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A. PR¥VODNÍ ZPRÁVů 

 

A.1  Identifikační údaje 

 A.1.1 Údaje o stavbě 

 

  Název stavby:  RD Hanspaulka 

  Místo stavby:   ul. Neherovská, Praha 6 – Dejvice 

  Parcelní č. pozemku: 2985/7, 2985/12, 2985/6, 2985/13 

  Velikost pozemku:  1 200 m2  

  Účel stavby:   Bydlení 
   

 

  Investor:   Ing.arch. Milan Kvíz 

  Adresa:   Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice 

 

  

Záměrem a obsahem přiložené projektové dokumentace je novostavba 
rodinného domu. Jedná se o dvougenerační dům o velikosti 6+kk a 2+kk. 
Jsou zde 2 garážové stání. Dům má mnoho teras orientovaných k jihu a 

bazén. Dům je třípodlažní a má plochou střechu. 

 

   A.1.2 Údaje o žadateli/ stavebníkovi 

   A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

  A.2  Seznam vstupních podkladů 

  A.3  Údaje o území 

   A.3.1 Rozsah řešeného území 
    Není součástí bakalářské práce. 

   A.3..2 Dosavadní využití a zastavění území 
    Není součástí bakalářské práce. 

   A.3.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

    Není součástí bakalářské práce. 

   A.3.4 Údaje o odtokových poměrech 

    Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora objektu. 

   A.3.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
    Není součástí bakalářské práce. 

   A.3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Není součástí bakalářské práce. 

   A.3.7 Údaje o splnění dotčených orgánů 

    Není součástí bakalářské práce. 

   A.3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení 
    Není součástí bakalářské práce. 

   A.3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

    Není součástí bakalářské práce. 

   A.3.10 Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

    Není součástí bakalářské práce. 

 

  A.4  Údaje o stavbě 

   A.4.1 Nová stavba nebo změna dokončení stavby 

    Projekt se zabývá novostavbou rodinného domu. 

   A.4.2 Účel užívání stavby  
    Stavba rodinného domu bude sloužit pro bydlení. 

   A.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

    Stavba je navržena jako trvalá. 

   A.4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba rodinného domu nepodléhá žádné ochraně stavby, nejedná se 
kulturní památku. 

A.4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

Projektová dokumentace splňuje požadavky, které stanovuje zákon č. 
1Ř3/2006 Sb. „o územním plánování a stavebnímu řádu“ Ěstavební zákoně 
včetně jeho změn a novel. Dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 
499/ 2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. 
Stavba rodinného domu splňuje vyhlášku číslo 26Ř/200ř Sb. O obecných 
technických požadavcích na stavby, včetně novely, která je stanovena 
vyhláškou 20/2012 Sb. Objekt rodinného domu splňuje vyhlášku číslo 
26/1řřř o obecných technických požadavcích na stavby v hl.m. Praha. 
Stavba není navržena jako bezbariérová. 
 

A.4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 
Není součástí bakalářské práci. 
 

A.4.7 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Není součástí bakalářské práci. 

 
A.4.8 Navrhované kapacity stavby 

Účel stavby: obytná 
Počet funkčních jednotek:1 
Velikost funkčních jednotek: 6+kk 
Zastavěný prostor: 276,6Ř m2 
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A.4.9  Základní bilance stavby 
Rodinný dům bude napojen na splaškovou kanalizace, vodovod a 
elektrickou energii. Veškeré napojení inženýrských sítí je patrné 
z koordinační situace. 

 
A.4.10 Základní předpoklady výstavby 

Není součástí bakalářské práci. 
 

A.4.11 Orientační náklady stavby 
Zpracování rozpočtu stavby není součástí bakalářské práce. 

 
A.5  ČLENDNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZATÍZENÍ 
 

SO1 – rodinný dům 
SO2 – terasa 
SO3 – bazén 
SO4 – opěrná zeď 
SO5 – zpevněné plochy 
SO6 – kanalizační přípojka - splašková 
SO7 – přípojka NN 
SO8 – vodovodní přípojka 
SO9 – oplocení 

 
 

B SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů 
 

B.1   POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek pro rodinný dům se nachází v městské částí Praha 6, 
Dejvice. Pozemek je mírně svažitý směrem k jihu. 
 

B.1.2 Výčet a závěry provedených výzkumů a záběrů 
Není předmětem bakalářské práce. 
 

B.1.3 Stavební ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nachází v ochranném pásmu pražské památkové rezervace. 
 

B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
Stavba se nenachází v těchto územích. 
 

B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Po dokončení 
stavebních prací budou probíhat sadové úpravy pozemku. 
 

B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Bez požadavků. 
 

B.1.7  Požadavky na maximální záběry půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa Ědočasné/trvaléě 
Není předmětem bakalářské práce. 

 
 

B.1.8  Územně technické podmínky Ězejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturuě 
Chodník a vjezd do garáže bude napojen na ulici Neherovská. 
Pozemek je zasíťovaný. Sítě vedou pod ulicí Neherovská, severně od 
objektu. Dešťová voda bude zpracována na pozemku, případně odvedena 
přepadem do veřejné kanalizace. 
 

B.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Není předmětem bakalářské práce 

  
B.2    CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 
B.2.1 Účel užívání stavby, zakládání kapacity funkčních jednotek 

Stavba je navržena za účelem rodinného bydlení čtyřčlenné rodiny. Jedná 
se dvougenerační rodinný dům. Má  tři podlaží. Dům o velikosti  6+kk a 
2+kk s dvougaráží. Dům je doplněn terasou a bazénem. 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Okolní zástavbu tvoří starší objemné vily. Rodinný dům je přístupný ze 
severu  z ulice Neherovská. 
 
Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 
Koncept  rodinného  domu vychází z uliční čáry. Sklon terénu využijeme 
pro návrh teras orientovaných na jih. Dům je orientován kolmo na ulici 
Neherovská, je tedy otevřena na jižní stranu a tím je dosaženo 
dostatečného proslunění u obytných místností, Dům je rozdělen do tří 
podlaží, které také rozdělují funkčnost domu. V 1. PP je umístěna 
soukromá  část s přístupem na zahradu. V 1.NP je část společenská 
obsahující i byt o velikosti 2+kk. V posledním nadzemní podlaží jsou 
umístěné místnoti navštěvované spíše nárazově. Jako je  pracovna a pokoj 
pro hosty. 
Vstup do domu je na úrovni 1.NP z ulice Neherovská. Další vstup do domu 
je možný přes terasu, která navazuje na obývací pokoj s kuchyní. Plot 
kolem domu je kovaný. Tento plot je pouze z ulice Neherovská, zbylé tři 
strany jsou oploceny pletivem.  Brána je ovládána dálkové s pojezdem do 
strany. 
Větší část fasády tvoří bílá fasádní omítka. Soklová část je ošetřenou 
omítkou podobné struktury jako pohledový beton. Materiálové řešení lehce  
navazuje na okolní zástavby. 
Okna jsou dřevěná, posuvná. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení 
Hlavní vstup se nachází na severní straně domu v úrovni 1. NP. Do domu 
se vstupuje přes zádveří se šatnou.  Za zádveřím se nachází velká 
prosklená hala  se schodištěm, odkud můžeme sestoupit buď do soukromé 
části, ale také do technického zázemí a skladem zahradního nábytku, který 
je samostatně přístupný z venku. V úrovni 1.NP je umístěna společenská 
část. Na severní straně se nachází velká kuchyně s jídelnou a šatnou. Dále 
pak obývací pokoj s orientací na jih, je zde ideální osvětlení. 
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Ve 2.NP je umístěna prostorná pracovna s přístupem na střešní terasu. 
Poslední místnosti 2.NP je hostinský pokoj s vlastní koupelnou. 
 
 

B.2.4 Bezbariérové užívaní stavby 
Dům není navržen jako bezbariérový. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užíváni stavby 
Schodiště v domě je opatřeno zábradlím, střešní terasy taktéž. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
Stavební řešení 
Stavba domu je založena na základových pasech. Konstrukční systém je 
z monolitické betonové stěny systém Velox. Stropní desky jsou monolitické 
železobetonové. 
 
Konstrukční a materiálové řešení 
 
Výkopy – přepokládá se dostatečná únosnost zeminy 
Základy – objekt je založen na základových pasech pod nosnými a 
obvodovými stěnami. Základové pasy jsou ze železobetonu. Deska je 
navržena v tloušťce 300 mm, taky ze železobetonu. 
Svislé nosné konstrukce – objekt má tři podlaží, jedno z toho je 
podzemní. Konstrukce jsou navrženy jako ŽB monolitické stěny systém 
Velox. Tepelná izolace je v tloušťce 1Ř0 mm. Součinitel prostuu tepla 
obvodovým pláštěm vychází U= 0,16 W/M2/K-1 
Svislé nenosné konstrukce – je zde navrženo systém Velox 
s dostatečnou akustickou neprůzvučností 
Vodorovné konstrukce – Stropní konstrukce jsou monolitické 
jednosměrně pnuté desky tl. 220mm. V místě kde dispoziční řešení 
neumožňuje nosnou stěnu, jsou navrženy ŽB průvlaky. 
Schodiště – V objektu se nachází dvě schodiště, které propojují všechny 
tři podlaží.  
Střecha – střecha je jednoplášťová, částečně nepochozí. 
Výplně otvor] – Okna jsou uvažovaná jako dřevěná s izolačním trojsklem. 
Okna jsou převážně posuvná, ale i otvíravá (dovnitřě. Okna jsou opatřena 
závěsy až na zem a z exteriéru je navržen stínící prvek – markýzy. 
Povrchové úpravy – fasáda - Soklovou část kryje omítka s texturou 
pohledového betonu. Zbytek fasády tvoří bílá fasádní omítka  
Klempířské a zámečnické práce – Klempířské prvky budou vyrobeny 
z hliníky v odstínu antracit o tl. 0,6 mm 

 
 

   B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

    Technické řešení 
Stavba bude napojena na stávající síť inženýrských sítí. 

 

 

- Splašková kanalizace 

Objekt je napojen na splaškový kanalizační řád, který se nachází 
v těsné blízkosti objektu v ulici Neherovská. Podrobnější řešení není 
součástí bakalářské práce. 
 

 

- Dešťová kanalizace 

Dešťová voda je svedena z plochých střech pomocí dešťových svodů 
do retenční nádrže, která je umístěna na zahradě v jižní části pozemku. 
Podrobnější řešení není součástí bakalářské práce. 

 

- Vodovod 

Objekt bude napojen pomocí vodovodní přípojky na stávající vodovodní 
řád, který vede v ulici Neherovská. Podrobnější řešení není součástí 
bakalářské práce. 

 

- Zásobování teplou vodou 

Ohřev teplé vody bude zajištěn pomocí tepelného čerpadla země-voda, 

který je napojen na bojler o objemu 165 l. Vše je umístěno v technické 
místnosti. Podrobnější řešení není součástí bakalářské práce. 

 

- Elektroinstalace 

Objekt je napojen na veřejné elektrické vedení přes přípojkovou skříň, 
která je umístěná v rámci oplocení. Od přípojkové skříně je 
elektroinstalace vedena do hlavního rozvaděče, který se nachází 
v zádveří objektu. Podrobnější řešení není součástí bakalářské práce. 
 

 

- Vytápění 
Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo země- voda. Tepelné čerpadlo je 
umístěno v technické místnosti. V celém domě je navrženo podlahové 
topení, ve vstupní hale jsou dvě otopná tělesa a v koupelnách jsou 
otopné žebříky. Podrobnější řešení není součástí bakalářské práce. 

 

- Vzduchotechnika 

V objektu je dle hygienických požadavků navrženo podtlakové větrání 
z koupelen, wc a kuchyní. V kuchyních je navržena nad elektrickým 
sporákem digestoř. Ostatní místnosti větráme přirozeně. Podrobnější 
řešení není součástí bakalářské práce. 
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Výčet technických a technologických zařízení 
Jedná se o rodinný dům, kde jsou instalovány běžné domácí spotřebiče. 

 Za případné technologické zařízení lze považovat tepelné čerpadlo. Žádné 
 další speciální technologické zařízení se v objektu nevyskytují. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Není součástí bakalářské práce. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 Kritéria tepelně technického hodnocení 
 Pro tepelně technické posouzení byla použita následující kritéria: 

 Venkovní návrhová teplota Te    -13 °C 

 Vnitřní návrhová teplota Ti     +20 °C 

 Návrhová relativní vlhkost vzduchu RHe  84 % 

 Vnitřní relativní návrhová vlhkost vzduchu RHi  55 % 

 Energetická náročnost stavby 

 Pro navrhovaný objekt rodinného domu byl zpracován štítek energetické 
 náročnosti stavby, který je součástí dokumentace. 

 Posouzení využití alternativních zdroj] tepla 

 Alternativní zdroje tepla nejsou uvažovány. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
 prostředí. Zásady řešení parametrů stavby Ěvětrání, vytápění, osvětlení, 
 zásobování vodou, odpadů apod.ě a dále zásady řešení vlivu stavby na 
 okolí Ěvibrace, hluk, prašnost apod.ě. 

 Dispozice rodinného domu je navržena tak, aby vyhovovala běžného 
 chodu čtyřčlenné rodině. Ve stavbě nejsou použity žádné materiály, které 
 by ohrožoval zdraví uživatelů. Veškeré technické zařízení je popsáno výše. 
 Stavba by neměla mít žádný negativní vliv na okolí. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

  Objekt je napojen na stávající síť inženýrských sítí. Napojení objektu je  
   patrné z výkresu koordinační situace. Dimenze jednotlivých profesí nebyla 
   součástí bakalářské práce. 

B.4  Dopravní řešení 

  Popis dopravního řešení 

Vstup a příjezd k rodinnému domu je zajištěn z ulice Neherovská nově 

vybudovanou přístupovou komunikací. 

  

 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt je napojen na veřejnou obslužnou komunikaci v ulici Neherovská. 
Napojení objektu na obslužnou komunikaci je přes posuvnou bránu na 
dálkové ovládání. 

Doprava v klidu 

V blízkosti objektu se nenachází žádné další vyhrazené parkovací stání. 
Další parkovací stání je možné na pozemku objektu. 

  B.5  Tešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

    Terénní úpravy 

Navrhovaný objekt respektuje terénní reliéf. Budou zde prováděny terénní 
úpravy. Jsou zde navrženy i dvě opěrné zdi z gabion košů, jedná se o 
terasu na východě a terasu s bazénem na západě. 

Použité vegetační prvky 

Plochy kolem objektu budou zatravněné. Na pozemku je uvažována 
vzrostlá zeleň v podobě ovocných stromů. Rozvržení zeleně je patrné 

v architektonické situaci. 

Biotechnická opatření 

Nejsou navržena biotechnická opatření. 

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

    Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p]da 

    Není součástí bakalářské práce. 

Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
strom], ochrana rostlin a živočich] apod.), zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině. 

    Není součástí bakalářské práce. 

    Vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000 

    Není součástí bakalářské práce. 

Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 

Není součástí bakalářské práce. 

  B.7  Ochrana obyvatelstva 

    Není součástí bakalářské práce. 

 

  B.8  Zásady organizace výstavby 

    Není součástí bakalářské práce.      22 





















 

 

 Poděkování 

 Touto cestou bych ráda poděkovala Ing. arch. Milanu Kvízovi, doc. Ing. Šárce Šilarové a Ing. Zuzaně Veverkové Ph.D. za cenné a odborné konzultace, které mi poskytli při zpracovávání bakalářské práce. 

 

 

 Čestné prohlášení 

 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně. 

 

 

 

 

 V Praze dne 20.5.2016                        Petrová Kateřina 
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