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NESVADBOVÁ, M.:  Rodinný d m ve Staré B lé: Bakalá ská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury 226, 2015, 42s. Vedoucí 

práce: Ing. arch. Petr Hurník 

 

Anotace 

 P edm tem bakalá ské práce „Rodinný d m ve Staré B lé“ je vypracování projektové 

dokumentace pro provád ní stavby. Pozemek pro stavbu se nachází v obci Stará B lá. 

Dokumentace je zpracována podle architektonické studie, která byla p edm tem Ateliérové 

tvorby I. a podle dokumentace pro stavební povolení, kterou jsem vypracovala do p edm tu 

Ateliérová tvorba Va. 

  Cílem této práce je navrhnout rodinný d m pro trvalé bydlení. Proto jsem navrhla d m 

pro rodinu se dv ma d tmi. Sou ástí domu je pracovna, kryté stání pro dv  auta a d ev ná 

terasa s výhledem na zahradu. 

 

 

 

Abstract 

 Thesis "Detached house in Stará B lá" is the development of project documentation 

for construction. Land for building is located in the village Stará B lá. The documentation has 

been prepared in accordance to the architectural study, which was the subject of Architecture 

Design Studio I. and according to the documentation for the building permit, which I 

developed in the Architecture Design Studio Va. 

  The result of this work is to design a detached house for permanent living. Therefore, 

I designed a house for a family with two children. The house has an office, covered parking 

for two cars and a wooden terrace overlooking the garden. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNA ENÍ 

 

Bpv  Baltský systém po vyrovnání 

C x/x  pevnostní t ída betonu 

.  íslo 

EPS  expandovaný polystyren 

ks  kus  

m2  metr tvere ní 

m3  metr krychlový 

MM  milimetr 

m n m.  metr  nad mo em 

M  m ítko 

m  metr 

NP  nadzemní podlaží 

Sb.  sbírky 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sít  

SO  stavební objekt 

tl.  tlouš ka 

U  sou initel prostupu tepla 

VIZ  více  
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1. ÚVOD 

 

P edm tem mé bakalá ské práce je návrh rodinného domu na pozemku, který se nachází 

ve Staré B lé.  V této bakalá ské práci jsem vycházela ze studie z Ateliérové tvorby I. a 

z dokumentace pro stavební povolené, kterou jsem vypracovala do p edm tu Ateliérová 

tvorba Va. 

 Bakalá ská práce je vypracována v rozsahu podle zadání bakalá ské práce, podle 

zákona o územním plánování a stavebním ádu . 350/2012 Sb. a podle vyhlášky . 499/2006 

Sb. 

 Dvoupodlažní rodinný d m pro rodinu se dv ma d tmi není podsklepen a nachází se 

v obci Stará B lá. Stavba má p dorys ve tvaru písmene L. Ze severní strany je vjezd na 

pozemek a kryté stání pro auta, z jižní strany je áste n  krytá d ev ná terasa.  

 Bakalá ská práce se skládá z textové a výkresové ásti. Textová ást obsahuje 

pr vodní a textovou ást, vypracovanou podle již zmín né vyhlášky. Výkresová ást se skládá 

z projektové dokumentace v etn  vizualizací, z výpisu prvk  a architektonických detail .  

  



 
 

10 
 

2. SOU ASNÝ STAV EŠENÉHO ÚZEMÍ 

2.1 CHARAKTERISTIKA MÍSTA 

 

 

 

 

Obr. 1: Mapa eské republiky 

Obr. 2: Mapa Moravskoslezského kraje 

Obr. 3: Mapa Ostravy 
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Obec Stará B lá je jedním z 23 m stských obvod  statutárního m sta Ostravy.  Leží asi 10 

km jihovýchodn  od jejího centra, ale rozr stající se sídlišt  proniká až na její katastr. P es 

blízkost pr myslového centra si dodnes udržela sv j venkovský ráz. 

 Název obce je odvozen podle potoka Starec, p vodn  nazvaný B lá. Seskupením 

t chto dvou pojmenování vznikl název Stará B lá. Navzdory tomu, že nadmo ská výška 

katastru obce nep esahuje 300 metr , je terén pom rn  lenitý. K 1. 1. 2015 žije v obci 4 080 

obyvatel a celková rozloha obvodu se rozprostírá na 13,94 km2. Z izuje dv  p ísp vkové 

organizace, a to Základní školu a Mate skou školu, dbá o 72 místních komunikací a o 4,1976 

ha ve ejné zelen . 

 Stará B lá je stará slovanská osada, která vznikla už v dob  p edkoloniza ní, 

pravd podobn  v 1. polovin  13. století. V roce 1941 byla Stará B lá p ipojena k Moravské 

Ostrav  jako její m stská ást. Od konce roku 1990 je jedním z 23 obvod  m sta Ostravy.  

 

2.1 CHARAKTERISTIKA POZEMKU 

Pozemek se nachází v severní ásti obce Stará B lá a má rozlohu 2147 m2. Okolní 

pozemky jsou zastav ny moderními rodinnými domy. Kolem severní a západní hrany 

pozemku vede komunikace. Pozemek není zastav n, ani zde nejsou stromy.   

Obr. 4: ešený pozemek 
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3. OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY 

 

A PR VODNÍ ZPRÁVA 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C SITUACE STAVBY 

D DOKUMENTACE OBJEKT  A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZA ÍZENÍ 

E DOKLADOVÁ ÁST 
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A) PR VODNÍ ZPRÁVA 

A.1  Identifika ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb  

a) název stavby – Rodinný d m ve Staré B lé 

b) místo stavby – Stará B lá, ulice Chrobáková, íslo parcely: 3749/5 

c) p edm t dokumentace – jedná se o dvoupodlažní rodinný d m pro rodinu se dv ma d tmi, 

který má p dorys ve tvaru písmene L.  

A.1.2 Údaje o žadateli 

Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební  

Ludvíka Podéšt  1875/17 

708 33 Ostrava-Poruba 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Vypracovala: Martina Nesvadbová 

Vedoucí práce: Ing. arch. Petr Hurník 

Konzultantka projektu: Ing. Hana Šev íková, Ph.D. 

 

A.2 Seznam vstupních podklad  

Podkladem byla architektonická studie zpracovaná v p edm tu Ateliérová tvorba I. (vedoucí 

Ing. arch. Jakub Šebesta) a projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná 

v p edm tu Ateliérová tvorba Va. ( vedoucí: Ing. Hana Šev íková Ph.D.) 

 

A.3 Údaje o území 

a)  rozsah ešeného území:  

ešené území se nachází v obci Stará B lá, parcela . 3749/5, obec spadá pod Ostravu. 
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b) dosavadní využití a zastav nost území 

Na parcele se nenachází žádné budovy ani stromy. 

c) údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  

Území nepodléhá ochran  podle jiných p edpis  (památková rezervace, památková zóna, 

záplavové území apod.) 

d) údaje o odtokových pom rech 

Není t eba ešit odtokové pom ry. 

Deš ová voda bude svedena deš ovými svody do jímky. 

e) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, s cíli s úkoly územního plánování 

Navrhovaná stavba je v souladu s územn  plánovací dokumentací m sta Ostravy.  

f) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 

Projektová dokumentace je v souladu se zákonem o územním plánování a stavebním ádu . 

350/2012 Sb., vyhláškou o dokumentaci staveb 499/2006 Sb., s vyhláškou o technických 

požadavcích na stavby . 20/2012 Sb., s vyhláškou a na ízení vlády . 361/2007 Sb., o 

ochran  zdraví p i práci. 

Stavba je postavena tak, aby splnila základní požadavky na výstavbu – mechanickou odolnost 

a stabilitu, požární odolnost, hygienické požadavky,požadavky na životní prost edí, a 

bezpe nost p i užívání. 

g) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  

Požadavky dot ených orgán  byly spln ny, dokumentace bude v p ípad  nutnosti dopln na. 

h) seznam výjimek a úlevových ešení 

Není specifikováno. 

i) seznam souvisejících a podmi ujících investic 

Nejsou.  
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j) seznam pozemk  a staveb dot ených umíst ním stavby 

Komunikace: 1665/1 a parcela . 3749/5 

 

A.4 Údaje o stavb  

a) nová stavba 

Jedná se o jeden nový samostatn  stojící objekt, který má dv  nadzemní podlaží. Objekt není 

podsklepen. Sou ástí stavby je kryté parkovací stání pro dv  auta a p íjezdová cesta. Na 

ešeném území není žádná stávající stavba.  

b) ú el užívání stavby 

Stavba bude sloužit jako rodinný d m pro trvalé bydlení pro rodinu se dv ma d tmi.  

c) trvalá nebo do asná stavba 

Trvalá stavba 

d) údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  

Nejsou zde žádné zp soby ochrany. 

e) údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 

požadavk  zabezpe ujících bezbariérovost stavby 

U tohoto projektu se neuvažuje s využíváním stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace. 

Objekt je napojen na inženýrské sít  a bude oplocen.  

f) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných 

právních p edpis  

Požadavky dot ených orgán  byly spln ny, dokumentace bude v p ípad  nutnosti dopln na. 

g) seznam výjimek a úlevových ešení 

Není specifikováno. 
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h) navrhované kapacity stavby 

zastav ná plocha – 140,7 m2 

obestav ný prostor – 725,52 m3 

užitná plocha – 195,5 m2 

i) základní bilance stavby 

Bilance stavby jako spot eba médii, hospoda ení s deš ovou vodou, produkce odpadu a další 

nebyly ešeny. 

j) základní p edpoklady výstavby 

Lh ty výstavby up esní investor. 

k) orienta ní náklady stavby 

Odhadované náklady jsou 4 80 000 K  bez DPH. Cena je spo ítána podle pr m rné ceny za 1 

m3 zastav né plochy rodinného domu. Cena nezahrnuje koupi pozemku, p ipojení na 

inženýrské sít  ani úpravu zahrady.  

P esná cena stavby bude vypo ítána dodavatelem.  

 

A.5 len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 

SO 01 Navrhovaný objekt - rodinný d m 

SO 02 P íjezdová komunikace a chodníky 

SO 03 D ev ná terasa 

SO 04 Kanaliza ní p ípojka 

SO 05 Vodovodní p ípojka 

SO 06 P ípojka elektrické energie 

SO 07 Plynovodní p ípojka 

 



 
 

17 
 

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází na nezastav ném území ve Staré B lé v katastrálním území m sta 

Ostravy. Jedná se o parcelu . . 3749/5 s vým rou 2147 m2. Pozemek je na rovin  a není 

využíván. Porost na pozemku je p evážn  travnatý a bude pot eba jeho odstran ní. Zpevn ná 

komunikace vede kolem dvou okraj  pozemku. P ístup na staveništ  je možný ze severní 

nebo západní strany, kde je stávající komunikace. Pozemek sousedí s dalšími dv ma 

pozemky, pozemek na východ je zastav ný, pozemek na jih zastav ný není.  

Objekt je situován v severní t etin  pozemku. Plocha kolem domu bude využita pro vjezd a 

kryté stání ze severu pozemku, pro chodníky kolem objektu a terasu. Ostatní plocha bude 

využita jako zahrada. Zahrada bude navržena zahradním architektem. Návrh není sou ástí 

bakalá ské práce. 

Pozemek se nenachází v oblasti záplavového území a nejsou zde žádná ochranná pásma.  

Ú el využití objektu je v souladu s územním plánem m sta Ostravy. P i výstavb  nedojde 

k nadm rnému hluku, nadm rným vibracím, prašnosti ani ke zne išt ní vod.   

b) vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  

Byla provedena vizuální prohlídka staveništ .  

Geologický pr zkum – podrobný sondový pr zkum nebyl proveden z d vodu vyhodnocení 

pouze pro školní práci. Podle mapových podklad  jsou zde sprašové hlíny.  

Radonový pr zkum – radonová aktivita nebyla m ena, ale podle mapy radonového indexu je 

zde nízké radonové riziko. Proto nebylo navrženo žádné protiradonové opat ení. 

Hydrogeologický pr zkum – hladina podzemní vody nebyla m ena. V blízkosti pozemku 

nejsou žádné vodní toky.  

c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma 

Nejsou zde žádná ochranná ani bezpe nostní pásma. 
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d) poloha vzhledem k záplavovému území 

Pozemek se nenachází v záplavovém území. V blízkosti pozemku není žádný vodní tok. 

e) vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry 

v území 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Stavba nebude mít 

vliv na odtokové pom ry v území.  

B hem výstavby je nutné dbát na ochranu osob podle BOZP.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

Na pozemku se nenachází žádné stavby ani stromy, proto nebudou provedeny žádné asanace 

ani demolice.  

g) požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  

ur ených k pln ní funkce lesa 

Žádné takové požadavky zde nejsou. 

h) územn  technické podmínky 

P íjezdová komunikace k objektu se napojí na komunikaci, která vede kolem pozemku ze 

severní strany. Délka p íjezdové komunikace je 13 metr .  

Kanaliza ní p ípojka bude p ipojena na ve ejnou kanaliza ní sí .  

Vodovodní p ípojka bude p ipojena na ve ejnou vodovodní sí .  

P ípojka elektrické energie bude p ipojena na ve ejnou sí  elektrické energie. 

Plynovodní potrubí bude p ipojeno na ve ejný plynovod. 

i) v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice 

Nejsou zde žádné vazby k okolním stavbám.  
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek 

P edm tem této práce bylo navrhnout rodinný d m pro trvalé bydlení. Proto jsem navrhla 

d m pro rodinu se dv ma d tmi.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

Rodinný d m je navržen jako samostatn  stojící objekt. D m je navržen jako dvoupodlažní 

objekt, p dorys má ve tvaru písmene L. Objekt není podsklepen. Ze severní ásti objektu je 

kryté parkovací stání pro dv  auta a p íjezdová cesta, která se napojuje na stávající 

komunikaci. Od krytého parkovacího stání vede chodník k hlavnímu vchodu do objektu a 

pokra uje dál kolem východní strany objektu až ke vstupu do technické místnosti.  

Hlavní ást rodinného domu zast ešuje plechová pultová st echa se sklonem 15%, jsou zde 

také dv  ploché st echy. Fasáda domu je bíle omítnuta, ve druhém podlaží je obložena 

d ev ným obkladem, který je ze sibi ského mod ínu, ze stejného d eva je i áste n  krytá 

terasa. 

Rodinný d m je orientován prosklenou fasádou sm rem na jih. Objekt je navržen  barevné 

kombinaci bílá, šedá, d evo.  

B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 

Jedná se o dvoupodlažní rodinný d m s pracovnou, který je navržen pro rodinu se dv ma 

d tmi. St echa nad obytným prostorem je pultová. St echy nad pracovnou a krytým stáním 

jsou ploché.  

V prvním nadzemním podlaží se nachází vstup, který je orientován na sever, vstupuje do 

zádve í spojeného s chodbou. Dále se dá pokra ovat na toaletu, do pracovny nebo do 

obývacího pokoje spojeného s kuchyní s jídelnou a do technické místnosti, ze které je vstup 

ven. Obývací pokoj je orientován prosklenou fasádou na jih, je zde také vstup na venkovní 

áste n  zast ešenou terasu. Na severní stran  domu je kryté parkovací stání pro dv  auta a 

p íjezd na parcelu. V chodb  se také nachází jednoramenné schodišt . Další vstup na terasu je 

z chodby. 

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází ložnice rodi  se vstupem do koupelny a dva 

d tské pokoje se spole nou koupelnou. Z chodby ve druhém nadzemním podlaží je výlezem 

umožn n vstup na st echu. 
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Zdivo je tvo eno z cihelných blok  POROTHERM, stropy jsou tvo eny z keramobetonových 

nosník  POROTHERM POT a vložek MIAKO. 

B.2.4 Bezbariérové využívání stavby 

U tohoto projektu se neuvažuje s využíváním stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace. 

B.2.5 Bezpe nost p i užívání stavby 

Rodinný d m je navržen ze zdravotn  nezávadných materiál . P i výstavb  budou dodrženy 

všechny technologické p edpisy. P i b žném užívání stavby nebudou osoby vystaveny 

nebezpe í úrazu. Schodišt  je opat eno zábradlím do výšky 900 mm, takže zde nem že dojít 

k pádu.  

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební ešení 

Rodinný d m je navržen jako samostatn  stojící dvoupodlažní objekt. Objekt není 

podsklepen. P dorys stavby je ve tvaru písmene L. Obytné místnosti jsou orientovány na jih 

nebo jihozápad. Ze severní strany je kryté parkovací stání a p íjezd na pozemek. Z jižní strany 

je d ev ná terasa, která je áste n  zast ešená.  

b) konstruk ní a materiálové ešení 

p íprava území a zemní práce 

Jako první se provede zabezpe ení staveništ  proti vniknutí nepovolaných osob. Ze staveništ  

bude sejmuta ornice tlouš ky 300 mm. Hlavní výkopová jáma je svahovaná, výkopy rýh jsou 

svislé nepažené do hloubky 900 mm. Sejmutá a vykopaná zemina bude po dokon ení základ  

použita pro jejich zasypání a k terénním úpravám okolí objektu, p ebytek bude odvezen na 

skládku ur enou stavebním ú adem v Ostrav . 

 

základové konstrukce 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C 16/20 a na železobetonové 

desce o tlouš ce 150 mm, hloubka základové spáry je 900 mm. Vnit ní st ny a schodišt  mají 

základovou spáru hlubokou 500 mm.  

D ev né sloupy jsou uchyceny do ocelových úhelník  150 mm nad zemí a ty jsou 

zabetonovány do dvoustup ových základových patek.  Hloubka založení prvního stupn  

patky je 500 mm, hloubka založení druhého stupn  je 900 mm. 
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svislé nosné konstrukce 

Obvodová st na POROTHERM 44 EKO+ PROFI uložení na maltu pro tenké spáry. 

Vnit ní st na nosná POROTHERM 30 PROFI uložení na maltu pro tenké spáry. 

 

stropní konstrukce 

Stropní konstrukce 1. NP je z keramobetonových nosník  POROTHERM POT a vložek 

MIAKO  15/50 PTH, tlouš ka stropu 210 mm. 

Po obvodu stropu 1. NP železobetonový monolitický v nec výšky 250 mm po obvodu 

s tepelnou izolací a v ncovkou POROTHERM 23,5. 

 

schodišt  

Schodišt  je jednoramenné. Nosnou konstrukci stup  tvo í železobetonová monolitická 

deska tlouš ky 250 mm. Stupn  mají d ev ný obklad. Zábradlí je také d ev né. 

 

nosná konstrukce st ešního plášt  

St echa je pultová, sklon je 15%, je tvo ena vazníky z lepeného lamelového d eva o 

rozm rech 350 x 150 mm. Vazníky jsou prostorov  ztuženy a mají zav trování z ocelových 

lan. Vazníky jsou ukotveny do železobetonového v nce. 

 

st echa 

Skladba pultové st echy: st ešní krytina satjam rapid element AlZn, lat  50x50 mm, kontralat  

50x40 mm, dopl ková hydroizolace - jutadach 150, tepelná izolace isover eps 100 s 300 mm 

mezi vazníky (350 mm), parozábrana - jutafol n 110 special, podbití, rákosová omítka 

 

p í ky 

V celém objektu jsou navrženy p í ky POROTHERM 14 PROFI uložení na maltu pro tenké 

spáry. 

 

p eklady 

V objektu jsou použity p eklady POROTHERM, na v tší otvory jsou použity ocelové 

válcované profily r zných velikostí. Výpis p eklad  a válcovaných profil  se nachází na 

výkresech p dorysu 1. NP a 2.NP.  
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podlahy 

Nášlapné vrstvy podlah v objektu jsou keramické nebo lamelové. D ev ná terasa je ze 

sibi ského mod ínu. Jednotlivé nášlapné vrstvy jsou uvedeny v tabulce místností, podrobná 

skladba podlah je na ve výkresu ezu.  

 

hydroizolace a parozábrany 

Izolace proti zemní vlhkosti DEKBIT, izolace je min 300 mm vytažena nad upravený terén 

St echa plochá (nad pracovnou): parozábrana - jutafol n 110 special a dopl ková hydroizolace 

- jutadach 150 

St echa pultová: parozábrana - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, hydroizola ní folie - 

DEKPLAN 77 

St echa nad parkovacím stáním a nad terasou: hydroizola ní fólie FATRAFOL 810 

P i pokládání hydroizolace je d ležité dbát na technologický postup. 

 

tepelné izolace, akustické izolace, protipožární izolace 

Podlahy na zemin  -tepelná izolace ISOVER EPS 100 S 120mm  

Podlahy v 2.NP- kro ejová izolace STARLON 50mm 

Zateplení pultové st echy- ISOVER EPS 100S 300mm 

Zateplení ploché st echy- EPS 100 S a SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 S STABIL, minimální 

tlouš ka 220 mm. 

Železobetonové v nce jsou zatepleny tepelnou izolací o tlouš ce 150 mm. 

 

omítky (vn jší, vnit ní) 

Vnit ní-zdiva a strop - vápenocementová omítka Baumit Manu 1 tl. 10 mm 

Vn jší- strukturovaná vápenocementová omítka ( barva bílá),  

soklová omítka Baumit sanova omítka S (barva bílá) 

strop ve 2.NP je tvo en rákosovou omítkou 

 

obklady (vn jší, vnit ní) 

Vnit ní- v koupelnách a v kuchyni jsou navrženy keramické obklady (poloha a rozsah obklad  

je znázorn na v p dorysu 1. NP a 2.NP) 

Vn jší obklad 2. NP je ze sibi ského mod ínu.  
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dve e a okna 

Výpln  otvor  jsou tvo eny plastovými okny Finstral, s izola ním trojsklem U=0,6 W/Km2 . 

Barva oken je šedá. Dve e do technické místnosti jsou kovové s ocelovou zárubní. Vnit ní 

dve e jsou z d ev ných aglomerát , dve e mají d ev nou zárube . Kompletní specifikace 

výrobk  viz. výkres oken a výkres dve í. 

 

klempí ské výrobky 

Klempí ské práce se týkají hlavn  oplechování st ech a atiky, deš ových žlab  a svod  a 

parapet . Budou provedeny z titanzinku  tl. 0,6 mm 

Specifikace jednotlivých výrobk  na výkrese Klempí ských výrobk  

 

záme nické výrobky 

Specifikace výrobk  je na výkrese Záme nických výrobk  

 

venkovní úpravy 

Kolem objektu, v místech kde není chodník nebo terasa, je okapový chodník ší e 250mm, 

vysypaný kamenivem, p ed dve mi je vyspárovaná dlážd ná plocha. Ze severní strany objektu 

je p íjezd k objektu a chodník, který vede ke vstupním dve ím a dále kolem východní ásti 

objektu až ke dve ím do technické místnosti. Z jižní strany objektu je terasa ze sibi ského 

mod ínu.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Návrh stavební konstrukce bude provád n statickými výpo ty, které prokážou, zda jsou 

konstrukce správn  navrženy. Nesmí dojít ke z ícení konstrukce nebo jejímu p etvo ení. 

Výpo et není sou ástí práce a provede ho autorizovaný statik.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepenou stavbu z tvárnic POROTHERM s pultovou 

plechovou st echou nesenou lepenými lamelovými vazníky a se dv ma plochými st echami. 

Objekt je založen na základových pásech.  
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D m je vytáp n centrálním vytáp ním, které je vedeno z kombinovaného kotle 

s pr tokovým oh evem vody. Všechny místnosti je možné v trat. Objekt bude napojen na 

stávající inženýrské sít .  

B.2.8 Požárn  bezpe nostní ešení 

Požárn  bezpe nostní dokumentace bude vypracována autorizovaným technikem a není 

sou ástí této práce. Protože se jedná o rodinný d m, celý objekt je jeden požární úsek. 

Únikové cesty jsou dostate né. Pro únik osob z druhého patra slouží schodišt .  

Objekt stojí samostatn  a jsou zde dostate né vzdálenosti od ostatních objekt . Materiály, 

použité na stavbu objektu spl ují požárn  technické požadavky, p íjezd hasi  je možný po 

zpevn né komunikaci.  

 

B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 

Sou initel prostupu tepla podlahy na zemin  a je vypo ten v programu TEPLO a p iložen 

k práci. Energetická náro nost budovy je spln na.  

Stavba nebude využívat žádné obnovitelné zdroje energie.  

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí 

V trání v místnostech je zajišt no p irozen , protože každá místnost má okno. Ve všech 

místnostech je zajišt n dostatek sv tla. D m je vytáp n centrálním vytáp ním, které je vedeno 

z kombinovaného kotle s pr tokovým oh evem vody. Objekt je zásobován pitnou vodou, je 

napojen na ve ejný vodovod. 

Stavba spl uje všechny prostorové požadavky - prostorové uspo ádání, minimální rozm ry 

místností, denní osv tlení, minimální sv tlé výšky, podchodnou a pr chodnou výšku u 

schodišt .  

Všechny práce budou provedeny tak, aby byly co nejšetrn jší k životnímu prost edí, bude co 

nejvíce omezena hlu nost p i stavb  a prašnost.  
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B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

a) ochrana stavby proti pronikání radonu z podloží 

Radonové m ení nebylo provedeno. Podle mapy bylo zjišt no, že radonové riziko je nízké, 

proto nejsou provedena žádná protiradonová opat ení.  

b) ochrana p ed bludnými proudy 

Nep edpokládá se p sobení bludných proud . 

c) ochrana p ed technickou seismicitou 

Nep edpokládá se možnost technické seismicity 

d) ochrana p ed hlukem 

Rodinný d m se nachází v klidné ásti obce, kolem objektu nevede žádná frekventovaná 

komunikace, proto nejsou pot eba žádná protihluková opat ení.  

V dob  výstavby m že docházet ke zvýšení hluku.  

d) protipovod ová opat ení 

Objekt se nenachází v záplavové oblasti. 

 

B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

P íjezdová komunikace k objektu se napojí na komunikaci vedoucí kolem pozemku ze severní 

strany. Délka p íjezdové komunikace k objektu je 13 metr .  

Kanaliza ní p ípojka bude vyrobena z plastu, pr m r potrubí 200 mm a bude p ipojena na 

ve ejnou kanaliza ní sí  pomocí revizní šachty.  

Vodovodní p ípojka bude vyrobena z oceli, pr m r potrubí 200 mm a bude p ipojena na 

ve ejnou vodovodní sí .  

P ípojka elektrické energie bude vedena v zemi a bude provedena z kabelu CYKY O 4x16 

mm, bude p ipojena na ve ejnou sí  elektrické energie. Do objektu je vedena p ípojka z 

p ilehlé elektrom rné sk ín , která je umíst na na hranici pozemku. 
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Plynovodní potrubí bude vyrobeno z plastu, pr m r potrubí 40 mm a bude p ipojeno na 

ve ejný plynovod. Na hranici pozemku bude napojena na hlavní uzáv r plynu. 

 

B.4 Dopravní ešení 

Pozemek je p ístupný ze zpevn né p íjezdové komunikace, která vede ze severní strany 

pozemku. Na tuto komunikaci bude také napojena p íjezdová cesta k objektu. P íjezdová 

cesta bude dlouhá 13 metr . Zhruba 100 m od objektu vede turistická a cyklistická stezka.   

 

B.5 ešení vegetace a související terénní úpravy 

a) terénní úpravy 

Po dokon ení stavebních úprav bude zemina srovnána a bude zde zaseta tráva. Zahrada bude 

ešena podle návrhu zahradního architekta. Návrh není sou ást této práce.  

b) použité vegeta ní prvky 

Travní sm s 

c) biotechnická opat ení 

Nebudou použita 

 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prost edí a jeho ochranu 

a) vliv stavby na životní prost edí 

Provoz objektu nemá negativní vliv na životní prost edí. Stavba nemá vliv na povrchové a 

podzemní vody. Nemá vliv na zhoršení kvality okolní p dy. Všechny stavební práce budou 

provedeny co nejšetrn ji, aby bylo životní prost edí co nejmén  ohroženo. Stavební su  a 

stavební materiály budou postupn  odváženy na nejbližší sb rný dv r.  

b) vliv na p írodu a krajinu 

Stavba nebude mít žádný zásadní vliv na okolní krajinu, protože se zde nenacházejí žádné 

d eviny, památkov  chrán né stromy nebo zví ata. Terén kolem stavby bude zatravn n.  
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P i výstavb  musí být dodržen zákon . 17/1992 Sb. o životním prost edí, zákon . 114/1992 

Sb. o ochran  p írody a krajiny. Musí se také dbát na ochranu vod a zabránit nadm rné 

prašnosti.  

c) vliv na soustavu chrán ných území NATURY 2000 

Staveništ  neleží v chrán ném území NATURA 2000. 

d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanovista EIA 

Stavba není p edm tem posuzování vlivu na životní prost edí. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních p edpis  

Stavba nebude mít nároky na ochranná a bezpe nostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

V dob  výstavby bude staveništ  oploceno, takže bude zabrán no vniku nepovolaných osob. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Odvodn ní staveništ  bude svedeno do místní ve ejné kanalizace.  

Staveništ  bude napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.  

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Stavba nebude mít 

vliv na odtokové pom ry v území.  

Staveništ  bude oploceno, aby bylo zamezeno vniknutí nepovolaných osob na staveništ . Na 

staveništ  nebudou provád ny žádné asanace, demolice ani kácení d evin, pouze bude 

odstran n stávající travnatý porost.  

Zábory staveništ  budou pouze na parcele . 3749/5. 

Odpady vyprodukované p i výstavb  budou t íd ny a odváženy na skládku nebo do sb rných 

surovin.  
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Sejmutá a vykopaná zemina bude po dokon ení základ  použita pro jejich zasypání a 

k terénním úpravám okolí objektu, p ebytek bude odvezen na skládku ur enou stavebním 

ú adem v Ostrav . 

Všechny práce budou provedeny tak, aby byly co nejšetrn jší k životnímu prost edí, bude co 

nejvíce omezena hlu nost p i stavb  a prašnost.  

Musí být dodrženo na ízení vlády . 361/2007 Sb., o ochran  zdraví p i práci. Protože se 

jedná o malou stavbu, nebude pot eba koordinátor BOZP. 

Postup výstavby a díl í termíny budou up esn ny investorem.  
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C SITUA NÍ VÝKRESY 

Situa ní výkresy se nachází v p íloze:  

Výkres . 01 – Architektonická situace (1:250) 

Výkres . 02 – Koordina ní situace (1:250) 
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D DOKUMENTACE OBJEKT  A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZA ÍZENÍ 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ÁST 

a) technická zpráva 

 Rodinný d m je navržen jako samostatn  stojící objekt. Nachází se v severní t etin  

pozemku, zbytek pozemku tvo í zahrada. Na sousedních pozemcích jsou také rodinné domy. 

D m je navržen jako dvoupodlažní objekt, p dorys má ve tvaru písmene L. Objekt není 

podsklepen. Ze severní ásti objektu je kryté parkovací stání pro dv  auta a p íjezdová cesta, 

která se napojuje na stávající komunikaci. Od krytého parkovacího stání vede chodník 

k hlavnímu vchodu do objektu a pokra uje dál kolem východní strany objektu až ke vstupu do 

technické místnosti. Plocha kolem domu bude využita pro p íjezdovou cestu a kryté stání ze 

severu pozemku, pro chodníky kolem objektu a terasu. Ostatní plocha bude využita jako 

zahrada.  

Hlavní ást rodinného domu zast ešuje pultová st echa se sklonem 15%, ostatní st echy jsou 

ploché. Fasáda domu je bíle omítnuta, ve druhém podlaží je obložena d ev ným obkladem, 

který je ze sibi ského mod ínu, ze stejného d eva je i áste n  krytá terasa a všechny d ev né 

konstrukce, které se na objektu nacházejí.  

V prvním nadzemním podlaží se nachází vstup, který je orientován na sever, vstupuje se do 

zádve í spojeného s chodbou. Dále se dá pokra ovat do technické místnosti, ze které se 

vstupuje ven. Z chodby m žeme také pokra ovat na toaletu, do pracovny nebo do obývacího 

pokoje spojeného s kuchyní s jídelnou. Obývací pokoj je orientován prosklenou fasádou na 

jih, díky tomu je z obývacího pokoje výhled na terasu a na zahradu, je zde také vstup na 

venkovní áste n  zast ešenou terasu. Obývací pokoj je od kuchyn  s jídelnou odd len st nou 

o výšce podlaží, st na je dlouhá 3 metry a je uprost ed místnosti. Na severní stran  domu je 

kryté parkovací stání pro dv  auta a p íjezd na parcelu. V chodb  se také nachází 

jednoramenné schodišt . Další vstup na terasu je z chodby. 

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází ložnice rodi  se vstupem do koupelny a dva 

d tské pokoje se spole nou koupelnou. Z chodby ve druhém nadzemním podlaží je výlezem 

umožn n vstup na st echu. 
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Objekt je navržen ze zdravotn  nezávadných materiál . P i b žném užívání stavby nebudou 

osoby vystaveny nebezpe í úrazu. Schodišt  je opat eno zábradlím do výšky 900 mm. Stavba 

nebude mít negativní vliv na okolí ani na životní prost edí. P i výstavb  budou dodrženy 

všechny zákony a vyhlášky.  

Pozemek se nachází na nezastav ném území ve Staré B lé v katastrálním území m sta 

Ostravy. Jedná se o parcelu . 3749/5 s vým rou 2147 m2. Pozemek je na rovin  a není 

využíván. Porost na pozemku je p evážn  travnatý a bude pot eba jeho odstran ní. Zpevn ná 

komunikace vede kolem dvou okraj  pozemku. P ístup na staveništ  je možný ze severní 

nebo západní strany, kde je stávající komunikace.  

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C 16/20 a základové 

železobetonové desce o tlouš ce 150 mm, hloubka základové spáry je 900 mm. U vnit ních 

základových pás  je výška základové spáry 500mm. D ev né sloupy jsou uchyceny do 

ocelových úhelník  150 mm nad zemí a ty jsou zabetonovány do dvoustup ových 

základových patek.  Hloubka založení prvního stupn  patky je 500 mm, hloubka založení 

druhého stupn  je 900 mm. Po ukon ení výkopových prací, bude zemina zarovnána a bude 

osazena tráva. Zahradu navrhne zahradní architekt.  

 

Zdivo je tvo eno z cihelných blok  POROTHERM, stropy jsou tvo eny z keramobetonových 

nosník  POROTHERM POT a vložek MIAKO.  

 

Konstrukce pultové st echy je z vazník  z lepeného lamelového d eva, rozm ry vazník  jsou 

350 x 150 mm. Vazníky jsou kotveny do železobetonového v nce. Plochá st echa nad 

obytným prostorem má odvodn ní dovnit , je jednopláš ová a na povrchu je í ní kamenivo. 

Plochá st echa nad parkovacím stáním a nad terasou je d ev ná, povrch je tvo en 

hydroizola ní fólií.  

 

Sou initel prostupu tepla podlahy na zemin , a st ech je vypo ten v programu TEPLO a 

p iložen k práci. Energetická náro nost budovy je spln na. Stavba nebude využívat žádné 

obnovitelné zdroje energie.  

 

V trání v místnostech je zajišt no p irozen , protože každá místnost má okno. Ve všech 

místnostech je zajišt n dostatek sv tla. D m je vytáp n centrálním vytáp ním, které je vedeno 
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z kombinovaného kotle s pr tokovým oh evem vody. Objekt je zásobován pitnou vodou, je 

napojen na ve ejný vodovod. 

Stavba spl uje všechny prostorové požadavky - prostorové uspo ádání, minimální rozm ry 

místností, denní osv tlení, minimální sv tlé výšky, podchodnou a pr chodnou výšku u 

schodišt . Sou ástí podlah ve druhém podlaží je kro ejová izolace proti hluku. 

Všechny práce budou provedeny tak, aby byly co nejšetrn jší k životnímu prost edí, bude co 

nejvíce omezena hlu nost p i stavb  a prašnost. Provoz stavby neohrožuje životní prost edí. 

Stavba neohrožuje okolní stavby ani krajinu. P i výstavb  musí být dodržen zákon . 17/1992 

Sb. o životním prost edí, zákon . 114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny. Musí se také 

zabránit nadm rné prašnosti.  

Požárn  bezpe nostní dokumentace bude vypracována autorizovaným technikem a není 

sou ástí této práce. Protože se jedná o rodinný d m, celý objekt je jeden požární úsek. 

Únikové cesty jsou dostate né. Pro únik osob z druhého patra slouží schodišt . Materiály, 

použité na stavbu objektu spl ují požárn  technické požadavky, p íjezd hasi  je možný po 

zpevn né komunikaci, která vede kolem severní strany pozemku.  

Projektová dokumentace je v souladu se zákonem o územním plánování a stavebním ádu . 

350/2012 Sb., vyhláškou o dokumentaci staveb 499/2006 Sb., s vyhláškou o technických 

požadavcích na stavby . 20/2012 Sb., s vyhláškou a na ízení vlády . 361/2007 Sb., o 

ochran  zdraví p i práci. 

b) výkresová ást 

Výkresová dokumentace stavby je v p íloze. 

01 – Architektonická situace (1:250) 

02 – Koordina ní situace (1:250) 

03 – Podklady pro vyty ovací výkres (1:250) 

04 – P dorys základ  (1:50) 

05 – P dorys 1.NP (1:50) 

06 – P dorys 2.NP (1:50) 
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07 – ez A1  (1:50) 

08 – ez A2 (1:50) 

09 – Výkres konstrukce stropu (1:50) 

10.1 – Schéma nosné vazníkové konstrukce (1:100) 

10.2 – Vyjmutá ást schématu nosné vazníkové konstrukce (1:50) 

11 – P dorys st echy (1:50) 

12 – Technické pohledy – Severní a jižní (1:100) 

13 – Technické pohledy  - Západní a východní (1:100) 

14 – Výpis dve í 

15 – Výpis oken 

16 – Výpis klempí ských výrobk  

17 – Výpis truhlá ských výrobk  

18 – Výpis záme nických výrobk  

19.1 - Vizualizace 

19.2 - Vizualizace 

20 – Architektonický detail 

21 – Návrh interiéru – p dorys (1:25) 

22 – Návrh interiéru – pohledy (1:25) 

23 – Návrh interiéru – strop (1:25) 

24 – Návrh interiéru – pohledy s nábytkem (1:25) 

25 – Návrh interiéru - vizualizace 

26 – Posouzení stavebních konstrukcí 

27 – Katalogové listy 
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D.1.2 STAVEBN  KONSTRUK NÍ EŠENÍ 

Není p edm tem bakalá ské práce. 

D.1.3 POŽÁRN  BEZPE NOSTNÍ EŠENÍ 

Není p edm tem bakalá ské práce. 

D.1.4 TECHNIKA PROST EDÍ STAVEB 

Není p edm tem bakalá ské práce. 

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZA ÍZENÍ 

Objekt bude napojen na stávající inženýrské sít .  
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E DOKLADOVÁ ÁST 

Vyty ovací výkres je umíst n v p íloze:  

Výkres . 03 – Podklady pro vyty ovací výkres (1:250) 
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4. VÝPO TOVÁ ÁST 

 

VÝPO ET SCHODIŠT : 

 

konstruk ní výška: 2 890 mm 

po et stup : 17 

výška stupn : 2890/17 = 170 mm 

ší ka stupn : 280 mm 

délka schodišt : 17*280 = 4 760 mm 

ší ka ramene: 1 000 mm 

úhel ramene: 31° 

podchodná výška: 2 223 mm (zm eno z ezu) > 2 100 mm VYHOVUJE 

pr chodná výška: 2 080 mm (zm eno z ezu) > 1 900 mm  VYHOVUJE  
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5.  ZÁV R 

 

Výsledkem bakalá ské práce je projektová dokumentace pro provedení stavby pro 

„Rodinný d m ve Staré B lé“. Jedná se o samostatn  stojící dvoupodlažní objekt, který má 

p dorys ve tvaru písmene L a je navržen pro rodinu se dv ma d tmi. Ze severní strany je 

p íjezdová cesta a kryté parkovací stání, z jihu je navržena d ev ná terasa s výhledem na 

zahradu.  

Podkladem pro tuto bakalá skou práci byla architektonické studie, která byla 

p edm tem Ateliérové tvorby I. a dokumentace pro stavební povolení, kterou jsem 

vypracovala do p edm tu Ateliérová tvorba Va. 

Tato projektová dokumentace je ešena z architektonického i technického hlediska. P i 

jejím zpracovávání jsem získala spoustu nových znalostí, které ur it  uplatním v dalším 

studiu.   
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