
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
AKADEMICKÝ  ROK: 

2015 – 2016   LS 
JMÉNO A PŘIJMENÍ STUDENTA: 

 
………………………………………… 
 
 
 
 
 
        MÍSTO PRO FOTOGRAFII 
 
 
 
 
………………………………………… 
PODPIS: 
 
E-MAIL:.............................................................. 
 
UNIVERZITA: 

ČVUT  V PRAZE 
FAKULTA: 

FAKULTA  STAVEBNÍ  
THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 
STUDIJNÍ  PROGRAM: 

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ 
STUDIJNÍ  OBOR: 

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ 
ZADÁVAJÍCÍ  KATEDRA: 

K129 - KATEDRA ARCHITEKTURY 
VEDOUCÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE: 

.......................................... 
 
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE: 

 
 
…………………………………………… 
 
 
 

MÍSTO  
PRO NALEPENÍ PEČETI 

PŘI ODEVZDÁNÍ 
BAKALÁŘSKÉ 

PRÁCE 
(OD NÁZVU PRÁCE 
K DOLNÍMU OKRAJI 
TITULNÍHO LISTU 

MUSÍ ZBÝVAT 
PRO NALEPENÍ PEČETI 

MINIMÁLNĚ 
9 CM 

MARTIN CAKL

caklms1@gmail.com

Ing. arch. Jindřich Synek

RODINNÝ DŮM TYPU COHOUSING





OBSAH 
 
Formální část          strana  
 
01 PŘIHLÁŠKA, STAVEBNÍ PROGRAM         2  
02  ZÁKLADNÍ ÚDAJE, ANOTACE, OBSAH        3  
03 ČASOPISOVÁ ZKRATKA         4  
 
Architektonická část  
 
04  SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ          6  
05 SITUACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ         7  
06 KONCEPT            8  
07 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE        9  
08 PŮDORYSY          10  
09 ŘEZY           11  
10 POHLED JIHOVÝCHODNÍ        12  
11 POHLED JIHOZÁPADNÍ        13  
12 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ       14  
13 POHLED SEVEROZÁPADNÍ        15  
14 VIZUALIZACE 1         16  
15 VIZUALIZACE 2         17  
16 INTERIÉR          18  
 
Technická část 
  
17 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA     20  
18 KOORDINAČNÍ SITUACE        32  
19 ŘEZ A-A          33  
20 PŮDORYS 1.NP         34  
21 STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÝ DETAIL      35  
22 KONSTRUKČNÍ SCHÉMA        36  
23 TABULKA SKLADEB         37  
24 SCHÉMA TRASOVÁNÍ KANALIZACE (1.NP, 2.NP)     38  
25 SCHÉMA TRASOVÁNÍ VODY (1.NP, 2.NP)      39  
26 SCHÉMA TRASOVÁNÍ VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ (1.NP, 2.NP)   40  
27 SCHÉMA TRASOVÁNÍ ELEKTŘINY (1.NP, 2.NP)     41  
28 TECHNICKÁ STRUKTURA        42  
29  SCHÉMA TECHNICKÉ MÍSTNOSTI       43  
28 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK    

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

JMÉNO:     Martin Cakl 
ROČNÍK:     4. 
TELEFON:     +420 721 033 140 
EMAIL:      caklms1@gmail.com 
VEDOUCÍ PRÁCE:    Ing. arch. Jindřich Synek 
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:   RODINNÝ DŮM TYPU COHOUSING 
      FAMILY HOUSE TYPE COHOUSING 
 
 

ANOTACE 
 

 Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu, 
který spolu s dalšími domy bude vytvářet sdílené bydlení a vytvářet tak společnou 
komunitu. Ve světě takzvaný cohousing. Typ konstrukce nám byla doporučena 
dřevostavba s difúzně otevřenou vnější konstrukcí. Jako konstrukci jsem zvolil systém 
NOVATOP z důvodu jednoduchosti provedení a rychlosti výstavby. V tomto projektu 
byl kladen velký důraz na rozumné využití užitné plochy. Celkový objem budovy je 
tedy výrazně menší než u klasického zadání pro rodinný dům. 

 

ANNOTATION 
 

The aim of this bachelor thesis is to design a house for a family of four, which 
along with other houses will create shared housing as well as a whole community unit 
that is commonly known as „cohousing“ in the world. A wooden building with a 
diffusionally open external structures was recommended to us as the ideal type of 
construction. As for the desingn I chose the NOVATOP system mainly for the simplicity 
of its implementation and the short amount of time within which the construction is 
typically completed. In this project, the emphasis was placed on the rational utilization 
of usable space. The total volume of this building is significantly smaller than a typical 
assignment of a family house would be. 

 

 

 



Rodinný dům – 
COHOUSING VINOŘ 

Cohousingového bydlení ve 
Vinoři je zatím ve fázi budování. Zatím 
je dokončen první projekt, další domy 
a společné prostory, kde se obyvatelé 
budou setkávat, přibudou časem. 

Celý urbanistický návrh 
pozemku vychází zejména z myšlenky 
komunitního bydlení nebo-li 
cohousingu. Ten má poněkud odlišné 
požadavky na dělení pozemku, než 
jakékoliv jiné sousedské bydlení. Zaniká 
zde sousedská anonymita, tolik známá 
zejména ve velkoměstech, záměrem je 
vytvořit těsné sousedské bydlení, 
založené na přátelství, sdílené a 
pomoci. Celý prostor je tak pomyslně 
rozdělen do čtyř prostorů. Veřejného, 
poloveřejného, polosoukromého a 
soukromého. Veřejným prostorem je 
průjezd a zejména průchod Vinoří. 
Poloveřejný prostor, tedy prostor 
využívaný taktéž širokou veřejností, 
která již ale náš pozemek vyhledá za 
určitým účelem. Polosoukromý prostor, 
určený pro využívání obyvatelů 
komunity, volně navazuje na 
poloveřejný prostor směrem k jihu a do 
středu území. Soukromým prostorem 
jednotlivých rodin je pak samotný 
navrhovaný dům. 

 

Širší vztahy 

Návrh nového rodinného domu 
je vyprojektován na mírně svažitém 
terénu, který směřuje k Vinořskému 
náměstí. Z jihozápadní strany sousedí 
s Vinořským zámkem, na jihu 
s rozsáhlou a krajinářsky významnou 
Vinořskou oborou.  Na severozápadě 

je pozemek obklopen původní 
nízkopodlažní zástavbou rodinných 
domů. Dnešní zástavbu na pozemku 
tvoří původní hospodářské budovy 
situované po obvodu dvora. Stavby 
mají různou architektonickou hodnotu. 
Nejstarší budovy patří pod 
památkovou péči. Architektonicky 
méně cenné jsou nevzhledné dočasné 
stavby nebo přístavby k historickým 
budovám. 

 

Koncept 

 Hlavní myšlenkou bylo vytvořit 
dům, který zcela kopíruje tvary své 
okolní zástavby. Tím vznikly dvě různě 
velké kompaktní hmoty, které mezi 
sebou vytvořili poutavý průhled. Tyto 
dvě hmoty mají svoje opodstatnění, 
v jedné se nachází denní část domu a 
v druhé (větší) se nachází celá noční 
část domu. V meziprostoru, který tyto 
dvě části svírají, se nachází vstupní 
část, která slouží jako hlavní 
komunikace celého domu. Následně 
došlo k redukci meziprostoru a 
odsazení obou dvou hmot ve 
vertikálním směru, tak aby bylo rovněž 
dbáno na oslunění domu. 

 

 

 

 

 

Situace 

 Do objektu se vstupuje pomocí 
dřevěné lávky, která leží na terénu a 
směřuje do střední části domu. Celý 
prostor okolo domu je volně přístupný, 
tudíž bez plotu. Nachází se zde jen 
určitě prvky, které opticky vymezují 
daný prostor, jako jsou stromy, keře, 
kameny a menší zídky. Do objektu 
vede malá cesta, která slouží pouze 
jako pěší komunikace. Příjezdová cesta 
pro auto zde není z důvodu společně 
využívaných garáží na severozápadě 
tohoto území. 

 

Architektonické řešení 

 Rodinný dům se dělí na dvě 
části, na denní a noční. Denní část 
obsahuje jedno podlaží a stojí na 
betonových základech, noční část je o 
jedno patro vyšší a je řešena zemními 
vruty. Pro vyšší kontrast má každá 
hmota jinou fasádu: severovýchodní 
hmota je obložena opalovanými 
dřevěnými prkny a jihozápadní hmota 
je obložena modřínovými prkny.  

V denní části je situován hlavní 
obytný prostor – obývací pokoj 
s jídelnou, kuchyňským koutem a 
návaznost na venkovní terasu. Z tohoto 
prostoru když půjdeme přes zádveří a 
šatnu tak se dostaneme do chodby 
noční části. Ta navazuje na 
samostatnou toaletu s úklidovou 
komorou, pracovnu, koupelnu a 
dětský pokoj. Do druhého podlaží se 
vstupuje pomocí schodů umístěných 
v ložnici a také v dětském pokoji. Tyto 
schodiště jsou řešeny trochu jinak než 
normální schodiště co známe. 
Schodiště v pracovně je zároveň 

využíváno jako šatní skříň spolu s 
knihovnou, v dětským pokoji je 
schodiště využíváno též jako knihovna 
a i jako prolézačka, kterou se dá vylézt 
do druhého patra dětského pokoje. 
Dále se v druhém patře nachází 2 
komory, menší koupelna a chodba. 
Jednou zajímavostí je zde síť, která je 
prověšená v otvoru v podlaze. Ta slouží 
nejen jako místo na odpočinek a na 
hrátky dětí, ale i jako prostup pro denní 
světlo do prvního nadzemního podlaží. 

 

Technické a konstrukční řešení 

Dům je navržen jako 
dřevostavba z masivních dřevěných 
panelů NOVATOP. Objekt je z větší 
části založen na základové desce a 
zbytek je založen na zemních vrutech 
KRINNER. Zateplení fasády je 
provedeno jako nekontaktní 
(dvouplášťové). Střechy jsou 
odvodňovány pomocí žlabů a svodů, 
které jsou skryty ve fasádě. 

Celý objekt bude vytápěn 
centrální tepelným čerpadlem země-
voda, který bude přes akumulační 
zásobník rozvádět tepelné médium do 
podlahového trubního systému a do 
otopných těles. Kanalizace je z celého 
domu svodným potrubím svedena do 
revizní šachty, která je napojena na 
čističku odpadních vod. Dešťová voda 
je na pozemku akumulována 
v retenční nádrži sloužící pro zalévání.
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a)  Název stavby: 
   „Novostavba rodinného domu typu COHOUSING“ 
 
b)  Místo stavby 

kat.č. 221/4 Vinoř, Praha 9 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a)  Investor, zadavatel: 
   Fakulta stavební ČVUT  v Praze 
   se sídlem: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli spojené dokumentace 
 
a)   Projektant: 
   Martin Cakl  
   Rozsochatec 129, Rozsochatec, 582 72 
   Tel.: 721 033 140 
   E-mail: caklms1@gmail.com 
 
b)   Vedoucí projektant: 
   Martin Cakl  
   Tel.: 721 033 140 
   E-mail: caklms1@gmail.com 
 
c)   Hl. inženýr projektu: 
   Martin Cakl  
   Tel.: 721 033 140 
   E-mail: caklms1@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A.2 Seznam vstupní podkladů 
 
  Projekt vycházel z těchto podkladů: 

 Výškopisné a polohopisné údaje od GIS 
 Osobní prohlídka 

 
A.3 Údaje o území 
 
a)   Rozsah řešeného území 
  Řešené území se nachází u Živanické ulice v Praze – Vinoř. Parcela 221/4 je ve 
vlastnictví Vinořský dvůr, s.r.o., U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8. 
 
  Č. pozemku   výměra 
  221/4     20083 m2 

 
b)   dosavadní využití a zastavěnost území 
  Na řešeném území se nachází vysoká i nízká zeleň. Katastr nemovitostí označuje využití 
pozemku jako zastavěná ploch a nádvoří. V okolí řešeného území se nachází původní 
hospodářské budovy situované po obvodu dvora. 
 
c)   údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1)(zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 
záplavové území apod.) 
  Není zde vyhlášeno chráněné ložiskové území. V řešeném území nejsou poddolovaná 
území. 
  V dotčeném území se nachází zdroje podzemní vody pro hromadné zásobování 
obyvatel pitnou vodou ani jejich ochranná pásma 
  V území dotčeném stavbou je způsob ochrany nemovitostí – památková zóna – dvě 
budovy z okolní zástavby. 
 
d)  údaje o odtokových poměrech 
  V řešeném území nebyl proveden hydrogeologický průzkum, nejsou dány odtokové 
poměry. Řešení odvodu dešťové vody: vody budou svedeny do retenční nádrže, při jejím 
naplnění bude přepadem odvedena do čističky odpadních vod umístěné v severní části 
parcely. 
 
e)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
  Dle platného územního plánu se řešené území v ploše Všeobecně smíšené. Projektová 
dokumentace je plně v souladu s územně plánovací dokumentaci. 
 
f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
  Zpracovávaná dokumentace je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu včetně navazujících prováděcích vyhlášek. 
g)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

  Dokumentace v úrovni projektu k DSP splňuje požadavky dotčených orgánů. 
 
h)  seznam výjimek a úlevových řešení 
  Výjimky a úlevová řešení nejsou vyžadována projektovou dokumentací. 
 
i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic 
  Související a podmiňující investice nejsou vyžadovány projektovou dokumentaci 
 
j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
  Řešené území je na parcele č. 221/4. Obec Vinoř (okres Hlavní město Praha); [554782]; 
Katastrální území: Vinoř (okres Hlavní město Praha) [782378] 
 
 
A.4 Údaje o stavbě 
 
a)   Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
  Jedná se o novostavbu stavebního objektu. 
 
b)   ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
  Rodinný dům. 
 
c)   Trvalá nebo dočasná stavba. 
  Stavba je navržena jako trvalá 
 
d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1)(zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů) 
  V území dotčeném stavbou je způsob ochrany nemovitostí – památková zóna – dvě 
budovy z okolní zástavby. 
 
e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
  Zpracovávaná dokumentace je v souladu s vyhláškou 137/1998 – Sb. o obecně 
technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky 491/2006 Sb. není v souladu 
s vyhláškou 298/2009 – o obecně technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb, což není požadováno. 
 
f)   Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů2)(zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření.) 

  Navrhovanou stavbou nejsou tyto požadavky dotčeny. 
 
g)   Seznam výjimek a úlevových řešení 
  Výjimky a úlevová řešení nejsou vyžadována projektovou dokumentací. 
 
h)   Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/ pracovníků apod.) 



   počet bytových jednotek    1 
   plocha stavbou dotčeného území  164,4 m2 

   plocha zastavěná objektem    164,4 m2 

   plochy zeleně         - 
   zpevněné plochy        - 

obestavěný prostor      20083 m2 
   užitná plocha         113,4 m2 

   počet uživatelů        4 
 
i)   Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod.) 
   
  Bilance potřeby pitné vody 
  Potřeba pitné vody pro obyvatele je 35 m3/rok s tekoucí teplo vodou (teplá voda na 
kohoutku). 
  V objektu jsou 4 obyvatelé, 4x35 = 140 m3/rok 
  Qden = 140/365 = 0,384 m3/d = 384 l/d 
 
  Vodovodní přípojka 
  Q = √∑      = 0,98 l/s 
 
  Nová vodovodní přípojka bude plastové potrubí PE HD 32/4,5 
 
  Odpadní vody splaškové 
  Odtok splaškových vod je  
 
  Qww = k. √∑    = 0,5 * √     = 2,17 l/s 
 
  Kde D je výpočtový odtok 
    U je počet zařizovacích předmětů 
 
  Nová kanalizační jednotná přípojka bude dimenzi DN 150 
  
  Odpadní vody dešťové 
  Je počítaný pro celý objekt pro deště s intenzitou I = 0,03 l/s.m2 

  Plochy: 
  Střecha: QS = i. c. A = 6,3 l/s 
 
  Nová dešťová kanalizace bude o dimenzi DN 150. 
 
  Silnoproudá přípojka 
  Není řešeno v projektu 
 

  Roční potřeba tepla 
  - pro ústřední vytápění:   94,8 GJ/rok 
  - pro přípravu TV:     34,1 GJ/rok 
  - pro technologii:     není 
  Celkem za rok známé hodnoty: 128,9 GJ/rok 
 
  Součinitele prostupu tepla jednotlivými konstrukcemi 
  Obvodová stěna       U = 0,30 W/m2K 
  Střecha          U = 0,24 W/m2K 
  Okna           U = 1,50 W/m2K 
  Dveře           U = 1,70 W/m2K 
  Podlaha na terénu       U = 0,35 W/m2K 
  Podlaha nad volným prostorem   U = 0,35 W/m2K 
 
  přirážka   ΔU = 0,05 W/m2K (novostavba) 

 
Energetická bilance 
- není řešeno, nahrazeni energetickým štítkem obálky budovy 

 
j) základní předpoklady výstavby /časové údaje o realizaci stavby, členění etapy) 
  Termín zahájení:  10/2016 
  Termín dokončení: 07/2017 
 
k) orientační náklady stavby 
  Orientační náklady cca 9 000 000 Kč s DPH. 
 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
  S0.01 – Vlastní objekt 
  S0.02 – Společná technická místnost 
  S0.03 – Zpevněné plochy 
  S0.04 – Vodovodní přípojka 
  S0.05 – Kanalizační přípojka 
  S0.06 – NN přípojka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
B.1 Popis území stavby 
 
a)   Charakteristika stavebního pozemku 

 Na řešeném území se nachází vysoká i nízká zeleň. Celková plocha dotčených 
pozemků je 164,4 m2. Katastr nemovitostí označuje využití pozemku jako zastavěná ploch a 
nádvoří. V okolí řešeného území se nachází původní hospodářské budovy situované po 
obvodu dvora. 
  Č. pozemku   výměra 
  221/4     20083 m2 

 
b)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 Nebyl proveden žádný průzkum. 
 

c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
  Není zde vyhlášeno chráněné ložiskové území. V řešeném území nejsou poddolovaná 
území. 
  V dotčeném území se nachází zdroje podzemní vody pro hromadné zásobování 
obyvatel pitnou vodou ani jejich ochranná pásma 
  V území dotčeném stavbou je způsob ochrany nemovitostí – památková zóna – dvě 
budovy z okolní zástavby. 

 
d)  údaje o odtokových poměrech 
  Řešené území je mimo záplavové území. Není zde vylášeno chráněné ložiskové území. 
V řešeném území nejsou poddolovaná území. 
 
e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
  Provozem stavby nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude dodržen zákon 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky. 
Navržená stavby neovlivní sousední pozemky. Sousední pozemky nebudou vyžadovat 
žádnou zvláštní ochranu.  
  Použité materiály byly vybrány s ohledem na jejich ekologickou nezávadnost a 
možnost budoucí recyklace. 
  V případě použití těžké techniky bude nutné během stavebních prací kontrolovat 
zatížení hlukem. Vhodnými opatřeními bude ošetřena celková hlučnost a prašnost stavby. 
  Způsob likvidace odpadu vzniklého stavební činností – odpad bude odvezen na 
schválenou skládku. 
  Nesmí být blokovány komunikace okolo stavebního pozemku. 
  V řešeném území nebyl proveden hydrogeologický průzkum, nejsou dány odtokové 
poměry. 
 
f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 ponechání vysokých dřevin na části pozemku 
 vyčištění pozemku 

 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 Nedochází k záborům půdního fondu 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 
 Vstup do rodinného domu z nově vytvořené štěrkové ulice. Vjezd do objektu zde 

nebude řešen – společné garáže na východní straně pozemků. 
 
i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
 Není vyžadováno projektovou dokumentací. 
 
B.1 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

 Jedná se o rodinný dům, tedy o funkci obytnou. Obejtk je navržen pro 4 obyvatele. 
 
počet bytových jednotek     1 

   plocha stavbou dotčeného území  164,4 m2 

   plocha zastavěná objektem    164,4 m2 

   plochy zeleně         - 
   zpevněné plochy        - 

obestavěný prostor      20083 m2 
   užitná plocha         113,4 m2 

   počet uživatelů        4 
 

 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismu – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Řešené území se nachází u Živanické ulice v Praze – Vinoř. Parcela 221/4 je ve 

vlastnictví Vinořský dvůr, s.r.o., U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8. Pozemek je 
mírně svažitý směrem k Vinořskému náměstí. Z jihozápadní strany sousedí s Vinořským 
zámkem, na jihu s rozsáhlou a krajinářsky významnou Vinořskou oborou. Na 
severozápadě je pozemek obklopen původní nízkopodlažní zástavbou rodinných domů. 
Dnešní zástavbu na pozemku tvoří původní hospodářské budovy situované po obvodu 
dvora. Stavby mají různou architektonickou hodnotu. Nejstarší budovy patří pod 
památkovou péči. Architektonicky méně cenné jsou nevzhledné dočasné stavby nebo 
přístavby k historickým budovám. 

Na pozemku se nachází vzrostlá zeleň, která tvoří optickou bariéru mezi rodinnými 
domy a jádrem území. 



Zámecký dvůr je napojen na dopravní strukturu ze severozápadní strany silnici třídy 
C, která navazuje na Živanickou ulici ze západní strany a na Mladoboleslavskou ulici z 
východní strany. Průchod na Mladoboleslaveckou ulici je momentálně uzavřen. Prostor 
zámeckého dvora obsluhují dvě komunikace - jedna probíhá středem území a druhá 
obsluhuje zástavbu z východní strany. 

Pozemek je v současné době dočasně využíván pro uskladnění zemědělských 
strojů. Tomu odpovídá i výraz území, které je značné zanedbáno.  

Podle územního plánu parcela spadá pod území se smíšenou funkcí a v budoucnu 
se počítá s využitím plochy pro obytnou zástavbu. Územní plán udává koeficient 
podlažních ploch KPP max. 0,8, koeficient zeleně KZ min. 0,5 a max. počet nadzemních 
podlaží 3. 

 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 
Novostavba je navržena jako nepodsklepený objekt v jedné části se dvěma 

nadzemníma podlaží o půdorysném rozměru cca 7 x 11,2 m a druhé menší části s jedním 
podlažím o půdorysném rozměru 6 x 12,4 m. Jedná se o samostatně stojící izolovaný 
objekt. 

Hmota rodinného domu je tvarově rozdělena na tři části, dvě větší a uprostřed 
menší, ve které je umístěna vertikální komunikace pro celý objekt. Větší hmoty jsou 
orientovány tak aby vnitřní prostor byl dokonale osluněn během celého dne. Svým 
tvarem mohou připomínat dva kvádry, na kterých jsou položeny trojúhelníkové hranoly, 
dohromady tak vytváří pětiboký hranol, který je odrazem okolní zástavby. Větší hmota na 
východě je podporována zemními vruty a menší hmota, orientována na západ, je 
založena na betonových základech. Tvarově jsou obě hmoty stejné, aby zapadaly do 
kontextu řešeného území, jen se liší svým objemem, svým materiálovým řešením a 
založením do půdy. Myšlenka je taková, že ačkoli hmoty jsou na venek tvarově stejné, 
uvnitř těchto dvou hmot se odehrává něco jiného. Větší a tmavší hmota má zdůraznit, že 
v těchto prostorech panuje klid, soustředění a odpočinek, na rozdíl od menší a 
materiálově světlejší hmoty, která poukazuje na větší čilost a aktivitu. Na fasádě 
jihovýchodní hmoty jsou použity modřínová prkna a na severovýchodní jsou opalované 
prkna japonskou technikou Shou sugi ban. 

Nosnou konstrukci objektu tvoří masivní dřevěné desky NOVATOP SOLID. Část 
konstrukce je zavětrovaná pomocí ocelových táhel. Stropní deska je o mocnosti 200 mm, 
které jsou podporovány stěnami z masivního dřeva o tloušťce 124 mm. Nosnou a ztužující 
funkci plní v menší části ocelové táhla a druhé části je to samotný konstrukční systém. 
Objekt je založen zčásti na betonové základové desce tl. 200 mm, která má zhutněný 
stěrkový podklad a základové pásy do nezámrzné hloubky 1000 mm. 

Celá konstrukce je zateplena nekontaktním zateplovacím systémem (viz tabulky 
skladeb).  

Střešní konstrukce je navržena jako sedlová s odvodem dešťových vod pod 
dřevěným obkladem do skrytých okapových žlabu a dále je voda je svedena skrytých 
svodů. Všechny konstrukce jsou detailněji popsány v tabulkách skladeb konstrukcí.  

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o rodinný dům, tedy funkci obytnou. Objekt obsahuje jednu bytovou 
jednotku pro 4 obyvatele. 

V 1.NP v první části se nachází převážně veřejná část domu, v druhé části se pak  
nachází soukromá část. 2.NP ve větší části domu slouží jako odpočinková zóna. 

V objektu není žádná technologie výroby. 
   

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Řešený objekt i přístupové komunikace jsou řešeny plně v souladu s vyhláškou číslo 

398/2009 sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Podle projektu by měl být 
objekt vybudován z materiálů splňujících hygienické normy, v jejíž lokalitě ani okolí 
se nenachází žádná ochranná pásma a nejsou stavbou ani vyvolána, vyjma 
inženýrských sítí. Jejich bližší poloha je na situaci stavby. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 

Novostavba je navržena jako nepodsklepený objekt v jedné části se dvěma 
nadzemníma podlaží o půdorysném rozměru cca 7 x 11,2 m a druhé menší části s jedním 
podlažím o půdorysném rozměru 6 x 12,4 m. Jedná se o samostatně stojící izolovaný 
objekt. 

Nosnou konstrukci objektu tvoří masivní dřevěné desky NOVATOP SOLID. Část 
konstrukce je zavětrovaná pomocí ocelových táhel. Stropní deska je o mocnosti 200 mm, 
které jsou podporovány stěnami z masivního dřeva o tloušťce 124 mm. Nosnou a ztužující 
funkci plní v menší části ocelové táhla a druhé části je to samotný konstrukční systém. 
Objekt je založen zčásti na betonové základové desce tl. 200 mm, která má zhutněný 
stěrkový podklad a základové pásy do nezámrzné hloubky 1000 mm. 

Celá konstrukce je zateplena nekontaktním zateplovacím systémem (viz tabulky 
skladeb).  

Střešní konstrukce je navržena jako sedlová s odvodem dešťových vod pod 
dřevěným obkladem do skrytých okapových žlabu a dále je voda je svedena skrytých 
svodů. Všechny konstrukce jsou detailněji popsány v tabulkách skladeb konstrukcí.  

 
a)  konstrukční a materiálové řešení 
   
  Svislé konstrukce 
  Svislé konstrukce jsou provedeny z masivních dřevěných panelů NOVATOP, který je 

zateplen nekontaktním zateplovacím systémem (viz tabulky skladeb). Ostatní příčky jsou 
v panelové tloušťce 124 mm. 

  Styky příček a stropní konstrukce budou řádně ošetřeny 
  Při provádění je nutné dodržovat technologické postupy stanovené jednotlivými 

dodavateli. 
  Schodiště 



  Schodiště jsou řešeny jako jednoramenná přímočará. Překonávají konstrukční výšku 
2745 mm. Schodišťová ramena jsou sekundárně využívána jako knihovny, skříně a prolézačka 
tudíž jsou od nosných konstrukcí akusticky oddělena. Jedná se o schodiště řešené 
v prostorách pokojů, sklon může tedy být větší.  

   
Pracovna 
- konstrukční výška 2745 mm 
- počet schodů 14, výška schodů 196, šířka schodu 200 mm 
- tl. schodišťového ramene 700 mm 

 
Dětský pokoj 
- konstrukční výška 2745 mm 
- počet schodů 17, výška schodů 161, šířka schodu 180 mm 
- tl. schodišťového ramene 600 mm 

 
Vodorovné konstrukce 
 Stropní konstrukce 
 Stropní konstrukce je tvořena velkoplošnými dřevěnými komponenty z vícevrstvých 
masivních smrkových desek (SWP) tl. 200 mm.  
 
 Izolace 
 Tepelná izolace 
 V konstrukci podlah budou použity dřevovláknité desky. λ=0,043 W/mK, tloušťky dle detailu 
skladeb. 
 Zateplení obvodového pláště je provedeno zase pomocí dřevovláknitých desek, tloušťky 
dle detailu skladeb. 
 Konstrukce sedlových střech je zateplena pomocí dřevovláknitých desek uvnitř elementu, 
tloušťky dle detailu skladeb. 
 
 Hydroizolace 
 Střešní konstrukce bude chráněna proti pronikání vody do konstrukce difuzní pojistnou folií, 
celoplošně lepená, odolávající UV záření, tloušťky dle detailu skladeb. 
 Základová deska bude opatřena penetrací a hydroizolací z asfaltového pásu 
v provedení pro střední radonové riziko. 

Při provádění izolací nutno dodržet  postupy stanovené dodavatelem dle technických 
listů. 

 
Povrchy stěn a stropů 
- všechny stěny a stropy obloženy sádrovláknitými deskami fermacell 
- hygienická zázemí bude do výšky 2200 mm obloženo keramickým obkladem 

 
Podlahy 
- přechody mezi jednotlivým skladbami budou opatřeny přechodovými lištami z ušlechtilé 
oceli. 
Nášlapné vrstvy podlah: 

- keramická dlažba – výběr dle požadavků investora 
- dřevěná laminátová podlaha pro podlahové vytápění – výběr dle požadavků investora 

 
Nášlapná vrstva venkovní podlahy: 
- roštová konstrukce s terasovými dřevěnými prkny 
 
Nášlapná vrstva lávky: 
- roštová konstrukce s terasovými dřevěnými prkny 

 
Fasáda 
- celý objekt bude obložen obkladovými prkny, vybraný odstín a tvar bude odsouhlasen 
investorem 

 
Střecha 
- střecha bude provedena provětrávaná s vyústěním u hřebenáče. 

 
Okna 
- typové ocelové profily s přerušeným tepelným mostem. Uw do 0,89 W/m2K 

 
Dveře 
- dveře izolační – typový profil Jansen Janisol HI, U = 1,0 W/m2K 
- dveře vnitřní – jednokřídlové, hladké, bezfalcové 
- dveře vnitřní – jednokřídlové, posuvné 

 
Zámečnické výrobky 

Veškeré ocelové prvky budou povrchově chráněny žárovým pozinkováním, ocelové 
části upravované na staveništi (broušení, svařování, vrtání nebo poškození původního 
povrchu) budou natřeny nátěrem proti korozi. 

 
Klempířské prvky 

Prvky jsou navrženy z titanzinkového plechu Rheinzink – předzvětralý, tloušťky min. 0,6 
mm. Při výrobě a osazování klempířských prvků nutno dodržet ČSN 73 36 10 a Zásady pro 
zpracování klempířských prací od Rheinzink. 

Zásadně nepoužívat lepení na silikon nebo jiný tmel. Letovaná místa nutno důkladně 
očistit.  

 
Truhlářské prvky 

 
Vestavěné prvky 
Do vestavěných prvků jsou zahrnuty skříně na míru 

 
Prostupy 

Prostupy provádět dle výkresů specialistů, prostupy zdravotní instalace a částí elektro 
budou provedeny pomocí řezáním a vrtáním. Při provádění jednotlivých tras nutno 
koordinovat s výkresy jednotlivých profesí a s požadavky prováděcích firem. 



Provádění pouze certifikovanou firmou a na prostupy nutno doložit atest. 
 

Ostatní 
  Stavební řešení objektu zajišťuje mimo všech výše specifikovaných činností ještě 
stavební přípomoce pro technické profese (zřizování, drážek apod. a jejich zpětné 
zaplentování či zásadních horizontálních a vertikálních prostupů konstrukcemi vytvářených 
při jejich realizaci) a je nutné je odvodit z projektové dokumentace dílčích profesí. 
  Uváděné materiály jsou brány jako standard. Je možno použít výrobky stejné či vyšší 
kvality. 
  Změny nebo použití alternativních stavebních materiálů se musí včas odsouhlasit 
s investorem a nechat schválit projektantem. 
  Skladby podlah jsou navržené tak, aby vyhovovaly ČSN. 
 
b)  mechanická odolnost a stabilita 
 Založení 
  Rodinný dům bude založen na základové betonové desce tloušťky 200 mm. Podklad 
pod deskou bude tvořit hutněný štěrk tl. 200 mm. Základová spára bude trvale odvodněná 
drenážním potrubím. 
 
 Svislé konstrukce 
  Svislé konstrukce jsou provedeny z masivních dřevěných panelů NOVATOP, který je 
zateplen nekontaktním zateplovacím systémem (viz detaily skladeb). Ostatní příčky jsou 
panelové v tloušťce 124 mm. 
  Styky příček a stropní konstrukce budou řádně vyřešeny 
  Při provádění je nutné dodržovat technologické postupy stanovené jednotlivými 
dodavateli. 
  Schodiště jsou řešeny jako jednoramenná přímočará. Překonávají konstrukční výšku 
2745 mm. Povrchová úprava je laminátová dřevěná podlaha. Schodišťová ramena jsou 
sekundárně využívána jako knihovny, skříně a prolézačka tudíž jsou od nosných konstrukcí 
akusticky oddělena. 
 
 Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena velkoplošnými dřevěnými komponenty z vícevrstvých 
masivních smrkových desek (SWP) tl. 200 mm. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a)  technické řešení 
 nejsou obsaženy v projektu 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
 nejsou obsaženy v projektu 

 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Není součástí projektu, objekt splňuje povinné odstupy od okolních objektů. 

 Zde se jedná o jeden požární úsek. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a)  kritéria tepelně technického hodnocení 
 projekt splňuje kritéria ENB 
 
b)  energetická náročnost 
 není součástí projektu, nahrazena energetickým štítkem obálky budovy 
 
c)   posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 není navrhováno 
 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 

a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
likvidace odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost apod.) 
 

Vytápění 
 Jako společně využívaný otopný zdroj je zde zvoleno tepelné čerpadlo země-voda. Jeho 
venkovní jednotky jsou hlubinné vrty umístěny na severovýchodní straně směrem od 
technické místnosti. Vnitřní jednotka se nachází v suterénu bývalého špejcharu. Zde je okruh 
napojen na akumulační nádrž, která poté zajišťuje oběh vody do otopné soustavy. Otopná 
soustava má dva na sobě nezávislé okruhy. Okruh vytápění (podlahová a desková otopná 
tělesa) a okruh ohřevu teplé užitkové vody. 
 Jako sekundární zdroj je zde navržen plynový kotel, který má v případech nízkých teplot, 
kdy tepelné čerpadlo není efektivní či má poruchy, plnohodnotně nahradit. Zároveň je zde i 
elektřina, která vykrývá nedostatečný výkon čerpadla. Řešeno centrálně v rámci 
cohousingu. 
 

Větrání 
 Prostory koupelny a WC v 1.NP (místnosti č. 1.03 a 1.06) a koupelna v 2.NP (místnost č. 
2.03) budou podtlakově větrány pomocí nástěnných ventilátorů o vzduchovém výkonu 90 
m3/h. Použitý vzduch bude vyfukován nad střešní konstrukci objektu v místě, kde pachy 
nebudou obtěžovat okolí, Ventilátory se zapnou při rozsvícení světla v prostoru a vypnou se 5 
minut po zhasnutí světla. 
 V kuchyni bude nad sporákem umístěn odsavač kuchyňských par v nerezovém 
provedení s vlastním ventilátorem o vzduchovém výkonu 150 m3/h, zpětnou klapkou, 
tukovým filtrem a osvětlením. Použitý vzduch bude odváděn pomocí tepelně izolovaného 
vzduchotechnického potrubí. Vyústění potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu 
 
Zásobování vodou 
  



 Objekt je připojen na 2 okruhy: na užitkovou vodu ze studny využívanou na splachování 
toalet a zalévání zahrad (políček) orientovanou západně směrem od technické místnosti a 
na vodovodní řád jako sekundární zdroj v případě nedostatku podzemní vody ve studni. 
Vodovodní přípojka spojuje hlavní vodovodní řád s vnitřním vodovodem, Přípojky jsou 
provedeny z PE trubek DN 32. Ta je uložena do zemního kolektoru a vedena do objektu. 
 Vodoměrná sestava je umístěna vně objektu ve vodoměrné šachtě. 
Jako zdroj teplé vody slouží zásobník TUV umístěný ve společné technické místnosti. Odtud je 
voda rozvedena pomocí kolektoru do objektu. Řešeno centrálně v rámci cohousingu. 
 
 
Kanalizace 
 
 Splašková kanalizace 
 Z objektů je vedeno potrubí o dimenzi DN 150 do kanalizační šachty, odkud jsou splašky 
gravitačně odváděny do čističky odpadních vod. Svodné potrubí je částečně uloženo 
v zemi pod základovou deskou a částečně uloženo jen v zemi pod objektem na zemních 
vrutech. Odpadní potrubí jsou ukončena nad střešní rovinou větrací hlavicí. 
 
 Dešťová kanalizace 
 Do dešťové kanalizace ústí odvodňované plochy jako je střecha. Střechy jsou odvodněny 
pomocí skrytými okapovými žlaby 
 Dešťová voda je svodným potrubím odvedena do retenční nádrže, při jejím naplnění je 
přepadem odvedena do čističky odpadních vod. 
 
B2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Objekt se nachází v lokalitě se středním až nízkým radonovým rizikem. V projektu je 
navržena izolace proti pronikání radonu do objektu. 

 
b) Ochrana před bludnými proudy 

V objektu nedochází ke vzniku bludných proudů, ochranu není třeba řešit. 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Objekt se nenachází v lokalitě s rizikem technické seizmicity, ochranu není třeba řešit. 
 

d) Ochrana před hlukem 
Ochrana před hlukem tvoří obvodové konstrukce budovy. 
 

e) Protipovodňové opatření 
Řešené území není v záplavovém území. 
 
 
 
 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 
Kanalizace 

 Splašková kanalizační přípojka je vedena do společné čističky odpadních vod, odtud je 
voda přečerpána do regulační nádrže a přepouštěna do kořenové čističky. Voda, která 
proteče kořenovou čističku je vsakována do podmoku. 
  
 Voda 
 Objekt je napojen na pitnou a užitkovou vodu. Užitková voda slouží ke splachování toalet, 
případně jako zdroj úklidové vody. Pro zbylá spotřební místa je využívána voda pitná. Aby 
bylo možné vykrýt nedostatek užitkové studniční vody, do technické místnosti vede pitná 
voda tak, aby bylo možné pustit do okruhu užitkové vody pitnou vodu. Řešeno centrálně 
v rámci cohousingu. 
  

Silnoproud 
 Zdrojem elektřiny jen NN vedení na severovýchodně straně v centru řešeného území, kde 
je vytvořena nová přípojková skříň. 
 

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
  
Kanalizační přípojka 

  QCELK. = 2,7 l/s 
Nová kanalizační splašková přípojka bude o dimenzi DN 150, která začíná revizní 

šachtou umístěnou na severní straně od objektu a končí připojením ke čističce odpadních 
vod. 

Přípojka bude napojena vytvořením kruhového otvoru a montáží nátokového kusu. 
Bude uložena do pískového lože a obsypána jemně zrněným pískem. Ve vnějším prostředí 
musí být dodrženo uložení přípojky do nezámrzné hloubky min. 0,8 m pod terénem. 

 
Dešťová kanalizace je svedena do retenční nádrže, při jejím naplnění je přepadem 

odvedeno do čističky odpadních vod. Dešťovou vodu je možné využít k zalévání. 
 
Vodovodní přípojka 

  Q = √∑      = 0,97 l/s 
  Nová vodovodní přípojka bude plastové potrubí PE HD 32/4,5 
 
  Vodovodní přípojka spojuje hlavní vodovodní řád s vnitřním vodovem. Přípojka je 
provedena z PE trubek DN 32. Je uložena v podzemním kolektoru. Přípojka je uložena 
v minimální hloubce 1600 mm pod úrovní terénu. 
 

Silnoproudí přípojka 
  Silnoproudá přípojka je napojena na novou přípojkovou skříň umístěnou v centru  
řešeného území. Zdrojem elektřiny je NN vedení při severozápadní hranici parcely. 
 

 
B.4  Dopravní řešení 



 
a)  Popis dopravního řešení 
 Vstup do rodinného domu je z nově vytvořené štěrkové cesty na jižní straně od 

objektu. Vjezd zde není řešen. Parkování je řešeno společně v rámci cohousingu. 
 
b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Stávající dopravní řešení bude zachováno 
 
c)  Doprava v klidu 
 Není zde řešeno. 
 
d)  Pěší a cyklistické stezky 
 V území vznikne nové řešení pro pěší. 
 
 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a)  Terénní úpravy 
 Na pozemku jsou navrženy dělící zídky, které budou opticky vymezovat polosoukromý 

prostor domu. K dorovnání terénního rozdílu mezi původním a upraveným terénem je použita 
zemina z výkopu. 

 
b)  Použité vegetační prvky 
 V projektu není třeba řešit 
 
c)  Biotechnická řešení 

V projektu není třeba řešit 
 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a)  Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 Vzhledem k povaze stavby nejsou kladeny žádné speciální požadavky na péči o 

životní prostředí po dobu realizace stavby. Budou dodrženy požadavky na provádění stavby 
dané stavebním povolením 

 Nakládání s odpady vzniklými v rámci výstavby vue řešeno podle zákona č. 185/2001 
Sb. Odpadové hospodářství (posouzení z hlediska č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně 
některých dalších zákonů v platném znění) bude řešeno v této struktuře: 

 
VLASTNÍ VÝSTAVBA 
  - beton 
  - plasty 
  - dřevo 
  - papír 
  - ocel 
Přehled předpokládaných odpadů vzniklých v rámci stavby dle vyhlášky 381/2001 Sb. 

katalogu odpadů 
- odpad skup. 08 – odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot 
-odpad skup.17 – stavební a demoliční odpady 
-odpad skup. 15 – odpadní obaly: absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a 

ochranné oděvy jinak neurčené 
 

b)  Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 Novostavba rodinného domu nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 
c)  Vliv stavby na soustavu chráněných území Nátura 2000 
 Novostavba rodinného domu nemá vliv na soustavu chráněných území 
 
d)  Návrh zohlednění podmínek na závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu – v projektu není třeba řešit. 
 
e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu – v projektu není třeba řešit. 
 
 

B.7  Ochrana obyvatelstva 
 
 a)  Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
  Stavba nevyžaduje zvláštní požadavky na situování a stavení řešení z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 
 
B.8  Zásady organizace výstavby 
 
 a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
  Odběr elektrické energie z vybudované přípojky přes samostatné měření. Rovněž 
odběr vody bude přes samostatné měření. Napojovací body budou určené při předání 
staveniště. 
 

b)  Odvodnění staveniště 
 Odvodnění staveniště bude zajištěno pomocí nové jednotné kanalizace. 
 
c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Hlavní vjezd a vstup na stavbu bude možný ź nově navržené cesty. Samotná výstavba 

nebude pro dané území omezujícím faktorem. 
 

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Podle projektu by měl být objekt 

vybudován z materiálů splňujících hygienické normy, tudíž jsou životnímu prostředí neškodné. 
 Odpad je tříděn do několika skupin a svážen specializovanou firmou do třídírny 

komunálního odpadu a posléze skladovány či spáleny. Provoz v objektu nezatěžuje okolí 
hlukem.  

 Provozem stavby nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude dodržen zákon 
č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky. 
Navržená stavba negativně neovlivní sousední pozemky. Sousední pozemky nebudou 
vyžadovat žádnou zvláštní ochranu 

 Způsob likvidace odpadu vzniklého stavební činností – odpad bude odvezen na 
schválenou skládku. 



 Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr 
označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace půd. 
Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v příslušných 
kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu prostřednictvím znečištění 
vod není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a tento vliv lze označit za nulový. 

 na zařízeni staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob 
PHM pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny 
dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku 
ropných látek 

 v případě úniku ropných látek nebo jíných závadných látek bude kontaminovaná 
zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

 na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií 
Projekt splňuje ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na výstavbu 
ve znění pozdějších předpisů a ustanovení předpisů souvisejících 
 
 Péče o životní prostředí a hygienu práce v průběhu stavby 

- Provoz stavby nebude podstatně ovlivňovat stávající životní prostředí. 
- Vhodnou organizací se omezí hlučnost a prašnost stavby. Ohrazením staveniště bude 

na nejnižší míru omezena hlučnost a prašnost mimo stavbu 
- Pro stavbu bude zřízeno vhodné zázemí stavby včetně hygienického zázemí. 
- Vhodně bude umístěno zařízení staveniště 
- Veškeré nové použité materiály budou vybírány s přihlédnutím k jejich ekologické 

nezávadnosti, možnosti budoucí recyklace a k energetické náročnosti jejich výroby. 
 

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

 
 Vstup na staveniště bude mimo i během výstavby řádně zabezpečen proti vstupu 

nepovolaných osob. 
 Vchody budou řádně označeny tabulkou s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“ 
 Požadavky na asanaci, demolice, a kácení 

 vykácení vysokých dřevin na části pozemku 
 odstranění stávajícího oplocení 
 vyčistění pozemku 

 
Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunout přímo na 
pracoviště nebo budou použity nástroje se sníženou hlučností. U dopravních 
prostředků vypínat motory při nakládce a vykládce a přizpůsobit režim stavby tak, aby 
co nejméně rušil okolí. 
 

f)  Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Prostor pro dočasné skladování stavebního materiálu je vymezen v areálu objektu. 

V prostoru je umístěno míchací centrum, skládka písku, skládka stavebního materiálu. Rozsah 
samotný by neměl přesáhnout plochu obvyklou a nezasáhne mimo vlastní pozemky 

stavebníka. Prostor pro zařízení stavby bude korigován dle potřeb pokračující výstavby. Pro 
potřeby výstavby nebude nutno provést dočasný zábor. 

Sociální zařízení pro pracovníky na stavbě bude zajištěno pomocí mobilní toalety. 
 

g)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Odpadové hospodářství (posouzení z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a 
o změně některých dalších zákonů v platném znění) bude řešeno v této struktuře: 

VLASTNÍ VÝSTAVBA 
  - beton 
  - plasty 
  - dřevo 
  - papír 
  - ocel 
Přehled předpokládaných odpadů vzniklých v rámci stavby dle vyhlášky 381/2001 Sb. 

katalogu odpadů 
- odpad skup. 08 – odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot 
- odpad skup.17 – stavební a demoliční odpady 
- odpad skup. 15 – odpadní obaly: absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a 

ochranné oděvy jinak neurčené 
 

Neupravené nebo nevytříděné stavební odpady nebudou využívány na terénní 
úpravy. V případě, že na stavbě vzniknou odpady, které jsou výše uvedeny, bude s nimi 
nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a příslušných souvisejících vyhlášek. 

Během realizace bude eliminována prašnost vznikající bouracími a stavebními 
pracemi, přesunem materiálů a také pohybem stavebních mechanismů. 

 
h)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Během výstavby nejsou požadovány deponie. Stavební suť nebo výkopy budou 
průběžně vyváženy do kontejneru a dle potřeby stavebních mechanismů. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Provozem stavby nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude dodržen 
zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí 
vyhlášky. Navrhovaná stavba neovlivní sousední pozemky. Sousední nebudou vyžadovat 
žádnou zvláštní ochranu. 

 Použité materiály byly vybrány s ohledem na jejich ekologickou nezávadnost a 
možnost budoucí recyklace. 

Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunout přímo 
na pracoviště nebo budou použity nástroje se sníženou hlučností. U dopravních prostředků 
vypínat motory při nakládce a vykládce a přizpůsobit režim stavby tak, aby co nejméně 
rušil okolí, zejména brzy ráno, večer a v noci.  

Při bouracích pracích používat kompresory výhradně na elektrický pohon. 
U dopravních prostředků vypínat motory při nakládce a přizpůsobit režim stavby 

tak, aby co nejméně rušil obyvatelem zejména brzy ráno a večer. Nesmí být použito 
stacionárních mechanismů na tekutá paliva. V případě mobilních mechanismů na tekutá 
paliva musí být pod každým strojem, z něhož by mohla unikat ropná látka, podložena 



vana z ocelového plechu dostatečné tloušťky o takovém rozsahu, který zaručí zachycení 
nejen odkapů, ale i případně uniklé palivo z provozní nádrže. Na staveništi nesmí být 
skladovány zásoby pohonných hmot a olejů. 

Suť bude stále kropena, bude prováděn denní klid na staveništi. Všechny dopravní, 
stavební mechanismy před výjezdem ze staveniště je nutné řádně očistit. 

Způsob likvidace odpadu vzniklého stavební činností – odpad bude odvezen na 
schválenou skládku. 

 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby osobu s příslušnou autorizací dle 

zákona č. 360/199. Sb., v platném znění. Ta zajistí úkoly v souladu s ustanovením § 44 
Stavebního zákona z hlediska ochrany veřejného zájmu při realizaci stavby: 

 Autorizovaná osoba ve smyslu § 46b stavebního zákona v rozsahu předmětu své činnosti 
odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve 
stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví 
osob a bezpečnost práce, vyplývajících z ostatních právních předpisů. Vedení realizace stavby 
znamená výkon soustavného dohledu nad její realizací z hlediska požadavků českého právního řádu 
a příslušné odbornosti. 

Při práci musí být dodržovány předpisy o ochraně a bezpečnosti práce a příslušné 
normy a předpisy. Projekt je zpracován v souladu s nařízení vlády 591/2009 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
vyhláškou 192/2005 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Zásadami je nutno se řídit po celou dobu výstavby.  

Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování 
plamenem a ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem. 

 
Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení: 
 Práce ve výškách – zábradlí 
 Práce v rýhách a jamách – zabezpečení stěn výkopů 

Ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů 
kvalifikovanými osobami 

Všeobecné požadavky: 
Zákaz používání alkoholu 
Používání ochranných pomůcek 
Pořádek na staveništi 
Osvětlení, ohrazení, zabezpečení staveniště 
Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště 
Dodržování projektu a stanovených technologických postupů 
Pravidelná školení BOZ 

Respektování Zákoníku práce 
Způsob omezení rizikových vlivů: 

Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu a Požárních 
poplachových směrnic 
Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými 
osobami 
Dodržování a respektování podmínek Požární zprávy, návodů k obsluze 
zařízení 
Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 
Respektování BOZ 
Dodržování Zákoníku práce 
Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZ 

 
Při výstavbě nutno respektovat: 
 ČSN 73 2310   Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 2601   Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3050   Zemní práce 
ČSN 73 3300   Provádění střech 
ČSN 73 0090   Zakládání staveb 
ČSN 73 3053   Násypy z kamenité sypaniny 
ČSN 73 8106   Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 73 3610   Provádění klempířských prací 
ČSN 73 0550   Izolace 
Zákoník práce a další ČSN, EN k provádění staveb 
 
 
Nutno dodržovat normy platné k 30.12.1990 jako závazné. 
ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
     Část 1: Základní ustanovení 
ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
     Část 3: Pozemní stavební objekty 
ČSN 73 2031 Zkoušení stavebních objektů. Konstrukcí a dílců 
     Společná ustanovení 
ČSN 73 2061-1  Zatěžovací zkoušky dřeva 
     Část 1: Všeobecná ustanovení 
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3050 Zemní práce 
     Všeobecné ustanovení 
ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební 
     Základní ustanovení 
ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění. 
ČSN 73 3440 Stavební práce. Sklenářské práce stavební 
     Základní ustanovení 
ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební 



ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení 
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 73 8107 Trubkoví lešení 
 

j) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Nejsou požadovány 
 
l) Zásady pro dopravní inženýrské opatření 
 Nejsou požadovány 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 Nejsou požadovány 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
   Termín zahájení:  10/2016 
   Termín dokončení:   07/2017 

 Stavba není členěna na etapy. 
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TEPELNÉ ČERPADLO

  STUDNA PRO 
UŽITKOVOU VODU

    KOLEKTOR 
TECHNICKÝCH SÍTÍ

KOLEKTRO OBSAHUJE:
- STUDENÁ VODA - PITNÁ
- STUDENÁ VODA - UŽITKOVÁ
- TUV - CIRKULAČNÍ
- TOPENÍ - OTOPNÉ MEDIUM
- TOPENÍ - VRATNÉ MEDIUM

SKŘÍŇ PRO HUP A JISTIČE

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD



JEDNOTKA TEPELNÉHO
ČERPADLA S DOTÁPĚNÍM

ELEKTŘINOU

ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČ
-UMÍSTĚN V ZEMI
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ZPĚTNÁ VAZBA VODY

STUDENÁ VODA

STUDENÁ VODA Z ŘÁDUVODOMĚRNÁ SOUSTAVA
EXPANZNÍ
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ZPĚTNÝ VENTIL

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

ZPĚTNÁ KLAPKA

REDUKCE

VODOMĚR

FILTR

UZÁVĚR

PŘÍMÝ VENTIL - ODBOČENÍ

ROHOVÝ ENTIL - ODBOČENÍ
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Obytná budova - rodinný dům

Vinořský dvůr, Vinoř, Praha 9 190 17

OBVODOVÁ STĚNA 0,30 0,25

STŘECHA 0,24 0,15

OKNO LOŽNICE 
SEVEROVÝCHOD

1,50 1,20

OKNO KOUPELNA 
SEVEROVÝCHOD

1,50 1,20

OKNO POKOJ 
SVEROVÝCHOD

1,50 1,20

OKNO LOŽNICE 
SEVEROZÁPADA

1,50 1,20

OKNO POKOJ  
JIHOVÝCHOD

1,50 1,20

2 OKNA WC/POKOJ 
JIHOZÁPAD

1,50 1,20

OKNO ZÁDVEŘÍ 
SEVEROZÁPAD

1,50 1,20

DVEŘE ZÁDVEŘÍ 
JIHOVÝCHO

1,70 1,20

OKNO KUCHYŇ 
SVEROVÝCHOD

1,50 1,20

OKNO OBÝVACÍ POKOJ 
SEVEROVÝCHOD

1,50 1,20

OKNO OBÝVACÍ POKOJ 
SEVEROZÁPAD

1,50 1,20

OKNO OBÝVACÍ POKOJ 
JIHOZÁPAD

1,50 1,20

OKNO TERASA 
JIHOZÁPAD

1,50 1,20

OKNO STŘEŠNÍ 
JIHOZÁPAD

1,50 1,20

PODLAHA NA ZEMINĚ 0,45 0,3

Tepelné vazby

splňují



12.5.2016

Martin Cakl

Martin Cakl

RODINNÝ DŮM TYPU COHOUSING
Vinořský dvůr, Vinoř, Praha 9 190 17

12.5.2016

Martin Cakl

(Kvalifikace)



 
 PROHLÁŠENÍ  
 
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem RODINNÝ DŮM TYPU COHOUSING pod 
vedením Ing. arch. Jindřicha Synka vypracoval samostatně. 
 
Dále prohlašuji, že tato bakalářská práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.  
 
V Praze dne 20.5.2015  
 
PODĚKOVÁNÍ  
 

Rád bych touto cestou vyjádřil veliké poděkování Ing. arch. Jindřichu Synkovi za jeho rady a hlavně trpělivost při 
vedení mé bakalářské práce. 


