podlahách je jako separa ní vrstva pro mokrý proces pvc folie dekplan 

76. Pod keramickými obklady je proveden dvouslo kový stěrkový hydroizola ní 

systém akryzol. V konstrukci ploché st echy je navr ena parozábrana Bitagit 35 

mineral tl. 3,5 mm. Na obou st echách je pou ita hydroizolace Protan a 

hydroizolace Elastodesk 40 special mineral lepená + kotvená. 

 

d15) Tepelná izolace, akustická izolace 

 

 Ve keré svislé obvodové konstrukce jsou zatepleny kontaktním 

zateplovacím systémem s pou itím polystyrenu Isover EPS S  tl. 200 mm, kotven 

zapu těnými kotvami fishertermax s p eru eným tepelným mostem. Ploché 

st echy jsou zatepleny 200 mm tepelnou izolací Foamglass, Rockwool Dachrock 

a spádová vrstva je provedena ze spádových klín  z tepelné izolace Rockfall. 

 

d16) Omítky 

 

 Vnit ní sádrokartonové p í ky jsou opat eny epoxidovou stěrkou. 
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d17) Obklady 

 

 Polohy a rozměry obklad  jsou speciČikovány v p dorysech jednotlivých 

podla í. Pod ve kerými keramickými obklady je proveden dvouslo kový stěrkový 

hydroizola ní systém akryzol. 

 

d18) Truhlá ské výrobky 

 

 Ve keré truhlá ské výrobky jsou detailně popsány v samostatném 

výkresu. Výpis truhlá ských výrobk , který je sou ástí p ílohy: 1. Architektonicko-

stavební ást. 

 

d19) Klempí ské výrobky 

 

 Ve keré klempí ské výrobky jsou detailně popsány v samostatném 

výkresu. Výpis klempí ských výrobk , který je sou ástí p ílohy: 1. Architektonicko-

stavební ást. 

 

d20) Záme nické výrobky 

 

 Ve keré záme nické výrobky jsou detailně popsány v samostatném 

výkresu. Výpis záme nických výrobk , který je sou ástí p ílohy: 1. 

Architektonicko-stavební ást. 

 

d21) Malby a nátěry 

 

 Výmalba bude speciČikována a  po pronájmu ástí parteru. Klempí ské 

výrobky jsou opat eny bezbarvými ochrannými nátěry. 
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d22) Venkovní úpravy 

 

 U vjezdu do objektu bude zpevněná plocha, která bude vyspádovaná ve 

sklonu 1°30‘ ve směru od objektu. Okolo vněj ích stěn objektu bude proveden 

okapový chodník í ky 500 mm ze zatravňovacích dla dic. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti 

 

Objekt byl navr en s vysokými po adavky na zateplení, vzduchovou 

nepr vzdu nost a ochranu proti únik m tepla dle SN 73 05 40 Tepelná ochrana 

budov. Jednotlivé skladby konstrukcí byly navrhovány na hodnoty sou initele 

prostupu tepla vhodné pro pasivní domy. 

f) Zp sob zalo ení 

 

Zalo ení je provedeno v nezámrzné hloubce. 

 

g) Vliv stavby na ivotní prost edí 

 

P i návrhu stavby byl kladen velký d raz na to, aby měla stavba co nejmen í 

vliv na ivotní prost edí. Jednotlivé skladby konstrukcí byly navrhovány na 

hodnoty sou initele prostupu tepla vhodné pro pasivní domy, tak e výsledné 

tepelné ztráty objektu budou daleko ni í ne  ztráty sou asné klasické výstavby 

splňující platné p edpisy a normy. 

 

h) Dopravní e ení 

 

Napojení objektu na stávající dopravní inČrastrukturu bude provedeno vytvo ením 

p íjezdové cesty z krytých parkovacích stání. 

 

i) Ochrana objektu p ed kodlivými vlivy vněj ího prost edí 
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V lokalitě nebylo zji těno zvý ené nebezpe í pronikání radonu z podlo í. 

Jako protiradonová ochrana posta í pou ití bě né ivi né hydroizolace. V místě 

nebyly zji těny nečativní vlivy bludných proud , technické seizmicity a ani se 

lokalita nenachází v záplavovém území, není proto nutno podnikat zvlá tní 

opat ení. Zdroje hluku v okolí nep ekra ují p edepsané hodnoty. 

 

j) Obecné po adavky na výstavbu 

 

P i provádění stavby se bude dodr ovat na ízení vlády . 362/2005 Sb., 

o bli ích po adavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na pracovi tích 

s nebezpe ím pádu a . 591/2006 Sb., o bli ích minimálních po adavcích na 

bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveni ti. Pracovníci musí být 

seznámeni s p edpisy a jsou povinni pou ívat ochranné pom cky. Na staveni tě 

bude zamezen p ístup nepovolaných osob. 

 

D.1.2 Stavebně konstruk ní e ení 

 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

D.1.3 Po árně bezpe nostní e ení 

 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

D.1.4 Technika prost edí staveb 

 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

D.2 Dokumentace technických a technoločických za ízení 

 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 
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E Dokladová ást 

 

E.1 Vyty ovací výkresy jednotlivých objekt  zpracované podle jiných právních p edpis  

 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

E.2 Projekt zpracovaný báňským ú adem 

 

 Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

 

4. Závěr 
 

Náplní této bakalá ské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby objektu domu ve svahu s ateliérem. Podkladem pro zpracování této 

práce byla architektonická studie v p edmětu Ateliérová tvorba I a dokumentace pro 

stavební povolení v p edmětu Ateliérová tvorba Va. Cílem práce bylo vytvo it objekt 

slou ící k zaji tění bydlení pro 5 osob. 

 

V této práci jsem vyu il maximum nabytých vědomostí a zku eností z celého 

studia. Konzultace této práce s vedoucím práce a specialisty mi p inesly dal í nové 

zku enosti a poznatky, které budu moci dále vyu ít. 

 

 

5. Poděkování 
 

Závěrem bych chtěl poděkovat v em, kte í mi byli p i tvorbě této práce 

nápomocni svými cennými radami a zku enostmi. 

Děkuji vedoucí práce paní Ing. arch. Renatě Májkové za vedení mé bakalá ské 

práce a za vedení urbanistické a architektonické studie, které byly podkladem 
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pro vypracování této práce. Dále také děkuji za p edané zku enosti a cenné rady 

během celého studia. 

Dále děkuji panu Inč. Miloslavu indelovi za odborné konzultace p i zpracovávání 

projektové dokumentace. 

V neposlední adě děkuji své rodině a p átel m za podporu p i studiu a také svým 

spolu ák m za cenné rady a podněty k mé práci. 
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