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A PR�VODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb�

a) Název stavby 
Rodinný d�m Bohdalec

b) Místo stavby  
Na Bohdalci 26, Michle, 101 00 Praha 10 

c) P�edm�t projektové dokumentace 
Dokumentace pro stavební povolení

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Stavebník: Petr Novák 
Trvalé bydlišt�: Koten�ice 62 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Hlavní projektant: Jan �ervenka 
Trvalé bydlišt�: Pod�bradská 1062, Hloub�tín, 198 00 Praha 9 

A.2 Seznam vstupních podklad�
Katastrální mapa 
Limity území 
Místní ohledání 
Vyhláška �. 268/2009 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
P�íslušné �SN 

A.3 Údaje o území

a) Rozsah �ešeného území 
�ešené území se v sou�asné dob� rozkládá na t�ech parcelách. Pro uvažovaný 
návrh rodinného domu jsou parcely spojeny v jeden celek. Spojená parcela je nov�
roz�len�na do �ty� �ástí viz. výkres návrhu parcelace. Stavba je umíst�na 
v severovýchodním kvartálu navržené parcelace. 

b) Údaje�o ochran� území podle jiných právních p�edpis�
Objekt se nenachází v památkové zón�, ani v jiném zvlášt� chrán�ném území.

c) Údaje o odtokových pom�rech 
Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové pom�ry daného území. 

d) Údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní 
souhlas 

Stavba je v souladu s územn� plánovací dokumentací m�sta.

e) Seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Dot�ené pozemky: 2723/1, 2722/1, 2733/1, 2722/2, 2723/8
Sousední pozemky: 2725/9, 2733/3, 2723/8 
Katastrální území: Praha-Michle 

A.4 Údaje o stavb�

a) Nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 
Novostavba rodinného domu je rozd�lena do t�ech funk�ních celk�. Manželský pár 
se dv�mi d�tmi: užitná plocha jednotky �iní 205,45 m2. Rodi�e matky: užitná plocha 
63,38 m2. Ateliér zahradní architektky: užitná plocha 65,26 m2.

b) Ú�el užívání stavby 
Rodinný d�m bude sloužit pro bydlení celkem šesti�lenné rodiny a pro projektovou 
�innost architektky.

c) Trvalá nebo do�asná stavba 
Trvalá.

d) Údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis�^1) (kulturní 
památka apod.) 
V dob� zpracování projektové dokumentace nebyla známa žádná ochrana pozemku 
podle jiných právních p�edpis�.

e) Navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, 
užitná plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel� / 
pracovník� apod.) 
Plocha pozemku: 1078 m2

Zastav�ná plocha: 243 m2

Obestav�ný prostor: 1 208 m3

Užitná plocha: 473,26 m2

Po�et funk�ních jednotek: 3 
Po�et uživatel�: 6 
Garážové stání: 2

f) Základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, 
�len�ní na etapy) 
P�edpokládaná délka výstavby se odhaduje na 4 m�síce. 

g) Orienta�ní náklady stavby 
10 mil. K�. 

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení
SO1 - Novostavba     SO3 - P�ípojky tech. infrastruktury 
SO2 - Terénní úpravy    SO4 - Op�rná st�na a oplocení 



B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku 
�ešený pozemek se rozkládá na parcelách �. 2723/1, 2722/1, 2733/1. Parcely jsou 
slou�eny a rozd�leny na 4 samostatné celky. Území je definováno p�ilehlými 
komunikacemi Na Bohdalci, Pod Sychrovem II, Na Pahorku a sousední parcelou. 
P�ilehlé komunikace jsou vedeny v mírném svahu sm�rem na západ. Výšková 
úrove� �ešeného území je cca 2,5 - 3 metry nad vyýškovou úrovní ulice na Pahorku. 
Pozemek je na zvýšené plošin�, která je svahována sm�rem k silnici. V míst� p�ilehlé 
sousední parcely se výšková úrove� pozemku a silnice vyrovnává na rozdíl cca 
1 metr.

b) Vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 
hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.) 
Na míst� bylo provedeno místní šet�ení a zam��ení stávajícího stavu uvnit� objektu, 
geologický pr�zkum. Pr�zkum koncentrace radonu poukázal na nízkou koncentraci.

c) Stávající ochranná a bezpe�nostní pásma
Stávající ochranná a bezpe�nostní pásma jsou stanovena p�íslušnými správci sítí 
a dot�enými orgány v jednotlivých vyjád�eních, která jsou p�iložena v dokladové 
�ásti.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové pom�ry v území 
Stavba b�hem svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou 
nebudou narušeny stávající odtokové pom�ry daného území.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin 
Na pozemku se nachází náletová zele� (k�oviny, ke�e), která bude odstran�na.

g) Územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Sou�ástí p�ilehlé ulicce je vedení plynovodního potrubí (NTL), elektro, vodovod 
a deš�ová kanalizace. Splašková kanalizace je vedena v ulici Pod Sychrovem II.

B.2 Celkový popis stavby

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

Novostavba rodinného domu je rozd�lena do t�ech funk�ních celk�. Manželský pár 
se dv�mi d�tmi: užitná plocha jednotky �iní 205,45 m2. Rodi�e matky: užitná plocha 
63,38 m2. Ateliér zahradní architektky: užitná plocha 65,26 m2.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového �ešení 
Urbanistické �ešení vychází ze zástavby, která je charakteristická pro Bohdalec. 
Lokalita Bohdalce je charakteristická izolovanými rodinnými domy nebo dvojdomy 
s podlažností 2-3. Návrh umíst�ní stavby respektuje uli�ní �áry již stávajích objekt�. 
Výška stavby plynule navazuje na stavby v t�sné blízkosti tak, aby nenarušovala 
charakter. 

b) Architektonické �ešení - kompozice tvarového �ešení, materiálové a 
barevné �ešení 
Architektonický návrh navazuje na novostavby rodinných dvojdom� na sousedních 
parcelách a dotvá�í tak charakter území do uceleného celku. Tvar obejktu vychází 
z tradi�ní zástavby, která je v Bohdalci hojn� rozší�ena. P�evažují zde stavby 
s valbovou, mansardovou �i sedlovou st�echou se dv�mi nadzemními podlažími 
a podkrovím. Navržená stavba je pomysln� rozd�lena na dva celky, které jsou 
spojeny zimní zahradou sloužící jako komunika�ní uzel.

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby
Vstup a vjezd do garaže je situován z ulice Na Pahorku.

B.2.4 Základní charakteristika objekt�

a) Stavební �ešení 
Navržená stavba je t�ípodlažní. První podzemní podlaží je vstupní. Obsahuje garáž, 
technickou místnost, spíž a sklad. První nadzemní podlaží je vstupním podlažím 
do dvou obytných jednotek. Obytná jednotka generace 10-50 zahrnuje místnosti: 
obývací pokoj, pracovnu, spíž, koupelnu a šatnu. Generace 60+ zahrnuje ložnici, 
obývací pokoj, koupelnu, chodbu a pracovnu. Druhé nadzemní podlaží slouží jako 
vstupní podlaží do ateliéru architektky. Dále zde pokra�uje soukromá zóna obytné 
jednotky generace 10-50: dva pokoje, ložnici, šatny a koupelny. Ateliér zahrnuje 
chodbu, koupelnu, zasedací místnost a pracovnu.

b) Konstruk�ní a materiálové �ešení 
Objekt je navržen jako d�evostavba. Podsklepená �ást objektu je vyzd�na 
z betonových tvarovek prolévaných betonovou sm�sí. Ostatní nadzemní konstrukce 
jsou tvo�eny systémem "Platform frame" z d�ev�ných I nosník�. Materiál fasády 
objektu jsou d�evovláknité desky s d�ev�ným dekorem. Podrobný popis viz. 
kapitola D. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
Veškeré stavební dílce jsou tradi�ních materiál�, rozm�r� a technologií. Statická 
únosnost stavebních materiál� je garantována výrobcem systému. 

B.2.5 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení

a) Technické �ešení
Novostavba bude napojena na ve�ejnou kanaliza�ní sí�, plynovod (NTL), vodovod 
a elektrickou sí� NN. 



B.2.6 Zásady hospoda�ení s energiemi

a) Kritéria tepeln� technického hodnocení 
Objekt je navržen jako energeticky úsporný d�m.

b) Energetická náro�nost stavby 
Viz. Energetický štítek.

B.2.7 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prost�edí

V�trání objektu je �ešeno jako podtlakové. Ventilátory jsou umíst�ny v hygienickém 
zázemí a kuchyni. P�ívod vzduchu je zajišt�n p�ídavnými okenními št�rbinami. 
Podrobný popis v kapitole D. 

B.2.8 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí

a) Ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 
V okolí objektu je nízký radonový index a není t�eba zvláštních opat�ení.

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Viz. Situa�ní výkres.

B.4 Dopravní �ešení 

a) Popis dopravního �ešení 
Stavba je napojena na ulici Na Bohdalci nájezdovou rampou.

c) Doprava v klidu 
V objektu se nachází dv� krytá garážová stání. Na pozemku je možné do�asn�
odstavit jedno vozidlo.
�

  





D DOKUMENTACE OBJEKT� A TECHNICKÝCH 
A TECHNOLOGICKÝCH ZA�ÍZENÍ

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební �ešení

a) Technická zpráva (popis navrženého konstruk�ního systému stavby) 

Základové pom�ry
V �ešené lokalit� nebyly zjiš�ovány konkrétní geologické podmínky. Dle ve�ejn�
dostupných map geologického podloží se na pozemku vyskytují zeminy zpevn�né. 
Pro založení objektu nejsou uvažovány zvláštní základové podmínky. 

Základové konstrukce
Obvodové nosné konstrukce jsou založeny na základových pasech uložených do 
nezámrzné hloubky. Konstrukce základ� je tvo�ena systémem ztraceného bedn�ní 
z betonových tvarovek prolévaných betonovou sm�sí. Na základové pasy je 
položena vyztužená podkladní deska. 

Svislé konstrukce
Podsklepená �ást objektu je navržena systémem ze ztraceného bedn�ní 
z betonových tvarovek prolévaných betonovou sm�sí tlouš�ky 300 mm. St�ny jsou 
vyztuženy vložením výztuže do dutin tvarovek. Obvodové st�ny nadzemních podlaží 
jsou navrženy jako difuzn� otev�ené konstrukce s prov�trávanou fasádou. Obvodová 
st�na se skládá z nosného rámu tvo�eného d�ev�nými I sloupky. Prostor mezi 
sloupky je vypln�n tepelnou izolací z minerální vaty. P�erušení tepelných most�
sloupk� je zajišt�no d�evovláknitou deskou z vn�jší strany sloupk�. Na d�evovláknité 
desky je osazen la�ový rošt pro zakrytí d�evovláknitými deskami s dekorem d�eva. 
Vnit�ní strana sloupkové konstrukce je stabilizována OSB deskami, na kterých je 
osazen la�ový rošt pro vedení technických instalací. Dutina je zakryta d�evovláknitými 
deskami. Vzduchot�sná vrstva je tvo�ena OSB deskami, které jsou mezi sebou 
prolepovány lepidlem. Difuzní odpor jednotlivých prvk� klesá sm�rem do exteriér�.  

Vodorovné konstrukce
Stropní konstrukce nad podsklepenou �ástí je navržena jako železobetonová 
monolitická deska, k�ížem vyztužená. Tlouš�ka desky je navržena 150 mm. Betonová 
deska je zateplena podlahovou izolací z minerální vaty tlouš�ky 160 mm. Stropní 
konstrukce nad obytnými místnostmi jsou navrženy jako p�iznané stropní trámy výšky 
220 mm. Stropní nosníky jsou zakryty záklopem z d�evot�ískových desek. Ochrana 
proti nepr�zvu�nosti a kro�ejovému hluku je zajišt�na p�idanou akustickou izolací 
z minerální vaty tl. 60 mm. Stabiliza�ní vrstvu tvo�í dv� vrstvy OSB desek položených 
na akustickou izolaci. 

St�ešní konstrukce
Nosná konstrukce krovu je tvo�ena d�ev�nými I nosníky. Prostor mezi nosníky je 
vypln�n tepelnou izolací z minerální vaty. Nosníky jsou sm�rem do exteriéru p�ekryty 
d�evovláknitou izolací tl. 60 mm, která tvo�í podklad pro OSB desky. Nad OSB 
deskami je umíst�na pojistná hydroizola�ní vrstva s lat�mi pro osazení cemento-
vláknitých šablon.  

Klempí�ské a záme�nické práce
Oplechování je navrženo z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm. Ochranný nát�r plechu 
v odstínu antracit. Oplechování pozinkovaným plechem je použito na parapetech 
okenních otvor�, záv�trné lišt� a žlabech. 

Výpln� otvor�
Okenní rámy jsou navrženy z hliníkových profil� odstín antracit. Okenní otvory jsou 
vypln�ny izola�ním trojsklem s maximálním sou�initelem prostupu tepla 1,1 W/m2K. 
Hlavní vstupní dve�e jsou rovn�ž navrženy z hliníkových profil� s izola�ním trojsklem. 
Ostatní dve�ní otvory jsou chrán�ny p�ed pov�trnostními podmínkami a jsou 
navrženy z d�ev�ných obložek. Okenní otvory sm�rem na jih jsou dopln�ny skrytým 
roletovým p�ekladem k zabrán�ní p�eh�ívání interiéru v letním období. Rolety jsou 
ovládány dálkov� z interiéru. Zimní zahrada je chrán�na p�ed p�eh�íváním d�ev�ným 
stín�ním. Stínící prvky zimní zahrady jsou z d�ev�ných latí. Ovládání stín�ní je ru�ní. 

Povrchové úpravy
Fasáda je navržena z d�evovláknitých desek spojovaných na pero a drážku. Fasáda 
tvo�í jednolitý povrch s dekorem d�eva. Fasáda bude opat�ena ochranným nát�rem 
proti slune�nímu zá�ení a pov�trnostním podmínkám. Povrchové úpravy interiéru 
se liší v závislosti na ú�elu místnosti. Povrchu v podsklepené �ásti jsou navrženy 
jako režné. Povrchy d�evovláknitých desek jsou v interiéru opat�eny jemnozrnnou 
omítkou v bílé barv�. N�které místnosti jsou bez povrchových úprav a je využito 
dekorovaných d�evovláknitých desek. Konkrétní popis povrchových materiál� je 
uveden ve výkresové �ásti. Povrchová úprava v zimní zahrad� je navržena 
jemnozrná hlazená omítka v šedém odstínu. 

Op�rná st�na
Op�rná st�na u vstupu do objektu je navržena z monolitického betonu. Betonová 
st�na je vyztužena ocelovou výztuží.  

Terasa a šikmá rampa
Terasa situovaná na jižní stran� objektu je navržena z prknového záklopu. Tlouš�ka 
prken �iní 25 mm. Mezi prkny jsou mezery pro odtok deš�ové vody. Prkenný záklop 
je p�ipevn�n do nosných trám�. Trámy jsou neseny betonovými patkami se sloupkem 
uložených do št�rkového lože. P�íjezdová šikmá rampa je navržena z monolitického 
betonu se sklonem sm�rem od baráku. Pro odvodn�ní rampy je navržen 



odvod�ovací kanálek sveden do drenážního potrubí. Podkladní beton je uložen do 
zhutn�ného št�rkového lože. 

D.1.2 Technika prost�edí staveb

Vytáp�ní objektu
V objektu je navržen plynový kotel napojen na ve�ejnou sí� plynovodu NTL. Plynový 
kotel je dopln�n rozvodem s teplotním spádem 75/65. V jednotlivých pokojích jsou 
navrženy deskové radiátory. V obývacích pokojích jsou umíst�ny podlahové 
kovektory.  

Oh�ev TUV
Pro p�edeh�ev teplé užitkové vody je navržen zásobník TUV s oh�evem z plynového 
kotle. 

V�trání objektu
Garážové stání jsou odv�trány p�irozen� pomocí tlakových rozdíl�. Je osazen jeden 
p�ívodní otvor a jeden odvád�cí otvor diagonáln� p�es garáž. V�trání obytných 
místností je zajišt�no podtlakov�. V�trací za�ízení jsou umíst�na v hygienických 
místnostech a kuchyni. P�ívod �erstvého vzduchu je zajišt�n p�idanými v�tracími 
št�rbinami v okenních rámech. Vým�na vzduchu je navržena na hodnotu 0,3 1/h 
v obytných místnostech. V�trání v hygienickém zázemí je vedeno do stoupacího 
potrubí nad st�echou. Digesto�e jsou odv�trávány na fasádu.  

Chlazení

P�ímé chlazení objektu není navrženo. Pasivní ochranu p�ed p�eh�íváním interiéru 
tvo�í venkovní rolety a d�ev�né stínící prvky. 















VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  

Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnit�ní teplota Ti: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -13,0 C
Teplota na vn�jší stran� Te: -13,0 C
Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
�íslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 OSB desky 0,015      0,130 50,0
  2 Isover Fassil 0,200      0,039 1,4
  3 D�evovláknité desky nelisované 0,060      0,046 3,0

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,779+0,015 = 0,794
 Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =  0,961

 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost
 na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní).

Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem
nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby.

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypo�tená hodnota: U =  0,16 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N.

 Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše).

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu.
3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,

nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Vypo�tené hodnoty: V kci nedochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci.

 POŽADAVKY JSOU SPLN�NY.
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
OBÁLKY BUDOVY
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Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A

           

Klasifika�ní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V =       m2/m3

CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 

Uem             (     )                         

Platnost štítku do       

Datum vystavení štítku       

Štítek vypracoval (Jméno a p�íjmení) 
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