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1.! Cílem bakalá!ské práce je ov!"ení schopností studenta navrhnout a profesionáln! zpracovat projekt malé stavby na 

úrovni dokumentace ke stavebnímu povolení.  

2.! Tématem bakalá!ské práce je projekt rodinného domu pro rodinu se dv!ma d!tmi na konkrétním míst! dle zadání 
vedoucího práce, s d#razem na kontext a individualitu zpracovatele p"i zohledn!ní po$adavk# na nízkou energetickou 
náro%nost. Velikost rodinného domu by m!la odpovídat obvykl&m nárok#m %esk&ch klient#, cena cca 10-15 mil. K%. 

3.! Rozsah práce: 

4.1. Návrh stavby (studie objektu) 

•! situace 'ir'ích vztah# (1:2000 – 1:5000) 
•! idea návrhu / konceptu - grafické znázorn!ní  
•! architektonická situace se základní rozvahou o vyu$ití pozemku (1:200) a s!pohledem na st"echu 
•! v'echny p#dorysy se za"ízením místností, popisem a v&m!rami (1:100) 
•! 2 "ezy (1:100), prokazující v&'kové uspo"ádání stavby a její vztah ke konfiguraci pozemku, ev. k!sousedním 
stavbám 
•! v'echny pohledy (1:100), alespo( dva musí ukázat kontext stavby s!okolní zástavbou %i terénní konfigurací 
•! prostorové zobrazení (z!normálního horizontu, ideáln! zákres do fotografie) 
•! prostorové zobrazení, dokumentující vztah mezi n!kter&m z!hlavních vnit"ních prostor a pozemkem 
(zahradou) 

•! nadhledová axonometrie objektu v!kontextu s!pozemkem 

4.2. Vybrané "ásti projektu v!úrovni DSP (DPS) 

Pr#vodní a souhrnná technická zpráva ve struktu"e dle P"íl. %.4 %i 5 Vyhl. 62/2013!Sb. (O dokumentaci staveb) dle 
zadání. Ve zpráv! budou zohledn!ny m.j. vyhl. MMR 268/2009 (OTP) a MMR 398/2009 (OTP BBUS), v!p"ípad! parcely 
v Praze rovn!$ Pra$ské stavební p"edpisy. Zpráva bude popisovat %ásti, které student "e'í, ostatní kapitoly budou 
pouze nadepsány. 

Koordina%ní situace - hranice a %ísla parcel, odstupy, rozm!ry, v&'kové kóty, napojení na sít! (vyzna%it napojovací 
body, odd!lit p"ípojky a vnit"ní instalace), napojení na komunikace, zpevn!né plochy, ostatní objekty (reten%ní 
nádr$e, vsakovací objekty, venkovní %ásti tepeln&ch %erpadel,..), stávající a navr$ená zele(, oplocení, vztah základní 
v&'kové kóty (±0) k!nadmo"ské v&'ce.. 

P#dorys jednoho základního podla$í (1:100 – 1:50) s!detailem jednostup(ového projektu 

1 )ez (1:100 – 1:50) s detailem jednostup(ového projektu 

Stavebn! - architektonick& detail  – v&"ez pohledu a svisl& "ez pr#%elím ve stejném míst!, v!m!". cca 1:20. Pohled 
zachytí konkrétní materiály, jejich barevnost, strukturu a rozm!ry, v%etn! oplechování, prvk# zábradlí, skute%n&ch 
profil# oken a dve"í atd. )ez musí zobrazit kontakt stavby s!terénem v!míst! v&stupu z!interiéru, "e'ení parapet# a 
nadpra$í, ulo$ení strop#, atiku %i okraj konstrukce st"echy, ev. i "e'ení balkonu %i terasy, v'e s ohledem na vedení 
izolací, oplechování, pr#b!h obkladov&ch prvk#, prov!trávání fasády, "e'ení kotvení zábradlí atd.. 

Energetick& koncept budovy, zpracovan& dle vzoru p"ílohy zadání. Po$adavek na spln!ní standardu BTNSE. 
Samotné po$adavky, které BTNSE musí spl(ovat, jsou definované ve vyhlá'ce %.!78/2013!Sb., o!energetické 
náro%nosti budov, ve zn!ní pozd!j'ích p"edpis#. 

4.3. Ostatní povinné "ásti projektu: 

Konstruk%ní schéma (1:200) s!vyzna%ením svisl&ch nosn&ch konstrukcí, pnutí stropních desek a konzolí a 
s!konceptem zalo$ení stavby. Schéma lze zpracovat i formou axonometrie, p"ípadn! „od ruky“. 

Profese: Projekt profesí není sou%ástí BPAA! 

Student musí p"esto prokázat jasn& koncept a reálnost "e'ení technického vybavení v návrhu RD. To dokládá jeho 
popisem v!souhrnné technické zpráv! a zakreslením vybran&ch %ástí technického vybavení do slep&ch p#dorys#.  

V&kresová %ást bude obsahovat v'echny slepé p#dorysy RD, do kter&ch budou souhrnn! zakresleny v'echny hlavní 
sou%ásti technického vybavení - odli'nou barevností: 

Elektroinstalace (%ervená):   umíst!ní hlavního rozvad!%e 

Spla'ková a de'*ová kanalizace (hn!dá):  pozice stoupacích potrubí 

Vodovod (tmav! modrá):   pozice stoupacích potrubí 

Vytáp!ní (oran$ová):     zdroj tepla, schematicky znázornit i koncové prvky 

       vytáp!ní, které mají vliv na prostorové "e'ení interiéru 

       (nap". otopná t!lesa) 

Vzduchotechnika (sv!tle modrá):   pozice stoupacích potrubí   

Pozn. Nekreslí se: vodorovné rozvody, koncové prvky elektro, ZTI, VZT, jako nap". vypína%e, svítidla, zásuvky, 
vodovodní baterie, odpady apod.; technologie bazén# a jezírek (kreslí se pouze prostory pro tyto technologie na 
základ! znalosti jejího konceptu). 

)e'ení techniky prost"edí staveb budou slovn! popsána v!p"íslu'n&ch %ástech Zprávy (viz. 4.2. této informace). 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název práce:  Rodinný dům Lipence

Vypracoval:   Matouš Koudelka
    koudelkamat@seznam.cz
    +420 603 335 550

Vedoucí práce:   Ing. Arch. Jaromír Kročák

Škola:    ČVUT - Fakulta stavební 
    Thákurova 7
    166 29 Praha 6

Katedra:   K129

Školní rok:   2021/2022

ANOTACE:
Předmětem bakalářské práce je návrh a projekt rodinného domu na pozemku          
v Lipencích v lokalitě Na Lhotkách pro čtyřčlennou rodinu. Zadáním práce je            
vytvoření projektu v rozsahu architektonické studie se zadáním dílčích technic-
kých úloh na úrovni dokumentace pro stavební povolení.

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout rodinný dům, který využívá potenciál     
pozemku a poskytuje komfort a soukromí jeho obyvatelům. Důraz je kladen na     
propojení interiéru s exteriérem a na zachování a zdůraznění výhledů na pražské 
panorama. Racionální kompaktní hmota objektu nenásilně vstupuje do současné 
zástavby a snaží se co nejméně zatěžovat životní prostředí.  

ABSTRACT:
The subject of the bachelor thesis is to design a family house for a family with     
two kids in Prague district Lipence. The assignment of the work is to create related 
documentation for a family house at the level of an architectural study and it‘s 
selected parts of the technical documentation for construction.

The aim of my bachelor thesis is to design a family house that exploit the potencial 
of the site, provides comfort and privacy to it‘s inhabitants. Emphasis is on             
connecting the interior with the exterior and on preserving and accenting              
the views of the Prague skyline. The rational compact mass of the building           
non-violently enters the current development and tries to be enviromentally        
friendly.

STAVEBNÍ PROGRAM:

Investory rodinného domu jsou manželé se dvěma syny ve věku 10 a 16 let.

Otec (44) je výtvarník, převážně tvořící doma a proto by rád uvítal samostatný 
ateliér s výhledem. Mezi jeho záliby patří cyklistika a četba. Rád tráví čas          
se svými dětmi na zahradě a v přírodě.

Matka (45)  je právnička pracující v Praze. Nerada pracuje doma a nevyžaduje 
samostatnou pracovnu. Doma se ráda věnuje zahradničení. Matka je               
zastánkyně ekologického a udržitelného způsobu žití, který by ráda promítla    
i do návrhu rodinného domu.

Syn (10) je sportovně založen. Věnuje se skateboardingu a rodiče ho často 
vozí do Prahy.  Navštěvuje základní školu v Lipencích, kam chodí pěšky.

Syn (16) navštěvuje gymnázium v Praze. Mezi jeho záliby patří hraní                 
počítačových her a rád by se do budoucna věnoval informatice.

Investoři požadují propojení vnitřních prostor se zahradou, funkční dělení 
domů do zón a jejich blízké propojení. Investor si dále přál samostatný pokoj 
pro hosty, který v budoucnu může být využit jako samostatná garsonka. 
Rodina ráda tráví čas venku, proto si přála zastřešenou terasu s návazností      
na vnitřní prostory. Rodina vlastní dva osobní automobily, pro které si přeje  
garážové stání.
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Zadaný pozemek se nachází na jižním okraji Prahy v městské části Lipence v lokalitě       
Na Lhotkách. Lipence leží na pravém břehu řeky Berounky. Na severovýchodě a východě 
sousedí s pražskou Zbraslaví. V současné době v Lipencích žije přes dva tisíce obyvatel 
a díky dopravní dostupnosti a klidnému prostředí se lokalita stává stále oblíbenější. 
Pozemek se svažuje směrem na sever. Předností lokality je klidné prostředí a výhled      
na pražské panorama. V okolí parcely se nachází individuální rodinné domy.

Koncept a architektonické řešení

Hlavní kocepční myšlenka rodinného domu spočívá ve vytvoření racionální kompaktní 
hmoty objektu, která nenásilně vstupuje do současné zástavby a snaží se co nejméně 
zatěžovat životní prostředí. Důraz je kladen na propojení interiéru s exteriérem                
a na zachování a zdůraznění výhledů na pražské panorama. 

Tvarové řešení využívá svažitosti pozemku, do kterého je umístěna tvarově                      
jednoduchá hmota.  Do svahu je zakomponován suterén, ve kterém je umístěno        
technické zázemí. Nadzemní podlaží využívá návaznosti na jižní zahradu s krásným 
výhledem. Suterén a první nadzemní podlaží jsou odskokem na fasádě objemově            
i barevně odděleny a zdůrazňují rozdílné využití i rozdílný konstrukční systém.

Objekt je situován v severovýchodní části pozemku pro zachování velké rozlohy              
jihozápadní zahrady. Zahrada je obklopena živým plotem a od okolních objektů          
odcloněna navrženou zelení, která dodává obyvatelům domu pocit soukromí.                          
V jihovýchodní části pozemku je umístěn sklad zahradního náčíní.

STAVEBNÍ PROGRAM:

Investory rodinného domu jsou manželé se dvěma syny ve věku 10 a 16 let.

Otec (44) je výtvarník, převážně tvořící doma a proto by rád uvítal samostatný 
ateliér s výhledem. Mezi jeho záliby patří cyklistika a četba. Rád tráví čas          
se svými dětmi na zahradě a v přírodě.

Matka (45)  je právnička pracující v Praze. Nerada pracuje doma a nevyžaduje 
samostatnou pracovnu. Doma se ráda věnuje zahradničení. Matka je               
zastánkyně ekologického a udržitelného způsobu žití, který by ráda promítla    
i do návrhu rodinného domu.

Syn (10) je sportovně založen. Věnuje se skateboardingu a rodiče ho často 
vozí do Prahy.  Navštěvuje základní školu v Lipencích, kam chodí pěšky.

Syn (16) navštěvuje gymnázium v Praze. Mezi jeho záliby patří hraní                 
počítačových her a rád by se do budoucna věnoval informatice.

Investoři požadují propojení vnitřních prostor se zahradou, funkční dělení 
domů do zón a jejich blízké propojení. Investor si dále přál samostatný pokoj 
pro hosty, který v budoucnu může být využit jako samostatná garsonka. 
Rodina ráda tráví čas venku, proto si přála zastřešenou terasu s návazností      
na vnitřní prostory. Rodina vlastní dva osobní automobily, pro které si přeje  
garážové stání.

RODINNÝ DŮM LIPENCE
AUTOR: MATOUŠ KOUDELKA

ADRESA: PRAHA -LIPENCE, ČESKÁ REPUBLIKA
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Celá dispozice a uspořádání domu je řešeno                
s důrazem na zachování kompaktního tvaru. Hlavní          
pobytová místnost je v jižní části těsně spjata             
s terasou a skrze ní poskytuje zážitek přímého        
propojení s exteriérem a umožňuje vytvoření      
průhledů napříč objektem. Pobytové místnosti jsou 
orientovány směrem na jih se vstupem na terasu 
stíněnou bioklimatickou pergolou. V interiéru             
v nadzemním podlaží je na stěnách a stropech       
viditelný CLT panel jako odraz použitého                    
konstrukčního systému. 

Konstrukční řešení

Nosné konstrukce a strop v suterénu jsou               
zhotoveny z monolitického betonu. Důležitým 
požadavkem investorů bylo vytvoření zdravého 
vnitřního prostředí a šetrný přístup k životnímu 
prostředí. Z toho důvodu byla jako nosná                 
konstrukce nadzemního podlaží zvolena masivní 
dřevostavba z CLT panelů. Dům se snaží co nejlépe 
využívat solární zisky, proto je na jižní terase       
umístěna biopergola s otočnými lamelami. 

Objekt je vybaven rekuperační větrací jednotkou      
a tepelným čerpadlem země-voda využívající    
energii z hlubinných vrtů. Na střeše objektu jsou          
umístěny solární panely s východo-západní            
orientací pro efektivnější zisky v době největší    
spotřeby. Efektivita systému je zlepšena umístěním             
akumulačních baterií do technické místnosti.

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

SOUKROMÁ ČÁST

TERASASPOLEČENSKÝ PROSTOR

KOMUNIKAČNÍ PROSTOR

SAMOSTATNÁ 
OBYTNÁ JEDNOTKA
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ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
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AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
KE ŠTĚRKOVNĚ

TJ SOKOL LIPENCE

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
NA LHOTKÁCH

VYSÍLAČE

500 150 300 m

ŘEŠENÝ POZEMEK

ZBRASLAV - BÁNĚ

DÁLNICE D4

10 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ M 1:5000
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KOMPAKTNÍ TVAR  OBJEKTU

JEDNODUCHÝ OBJEM ZASAZEN DO SVAHU VE SMĚRU VRSTEVNIC

PROPOJENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR

OBJEMOVÉ ODDĚLENÍ HMOT VYTVOŘENÍ TERASY A NÁVAZNOSTI NA ZAHRADU VYUŽITÍ VÝHLEDŮ A PRŮHLEDU PŘES OBYTNÝ PROSTOR

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

FUNKČNÍ ROZDĚLENÍ

KOMUNIKAČNÍ PROSTORY

SOUKROMÁ ČÁST

TERASA

SPOLEČENSKÝ PROSTOR

KOMUNIKAČNÍ PROSTOR

SAMOSTATNÁ OBYTNÁ JEDNOTKA



20 6 12 m

PROSTOR PRO ODPADY

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

SOLÁRNÍ PANELY

OPĚRNÁ ZEĎ

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZAHRADNÍ SKLAD

12 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE M 1:200
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10 3 6 m



14 PŮDORYS 1.NP M 1:75
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10 3 6 m



15M 1:75 ŘEZ A-A
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10 3 6 m 



16 ŘEZ B-B M 1:75
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10 3 6 m 
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19M 1:75 SEVERNÍ POHLED
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10 3 6 m



20 JIŽNÍ POHLED M 1:75
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10 3 6 m



21M 1:75 ZÁPADNÍ POHLED
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10 3 6 m



22 VÝCHODNÍ POHLED M 1:75
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10 3 6 m
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26 VIZUALIZACE EXTERIÉRU 4
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Datum: 5/2021 

Vypracoval: Matou! Koudelka 

Konzultant: Ing. arch. Jaromír Kro"ák 

Akce: Rodinn# d$m Lipence 

A.!PR!VODNÍ ZPRÁVA 
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A.1.!  Identifika!ní údaje 
 

A.1.1.! Údaje o stavb" 
a)! název stavby:   Rodinn! d"m Lipence 
b)! místo stavby:   Jílovi#$ská, Praha – Lipence 155 31 

k.ú. Lipence, p.%. 2370/13 

c)! p&edm't dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební povolení  
na akci: rodinn! d"m Lipence, &e#í novostavbu 

 rodinného domu   

A.1.2.! Údaje o stavebníkovi 
Objednatel:   (VUT       

     Thákurova 2077/77     
     166 29 Praha 6 

A.1.3.! Údaje o zpracovateli spole!né dokumentace 
Zhotovitel PD:  Matou# Koudelka     

     )vermova 86      
     Horní Planá 382 26     
     tel. 603!335!550      
     e-mail: koudelkamat@seznam.cz 

A.2.! #len"ní stavby na objekty a technická a technologická  
za$ízení 
SO.01  Objekt rodinného domu 
IO.01  Zpevn'né plochy 
IO.02  Rozvod vody 
IO.03  Rozvod spla#kové kanalizace 
IO.04  Rozvod de#$ové kanalizace 
IO.05  Kabel NN 
IO.06  Akumula%ní nádr* na de#$ovou vodu 
IO.07  Teplené %erpadlo se zemními vrty 
IO.08  Solární panely s!baterií a p&íslu#enstvím 
IO.09  Kone%ná úprava terénu 
 

A.3.! Seznam vstupních podklad% 
!

-! Zadání bakalá&ské práce 
-! Katastrální mapa 
-! Územn' analytické podklady 
-! Stávající sít' infrastruktury 
-! Georeport 
-! Fotodokumentace parcely 
-! Stavební zákon a p&íslu#né normy a p&edpisy 
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Vypracoval: Matou! Koudelka 
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B.1.! Popis území stavby 
 

B.1.1.! Údaje o stavb! 
 

a)! charakteristika území a stavebního pozemku, zastav!né území a nezastav!né 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní vyu"ití a 
zastav!nost území 
Pozemek se nachází v!katastrálním území Lipence, Praha 16. Jedná se o parcelu  
#. 2370/13. Stavební pozemek má rozlohu 1593 m3. Na pozemku se v!sou#asnosti 
nenachází "ádná stavba ani vysoká zele$. Terén je sva"it% a stoupá sm!rem 
k!jihu s!p&ev%'ením p&ibli"n! 3,5 m. Nov! navrhovaná stavba je v!souladu s!okolní 
zástavbou. P&íjezdová cesta je na severní stran!. Na západ! je pozemek 
ohrani#en druh%m navrhovan%m stavebním pozemkem. Na jihu a v%chod! je 
louka. 
 

b)! údaje o souladu stavby s územn! plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, v#etn! informace o vydané územn! plánovací dokumentaci 
Návrhové území je klasifikováno jako NL/OB-a – louky a pastviny/funk#ní vyu"ití 
#ist! obytné. Návrh po#ítá s!územním rozhodnutím, kde je toto území ur#eno 
jako územní rezerva. 

 
c)! informace o vydan%ch rozhodnutích o povolení v%jimky z obecn%ch po"adavk( 

na vyu"ívání území 
Díky charakteru stavby, objekt nevy"aduje povolení v%jimky z!obecn%ch 
po"adavk( na vyu"ívání území. 
 

d)!  informace o tom, zda a v jak%ch #ástech dokumentace jsou zohledn!ny 
podmínky závazn%ch stanovisek dot#en%ch orgán( 
Není p&edm!tem projektové dokumentace. 

 
e)! v%#et a záv!ry proveden%ch pr(zkum( a rozbor( - geologick% pr(zkum, 

hydrogeologick% pr(zkum, stavebn! historick% pr(zkum apod. 
Byl proveden b!"n% pr(zkum a fotodokumentace dot#ené lokality. V!&e'eném 
území nebyl proveden hydrogeologick%, geologick% ani stavebn! historick% 
pr(zkum. Není p&edm!tem projektové dokumentace. 

 
f)!  ochrana území podle jin%ch právních p&edpis( 

V!jihov%chodním rohu pozemku se nachází ochranné pásmo 50 m od hranice 
lesa.  

 
g)! poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v!záplavovém, poddolovaném, #i jinak ohro"eném území. 
 

h)! vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom!ry v!území 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Dojde ke 
krátkodobému vlivu díky probíhající stavb! objektu. Provoz stavby nep&edstavuje 
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zhor!ení "ivotního prost#edí v!dané lokalit$. Stavbou se v%razn$ nezm$ní 

odtokové pom$ry v!okolí. De!&ová voda ze st#ech bude zachycována 

v!akumula'ní nádr"i a 'ást zp$tn$ vyu"ívána, zbytek bude vsáknut vsakovacím 

t$lesem p#ímo na pozemku. 

 

 

i)! po"adavky na asanace, demolice, kácení d#evin 

Není nutno provád$t bourací práce ani kácení stávajících strom(. 

 

j)! po"adavky na maximální do'asné a trvalé zábory zem$d$lského p(dního fondu 

nebo pozemk( ur'en%ch k pln$ní funkce lesa 

Nebude pot#eba nov$ zastav$nou plochu vyjímat ze zem$d$lského p(dního 

fondu. Stavba se nenachází na pozemcích ur'en%ch k!pln$ní funkce lesa. 

 

k)! územn$ technické podmínky - zejména mo"nost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, mo"nost bezbariérového p#ístupu k navrhované 

stavb$ 

Vjezd na pozemek je zaji!t$n ze severní strany z!navrhované ve#ejné 

komunikace. Objekt není navr"en jako bezbariérov%. Novostavba bude p#ipojena 

pomocí nov$ zbudovan%ch p#ípojek na ve#ejné uli'ní rozvody kanalizace, 

elekt#iny a vodovodu.   

 

l)! v$cné a 'asové vazby stavby, podmi)ující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá v$cnou ani 'asovou vazbu na provád$ní okolních staveb. Stavba 

bude uskute'n$na v!jedné etap$. Nebude pot#eba provád$t p#elo"ku 

in"en%rsk%ch sítí ani jiné související 'i podmi)ující investice. 

 

m)!seznam pozemk( podle katastru nemovitostí, na kter%ch se stavba umís&uje a 

provádí 

parcela '. 2370/13– orná p(da 

 

n)! seznam pozemk( podle katastru nemovitostí, na kter%ch vznikne ochranné nebo 

bezpe'nostní pásmo 

*ádné pozemky. 

 

B.2.! Celkov! popis stavby 
 

B.2.1.! Základní charakteristika stavby a jejího u"ívání 
 

a)! nová stavba nebo zm$na dokon'ené stavby; u zm$ny stavby údaje o jejich 

sou'asném stavu, záv$ry stavebn$ technického, p#ípadn$ stavebn$ historického 

pr(zkumu a v%sledky statického posouzení nosn%ch konstrukcí 

Jedná se o novostavbu. 

 

b)! ú'el u"ívání stavby 

Stavba slou"í pro bydlení. 

!
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c)! trvalá nebo do!asná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d)! informace o vydan"ch rozhodnutích o povolení v"jimky z technick"ch po#adavk$ 

na stavby a technick"ch po#adavk$ zabezpe!ujících bezbariérové u#ívání stavby 

Pro stavbu není pot%eba povolení v"jimky z!technick"ch po#adavk$ na stavby. 

Stavba nepodléhá podmínkám stanoven"ch ve vyhlá&ce !. 398/2009 Sb.,  

o obecn"ch technick"ch po#adavcích zabezpe!ujících bezbariérové u#ívání 

staveb. 

 

e)! informace o tom, zda a v jak"ch !ástech dokumentace jsou zohledn'ny 

podmínky závazn"ch stanovisek dot!en"ch orgán$ 

Není p%edm'tem projektové dokumentace. 

 

f)! ochrana stavby podle jin"ch právních p%edpis$ 

V!jihov"chodním rohu pozemku se nachází ochranné pásmo 50 m od hranice 

lesa.  

 

g)! navrhované parametry stavby - zastav'ná plocha, obestav'n" prostor, u#itná 

plocha, po!et funk!ních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastav'ná plocha: 279,3 m
2 
(zastav'nost 17,5%) 

Obestav'n" prostor: 1200,9 m
3 

U#itná plocha: 314,6 m
2  

 

Po!et podla#í: 2 

Po!et funk!ních jednotek: 1 

Po!et u#ivatel$: 4 

Po!et parkovacích stání: 4 (z toho 2 gará#ová stání) 

 

h)! základní bilance stavby - pot%eby a spot%eby médií a hmot, hospoda%ení s 

de&(ovou vodou, celkové produkované mno#ství a druhy odpad$ a emisí, t%ída 

energetické náro!nosti budov apod. 

Podrobn'j&í bilance z!hlediska nároku stavby na pot%ebu a spot%ebu médií a 

stavebních úprav nejsou sou!ástí projektové dokumentace. T%ída energetické 

náro!nosti budovy je podrobn'ji uvedena v!energetickém konceptu budovy. P%i 
pou#ívání bude vznikat b'#n" komunální odpad, kter" bude v!odpadním 

kontejneru na pozemku stavby a jednou t"dn' bude odvá#en svozovou firmou. 

De&(ová voda ze st%ech bude zachycována v!akumula!ní nádr#i a !ást zp'tn' 

vyu#ívána, zbytek vsáknut vsakovacím t'lesem p%ímo na pozemku. 

 

i)! základní p%edpoklady v"stavby - !asové údaje o realizaci stavby, !len'ní na etapy 

Zahájení stavby bude po vydání stavebního povolení a po v"b'ru dodavatele 

stavby. )len'ní na etapy nebylo %e&eno. 

 

j)! orienta!ní náklady stavby 

Odhadovaná cena stavby 10 mil. K!   
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B.2.2.! Celkové urbanistické a architektonické !e"ení 
 

a)! urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového !e"ení 
V!okolí pozemku je r#znorodá zástavba s!p!eva$ujícími rodinn%mi domy. 
V!sousedství se nacházejí jak "ikmé, tak ploché st!echy. Podla$nost 
okolních objekt# se pohybuje mezi 2-3 nadzemními podla$ími. Objekt je 
navr$en tak, aby sv%m tvarem a v%"kou respektoval okolní zástavbu. 
Ohrani&ení pozemku je provedeno oplocením a $iv%m plotem. Návrh se 
sna$í o co nejv't"í propojení obytn%ch ploch na soukromou terasu  
a zahradu. Také vyu$ívá severního v%hledu a pr#hledu skrze hlavní obytn% 
prostor. 
 

b)! architektonické !e"ení - kompozice tvarového !e"ení, materiálové a 
barevné !e"ení 
Tvarové !e"ení vychází ze sva$itosti pozemku, do kterého je umíst'n 
tvarov' jednoduch% objekt. Návrh se sna$il o co nejv't"í objemovou 
&istotu. Rodinn% d#m je situován tak, aby umo$nil vstup a vjezd do gará$e 
z!komunikace na severní stran'. Na jih jsou orientována francouzská okna 
do hlavní pobytové místnosti a d'tsk%ch pokoj# pro co nejv't"í kontakt se 
zahradou. Z!jihu jsou okna stín'na bioklimatickou pergolou a vn'j"í 
$aluzií. Severní okna umo$(ují v%hled na Prahu z!jídelny, kuchyn', 
ob%vacího pokoje, ateliéru a lo$nice. V!interiéru v!nadzemním podla$í je 
na st'nách viditeln% CLT panel jako odraz pou$itého konstruk&ního 
systému. Suterén a první nadzemní podla$í jsou odskokem na fasád' 
objemov' i barevn' odd'leny a zd#raz(ují rozdílné vyu$ití i konstruk&ní 
systém. 
 

B.2.3.! Celkové provozní !e"ení, technologie v#roby   
 

Vstup a vjezd do objektu je v 1.PP na severní stran'. Krom' vstupu a gará$e je 
v!1.PP situován sklad, technická místnost a také náv"t'vnick% pokoj s!vlastním 
hygienick%m zázemím, kter% m#$e b%t pou$íván jako samostatná garsonka 
s!vlastním vstupem. Po schodech se ze suterénu vyjde do hlavní obytné 
místnosti. V!1.NP je situována hlavní obytná místnost (jídelna, kuchy(, ob%vací 
pokoj), ze které se dá jít do soukromé &ásti pokoj# nebo rovnou ven na terasu. 
Celé dispozice jsou !e"eny logicky a v!návaznosti na zachování!kompaktního 
tvaru. 

Nosné konstrukce a strop v!suterénu jsou zhotoveny z!monolitického betonu.    
Na strop suterénu je ulo$ena masivní d!evostavba z!CLT systému Novatop.  

 

!
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B.2.4.! Bezbariérové u!ívání stavby – Zásady "e#ení 
p"ístupnosti a u!ívání stavby osobami se sní!enou 
schopností pohybu nebo orientace v$etn% údaj&                   
o podmínkách pro v'kon práce osob se zdravotním 
posti!ením 

 

Objekt není navr!en jako bezbariérov". Objekt nepodléhá podmínkám         
ve vyhlá#ce $. 398/2009 Sb., o obecn"ch technick"ch po!adavcích 
zabezpe$ujících bezbariérové u!ívání staveb. Zadavatel nevznesl zvlá#tní 
po!adavek o bezbariérové u!ívání. 

 

B.2.5.! Bezpe$nost p"i u!ívání stavby 
 

Stavba je navr!ena v!souladu se zákonem 183/2006 Sb. vyhlá#ky $. 268/2009 Sb. 
o technick"ch po!adavcích na stavby. Stavba je navr!ena tak, aby p%i jejím 
pou!íváním byla bezpe$ná a nevznikalo riziko úraz&. 

 

B.2.6.! Základní charakteristika objekt& 
 

a)! stavební %e#ení 
Jedná se o dvoupodla!ní stavbu. Nosné konstrukce a strop v!suterénu jsou 
zhotoveny z!monolitického betonu. Na strop suterénu je ulo!ena masivní 
d%evostavba z!CLT systému Novatop s!plochou st%echou. Stavba je navr!ena 
v!pasivním standartu. 

 
b)! konstruk$ní a materiálové %e#ení 
Objekt bude zalo!en na betonov"ch pasech. Nosné st'ny v!suterénu jsou 
z!monolitického betonu. Vnit%ní d'lící konstrukce v!suterénu jsou 
z!montovan"ch p%í$ek zaklopen"ch sádrovláknit"mi deskami Fermacell. Strop 
suterénu je monolitická deska, na které je zalo!ena masivní d%ev'ná 
konstrukce z!CLT panel& nadzemního podla!í. Na obvodové st'ny jsou 
pou!ity CLT panely firmy NOVATOP tlou#(ky 84 mm. Vnit%ní d'lící konstrukce 
jsou z!CLT panel& tlou#(ky 62 mm. Kde je to pot%eba je CLT panel dopln'n 
p%edst'nou pro vedení instalací a lep#í akustické vlastnosti. St%echa je 
tvo%ena systémov"m CLT stropem firmy NOVATOP a je opat%ena dv'ma  
de#(ov"mi vnit%ními svody. Celá vn'j#í obvodová obálka budovy je zateplena 
minerální tepelnou izolací. 

 
c)! mechanická odolnost a stabilita 
Objekt je navr!en tak, aby jeho u!ívání nem'lo za následek z%ícení nebo 
po#kození $ástí stavby. Prostorová tuhost stavby je zaji#t'na tuh"m spojením 
d%ev'n"ch masivních CLT panel&. 
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B.2.7.! Základní charakteristika technick!ch a 

technologick!ch za"ízení 
 

a)! technické !e"ení 
 

Vodovod:  Vodovod bude p!ipojen na existující vodovodní sí#. 
Na p!ípojce bude umíst$na vodom$rná "achta 
s!uzáv$rem. 

 
Spla"ková kanalizace:  P!ipojena na stávající kanalizaci pod komunikací. Na 

p!ípojce je umíst$na revizní "achta. 
 
De"#ová kanalizace:  De"#ová voda ze st!ech bude zachycována 

v!akumula%ní nádr&i a %ást zp$tn$ vyu&ívána, zbytek 
vsáknut vsakovacím t$lesem p!ímo na pozemku. 

 
Elektroinstalace:  Objekt bude napojen na stávající sí# NN. Elektrom$r 

bude umíst$n u vstupu na pozemek. V!zádve!í je 
hlavní domovní rozvad$%. Elektrickou energii bude z 
%ásti zaji"#ovat solární systém. Systém je dopln$n o 
baterie, které zefektiv'ují vyu&ití solární energie a 
mohou b(t pou&ity jako zálo&ní zdroj energie.  

 
Vytáp$ní:  Objekt bude vytáp$n tepeln(m %erpadlem zem$ – 

voda, které také slou&í k!oh!evu teplé vody a chlazení. 
Tepelné %erpadlo je umíst$no v!1.PP v!technické 
místnosti a je napojeno na!dvojici vrt). Ve v$t"in$ 
místností je polo&eno podlahové vytáp$ní. 
V!koupelnách je dopln$no o otopn( &eb!ík. V!gará&i, 
skladu a technické místnosti je umíst$no otopné 
t$leso. 

 
V$trání:  V!objektu je navr&en systém nuceného v$trání, kter( 

zaji"#uje v(m$nu vzduchu v!obytn(ch místnostech a 
podtlakov( odvod vzduchu z!hygienick(ch prostor. 
Vodorovné rozvody jsou vedeny v!podhledu a svislé 
v!instala%ním jádru. V!technické místnosti je 
rekupera%ní v$trací jednotka. 

 
 

b)! v(%et technick(ch a technologick(ch za!ízení 
-! Tepelné %erpadlo s!hlubinn(mi vrty 
-! Akumula%ní nádr& 
-! Vzduchotechnická rekupera%ní jednotka 
-! Fotovoltaické panely s!bateriemi a m$ni%em 
-! Otopná t$lesa a podlahové vytáp$ní 
-! Bojler 

!
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B.2.8.! Zásady po!árn" bezpe#nostního $e%ení 
 

!e"ení po#ární bezpe$nosti není p%edm&tem projektové dokumentace.  

 
B.2.9.! Úspora energie a tepelná ochrana 

 

Podrobn&ji viz. energetick' koncept budovy. Objekt vyu#ívá obnovitelné 

zdroje energie (tepelné $erpadlo a fotovoltaické panely) a také zp&tn& 

vyu#ívá de"(ovou vodu. V!technickém %e"ení byl dán d)raz na eliminaci 

tepeln'ch most) a obvodové konstrukce spl*ují doporu$ované hodnoty 

sou$initele prostupu tepla pro pasivní standart. 

 
B.2.10.! Hygienické po!adavky na stavby, po!adavky na 

pracovní a komunální prost$edí – Zásady $e%ení 
parametr& stavby - v"trání, vytáp"ní, osv"tlení, 
zásobování vodou, odpad& apod., a dále zásady $e%ení 
vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, pra%nost apod. 
 

Stavba spl*uje po#adavky stanovené zákonem $. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním %ádu (stavební zákon). Návrh objektu 

vyhovuje hygienick'm p%edpis)m a závazn'm normám +SN a 

po#adavk)m na ochranu zdraví a zdrav'ch #ivotních podmínek. 

Projektová dokumentace vyhovuje p%íslu"n'm p%edpis)m a po#adavk)m 

pro vnit%ní prost%edí stavby a pro vliv stavby na #ivotní prost%edí. Odpady 

a jejich likvidace budou zaji"t&ny podle zákona $. 185/2001 Sb.                    

o dopadech. 

 
 
 
 

B.2.11.! Zásady ochrany stavby p$ed negativními ú#inky 
vn"j%ího prost$edí 

 
a)! ochrana p%ed pronikáním radonu z!podlo#í 

Ochrana proti radonu je %e"ena protiradonovou izolací dopln&nou o nucen' 

systém v&trání podlo#í kv)li podlahovému vytáp&ní objektu.  

 

b)! ochrana p%ed bludn'mi proudy 

Pr)zkum a monitoring nebyl proveden. Nep%edpokládá se namáhání 

bludn'mi proudy. 

 

c)! ochrana p%ed technickou seizmicitou 

Stavba není v!seizmicky $inné oblasti. Nep%edpokládá se namáhání 

technickou seizmicitou. 
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d)! ochrana p!ed hlukem 

Díky umístn"ní stavby není zvlá#t" !e#ena ochrana vnit!ních prostor p!ed 
vn"j#ím hlukem. V!objektu není v$znamn$ zdroj hluku. 

 
e)! protipovod%ová opat!ení 

Nejsou !e#eny. Stavba je mimo záplavové území. 
 

f)! ostatní ú&inky - vliv poddolování, v$skyt metanu apod. 
Nejsou !e#eny. Stavba je mimo poddolované území a nevyskytuje se na 
pozemku metan. 
 

 
B.3.! P!ipojení na technickou infrastrukturu 
 
a)! napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude p!ipojen nov$mi p!ípojkami k sítím realizovan$mi        
pod p!íjezdovou komunikací.  
 

b)! p!ipojovací rozm"ry, v$konové kapacity a délky 
Není p!edm"tem projektové dokumentace. 

 
B.4.! Dopravní !e"ení 
 
a)! popis dopravního !e#ení v&etn" bezbariérov$ch opat!ení pro p!ístupnost a 

u'ívání stavby osobami se sní'enou schopností pohybu nebo orientace 
P!ístup na pozemek je zaji#t"n z!ve!ejné komunikace. P!íjezd do gará'e a 
hlavní vstup jsou vydlá'd"ny z!betonové dla'by. Vstup na pozemek 
k!hlavnímu vstupu do objektu je bezbariérov$ a zvonek je v!úrovni dosahu 
osoby se sní'enou schopností pohybu. 
 

b)! napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Pozemek je napojen vjezdem ze severní strany. Stavba nepot!ebuje z!ízení 
dal#ích dopravních napojení na ve!ejnou infrastrukturu. 
 

c)! doprava v!klidu 
Parkování je !e#eno na vlastním pozemku. Jsou k!dispozici 4 parkovací místa 
z!toho 2 v!gará'i. 
 
 

d)! p"#í a cyklistické stezky 
Návrh p"#í a cyklistické stezky nejsou sou&ástí projektu. 
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B.5.! !e"ení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a)! terénní úpravy 

Bude proveden v!kop základové jámy. Vyt"#ená zemina bude pou#ita pro 

dorovnání terénu u ji#ní terasy.  

 

b)! pou#ité vegeta$ní prvky 

Nezastav"ná plocha pozemku bude zatrav"na. U oplocení bude vysazen #iv! plot 

a na pozemku budou vysázeny stromy st%ední velikosti, ovocné stromy a ke%e. 

Podrobn"j&í návrh zahrady není p%edm"tem dokumentace.  

 

c)! biotechnická opat%ení 

Nebudou provád"na. 

 

d)! Údr#ba 

Bude provád"na standartní údr#ba vegeta$ních prvk'. 

 
B.6.! Popis vliv# stavby na $ivotní prost%edí a jeho ochrana 
 
a)! vliv na #ivotní prost%edí - ovzdu&í, hluk, voda, odpady a p'da 

Dojde ke krátkodobému vlivu díky probíhající stavb" objektu. Provoz stavby 

nep%edstavuje zhor&ení #ivotního prost%edí v!dané lokalit". Stavbou se 

v!razn" nezm"ní odtokové pom"ry v!okolí. De&(ová voda ze st%ech bude 

zachycována v!akumula$ní nádr#i a $ást zp"tn" vyu#ívána, zbytek vsáknut 

vsakovacím t"lesem p%ímo na pozemku. 

 

b)! vliv na p%írodu a krajinu - ochrana d%evin, ochrana památn!ch strom', 

ochrana rostlin a #ivo$ich', zachování ekologick!ch funkcí a vazeb v krajin" 

apod. 

Není nutno provád"t bourací práce, kácení stávajících strom' a náletov!ch 

d%evin. Na pozemku se nevyskytují chrán"né rostliny ani #ivo$ichové. Provoz 

stavby nep%edstavuje zhor&ení #ivotního prost%edí v!dané lokalit". 

 

c)! vliv na soustavu chrán"n!ch území Natura 2000 

Stavba se nenachází v!chrán"ném území Natura 2000. 

 

d)! zp'sob zohledn"ní podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zám"ru 

na #ivotní prost%edí, je-li podkladem 

Není podkladem. 

 

e)! v p%ípad" zám"r' spadajících do re#imu zákona o integrované prevenci 

základní parametry zp'sobu napln"ní záv"r' o nejlep&ích dostupn!ch 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Stavba nespadá do re#imu o integrované prevenci. 
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f)! navrhovaná ochranná a bezpe!nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jin"ch právních p#edpis$ 
Nová stavba si nevy%ádá z#ízení nového ochranného nebo bezpe!nostního 
pásma. 

 
B.7.! Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba nespadá do %ádné z!kategorie staveb pro ochranu obyvatelstva. 

 
B.8.! Zásady organizace v!stavby 
 
Není p#edm&tem projektové dokumentace. 
 
B.9.! Celkové vodohospodá"ské "e#ení 
 
Zásobování pitnou vodou je zaji't&no p#ipojením k!ve#ejné vodovodní síti. 
De'(ová voda ze st#ech bude zachycována v!akumula!ní nádr%i a !ást zp&tn& 
vyu%ívána, zbytek vsáknut vsakovacím t&lesem p#ímo na pozemku. Spla'ková 
voda bude napojena na kanaliza!ní #ád v!komunikaci.!
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1. HRANICE VYTÁPĚNÉHO PROSTORU - SCHÉMA

1.NP

1 OKNA / DVE!E 83,53 1 0,80 66,82 1,50 125,29
2 OBVODOVÁ ST"NA 1.PP 72,93 1 0,15 11,09 0,30 21,88
3 OBVODOVÁ ST"NA 1.NP 114,13 1 0,13 14,84 0,30 34,24
4 ST"NA K ZEMIN" 80,34 1 0,21 17,11 0,45 36,15
5 PODLAHA NA TERÉNU 165,40 0,8 0,17 28,61 0,45 74,43
6 ST!ECHA 186,21 1 0,10 18,62 0,24 44,69
8 STROP NAD VENKOVNÍM PROSTOREM 18,00 1 0,13 2,34 0,24 4,32
7 TEPELNÉ VAZBY 702,53 - 0,01 9,13 0,02 14,05

CELKEM 702,53 - - 168,56 - 355,05

PO#ADAVEK: Pru$me %rny& souc%initel prostupu tepla Uem se musi & pohybovat v intervalu 0,20 az% 0,35 W/(m2!K) 

V'SLEDEK: Uem=Ht,j/Aj=168,56/701,53=0,24W/(m2.K)
Uem,N=Ht,ref,j/Aj=355,05/701,53=0,51W/(m2.K)

Cl=Uem/UemN=0,24/0,51=0,47

OZN. KONSTRUKCE
HODNOCENÁ BUDOVA REFEREN(NÍ BUDOVA

Aj   [m
2] bj   [-]

Uj     

[W/m2K]
HT,j    
[W/K]

UN,j     

[W/m2K]
  HT,ref,j      

[W/K]

POŽADAVEK:  Průměrný součinitel prostupu tepla Uem se musí pohybovat v intervalu 0,20 až 0,35 W/(m2∙K)
VÝSLEDEK:  Uem=Ht,j/Aj=168,56/702,53=0,24W/(m2K)
  Uem,N=Ht,ref,j/Aj=355,05/702,53=0,51W/(m2K)
  Cl=Uem/UemN=0,24/0,51=0,47

2. PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

3. TEPELNÉ ZTRÁTY

5. ZPŮSOB VĚTRÁNÍ A ODHAD POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ

4. ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

OKNA / DVE!E

OBVODOVÁ ST"NA 1.PP

OBVODOVÁ ST"NA 1.NP

ST"NA K ZEMIN"

PODLAHA NA TERÉNU

ST!ECHA

STROP NAD VENKOVNÍM PROSTOREM

TEPELNÉ VAZBY

ZP!SOB V"TRÁNÍ VOLBA
P#EDPOKLÁDANÁ 

POT#EBA TEPLA NA 
VYTÁP"NÍ EA [kWh/m2]

P#IROZENÉ V"TRÁNÍ OTEVÍRÁNÍM OKEN
NUCENÉ V"TRÁNÍ - MECHANICK$ SYSTÉM SE ZP"TN$M ZÁSKÁVÁNÍM TEPLA ANO 20
JIN$ V"TRACÍ SYSTÉM…
Ú%INNOST ZP"TNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA (ZZT): nZZT = 93 %

0,47

P
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6. POKRYTÍ ENERGETICKÝCH POTŘEB BUDOVY - ODHAD 9. KONCEPT STÍNĚNÍ A OCHRANY PROTI LETNÍMU PŘEHŘÍVÁNÍ

SEVERNÍ OKNA 
Bez rizika pro letní přehřívání
Ponechána zcela bez stínění

7. KONCEPT ENERGETICKÉHO SYSTÉMU BUDOVY - SCHÉMA

8. KONCEPT SYSTÉMU VĚTRÁNÍ - SCHÉMA

POT!EBA ENERGIE A ODHAD JEJÍHO POKRYTÍ
Z NEOBNOVITELN"CH ZDROJ# [%] Z OBNOVITELN"CH ZDROJ# [%]
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VYTÁP$NÍ 3868 15% 20% 65%
OH!EV TEPLÉ VODY 2200 10% 20% 70%
POMOCNÁ ENERGIE 400 20% 80%
JINÁ POT!EBA…
CELKEM 6468 14% 24% 63%
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JÍŽNÍ OKNA ZASTÍNĚNÉ PERGOLOU
Stínění pergolou, Předsazení před úroveň fasády – 3 m
Natočitelné lamely umožnují využití solárních zisků v zimním období 

JÍŽNÍ OKNA STÍNĚNA POHYBLIVÝMI ŽALUZIEMI
Stínění pohyblivými žaluziemi na el. pohon 
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POUŽITÉ ZDROJE:
zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon
vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v 
hlavním městě Praze
vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetetické náročnosti budov
vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
Platné normy ČSN
 ČSN 73 4301 Obytné budovy
 ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov
 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Požadavky
 ČSN 73 0833 Budovy pro bydlení a ubytování
 ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části
 ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží
Katalogy a odborná literatura viz. dokladová část

Obr. 2-Skladby obvodové stěny.  www.novatop-system.czObr. 1-CLT stěna NOVATOP SOLID.  www.novatop-system.cz
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Obr. 4-Skladby ploché střechy.  www.novatop-system.czObr. 3-CLT strop NOVATOP ELEMENT.  www.novatop-system.cz
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Obr. 5-Hybridní systém FVE MCore.  www.mcore.cz
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Obr. 6-Rekuperační větrací jednotka DUPLEX R5.  www.atrea.cz
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Obr. 7-Tepelné čerpadlo.  www.cerpadla-ivt.cz


