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Anotace 

 

P edmětem mé bakalá ské práce je návrh rodinného domu v obci Horní Suchá, který 

bude obývat pěstounská rodina s větším počtem dětí. Tato práce vychází ze školní práce na 

toto téma v rámci p edmětu Ateliérová tvorba I. a je rozpracována do architektonické a 

stavebně technické dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby.  

Návrh rodinného domu vychází z p edpokladu, že matka pěstounka je v domácnosti a 

že děti, o něž se stará mohou být všech věkových kategorií, a zároveň některé z nich může 

být handicapováno. Dům je proto v p ízemí ešen bezbariérově a s ohledem na provoz 

mnohačlenné domácnosti.  

 

Bibliografická citace: 

KRISTKOVÁ, Zuzana. Dům pro pěstounskou rodinu v Horní Suché. Ostrava, 2015. 41 s.,  

24 s. p íloh. Bakalá ská práce. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra 

architektury. Vedoucí práce Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. 

 

Klíčová slova: rodinný dům, pěstounská rodina, Horní Suchá, bezbariérový 

 

 

 

 

Annotation 

 

The subject of my work is to design a  family house in Horni Sucha, that will use a foster 

family with more children. This work is based on the school work in the subject Architecture 

design Studio I. Work is elaborated in architectural and engineering documentation in the 

scope of project documentation for construction. 

Proposals for a house are based on the assumption, that the foster mother is a housewife and 

children can be of all ages, while some of them may be handicapped. The house is therefore 

designed barrier-free on the first floor with regard to the household of so many members.  
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SEZNůM POUŽITÉHO ZNůČENÍ 
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BpV.    Výškový systém Baltský po vyrovnání 

č.    Číslo 

ČSN EN   Evropské technické normy 

ČSN    České technické normy 
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kat. ú.    Katastrální území 

NP    Nadzemní podlaží 

odst.    Odstavec 

Obr.    Obrázek 

PD    Projektová dokumentace  

POT    Nosníky POROTHERM stropu 

PP    Podzemní podlaží 

Sb.    Sbírka (zákona) 

SDK    Sádrokartonová konstrukce 

SO    Stavební objekt 

str.    Strana 

TI    Tepelná izolace 

TZB    Technické za ízení budov 

U    Součinitel prostupu tepla [W/m2
K] 

vyhl.    Vyhláška 

XPS    Extrudovaný polystyren 

ŽB    Železobeton 
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1. ÚVOD 

 

Bakalá ská práce eší projektovou dokumentaci pro stavbu rodinného domu pro 

pěstounskou rodinu v Horní suché podle vyhlášky 4řř/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Jako 

podklad pro vypracování sloužila dokumentace pro stavební povolení z p edmětu Ateliérová 

tvorba Va, které p edcházelo vypracování architektonické studie v p edmětu Ateliérová 

tvorba I. 

 

Práce vychází z několika p edpokladů o rodině, jíž bude dům sloužit: Matka pěstounka 

je v domácnosti a stará se o rodinu, v níž žije větší počet dětí, než je obvyklé, některé z nich 

mohou být handicapovaní nebo mít jiné problémy. Dům je proto v p ízemí bezbariérový, 

ešen tak, aby se rodině s tímto problémem i malými dětmi dob e fungovalo. Prostory jsou 

rozměrově nadstandartní, v domě i okolí je dostatek ploch pro odložení kočárků, vozíků, 

jejich vyhýbání, omývání i k manipulaci. Dům je p izpůsoben zejména k výchově a péči o 

děti jak na dlouhodobou pěstounskou péči, tak i na p echodnou dobu.   

 

Novostavba se nachází v obci Horní Suchá, v její jižní části nazvané Podolkovice, 

v klidné lokalitě zastavěné p evážně dvoupodlažními rodinnými domky. Pozemek je 

ohraničen ze severní strany ulicí 6. Srpna, z níž je na pozemek p ístup, z východní strany 

potokem. Stavba je dvoupodlažní nepodsklepený objekt s garáží, jež je součástí domu. Druhé 

podlaží není stejného půdorysu jako první. K domu p iléhá terasa a zpevněné plochy. 

 

Bakalá ská práce obsahuje dvě části, a to část textovou a část výkresovou. Textová 

část obsahuje průvodní a technickou zprávu dle vyhl. č. 4řř/2006 Sb. projektová 

dokumentace pro provádění staveb. Výkresovou část tvo í výkresy stavební dokumentace a 

výkresy se specializací architektura (detail). 
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2. P EHLED SOUČůSNÉHO STůVU ů ůKTUÁLNOST EŠENÍ 

  

            Obec Horní Suchá se nachází poblíž Polských hranic, p ibližně 6 km od Haví ova. Má 

asi 4 700 obyvatel, za což vděčí obec hlavně dolu František, který byl založen v roce 1911 a 

zajistil velký rozvoj obce. Až do roku 1řřř se v něm těžilo černé uhlí. Dodnes je v Horní 

Suché soust eděno velké množství průmyslových firem. Obec se potýká s poměrně vysokou 

nezaměstnaností a asi jedna pětina obyvatel se hlásí k polské národnosti. V centru obce jsou 

také z ízeny dvě školy – česká a polská, kterou využívají děti z širokého okolí. Poblíž obce 

došlo 6. srpna 1ř44 k Životické tragédii, p i níž bylo nacisty zast eleno 36 lidí, z nichž někte í 

pocházeli z Horní Suché. 

Pozemek je situován mimo centrum obce, v němž je umístěna většina významných 

budov jako nap íklad knihovna, ú ad, obě základní školy, které mají i druhý stupeň, mate ské 

centrum a obchody. Cesta pro pěší tam trvá asi dvacet minut. K vlakové zastávce to je 

p ibližně Ř00 metrů. Parcela se nachází v rozptýlenější zástavbě na okraji Horní Suché, v části 

Podolkovice, z čehož plyne pro ešený objekt pot eba parkovacích míst či garáží.  

Parcela se rozkládá na ploše určené pro zástavbu rodinnými domy. Ze západu s ní 

sousedí plochy bydlení v rodinných domech, z východu to jsou plochy doprovodné, krajinné a 

ochranné zeleně. Zástavba z východu je idší, nabízí tedy lepší výhledy z pozemku. ešená 

lokalita také sousedí p es nefrekventovanou komunikaci lokálního charakteru s územím 

zastavitelným sportovním využitím.  

 

 

Obr. 1: ešená parcela, pohled severovýchodní (zdroj: vlastní fotodokumentace) 
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3. METODIKů EŠENÍ 

 

           Práce vychází z projektové dokumentace pro stavební povolení, jež byla zpracována 

v rámci p edmětu Ateliérová Tvorba Va a dále je návrh domu pro pěstounskou rodinu 

rozpracován v rámci bakalá ské práce do projektové dokumentace pro provádění stavby. 

Práce se ídí zejména Zákonem č.1Ř3/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu 

(Stavební zákon) a Vyhláškou 499/2006 o dokumentaci staveb. Další metody a způsoby 

ešení byly čerpány jednak z pravidelných konzultací s vedoucími bakalá ské práce a z knih 

Bezbariérové ešení stavby, Velká kniha malých zahrad či ze souvisejících vyhlášek, jako 

nap íklad z Vyhlášky č.3řŘ/200ř Sb.: o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

 

 

4. VÝSLEDKY PRÁCE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických za ízení 

E. Dokladová část 
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A. Pr vodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje  

 

Údaje o stavb : 

 

Název stavby:     Dům pro pěstounskou rodinu  

Místo stavby:     Horní Suchá 

Druh stavby:     Novostavba 

Parcela č.:     2855/1 

Sousední parcely č.    2864/1; 2862/1; 2859; 2858; 2853; 2855/2; 2931; 

      2856/2; 3024/6; 2856/1 

Katastrální území:    Horní Suchá (okres Karviná, 644404) 

Stupeň projektové dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby 

P edmět dokumentace:   Objekt rodinného domu  

 

Údaje o žadateli: 

 

Jméno:      Lenka Kristková, MUDr. 

Místo trvalého pobytu:   Lukavice 91, Letohrad 561 51 

 

Údaje o zpracovateli dokumentace: 

 

Projektant:     3D Project 

Sídlo:      Kamenice 98, 569 21 Broumov 

Zástupce:     Ing. Luboš Krátký 

IČO:       4568156 

 

 

ů.2 Seznam vstupních podklad  

Dokumentace pro stavební povolení - výstup p edmětu Ateliérová tvorba Va, jež není 

součástí bakalá ské práce. 
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  A.3 Údaje o území 

a) rozsah ešeného území 

 Veškeré ešené území se nachází na pozemku č. 2Ř55/1 o rozloze 3 615 m
2
 

v obci Horní Suchá. 

bě dosavadní využití a zastav nost území 

 Pozemek je doposud nezastavěný, v územním plánu obce navržen jako plocha 

bydlení v rodinných domech. Na pozemku se nachází několik vzrostlých stromů, s nimiž 

návrh počítá, a věcné b emeno vedení inženýrské sdělovací sítě.  

cě údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  

 Pozemek nezasahuje žádnou svou částí do žádných zvláště chráněných oblastí, 

jako je památková rezervace, zvláště chráněné území apod.  

dě údaje o odtokových pom rech 

 Odtokové poměry v oblasti nebudou realizací navrhované stavy změněny. 

Plocha je odvodňována místním potokem a dále do Lučiny, Ostravice a Odry.  

eě údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací 

 V územním plánu obce Horní Suchá je pozemek veden jako plocha určená 

k zastavění rodinnými domy, z čehož plyne, že s navrhovanou zástavbou nevniká rozpor.   

fě údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 

 Obecné požadavky na využití území byly splněny.   

gě údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  

 Požadavky kladené územním rozhodnutím, regulačním plánem, stavebním 

povolením, zabezpečením ochrany osobních zájmů p i stavbě, požární ochrana, ochrana 

životního prost edí a podmínky na napojení technické infrastruktury byly splněny. 

hě seznam výjimek a úlevových území 

 Na ešeném pozemku nejsou žádné výjimky ani úlevová území. 

iě seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Nevznikají žádné související ani podmiňující investice.  

jě seznam pozemk  a staveb dotčených umíst ním stavby 

 Pozemky dotčené umístěním stavby jsou parcely č. 2Ř64/1; 2Ř62/1; 2Ř5ř; 2Ř5Ř; 2Ř53; 

2Ř55/2; 2ř31; 2Ř56/2; 3024/6; 2Ř56/1 a stavby č. 2Ř63, 2Ř61, 2Ř57 a 2Ř53. 
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ů.4 Údaje o stavb  

aě nová stavba nebo zm na dokončené stavby 

 Navrhovaná stavba je novostavba. 

bě účel užívání stavby 

 Stavba pro bydlení, rodinný dům pro nadstandartní počet lidí. 

cě trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

dě údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  

 Stavba není chráněna dle jiných právních p edpisů. 

eě údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 

požadavk  zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Projektová dokumentace je v souladu se stavebním zákonem 1Ř3/2006 Sb., 

vyhláškou o dokumentaci staveb 4řř/2006 Sb., vyhláškou o technických požadavcích na 

stavby 26Ř/200ř Sb., vyhláškou o obecných technických požadavcích na výstavbu 502/2006 

Sb., vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb 3řŘ/200ř Sb. a na ízení vlády o ochraně zdraví p i práci 361/2007 Sb. 

fě údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  a požadavk  vyplývajících 

z jiných právních p edpis  

 Požadavky kladené územním rozhodnutím, regulačním plánem, stavebním 

povolením, zabezpečením ochrany osobních zájmů p i stavbě, požární ochrana, ochrana 

životního prost edí a podmínky na napojení technické infrastruktury byly splněny. 

gě seznam výjimek a úlevových ešení 

 Ohledně stavby nebyly ešeny žádné výjimky ani úlevová ešení. 

hě navrhované kapacity stavby  

 

Plocha parcely:   3 615 m
2 

Zastavěná plocha:   285 m
2 

Plocha zatravněná:   3 119 m
2 

Zpevněná plocha:   211 m
2 

Plocha zast ešených venk. částí: 60,7 m
2 

Obestavěný prostor:   2 508 m
3
 

Počet uživatelů:   2 + max. 8 dětí = 10 

Užitná plocha:     236 + 128 = 364 m
2 

Počet podlaží:    2 NP 
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i)základní bilance stavby 

 Bilance médií a hmot, odpady a produktové množství emisí nejsou součástí 

bakalá ské práce.  

j) základní p edpoklady výstavby 

 Pro určení p edpokládané doby výstavby je zhotoven harmonogram, který není 

součástí bakalá ské práce. P edpokládaná doba výstavby bude asi 20 měsíců. 

           Objekt nevyžaduje žádné speciální postupy, jednotlivé práce na sebe budou 

navazovat. Stavební práce začnou vytyčením stavby geodetem, sejmutím ornice a zemními a 

výkopovými pracemi. Stávající zeleň bude zachována. Objekt bude založen na betonových 

pasech, na které se vybetonuje základové deska. Po položení hydroizolace následuje 

vyzdívání svislé konstrukce v 1. a 2. NP., konstrukce stropů a zast ešení. Po těchto 

provedených pracích se pokračuje zhotovením vnit ních p íček, TZB, povrchových úprav, 

konstrukce podlah a ostatních stavebních pracích.  

kě orientační náklady stavby 

 Orientační hodnotou stavby se zaobírá rozpočet stavby, který není součástí 

bakalá ské práce. 

 

 

 ů.5 Člen ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 

 

  SO 01   Novostavba rodinného domu 

  SO 02  Zast ešená terasa a navazující zpevněné plochy 

  SO 03   P íjezdová komunikace 

  SO 04   Vodovodní p ípojka 

  SO 05   Kanalizační p ípojka - splašková voda 

  SO 06   Plynovodní p ípojka 

  SO 07   P ípojka elektrické energie 

  SO 08  Kanalizační p ípojka – dešťová voda 

SO 09   Oplocení pozemku 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

aěcharakteristika stavebního pozemku 

 Stavební pozemek se nachází na parcele č. 2Ř55/1 v katastrálním území obce 

Horní Suchá a je definován jako orná půda, v územním plánu určen pro zástavbu rodinnými 

domy. Pozemek je mírně jihovýchodně svažitý. Dnes není pozemek prakticky využíván. 

Pozemek je zatravněný, na hranicích parcel jsou menší listnaté stromy, nenacházejí se na něm 

žádné stavební objekty. Situování objektů na parcele je ve st edu pozemku a jeji plocha tvo í 

asi 10 % stavebního pozemku. Zbylá plocha bude využita jako zahrada pro rodinu, na níž 

bude možno pěstovat zeleninu, rekreovat se i sportovat. P ístup na staveniště je ze severní 

strany, z ulice 6. Srpna.  

Na parcelu zasahuje ochranné pásmo sdělovacího vedení,  stavební objekty se v tomto 

pásmu  nenacházejí. Daný objekt se nenachází v záplavovém ani v chráněném území. Hranice 

pozemku byly vyznačeny v terénu a vytyčeny geodetem.  

K pozemku pat í věcné b emeno z izování a provozování vedení. 

běvýčet a záv ry provedených pr zkum  a rozbor   

           Nebyly provedeny žádné podrobné průzkumy, pouze vizuální prohlídka 

staveniště a okolních pozemků. Bylo provedeno terénní zamě ení a výškové body. Nachází se 

zde půda s výskytem sprašové hlíny, typ půdy je tzv. pseudoglej modální.  

Hladina podzemní vody nebyla mě ena. Radonová aktivita zde nebyla mě ená. Podle 

mapy radonového indexu se na pozemku nachází nízké až st ední radonové riziko, proto se 

v návrhu nepočítá s radonovým rizikem a nebyla navrženo žádné další protiradonové opat ení, 

než je základní hydroizolace stavby.  

cě stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

          Na pozemku se nachází bezpečnostní pásmo sdělovacího vedení, jež je pouze na 

severním okraji pozemku a navrhovaný objekt do něho nezasahuje. Jedná se o ochranné 

pásmo vedení od 1 do 35 kV se základní izolací, takže jeho ší ka je 2 m na každou stranu od 

krajního vodiče. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území  

          Pozemek se nenachází na žádném oficiálním záplavovém, ani poddolovaném území.  
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Pozemek se nachází v těsné blízkosti potoka, který se může na ja e rozvodňovat, ale 

pouze v lokálním mě ítku. Objekt je situován na východní straně pozemku, a jelikož se 

pozemek směrem k potoku snižuje, nemělo by k zaplavení dojít. 

e)vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

pom ry v území 

         Stavba se nachází v zastavěném území rodinnými domy podobných proporcí, je 

od nich dostatečně oddálena a nemá na ně žádný negativní vliv. Stavbou se odtokové 

podmínky v území nemění.  

fě požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

          Není nutné, aby byl pozemek asanován. Na pozemku se nenachází žádné 

stávající objekty, které by bylo nutno demolovat. D eviny, jež se nacházejí u severní hranice 

pozemku, se nebudou kácet, ale zůstanou jako součást navrhovaného ešení. 

gěpožadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  

určených k pln ní funkce lesa 

          Žádné požadavky nebyly stanoveny. 

hě územn  technické podmínky 

           Technická infrastruktura bude napojená na stávající technickou infrastrukturu, 

která je vedena souběžně s ulicí 6. Srpna. Napojení bude formou podzemních p ípojek a jde 

p edevším o vodovodní potrubí, p ípojky elektro NN, kanalizace a plyn. Na severní hranici 

pozemku bude vybudován sloupek s hlavním uzávěrem plynu i elektroměrovým rozvaděčem.  

iěv cné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

             Tento bod není součástí ešení v rámci bakalá ské práce.  

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Stavba se bude užívat jako stavba pro bydlení pro jednu rodinu, jež je ale 

nadstandardně velká. Místnosti jsou navrženy pro cca 10 obyvatel. V p ízemí se nachází 

obývací místnost, herna pro děti, jídelna a kuchyň, technická místnost a garáž a ještě ložnice 

pro rodiče a bezbariérový pokoj pro p ípadné handicapované dítě, o něž se budou pěstouni 

starat. V pat e se nacházejí jen soukromé pokoje dětí s p ilehlými šatnami a koupelnami. 

Pokoje pro malé děti jsou za ízeny pro dva, pokoje pro větší děti pak pro jednoho uživatele.  
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

 a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 

  Stavba byla limitována svou polohou pouze kvůli ochrannému pásmu, 

jež vede v severní části pozemku, takže nedodržuje uliční čáru, ale oddaluje se od ní. V území 

nejsou žádné zvláštní regulační p edpisy. Hlavní vstup do objektu je ze severní strany. Vstup 

na pozemek je z ulice 6. Srpna. P ed budovou je navržena p íjezdová komunikace ústící do 

garáže pro dva osobní automobily, která může sloužit i jako parkovací stání. V okolní 

zástavbě p evažují dvoupodlažní rodinné domy, z čehož návrh vychází.  

 bě architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a 

barevné ešení 

  Objekt je hmotově rozčleněn do t ech základních částí, jež tvo í ale 

jedinou stavbu. Celá stavba je zděná z POROTHERM tvárnic, plochou st echou s vnit ním 

odvodněním. Do objektu jsou vedeny čty i vstupy – Hlavní vstup, ze severní p íjezdové 

strany, vstup p es garáž, dále do skladu zahradní techniky a také vstup z terasy v jižní částí 

domu, jež je taktéž konstrukčně ešena pomocí systému POROTHERM. Celá stavba je 

omítnutá bílou fasádní barvou bez ozdob a v soklové části stavby je použito speciální sanační 

omítky, jež odpuzuje p ípadnou odst ikující vodu, ale vzhledově působí s omítkou na zbylé 

části domu naprosto identicky.  

                    St ední část domu, obdélníkového půdorysu, v níž se nacházejí hlavní 

místnosti je jako jediná dvoupodlažní. Je jednoduše bíle omítnutá, bez zdobných prvků a 

v částech, které jsou venkovní, ale zast ešené se na objektu nachází d evěný obklad 

s vodorovným jemným členěním z masivního d eva barvou teaku. Okna v celém době jsou 

ešena ze dvou částí v poměru zlatého ezu, tedy výšky 1,2 m a ší ek 1,2m nebo 0,8m. 

Západní část objektu je pouze p ízemní, nacházejí se v ní pouze garáž a sklad zahradní 

techniky nebo p ípadná dílna. Východní část objektu je stěžejní, taktéž p ízemní, ale nacházejí 

se v ní herna, kuchyň s jídelnou, z níž vede vysokými francouzskými okny p ístup na 

zast ešenou zahradní terasu, kde je dostatečný prostor pro letní stravovaní, dětské hraní nebo 

místo pro postavení dětského bazénu. Prostor terasy je taktéž obložen d evem a byl zvolen 

v této poloze nejen kvůli orientaci místností, ale také kvůli pěknému výhledu.  

  Na objektu se uplatňuje princip gradace, protože st edová část je 

vyvýšena nad obě boční. Dům je lehce asymetrický, protože boční části mají rozdílné rozměry 

i ešení oken, ale působí staticky. Na fasádě se opakují dva různé typy oken.  
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B.2.3 Celková provozní ešení 

  Dům je ešen s ohledem na témě  celodenní p ítomnost matky 

pěstounky a nejmenších dětí – kuchyně spolu s jídelnou a hernou jsou situovány na východ, 

aby během dopoledne byly dostatečně osvětleny, a z kuchyně je p ímý výhled na navrhované 

dětské h iště s houpačkami a pískovištěm na východní straně pozemku. Zádve í je ešeno 

prostorově velice velkoryse a to s ohledem na početnou rodinu, jejich společnou ranní cestu 

do školy, na počet kočárků a p ípadných vozíčků a jejich uskladnění, stejně jako uskladnění 

velkého počtu bot a zimního oblečení. Ze zádve í pak vedou ještě dve e do malého skladu, 

jehož funkce není skladovat potraviny, které se každodenně používají (ty jsou umístěny p ímo 

v kuchyni), ale je to spíše sklad pro plodiny jako jsou brambory, které rodina vypěstovala na 

zahradě, kompoty, mražené jídlo, zásoby trvanlivých potravin apod.  

Společná obývací část je oddělena posuvnými dve mi od jídelny a kuchyně, protože 

v tak velké domácnosti je p edpokládatelný větší hluk, jak z herny, tak z kuchyně a p i 

odpočinku či povídání v obývacím pokoji by byli jednotlivci rušeni.  

V p ízemí se nachází také jeden pokoj pro dítě, jež by pot ebovalo stálou péči 

pěstounů nebo bylo fyzicky handicapované, v p ímé blízkosti ložnice rodičů. Koupelna, jež se 

v p ízemí nachází je jako bezbariérová ešená a víceméně ji používá pouze handicapovaný 

jedinec a rodiče. V ložnici je uvažováno s p ípadným prostorem pro malou dětskou postýlku 

pro batole.  

P es technickou místnost, v níž se nachází pračka, sušička, prací d ez a kotel, se dá 

suchou nohou projít z garáže do objektu. Dále je v místnosti z ízen vtok v podlaze a p íruční 

sprcha, kterou se dá ve špatném počasí umýt vozík a do domu pokračovat již v čistém, aniž by 

dítě muselo p esedat.  

V garáži je dostatečný prostor pro dva osobní automobily a manipulační prostor pro 

otočení vozíku, kdyby počasí nedovolilo vystupování běžně na zpevněné ploše p ed domem. 

Na garáž navazuje sklad zahradní techniky, jež je p ístupný taktéž ze zahrady, a v němž by 

mohla být z ízena i malá dílnička apod.  

V druhém nadzemním podlaží se nachází ve východní části dva pokoje pro starší děti, 

které jsou prostorově menší, ešeny pro jednoho uživatele, ale s p ilehlou větší šatnou a 

společnou větší koupelnou. Další dva pokoje jsou navrhovány pro menší děti, které je budou 

obývat po dvou, a ke kterým p iléhá jedna společná koupelna s vanou a také jedna místnost se 

záchodem, umyvadlem a sprchovým koutem. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Stavba je jako bezbariérová ešena pouze částečně – její p ízemí a p ilehlé 

zpevněné plochy bezbariérové jsou, druhé nadzemní podlaží ne. Je to kvůli p edpokladu, že 

jedno z pěstounských dětí by mohlo být handicapováno, jak to bohužel často bývá, a to by 

mělo pokoj v blízkosti ložnice rodičů v p ízemí, v návaznosti na bezbariérovou koupelnu, 

která by víceméně sloužila během dne jemu. V technické místnosti je navržena vpusť pro 

omývání vozíku, v zádve í je dostatečné místo pro jeho odkládání. Dve e a veškeré výškové 

ešení p ízemí je pojaté taktéž jako bezbariérové.  

 

B.2.5 Bezpečnost p i užívání stavby 

 V objektu se nenachází žádné nestandartní nebezpečné za ízení, jež by mohlo 

ohrozit uživatele. 

  

B.2.6 Základní charakteristika objekt  

 a) stavební ešení 

  Objekt je dvoupodlažní s plochou st echou a zast ešenou terasou. 

Skládá se ze t ech základních částí: západní části, v níž se nachází garáž a sklad zahradní 

techniky, tato část je vzhledem k požadovaným vnit ním podmínkám méně zateplena, než je 

zbytek objektu a na podlahu je použit litý beton. St ední část domu, která je jako jediná 

dvoupodlažní, v sobě obsahuje dvouramenné schodiště a dvě šachty, jimiž jsou vedeny nejen 

svody dešťové vody z ploché st echy, ale také komínek pro odvod spalin z plynového kotle a 

kanalizace. Ve východní části objektu se nachází kuchyně s jídelnou a herna a z jižní strany se 

zde vstupuje na zast ešenou terasu, která má rozměry 10,Ř x 3,6 m. Celý objekt má rozměry 

p ibližně 26,35 x 12,6 m. Okolo celého objektu je proveden 1,2 m široký pruh chodníku, který 

svou ší kou vyhovuje míjení vozíku a chodce. P íjezdová komunikace je živičná a vede p ímo 

k vjezdu do garáže. U hranic pozemku na severní straně je vybudován zděný sloupek, v němž 

je umístěn hlavní uzávěr plynu a také elektroměrový rozvaděč. Dále je zde místo pro 

popelnici a schránku. Vstup na pozemek je z ulice 6. Srpna. 

 

 b) konstrukční a materiálové ešení 

                       Základová konstrukce je tvo ena betonovými pásy z prostého betonu 

t ídy C 20/25 a pod zděnými sloupy nesoucí zast ešení terasy jsou zhotoveny patky z téhož 

materiálu. Veškeré zdivo je tvo eno systémem POROTHERM a je použita malta pro tenké 

spáry. Na obvodové zdivo bylo použito zdivo tloušťky 400 mm, na vnit ní nosné zdi ší ky 
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300 mm a na vyzdění p íček tvárnice ší ky Ř0 mm. Sloupy nesoucí zast ešení terasy jsou 

vyzděny z plných pálených cihel 2ř0 x 140 x 65 mm. P eklady jsou taktéž použity systémové, 

POROTHERM, jak pro nadpraží oken, tak i dve í. Nad otvory větších ší ek jako jsou 

garážová vrata či prosklená francouzská okna na terasu, byly použity p eklady KP XL a dále 

na terase či jako průvlak v 2 NP byly použity železobetonové p eklady. Veškeré stropní 

konstrukce, jež se na objektu nacházejí jsou tvo eny stropem Wienerberger Porotherm 

MIAKO 23/62,5 nebo MIAKO 23/50 a POT nosníky různých délek. Schodiště je 

dvouramenné, monolitické, železobetonové o ší ce schodnice 1 200 mm. Konstrukce je 

tvo ena vyztuženým betonem t ídy C 20/25 p ímo na stavbě do bednění. Zast ešení celého 

objektu tvo í několik různých jednoplášťových nevětraných st ech s proměnlivým sklonem 

st ešních rovin, ale jednotné obvodové výšce napojení hydroizolace. St echy nad hlavními 

prostory jsou tvo eny stropem Porotherm o tloušťce 250 mm, parotěsnou vrstvou GLASTEK 

AL 40 MINERAL DEKPRIMER, zatepleny jsou izolací EPS S 100 Stabil Spádovými klíny 

200 – 360 mm a chráněny hydroizolacemi ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR a GLASTEK 30 

STICKER PLUS. Podlahy na terénu jsou nejprve zatepleny 100 mm EPS a následuje, stejně 

jako u podlah v 2 NP 50 mm tlustá skladba podlah, jež se liší podle druhu pokojů a jejich 

využití.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

                         Ke statickému posouzení stavby v rámci mé bakalá ské práce nedošlo, 

bylo však použito pouze standartních materiálů, profilů a technologických postupů a p edpisů 

p edepsaných výrobci materiálů.  

                                  Stavba je ešena tak, aby nedošlo ke z ícení její části, většímu 

p etvo ení, než je p ípustné, poškození jiných částí stavby v důsledku p etvo ení konstrukce, 

poškození v p ípadě, kdy je rozsah neúměrný původní p íčině.  

 

 B.2.7 základní charakteristika technických a technologických za ízení  

  Není součástí bakalá ské práce.  

 

 B.2.8 Požárn  bezpečnostní ešení 

  a) rozdělení stavby do požárních úseků 

  Stavba se dělí pouze na dva požární úseky – jeden je ohraničen nosnou 

zdí mezi garáží a obývací st edovou částí objektu a protipožárními dve mi v technické 

místnosti. Druhý úsek zahrnuje celý rodinný obytný dům.  



21 

 

 b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

  Není v rámci bakalá ské práce ešeno.  

 c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

  Není v rámci bakalá ské práce ešeno. 

 d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

  Vzhledem k malému rozsahu stavby se obytná část domu uvažuje jako 

jeden požární úsek. Během evakuace osob z 2 NP je počítáno i s únikem osob okny na ploché 

st echy 1 NP a dále p istavěným žeb íkem na zem.  

 e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 

  Vzdálenost navrhovaného objektu je větší, než je požadovaných 7 m od 

sousedního objektu i 2 m od garáže. Objektu je navrhován s ohledem na ochranné pásmo 

inženýrská sítě p i severní hranici pozemku a z žádné ze svých částí se nep ibližuje k hranici 

pozemku blíže než 2 m.  

 f) zajištění pot ebného množství požární vody, pop ípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnit ních a vnějších odběrných míst 

  Není v rámci bakalá ské práce ešeno. 

  g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu  

  Provedení požárního zásahu je možné, k objektu vede dostatečně široká 

p ístupová komunikace. 

 h) zhodnocení technických a technologických za ízení stavby 

  Není v rámci bakalá ské práce ešeno. 

 i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

za ízeními 

  Není v rámci bakalá ské práce ešeno. 

 j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

  V objektu se nebudou nacházet žádné výstražné ani bezpečností tabulky 

vzhledem k funkci a užívání objektu.  

 

B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 

 a) kritéria tepelně technického hodnocení 

                                          Objekt je navržen z kvalitních tepelně izolačních materiálů, jejichž 

vlastnosti vyhovují normovým požadavkům na součinitel prostupu tepla. Atika, pozední 
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věnce , podesta i základy jsou zatepleny p idanou vrstvou tepelně izolačního materiálu EPS 

nebo XPS, aby nevznikaly žádné tepelné mosty, což bylo ově eno pomocným výpočtem 

v programu AREA 2011. Vykonzolovaná st íška nad vstupem je nesena Isokorby, nosníky 

s vloženou tepelnou izolací, takže objekt je kompletně zateplen a chráněn proti nechtěnému 

úniku tepla, ale celková energetická náročnost stavby nebyla ešena. Kritéria tepelně 

technického hodnocení ani posouzení využití alternativních zdrojů energií nebylo jako součást 

bakalá ské práce ešeno.  

 b) energetická náročnost stavby 

            Celková energetická náročnost stavby nebyla jako součást bakalá ské 

práce ešena.  

 c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

  Využití alternativních zdrojů v budoucnu se u navrhovaného objektu 

nevylučuje, ale nejsou součástí bakalá ské práce.  

 

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

prost edí 

 Větrání objektu je u většiny místností ešeno okny, p irozeně. V místnostech, u 

kterých tato možnost nebyla, je navržena větrací m ížka 100 x 200 mm do prostoru šachty a 

dále je vzduch odváděn větracím komínkem na st eše. Objekt bude vytápěn kombinovaným 

plynovým turbokotlem, jež je umístěn v technické místnosti, a spaliny jsou odváděn šachtou 

do odvětrávacího komínku na st eše. Veškeré p ípojky inženýrských sítí jsou provedeny 

z ulice 6. Srpna – kanalizace, vodovod, plyn i elekt ina. U sloupku na severní hranici 

pozemku je z ízen hlavní uzávěr plynu a elektroměrový rozvaděč a v jeho blízkosti je z ízeno 

stání pro popelnici, která je v této oblasti pravidelně vyvážena specializovanou firmou. Na 

stavbu nepůsobí žádné negativní vlivy, jako nap íklad vibrace, prašnost či hluk.  

 

B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vn jšího prost edí 

 a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 

  Radonová aktivita zde nebyla mě ená. Podle mapy radonového indexu 

se na pozemku nachází nízké až st ední radonové riziko, proto se v návrhu nepočítá 

s radonovým rizikem a nebyla navrženo žádné další protiradonové opat ení, než je základní 

hydroizolace stavby. 
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 b) ochrana p ed bludnými proudy 

  Mě ení bludných proudů nebylo na pozemku provedeno, ochrana proti 

bludným proudům musí být navrhnuta specializovaným pracovníkem, proto není konkrétněji 

v rámci bakalá ské práce ešena.  

 c) ochrana p ed technickou seismicitou 

  Na ešeném pozemku ani v jeho blízkosti není vytvá ena žádná 

technická seismicita. Vzhledem k územnímu plánu obce a využití území se dá p edpokládat, 

že ani v budoucnosti se zde žádná vyskytovat nebude, proto ešení ochrany není součástí 

bakalá ské práce.  

 d) ochrana p ed hlukem 

  Na ešeném pozemku ani v jeho blízkosti není vytvá en nadměrný hluk. 

Vzhledem k územnímu plánu obce a využití území se dá p edpokládat, že ani v budoucnosti 

se zde žádný vyskytovat nebude, proto ešení ochrany proti hluku není součástí bakalá ské 

práce.  

 e) protipovodňová opat ení 

  Pozemek se nenachází na žádném oficiálním záplavovém území, a tak nejsou 

protipovodňová opat ení součástí bakalá ské práce.  

Pozemek se nachází v těsné blízkosti potoka, který se může na ja e rozvodňovat, ale 

pouze v lokálním, malém mě ítku, které stavbu neohrožuje. Objekt je situován na východní 

straně pozemku, a jelikož se pozemek směrem k potoku snižuje, nemělo by k zaplavení dojít. 

 

B.3  P ipojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

   P ípojky elektrické energie, vody, plynu i kanalizace budou realizovány 

ze severní hranice pozemku, z ulice 6. Srpna dle výkresu C. 01 Koordinační situační výkres. 

b) p ipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Voda 

Ještě p ed zahájení stavebních prací parcela bude p ipojena na ve ejný vodovod 

s pitnou vodou. P ípojka bude podzemní a bude realizována z ulice 6. Srpna, DN 200, ocel, 

19 550 mm. Vodovodní síť je provozována městem a je dostatečně dimenzovaná, takže není 

pot eba realizovat vlastní zdroje pitné vody.  
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Elektrická energie 

Pozemek bude napojen na místní rozvod elektrické energie. P ípojka bude podzemní a 

na severní hranici pozemku bude z ízen elektroměrový rozvaděč a pojistná sk íň. Navrhované 

elektrické vedení nízkého napětí bude vedeno kabelem CYKY 5Jx10, 21 Ř50 mm, napěťová 

soustava 3+N+PE TN-S / 230V / 400V. Výpočtový proud je 51 A, výpočtové zatížení je 32 

kW. 

 

Kanalizace 

Ještě p ed zahájením výstavby bude parcela napojena na místní dostatečně 

dimenzovanou kanalizační soustavu, která bude odvádět splaškovou i dešťovou vodu ve dvou 

jednotlivých p ípojkách.  P ípojky budou realizovány z ulice 6. Srpna, DN 400, plast, 20 940 

mm. 

 

Zemní plyn 

Ještě p ed zahájením stavebních prací bude parcela p ipojena na plynovod, jež vede 

souběžně s ulicí 6. Srpna a z něhož bude provedena p ípojka st edotlakého plynovodu, DN 32, 

plast, 19 570 mm, k ešenému objektu. 

 

B.4  Dopravní ešení 

 

  a) popis dopravního ešení 

                                 Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu bude provedeno 

vybudováním krátké živičné p íjezdové komunikace ze severní strany pozemku, z ulice  

6. Srpna, podrobněji je vše zakresleno ve výkresu C.1 Koordinační situační výkres. Na 5 m 

široké a 13 m dlouhé p íjezdové komunikaci bude možno i parkovat.  

  b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

   Navrhovaná komunikace vede p ímo z ulice 6. Srpna, jež tvo í hranici 

ešeného pozemku, s napojením tedy není problém. Komunikace jsou na sebe napojeny 

kolmo, v místech styku je p íjezd rozší en o nájezdové trojúhelníky.  

  c) doprava v klidu 

                                  Parkování pro pot eby rodiny je zajištěno v dvoumístné garáži, jež je 

součástí ešeného objektu, p ípadně na živičné 5 m široké p íjezdové komunikaci k objektu.  

  d) pěší a cyklistické stezky 

                                   Pěší ani cyklistické stezky nejsou na parcele ešeny. 
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B.5  ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

                             Terénní úpravy budou provedeny v rámci stavby a zakládání objektu 

v ploše navrhovaného objektu dle výkresu C. 01 Koordinační situační výkres tak, aby 

upravený terén v místech styku s navrhovaným objektem byl v rovině, ve výšce 

279,280m.n.m. a obdobně tak ve zpevněné dlážděné ploše jižní terasy. Další drobné terénní 

úpravy v rámci úprav zahrady budou ešeny až po zhotovení stavby po konzultaci 

s investorem a dle návrhu architektonického detailu této bakalá ské práce.  

  b) použité vegetační prvky 

   V rámci návrhu zahrady jako architektonického detailu této bakalá ské 

práce bylo navrhnuto osazení několika ovocných stromů, okrasných stromů i ke ů v ploše 

parcely. Dále byly navrženy užitkové ke e, popínavé rostliny atd., jejich detailnější popis a 

p esné umístění na parcele je popsáno ve výkresu č. D. 20 Detail – ešení zahrady. 

  c) biotechnická za ízení 

   Návrh biotechnických za ízení se na ešené parcele neuvažuje, proto 

není součástí bakalá ské práce.  

 

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

 

  a) vliv stavby na životní prost edí 

   Navrhovaná stavba nemá žádný negativní vliv na životní prost edí 

z hlediska nadstandartního znečišťování ovzduší, vyvozování nadměrného hluku či 

znečišťování půdy a vody. 

  b) vliv stavby na p írodu a krajinu  

   Na ešeném území se nenachází žádné chráněné d eviny, rostliny, 

památné stromy ani chránění živočichové, jež by vyžadovaly speciální zacházení s návrhem, 

aby byly zachovány ekologické vazby a funkce v krajině.  

  c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

   Stavba neleží v chráněném území Natura 2000. 

  d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího ízení nebo stanoviska 

EIA 

   Zjišťovací ízení ani stanovisko EIA nebylo s ohledem na rozsah a účel 

stavby provedeno. 
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  e) navrhovaná ochrana a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p edpisů 

   Na ešeném pozemku se nenachází žádná bezpečnostní pásma ani jiná 

omezení a podmínky ochrany z hlediska životního prost edí.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

 Vzhledem k účelu a rozsahu stavby nejsou ešeny plnění požadavků z hlediska 

ochrany obyvatelstva. 

 

B.Ř Zásady organizace výstavby 

 

 a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

  Není p edmětem bakalá ské práce. 

 b) odvodnění staveniště 

  Není p edmětem bakalá ské práce. 

 c) napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 

  Bude realizováno z ulice 6. Srpna v místech navrhované p íjezdové 

komunikace k ešenému objektu.  

 d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

  Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky.  

 e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

d evin 

  Nejsou kladeny žádné nároky na ochranu staveniště, asanace, demolice ani 

kácení d evin na ešeném pozemku.  

 f) maximální zábory pro staveniště 

  Není p edmětem bakalá ské práce. 

 g) maximální produkované množství a druhy odpadů 

  Není p edmětem bakalá ské práce. 

 h) bilance zemních prací 

  Není p edmětem bakalá ské práce. 

 i) ochrana životního prost edí p i výstavbě 

  Není p edmětem bakalá ské práce. 
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 j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpisů 

  P i montážích a stavebních pracích je nutno dodržet p edpisy pro práci ve 

výškách a nad volnou hloubkou. P ed zahájením výstavby budou všichni pracovníci 

seznámeni s p edpisy a vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Koordinátor 

bezpečnosti není vzhledem k rozsahu a účelu stavby pot ebný.  

 k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

  Stavbou nejsou dotčeny žádné z okolních staveb.  

 l) zásady pro dopravně inženýrské opat ení 

  Není p edmětem bakalá ské práce. 

 m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

  Není p edmětem bakalá ské práce. 

 n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

           Pro určení p edpokládané doby výstavby je zhotoven harmonogram, který není 

součástí bakalá ské práce. P edpokládaná doba výstavby bude asi 20 měsíců. Objekt 

nevyžaduje žádné speciální postupy, jednotlivé práce na sebe budou navazovat. Stavební 

práce začnou vytyčením stavby geodetem, sejmutím ornice a zemními a výkopovými 

pracemi. Stávající zeleň bude zachována. Objekt bude založen na betonových pasech, na které 

se vybetonuje základové deska. Spodní stavba končí položením hydroizolace a následuje 

vyzdívání svislé konstrukce v 1. a 2. NP., konstrukce stropů a zast ešení. Po těchto 

provedených pracích se pokračuje zhotovením vnit ních p íček, TZB, povrchových úprav, 

konstrukce podlah a ostatních stavebních pracích.  

 

C. Situační výkresy 

 

C.1 Situační výkres širších vztah  

  Viz výkres č. C. 04 Situační výkres širších vztahů. 

C.2 Celkový situační výkres - ůrchitektonická situace 

  Viz výkres č. C. 02 Celkový situační výkres – Architektonická situace. 

C.3 Koordinační situační výkres   

Viz výkres č. C. 03 Koordinační situační výkres. 
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D. Dokumentace objekt  a technických a technologických za ízení 

 

D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 aě Technická zpráva 

                       Objekt je dvoupodlažní s plochou st echou a zast ešenou terasou, určen 

pro rodinu s až osmi dětmi. Skládá se ze t ech základních částí: západní části, v níž se nachází 

garáž a sklad zahradní techniky, tato část je vzhledem k požadovaným vnit ním podmínkám 

méně zateplena, než je zbytek objektu a na podlahu je použit litý beton. St ední část domu, 

která je jako jediná dvoupodlažní, v sobě obsahuje dvouramenné schodiště a dvě šachty, jimiž 

jsou vedeny nejen svody dešťové vody z ploché st echy, ale také komínek pro odvod spalin 

z plynového kotle a kanalizace. Ve východní části objektu se nachází kuchyně s jídelnou a 

herna a z jižní strany se zde vstupuje na zast ešenou terasu, která má rozměry 10,Ř x 3,6 m. 

Celý objekt má rozměry p ibližně 26,35 x 12,6 m. Okolo celého objektu je proveden 1,2 m 

široký pruh chodníku, který svou ší kou vyhovuje míjení vozíku a chodce. P íjezdová 

komunikace je živičná a vede p ímo k vjezdu do garáže. U hranic pozemku na severní straně 

je vybudován zděný sloupek, v němž je umístěn hlavní uzávěr plynu a také elektroměrový 

rozvaděč. Dále je zde místo pro popelnici a schránku. Vstup na pozemek je z ulice 6. Srpna. 

Dům je ešen s ohledem na témě  celodenní p ítomnost matky pěstounky a nejmenších dětí – 

kuchyně spolu s jídelnou a hernou jsou situovány na východ, aby během dopoledne byly 

dostatečně osvětleny, a z kuchyně je p ímý výhled na navrhované dětské h iště s houpačkami 

a pískovištěm na východní straně pozemku. Zádve í je ešeno prostorově velice velkoryse a to 

s ohledem na početnou rodinu, jejich společnou ranní cestu do školy, na počet kočárků a 

p ípadných vozíčků a jejich uskladnění, stejně jako uskladnění velkého počtu bot a zimního 

oblečení. Ze zádve í pak vedou ještě dve e do malého skladu, jehož funkce není skladovat 

potraviny, které se každodenně používají (ty jsou umístěny p ímo v kuchyni), ale je to spíše 

sklad pro plodiny jako jsou brambory, které rodina vypěstovala na zahradě, kompoty, 

mražené jídlo, zásoby trvanlivých potravin apod.  

Společná obývací část je oddělena posuvnými dve mi od jídelny a kuchyně, protože 

v tak velké domácnosti je p edpokládatelný větší hluk, jak z herny, tak z kuchyně a p i 

odpočinku či povídání v obývacím pokoji by byli jednotlivci rušeni.  

V p ízemí se nachází také jeden pokoj pro dítě, jež by pot ebovalo stálou péči 

pěstounů nebo bylo fyzicky handicapované, v p ímé blízkosti ložnice rodičů. Koupelna, jež se 
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v p ízemí nachází je jako bezbariérová ešená a víceméně ji používá pouze handicapovaný 

jedinec a rodiče. V ložnici je uvažováno s p ípadným prostorem pro malou dětskou postýlku 

pro batole.  

P es technickou místnost, v níž se nachází pračka, sušička, prací d ez a kotel, se dá 

suchou nohou projít z garáže do objektu. Dále je v místnosti z ízen vtok v podlaze a p íruční 

sprcha, kterou se dá ve špatném počasí umýt vozík a do domu pokračovat již v čistém, aniž by 

dítě muselo p esedat.  

V garáži je dostatečný prostor pro dva osobní automobily a manipulační prostor pro 

otočení vozíku, kdyby počasí nedovolilo vystupování běžně na zpevněné ploše p ed domem. 

Na garáž navazuje sklad zahradní techniky, jež je p ístupný taktéž ze zahrady, a v němž by 

mohla být z ízena i malá dílnička apod.  

V druhém nadzemním podlaží se nachází ve východní části dva pokoje pro starší děti, 

které jsou prostorově menší, ešeny pro jednoho uživatele, ale s p ilehlou větší šatnou a 

společnou větší koupelnou. Další dva pokoje jsou navrhovány pro menší děti, které je budou 

obývat po dvou, a ke kterým p iléhá jedna společná koupelna s vanou a také jedna místnost se 

záchodem, umyvadlem a sprchovým koutem. 

 Stavba je jako bezbariérová ešena pouze částečně – její p ízemí a p ilehlé zpevněné 

plochy bezbariérové jsou, druhé nadzemní podlaží ne. Je to kvůli p edpokladu, že jedno 

z pěstounských dětí by mohlo být handicapováno, jak to bohužel často bývá, a to by mělo 

pokoj v blízkosti ložnice rodičů v p ízemí, v návaznosti na bezbariérovou koupelnu, která by 

víceméně sloužila během dne jemu. V technické místnosti je navržena vpusť pro omývání 

vozíku, v zádve í je dostatečné místo pro jeho odkládání. Dve e a veškeré výškové ešení 

p ízemí je pojaté taktéž jako bezbariérové.  

 Na objektu se uplatňuje princip gradace, protože st edová část je vyvýšena nad obě 

boční. Dům je lehce asymetrický, protože boční části mají rozdílné rozměry i ešení oken, ale 

působí staticky. Na fasádě se opakují dva různé typy oken. 

 bě Výkresová část 

Výkresová část dokumentace je součástí p ílohy této práce, viz výkresy 

D. 04 – D. 23. 

cě Dokumenty podrobností 

Součást p ílohy této práce, viz výkresy D.16 - D.19. 

  

D.1.2 Stavebn  konstrukční ešení 

 aě Technická zpráva 
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Zemní práce 

Vrstva ornice tl. p ibližně 100 mm bude shrnuta a uskladněna na staveništi pro další, nap . 

zahradní využití na pozemku či pro zapravování po výstavbě. Výkopy pro základy budou 

vyhloubeny strojně, a to nejčastěji do hloubky 1,3 m od úrovně původního terénu a ší ky 0,55 

m. Výkopové rýhy mohou být nezapažené, vzhledem k vhodným geologickým podmínkám 

ešeného pozemku. 

 

Základy 

Základová konstrukce je tvo ena betonovými pásy z prostého betonu t ídy C 20/25 a pod 

zděnými sloupy nesoucí zast ešení terasy jsou zhotoveny patky z téhož materiálu. Ší ka 

základového pásu je odvozena od ší ky nesoucí zdi a podrobněji je vše zakresleno v p íloze  – 

Základy – výkres č. D. 04. Základy jsou po obvodu zatepleny 100 mm širokým pásem XPS, 

jež je protažen ještě na první adu cihel. Pod nástupním ramenem schodiště a pod vnit ními 

nosnými stěnami je navržen základ taktéž z prostého betonu t ídy C 20/25. Základová deska 

je tvo ena z prostého betonu tl. 150 mm, potažena hydroizolací GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL DEKPRIMER, na níž je uloženo 100 mm tepelné izolace EPS a dále vrstvy 

jednotlivých podlah, jež jsou podrobněji rozepsány v p íloze 2 – skladby – výkres č. 1ř. 

Z důvodů vedení inženýrských sítí jsou základy zhotoveny prostupy a kvůli uzemnění jsou do 

základů vloženy zemnící pásky. Základové patky o rozměrech 500 x 500 x 1300 z prostého 

betonu jsou odizolovány proti vodě stejnou hydroizolací jako základová deska. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Veškeré zdivo je tvo eno systémem POROTHERM a je použita malta pro tenké spáry. Na 

obvodové zdivo bylo použito zdivo tloušťky 400 mm, na vnit ní nosné zdi ší ky 300 mm a na 

vyzdění p íček tvárnice ší ky Ř0 mm. Použitý materiál splňuje nároky na tepelný odpor a 

součinitelem prostupu tepla U splňuje i doporučené normové hodnoty. Sloupy nesoucí 

zast ešení terasy jsou vyzděny z plných pálených cihel 2ř0 x 140 x 65 mm. 

 

P eklady 

P eklady jsou taktéž použity systémové, POROTHERM, jak pro nadpraží oken, tak i dve í. 

Nad otvory větších ší ek jako jsou garážová vrata či prosklená francouzská okna na terasu, 

byly použity p eklady KP XL a dále na terase či jako průvlak v 2 NP byly použity 

železobetonové p eklady s výztuží dle statického výpočtu, který není součástí bakalá ské 

práce. P eklady musí být podmaltovány do roviny.  
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Stropní konstrukce 

Veškeré stropní konstrukce, jež se na objektu nacházejí jsou tvo eny stropem Wienerberger 

Porotherm MIAKO 23/62,5 nebo MIAKO 23/50 a POT nosníky různých délek. U stropu nad 

garážovým prostorem muselo být použito ztužujícího žebra. Strop v 2 NP pod p íčkami  

nemusí být nijak zvlášť vyztužován, protože p íčky mají malou ší ku. Vynášená st íška nad 

vstupem je tvo ena monolitickou betonovou deskou ztuženou ocelovou výztuží dle statického 

výpočtu, jež není součástí bakalá ské práce, a nesená je pomocí Isokorb nosníků K30-CV35-

H250 s vloženou tepelnou izolací a p erušenými tepelnými mosty. St ední část této desky, jež 

p iléhá k schodišťovému prostoru, a také část stropu u výstupního ramena téhož schodiště je 

nesena pomocí dvou POT nosníků na každé straně schodiště, mezi nimiž je vzájemně 

zhotoven armokoš s odpovídající výztuží a celá konstrukce je zmonolitněna vyztuženým 

betonem a tepelně odizolována od vnějšího prostoru Ř0 mm širokou tepelnou izolací EPS. 

V ploše stropu je provedeno několik prostupů, jež jsou podrobněji znázorněny ve výkresech  

D. 09 a D. 10. Skladba stropu je tvo ena POT nosníky, MIAKO vložkami dvou různých ší ek 

a betonovou zálivkou betonu t ídy C 20/25 s KARI sítí. Tloušťka stropní konstrukce je v celé 

ploše 250 mm. Po celém obvodu i nad vnit ními nosnými zdmi jsou zhotoveny 

železobetonové ztužující věnce, jež zajišťují horizontální tuhost celého objektu. Systém POT 

nosníků se opakuje po osových vzdálenostech 500 nebo 625 mm. Po obvodu objektu je 

v místě věnce vložena 100 mm tlustá tepelná izolace EPS, jež eliminuje tepelné ztráty 

v úrovni stropní konstrukce. Zast ešení terasy je ešeno obdobným způsobem.  

 

Schodiště 

Schodiště je dvouramenné, monolitické, železobetonové o ší ce schodnice 1 200 mm. 

Konstrukce je tvo ena vyztuženým betonem t ídy C 20/25 p ímo na stavbě do bednění. 

Nástupní rameno je op eno do základové konstrukce a podesty, jež je tvo ena 150 mm tlustou 

železobetonovou deskou vetknutou do obvodové stěny, jejíž statický výpočet, stejně jako u 

schodnice, není součástí bakalá ské práce. Výstupní rameno se opírá o podestu a strop a je 

podezděno, takže uzav ený prostor pod ním je využíván jako komora. Schodiště je opat eno 

zábradlím po obou stranách ve výšce 1 000 mm, v části tvo ené plným deskovým materiálem, 

bezpečnostním sklem. Výška jednoho schodišťového stupně je 175 mm a ší ka 2Ř0mm. 

V každém z ramen je ř schodů a celá konstrukce je obložena systémem TOPSTEP 

s nášlapnou deskou, jež je nalepena voděodolným lepidlem na vyrovnávací hliníkovou lištu, 

která je do schodnice zakotvena vrutem a hmoždinkou.  
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St ešní konstrukce 

Zast ešení celého objektu tvo í několik různých jednoplášťových nevětraných st ech 

s proměnlivým sklonem st ešních rovin, ale jednotné obvodové výšce napojení hydroizolace. 

St echy nad hlavními prostory jsou tvo eny stropem Porotherm o tloušťce 250 mm, 

parotěsnou vrstvou GLASTEK AL 40 MINERAL DEKPRIMER, zatepleny jsou izolací EPS 

S 100 Stabil Spádovými klíny 200 – 360 mm a chráněny hydroizolacemi ELASTEK 40 

SPECIAL DEKOR a GLASTEK 30 STICKER PLUS. Po obvodě mají 400 m širokou atiku 

zateplenou 100 mm širokým pruhem EPS. St íšky nad nevytápěnými části, jako je 

vykonzolovaná st echa nad vchodem, st íška nad jižní částí u skladu zahradní techniky či nad 

terasou jsou tvo eny pouze stropem Porotherm, betonovou mazaninou, jež tvo í spád a proti 

vodě jsou chráněny stejnými hydroizolacemi, jako zateplené st echy. Po obvodě jsou 

obehnány atikou z Ř0 mm širokých cihel Porotherm. Na st echu je možné vylézt pomocí 

žeb íku, jež není součástí fasády, ale jež bude pouze p istavěn v p ípadě pot eby, vzhledem 

k nízkým výškovým rozdílům mezi jednotlivými st ešními plochami.  

Svody dešťové vody, odvětrání, komínek pro odvod spalin z plynového kotle, digesto e, či 

větrací potrubí jsou na st echu vyústěny pomocí prostupů s vloženou manžetou hydroizolace a 

jejich umístění je znázorněno podrobněji ve výkrese č. D. 11. Atika je oplechována 

pozinkovaným plechem a zatékání vody za svislý okraj hydroizolace na obvodovém zdivu je 

zamezeno lemováním z pozinkovaného plechu.  

 

P íčky 

Veškeré p íčky v navrhovaném objektu jsou zhotoveny ze zdiva POROTHERM Ř PROFI. 

 

Podlahy 

Podlahy na terénu jsou nejprve zatepleny 100 mm EPS a následuje, stejně jako u podlah v 2 

NP 50 mm tlustá skladba podlah, jež se liší podle druhu pokojů a jejich využití. V některých 

místnostech bylo navrženo 10 mm keramické dlažby, 5 mm lepícího tmelu, 35 mm betonové 

roznášecí mazaniny a separační vrstvy, v jiných místnostech pouze 50 mm betonové 

mazaniny a separační vrstvy a často Ř mm laminátové podlahové krytiny, 6 mm tlumící 

podložky, betonová mazanina 35 mm, kročejová izolace polyuretanová 6 mm a separační 

vrstva. Barevná specifikace povrchů bude up esněna investorem. Podrobný výpis skladeb 

podlah je ve výkrese č. D. 1ř Výpis skladeb. 
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Hydroizolace, parozábrany, separační vrstvy 

Hydroizolace 

Jako izolace proti zemní vlhkosti byl použit modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL DEKPRIMER, který se natavuje na podklad a vytahuje do výšky první 

ady tvárnic.  

Hydroizolace ploché st echy byla navržena systémem DEKROOF, tedy první vrstvou 

hydroizolace GLASTEK 30 STICKER PLUS a následně ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. 

Separační vrstva 

Jako separační vrstva je použita fólie DEKSEPAR. 

Parotěsná vrstva  

Jako parotěsná vrstva je použita izolace GLASTEK AL 40 MINERAL DEKPRIMER. 

  

Tepelné, zvukové a kročejové izolace 

Jako tepelná izolace je nejčastěji použit EPS 100 S STABIL, v úrovni atik, železobetonových 

věnců, základové desky, schodišťové podesty. Na zateplení základů byl použit nenasákavý 

XPS taktéž v tloušťce 100 mm. K odizolování vykonzolované st íšky nad vchodem byly 

použity nosníky Isokorb s p erušeným tepelným mostem a tepelnou izolací tl. Ř0 mm.  

Jako zvuková a kročejová izolace v podlaze 2 NP byla použita polyuretanová podložka tl. 6 

mm se speciálními izolačními vlastnostmi. Zvuková izolace instalačních p edstěn ze 

sádrokartonů pro svody dešťové vody ze st ech je minerální vlna, jíž jsou vyplněny prostory 

okolo svodu.  

 

Omítky 

Veškeré vnit ní omítky jsou bílé, hladké, jemné štukové omítky Baumit posléze opat eny 

nátěrem o barevném odstínu, jež bude konzultován s investorem.  

Na fasádě byly uplatněny zejména fasádní bílé omítky Baumit a v části soklového zdiva, 300 

mm nad terénem je použita sanační bílá omítka Baumit, která je vodoodpudivá, proti p ípadné 

odst ikující vodě p i dešti, její vnější vzhled je však zcela identický s obyčejnou fasádní 

omítkou.  

 

 

Dlažby 

Veškeré vnit ní dlažby a obklady budou vybrány dle požadavků investora. Obklady se 

nacházejí do výše 1 Ř00 mm ve všech koupelnách a WC, dále je obklad v technické místnosti 
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a kuchyni. Dlažba na podlaze je uvažována tloušťky 10 mm, což je nadstandartní tloušťka a 

p ípadné užší dlažby vybrané investorem budou dorovnány do roviny podlahy betonovou 

podkladní mazaninou.  

 

Truhlá ské výrobky 

 

Dve e 

Všechny dve e použité v domě jsou d evěné – interiérové dve e jsou zárubňové, vyrobené na 

zakázku firmou Sapeli a otvory pro osazení dve í jsou dělány dle jejich požadavků. U 

hlavních vstupních dve í a dve í do garáže byly použity d evěné zárubně. Dve e P4 mezi 

technickou místností jsou navrženy protipožární, oddělují tak dva požární úseky. Všechny 

dve e jsou barvy teaku, dýhové, některé částečně zasklené glazovaným sklem v celkovém 

počtu 25 ks plus garážová vrata sekční firmy LOMAX s vnit ními nerezovými lištami a bez 

prolisu.  

 

Okna 

Jedná se o d evěná Eurookna s dvojskly, v barvě teaku. Okna jsou otvíravá nebo otvíravá a 

sklopná zároveň. Na terasu jsou navržena vysoká francouzská čty dílná okna s jednou 

otvíravou částí sloužící pro vstup na zahradu. Vnit ní parapety jsou 2Ř0 mm široké, dále 

specifikovány investorem. Celkový počet oken je 22 ks. 

 

Zámečnické výrobky 

Pouze vnit ní schodišťové zábradlí je opat eno na míru zámečníkem vyrobeným zábradlím. 

Jedná se o ocelovou konstrukci, jež nese d evěné madlo ve výši 1 000 mm a ochrannou desku 

z bezpečnostního skla.  

 

Klempí ské výrobky 

Veškeré vnější parapety na objektu jsou navrženy z taženého eloxovaného hliníku tl. 2 mm 

různých délek. Oplechování atik je provedeno z pozinkovaného plechu p írodní barvy o  

tl. 0,55 mm a lemování svislé části hydroizolace p i jejím napojení ze st echy na svislou 

obvodovou zeď 2 NP je provedeno taktéž pozinkovaným plechem. 
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Vytápění a větrání místností 

 

Vytápění 

Vytápění objektu bude pomocí kombinovaného plynového turbokotle umístěného v technické 

místnosti objektu. P ípojka plynu bude provedena z ulice 6. Srpna. 

 

Větrání 

Většina místností v objektu je odvětrána p irozeně, okny. V místě kuchyňské linky je navržen 

prostup stropem pro umístění digesto e. V místnostech, jež nemohly být odvětrány p irozeně 

jsou navrženy větrací m ížky o rozměrech 100 x 200 do prostorů šachet, které ústí do 

větracího komínku na st eše.  

 

Venkovní úpravy 

Podél celého objektu jsou navrženy chodníky z dlažby COTTO ARRONATO a plných 

pálených cihel v ší ce 1 200 mm. V prostoru terasy je navržena vydlážděná plocha, která je 

blíže specifikovaná v kladečském plánu a detailu této bakalá ské práce P íloha – Detail dlažby 

terasy – D. 21, a která je dilatována po úsecích 5,4 x 6m. P íjezdová cesta k objektu je 

živičná, široká 5 000 mm určená i k parkovacímu stání a manipulaci s vozíkem. Celý 

pozemek je upravován dle architektonického návrhu a detailu této bakalá ské práce.  

 

  bě Podrobný statický výpočet 

   Není součástí bakalá ské práce.  

  cě Výkresová část  

Výkresová část dokumentace je součástí p ílohy této práce, viz 

výkresy č. D. 04 – D. 23. 

D.1.3 Požárn  bezpečnostní ešení 

  Není součástí bakalá ské práce.  

D.1.4 Technika prost edí staveb 

  Není součástí bakalá ské práce.  

 

D.2 Dokumentace technických a technologických za ízení 

 Není součástí bakalá ské práce.  
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E. Dokladová část 

 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objekt  zpracované podle jiných právních 

p edpis  

 Nejsou ešeny v rámci mé bakalá ské práce.  

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

 Není ešen v rámci mé bakalá ské práce.  
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5. ZÁV R 

 

Cílem mé práce bylo navrhnout dům v obci Horní Suchá, v němž by se pohodlně 

bydlelo velké pěstounské rodině s až osmi dětmi. P i jeho ešení jsem vycházela z 

p edpokladů o fungování domácnosti, o vazbách mezi obyvateli i o denním režimu rodiny a 

snažila se návrh domu tomuto co nejvíce p izpůsobit tak, aby dům rodině co nejvíce 

vyhovoval, zjednodušoval rodičům péči o děti a zároveň dětem nabízel možnosti společného 

vyžití, hraní i vlastního soukromí. Dům se plně p izpůsobuje pot ebám rodiny, jak ke 

každodenním, tak i k občasným aktivitám a snaží se všem obyvatelům zp íjemnit pobyt 

v něm.  

 

P ízemní část jsem navrhla bezbariérovou, aby byla rodina schopna se starat i o 

handicapované dítě, které spolu s rodiči obývá tuto část domu, kde se nacházejí hlavně 

společenské místnosti, herna a technické místnosti s garáží v návaznostech, jež odpovídají 

p edpokladům o provozu domácnosti, tedy o dopolední p ítomnosti malých dětí a matky 

pěstounky, společnému prostoru pro děti i ke společnému setkávání, propojení garážové části 

p es technickou místnost se sprchou do obytné části i bezbariérové koupelně a pokoji. V 

prvním pat e objektu jsou umístěny pouze jednotlivé pokoje dětí s p ilehlými koupelnami a 

šatnami.  

 

Stejně tak i návrh zahrady, jako ešení architektonického detailu v rámci mé práce, 

jsem pojala stejným způsobem. Zahrada je z větší části ešena prakticky, k pěstování zeleniny 

či ovocných stromů, ale i jako okrasná či odpočinková zahrada, která zároveň nabízí 

dostatečný prostor pro hry a zábavu dětí, jak mladších dětí na h išti či terase, tak pro hry a 

scházení těch starších s kamarády. Uspo ádání jednotlivých funkcí a návazností v zahradě 

bylo zvoleno tak, aby rodině co nejvíce vyhovovala, ale zároveň i p íjemně vypadala.  

 

 

 

Pod kování 

Chtěla bych velice poděkovat vedoucí mé bakalá ské práce, paní Ing. arch. Evě  

Špačkové, Ph.D., za její čas, ochotu a trpělivost, za praktické rady a post ehy i za její 

optimistický a vlídný p ístup. Rovněž děkuji panu Ing. Pavlu Vlčkovi, Ph.D. za jeho čas, rady 

a odborné vedení mé práce.  
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