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ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE – LS 2017 
ATELIÉR HLAVÁČEK / LINHARTOVÁ 
 
RODINNÝ DŮM PRO 4 – ČLENNOU RODINU 
 
STAVEBNÍ PROGRAM 

Místnost    orientační plocha v m2 
 
vstup, zádveří, šatna ~ 10 – 15 m2 

„hostovské“  WC s umyvadlem ~ 4 m2 
v denní části  

domácí práce, technické zázemí ~ 8 - 10 m2 
(kotelna -rekuperace, tepelné čerpadlo….)  

denní část ~ 40 - 50m2 

 -kuchyň 
 - případně oddělená jídelna 
 - obývací pokoj   

2 x ložnice dětí  ~ 2 x 13 m2  

koupelna děti (vana, WC, 2x umyvadlo) ~ 6 - 8 m2 

   

rodičovská jednotka   ~ 30 m2 

 - ložnice 
 - skříňová šatna 
 - koupelna (vana / sprcha, WC, bidet, 2x umyvadlo) 

 
garáž, sklad sportovního + zahradního nářadí…. 
 
Doporučení 

Dům je určen pro „normální“ 4-čl. rodinu, do objektu se mimo bydlení nenavrhuje další 
funkce – např. provozovna pro živnost, lze však navrhnout doplňkové prostory sloužící pro 
hobby… 
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ANOTACE

Tématem bakalářské práce je architektonická studie rodinného domu pro čtyřčlennou rodi-
nu. Rodinný dům je situován na pozemku č. 2.02 v Mníšku u Liberce. Dům byl díky svažitému 
terénu navržen jako částečně podzemní. Hmotové a dispoziční řešení je ovlivněno svahem, 
který klesá směrem od vstupu na pozemek. Vzhledem k významnému výhledu na nedaleký 
Ještěd jsou hmoty jednotlivých pater vůči sobě mírně pootočeny, takže na severní straně vzni-
kl světlík přisvětlující podzemní podlaží a na jižní straně terasa. Ta z části také tvoří kšilt spodnímu 
podlaží, aby bylo vhodně využito slunečních paprsků během roku. Při navrhování byl kladen 
důraz na oddělení soukromých a veřejných zón domu. 

ABSTRACT

The theme of the bachelors thesis is an architectural study of a family house for a family con-
sisting of four members. The family house is situated on a building site no. 2.02 in Mníšek near 
Liberec. Thanks to the sloping terrain the house was designed as a partly underground house. 
The volume and the layout is influenced by a slope, which decreases from the entrance to the 
site. According to significant view on a mountain Ještěď are the volumes of each floor lightly 
rotated, which created a skylight on the northern side of the building and on the southern side 
it created a balcony. The balcony also forms a peak of the underground floor in order to use 
the sunbeam properly during the whole year. When designing it was emphasized the separa-
tion of private and public part of the house. 



BYDLENÍ S VÝHLEDEM NA JEŠTĚD
VEDOUCÍ PRÁCE:      Prof. Ing. arch. Michal Hlaváček

AUTOR PROJEKTU:    Zuzana Kučerová

LOKALITA:     Mníšek u Liberce

VÝMĚRA POZEMKU:                      2002 m2

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:  374,1 m2

OBESTAVĚNÝ PROSTOR:     1448 m3

ODHADOVANÁ CENA:                              10 000 000 Kč

LIBEREC:             7,1km

JEŠTĚD:          12,3 km

Nízkoenergetický rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu se 

nachází nedaleko centra obce Mníšek u Liberce. Stavba 

stojí na vyvýšeném kopci a nabízí tak obyvatelům výhled 

na nedaleký Ještěd. Jedná se o dvoupodlažní objekt, 

který je zasazen do svahu. Díky pootočení jednotlivých 

hmot vznikl v 1PP světlík dodávající tomuto patru přirozené 

denní světlo. V okolí probíhá výstavba nových rodinných 

domů a dohromady tak vytváří ideální prostředí mezi lesy 

a loukami s charakterem satelitního bydlení.

POZEMEK

 Pozemek o rozloze 2002 m2 je svažitý směrem od vstupu z pří-
jezdové komunikace tzn. ze severu na jih a překonává téměř 5 výško-
vých metrů. Ze západní strany sousedí s dalším pozemkem, na kterém 
probíhá výstavba rodinného domu. Z jižní a východní strany je parce-
la lemována pěší stezkou, která vede přímo na nedalekou zastávku 
MHD. 

KONCEPT

 Koncept celého domu byl navržen tak, aby reagoval na pro-
blémy i hodnoty pozemku. Dům se skládá ze dvou hlavních hmot – 
jednotlivých podlaží, které jsou vůči sobě vzájemně pootočeny, aby 
došlo  k dodržení stavební čáry na severu pozemku a zároveň orienta-
ce k významnému výhledu na již zmiňovaný Ještěd. Obě podlaží jsou 
přístupná z úrovně terénu, čehož bylo docíleno zapuštěním spodního 
podlaží do svahu, který tento pozemek nabízí. Kvůli pootočení jednot-
livých pater vzniká na severní straně světlík, který osvětluje podzemní 
část domu, a na straně jižní terasa propojená s okolním terénem. 

UMÍSTĚNÍ

 Dům je umístěn v severní části pozemku, aby tvořil přirozenou 
bariéru mezi příjezdovou komunikací a zbytkem zahrady orientované 
na jih. Zde je také umístěna veliká terasa, umožňující majitelům pří-
jemnou relaxaci. Poblíž terasy se nachází přírodní jezírko fungující jako 
estetický doplněk, který využívá jako zdroj vody malého potoka proté-
kajícího na jihu pozemku. 
 Z příjezdové komunikace na nás objekt působí velice nená-
padně jako jednopodlažní stavba. Jelikož se jedná o nejrušnější část 
pozemku kvůli přilehlé silnici, nejsou tímto směrem orientovány žádné 
obytné místnosti a dům na nás tak působí uzavřeně. Celý dům se totiž 
otvírá na stranu jižní, směrem do zahrady, kde nabízí uživatelům větší 
míru soukromí, klidu a hlavně slunce. 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

 Dispoziční řešení objektu je silně ovlivněno orientací ke světo-
vým stranám, výhledem a čelenitostí pozemku. Důraz byl kladen tak-
též na oddělení soukromé a veřejné zóny domu. 
 První nadzemní podlaží je řešeno jako vstupní podlaží zároveň 
se soukromou částí domu. Projdeme-li zádveřím, do kterého se může-
me dostat jak z garáže, tak hlavním vchodem, můžeme rovnou po-
kračovat po schodišti do spodního – veřejného podlaží nebo zůstat 
v patře a vydat se do intimní části rodinného domu. V té se nachází 
dětské pokoje, ložnice, šatny a hygienické zázemí. V tomto poschodí                           
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se do intimní části rodinného domu. V té se nachází dětské 
pokoje, ložnice, šatny, hygienické zázemí a v neposlední řadě 
pracovna. 
  V prvním podzemním podlaží pak najdeme obývací pokoj s 
kuchyní a jídelnou, zimní zahradu, pokoj pro hosty s koupelnou i 
šatnou a technickou místnost. Jelikož technická místnost je 
propojena shozem z horní koupelny a prosvětlena světlíkem, je 
té využívaná pro manipulaci s prádlem. Co se týče ostatního 
technického zázemí, v prostorách garáže je umístěna dílna a 
sklad. 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍKONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

  Stavba je založena na základové železobetonové desce 
rozšířené pod nosnými stěnami a sloupy. Nosné konstrukce jsou 
ze železobetonu. Výplňové zdivo tvoří tvárnice Ytong, stejně tak 
jako vnitřní příčky. Střecha je řešena jako plochá jednoplášťová 
se sklonem 3%. Fasáda prvního nadzemního podlaží je řešena 
jako provětrávaná s dřevěnými prkny, spodní část je omítnuta 
bíle. Okenní výplně jsou izolační trojskla.

TECHNOLOGIETECHNOLOGIE

  Rodinný dům splňuje kritéria pro nízkoenergetický dům, což 
je v dnešní době nezbytností. Primárním zdrojem energie je 
tepelné čerpadlo zem-voda, umístěné na západní straně 
pozemku. V domě je taktéž umístěna aktivní rekuperační 
jednotka, která přivádí upravený vzduch do jednotlivých 
obytných místností. Objekt je vytápěn teplovodním 
podlahovým topením, které je v garáži a dílně doplněno 
radiátorem, v koupelnách otopným žebříkem.  radiátorem, v koupelnách otopným žebříkem.  

První podzemní podlaží První nadzemní podlaží

Svět lík osvět lující části domu umístěné pod zemí 
dodává domu jedinečnou atmosféru.

je také umístěna pracovna, jejíž využití je čistě na majiteli domu.

V prvním podzemním podlaží pak najdeme obývací pokoj s ku-
chyní a jídelnou, zimní zahradu, pokoj pro hosty s koupelnou i 
šatnou a technickou místnost. Jelikož technická místnost je pro-
pojena shozem z horní koupelny a prosvětlena světlíkem, je té 
využívaná pro manipulaci s prádlem. Co se týče ostatního tech-
nického zázemí, v prostorách garáže je umístěna dílna a sklad. 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

 Stavba je založena na základové železobetonové desce 
rozšířené pod nosnými stěnami a sloupy. Nosné konstrukce jsou 
ze železobetonu. Výplňové zdivo tvoří tvárnice Ytong, stejně tak 
jako vnitřní příčky. Střecha je řešena jako plochá jednoplášťová 
se sklonem 3%. Fasáda prvního nadzemního podlaží je řešena 
jako provětrávaná s dřevěnými prkny, spodní část je omítnuta 
bíle. Okenní výplně jsou izolační trojskla.

TECHNOLOGIE

 Rodinný dům splňuje kritéria pro nízkoenergetický dům, 
což je v dnešní době nezbytností. Primárním zdrojem energie je 
tepelné čerpadlo zem-voda, umístěné na západní straně po-
zemku. V domě je taktéž umístěna aktivní rekuperační jednotka, 
která přivádí upravený vzduch do jednotlivých obytných míst-
ností. Objekt je vytápěn teplovodním podlahovým topením, kte-
ré je v garáži a dílně doplněno radiátorem, v koupelnách otop-
ným žebříkem.  
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Obě podlaží přístupná z úrovně terénu

Natočení kvůli výhledu i slunci      terasa a světlík

Opěrná zeď     polosoukromý venkovní prostor

Výsledné členění domu
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ZÁDVEŘÍ

DÍLNA SKLAD

GARÁŽ
38,4 m2

8,4 m2

ŠATNA
5,7 m2

KOUPELNA
5,8 m2

CHODBA
11,6 m2

PRACOVNA
8,2 m2

LOŽNICE
17,1 m2

14,8 m2

7,5 m2 11,7 m2

DĚTSKÝ 
POKOJ

DĚTSKÝ 
POKOJ

KOUPELNA
8,9 m2

ŠATNA

129BPA PŮDORYS 1NP

10,4 m2

M 1:100
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TECHNICKÁ 
MÍSTNOST
+PRANÍ

KOUPELNA

POKOJ PRO HOSTY

SPÍŽ

OBÝVACÍ POKOJ

KUCHYŇ S JÍDELNOU

KNIHOVNA
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   Identifikační údaje
A.1.2  Údaje o stavbě
a) Název stavby:                Novostavba rodinného domu Mníšek 
b) Místo stavby:    Mníšek u Liberce
c) Předmět dokumentace:             Výstavba nového rodinného domu

A.1.2 Údaje o zpracovateli společné dokumentace
Zpracovatel:              Zuzana Kučerová, Sarajevská 12, Praha 2, 120 00
              Tel. 774210628, zuzana.kucerova@fsv.cvut.cz

A.2   Seznam vstupních podkladů

- Mapové podklady území
- Fotodokumentace místa stavby
- Osobní prohlídka

A.3   Údaje o území

a) Rozsah řešeného území: zastavěné/ nezastavěné území
Řešené území, pozemek p.č. 1389/4 se nachází v Mníšku u Liberce. V okolí probíhá výstavba 
nových rodinných domů. Severní část parcely je ohraničena přístupovou komunikací. Na zá-
padní a jižní straně parcelu obklopuje pěší stezka, východu pozemek sousedí s jiným rodinným 
domem.  Řešené území o výměře 2002 m2 je svažité, převýšení od severní k jižní straně je 4 
metry. Pozemkem protéká potok.
Dle platného územního plánu obce Mníšek je řešené území zařazeno mezi plochy smíšené 
obytné (B). Využitelná plocha k zástavbě je 608 m2. Z jihu ji definuje ochranné pásmo potoka, 
od ostatních stran pozemku musí být odstup 5 m. Dle regulačního plánu je možné zde postavit 
rodinný dům o jednom nadzemním podlaží + podkroví.

b) Dosavadní využití a zastavěnost území
Katastr nemovitostí určuje řešený pozemek jako trvalý travní porost. Na parcele se nachází 
nízká zeleň a žádné objekty. Pro dané území je typický přírodní charakter. Ve směru jihozápad 
– severozápad je trasováno vedení VN 22kV včetně příslušného ochranného pásma. V okolí 
jsou rodinné domy.

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památko-
vá zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)
Navržený objekt se nenachází v chráněném území. Řešené území nezasahuje do žádného 
zvláště chráněného území ve smyslu §12, 13, 14 zákona č.114/1992Sb. To znamená, že není na 
území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezerva-
ce, přírodní rezervace, národní přírodní památky.

d) Údaje o odtokových poměrech
V řešeném území nebyl proveden hydrogeologický průzkum, nejsou dány odtokové pomě-
ry. Řešení odvodu dešťové vody: vody budou svedeny do vsakovacího objektu umístěného 
na východní části parcely. 
  
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování
Dle platného územního plánu je pozemek zařazen mezi plochy smíšené obytné (B). Projek-
tová dokumentace je plně v souladu s územně plánovací dokumentací. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Zpracovaná 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 vyžadovány projektovou dokumentací.
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic
Související a podmiňující investice nejsou vyžadovány projektovou dokumentací.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby
Řešené území je na parcele č. 1389/4. Obec Mníšek [564231], Katastrální území: Mníšek u 
Liberce [697605].

A.4    Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o novostavbu rodinného domu.

b) Účel užívání stavby
Rodinný dům.

c) Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Jedná se o novostavbu, která nespadá pod žádnou ochranu.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných požadavků zabezpe-
čujících bezbariérové užívání staveb.
Zpracovaná dokumentace je v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb.o technických požadav-
cích na stavby, není v souladu s vyhláškou 398/2009 – o obecně technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb, což není požadováno.
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů
Navrhovanou stavbou nejsou tyto požadavky dotčeny.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení
Výjimky a úlevová řešení nejsou vyžadovány projektovou dokumentací.

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/ pracovníků apod.)
Počet podlaží:        2
Zastavěná plocha:                   374,1 m2
Obestavěný prostor:                1448 m3
Užitná plocha:         323 m2
Počet funkčních jednotek:      1
Počet uživatelů:                        4

i)  Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby mdií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.)
Bilance potřeby pitné vody:
Q = 4. 35= 140 m3/rok
Průměrná denní spotřeba pitné vody:
V objektu: 4 EO, spotřeba 155 l / EO . den
Qden= 155 . 4 = 620 l /den
Množství odpadní vody splaškové a dešťové:
Detailnější řešení této problematiky není součástí tohoto projektu.

Bilance nároků na spotřebu elektrické energie:
Detailnější řešení této problematiky není součástí tohoto projektu.   

Bilance potřeby tepelné energie:
Viz Energetický štítek obálky budovy.

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členěné na etapy)
Termín zahájení:  7/2017
Termín dokončení:  6/2018
Postup výstavby:  1 – příprava a vytyčení stavby
    2 – zemní práce, rýhy pro základové pasy, hlavní svahování  
    3 – hrubé stavební práce: nosné kce 1PP – 1NP, provedení stř. pláště
    4 – vnitřní dokončovací práce, provedení vnějšího opláštění
    5 – dokončovací a kompletační práce interiéru, terénní a vnější úpravy

k) Orientační náklady stavby
Orientační náklady cca 10 000 000 Kč s DPH.

A.5   Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je pojata jako jeden celek bez dalšího členění na objekty. V řešené stavbě se nena-
cházejí žádná technická, ani technologická zařízení vyžadující samostatné řešení.
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1   Popis území stavby
a) Charakteristika stavebního pozemku
Pozemek o výměře 2002 m2 je svažitý, převýšení od severní k jižní straně je asi 4 m. Severní část parcely 
je ohraničena přístupovou komunikací, na západní a jižní straně pozemek obklopuje pěší stezka. Území 
probíhá výstavba RD.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum)
Nebyly provedeny žádné průzkumy.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Na řešeném území se nenachází žádné ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavby se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba neovlivní negativně okolí stavby, Při realizaci stavby je nutno v maximální míře chránit okolí od 
vlivu stavby, zabraňovat prašnosti a dodržovat hlukové limity. V řešeném území nebyl proveden hydro-
geologický průzkum, nejsou dány odtokové poměry.

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin
Na území se nenachází žádné stavby ani zeleň. 

g) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infra-
strukturu)
Stavbu lze napojit na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Dopravně je objekt napojen na 
stávající komunikaci. Z této komunikace bude vybudován vstup i vjezd na pozemek se zpevněnou plo-
chou až ke garáži. Z technické infrastruktury se v území nachází elektrická energie, na jejíž distribuční síť 
je objekt napojen, dále je napojen na vodovodní síť a kanalizaci.  Odpadní dešťová voda je řešena v 
rámci pozemku, vytvořením retenční nádrže a vsakovacího pole.

i)Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Se stavbou nesouvisejí žádné věcné ani časové vazby. Výstavba rodinného domu není podmíněna 
žádnými jinými investicemi.

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Jedná se o rodinný dům s dvougaráží. Dům obsahuje jednu obytnou jednotku vč. technického zázemí. 
Zastavěná plocha objektu je 374 m2, obestavěný prostor objektu 1448 m3. Celková obytná plocha činí 
323 m2. Projekt uvažuje 4 stálé obyvatele a možnost pobytu návštěv.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Umístění objektu na pozemku vychází z regulačního plánu, ve kterém je dána stavební čára zároveň se 
zastavitelnou plochou. Koncept objektu je přizpůsoben orientaci ke světovým stranám, svahu směrem 
od přístupové komunikace a výhledu na Ještěd. Dům je umístěn na severu pozemku, aby bylo využito 
jižní orientace zahrady. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Objekt je tvořen dvěma hlavními hmotami – podlažími, které jsou vůči sobě posunuty z důvodu dodrže-
ní stavební čáry, využití jihozápadní orientace a výhledu na Ještěd. Obě podlaží jsou přístupná z úrovně 
terénu. Hmota prvního nadzemního podlaží je dále členěna na obytnou část a garáž.
Fasáda prvního nadzemního podlaží, přístupného z úrovně komunikace v němž se nachází  soukromá 
část domu, je řešena jako provětrávaná s dřevěným obkladem. První podzemní podlaží, ve kterém se 
nachází zóna veřejná, je řešeno bílou omítkou. Střecha rodinného domu je řešena jako plochá jed-
noplášťová s klasickým pořadím vrstev. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Hlavní vstup do domu je z přístupové komunikace ze severu. Vedle vstupu do domu je umístěna také 
dvojgaráž, která je propojena s domem přes zádveří. Před vstupem se nachází závětří. 
V prvním nadzemním podlaží je umístěna soukromá zóna domu. Tento rodinný dům je navržen pro čty-
řčlennou rodinu, tudíž se zde najdeme dva dětské pokoje s ložnicí a hygienickým zázemím pro všechny 
členy domácnosti včetně šaten. 
V prvním podzemním podlaží se nachází zóna veřejná. Hned u vertikální komunikace – schodiště se 
nachází kuchyň s obývacím pokojem. Kuchyň je osvětlena světlíkem, který je umístěn na severní straně 
domu. Světlík zároveň osvětluje spíž a technickou místnost, která je využívaná taktéž jako místnost pro 
praní. Technická místnost je propojena shozem na prádlo s horním patrem pro větší komfort majitelů 
domu. V tomto podlaží je taktéž umístěna obytná jednotka pro hosty, která se skládá z ložnice, šatny 
a koupelny. 
Zahrada je přístupná z obou podlaží, terasy jsou situovány taktéž v obou výškových úrovních a obě jsou 
přístupné z terénu. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Stavba není řešena jako bezbariérová.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. Požadavky 
na bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny Vyhláškou č. 591/2006 Sb. a 309/2006 Sb. o bez-
pečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při provádění a užívání staveb nesmí být 
ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt nebo jak předpo-
kládal výrobce materiálů nebo konstrukce. Konstrukce budou užívány v dobrém bezchybném stavu a 
budou prováděny standardní udržovací práce vyplývající z povahy a užívání konstrukcí.

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) Stavební řešení
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Objekt je tvořen dvěma hlavními hmotami ve tvaru kvádrů, které jsou vůči sobě pootočeny. Každá 
hmota tvoří samostatné podlaží. Obě hmoty se od sebe liší i materiálově – první nadzemní podlaží je 
obloženo dřevěnou provětrávanou fasádou a první podzemní podlaží omítnuto bílou omítkou.

b) Konstrukční a materiálové řešení
Nosné konstrukce:
Jedná se o příčný nosný systém tvořený železobetonovými nosnými stěnami a sloupy s průvlaky. Vý-
plňové zdivo je tvořeno tvárnicemi Ytong, stejně jako příčky. Předstěny a podhledy jsou řešeny jako 
sádrokartonové.  Stropy a schodiště jsou též železobetonové. Stavba je založena na železobetonové 
desce, rozšířené pod nosnými stěnami a sloupy. 

Izolace proti vodě:
Jsou zde použity hydroizolační PVC- P fólie s ochrannými vrstvami geotextílií. Pro izolaci spodní stavby 
je navřena hydroizolace Fatrafol 803 a zároveň slouží jako izolace proti pronikání radonu z podloží. 
Fatrafol 807/V  je použit jako hydroizolační vrstva ploché střechy.

Izolace tepelné:
Tepelná izolace použitá na zateplení fasády pod prkenný obklad byla použita izolace Isover Fassil 
tl.200 mm. Na zateplení suterénních stěn je zde navržen XPS Styrodur 2800 C tl. 140 mm. Na střešním 
plášti se nachází tepelná izolace Isover EPS 100S tl. 200mm a spádové klíny tvořené tepelnou izolací 
Isover SD tl. 50-250mm.

Vnější povrchy:
Obvodový plášť hlavní hmoty je opatřen provětrávanou fasádou s prkenným obkladem Sibiřský mod-
řín. Fasádu garáže a spodního podlaží tvoří bílá silikátová omítka Ceresit.

Vnitřní povrchy:
Vnitřní omítky jsou v celém rozsahu sádrové a v některých částech je ponechán jako povrchová úpra-
va železobeton. V obytných místnostech tvoří podlahu dřevěné parkety, v koupelnách a garáži jsou 
to keramické obklady a dlažby dle výběru investora. Vnější terasa se navrhuje z dřevěných prvků na 
hliníkový rošt.

c) Mechanická odolnost a stabilita
Statická konstrukce objektu je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
neměla za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškoze-
ní jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 
přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
Konkrétní řešení je navrženo v části stavebně- konstrukční.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) Technické řešení
V objektu budou provedeny standardní rozvody kanalizace, studené a teplé vody a elektroinstalace 
230/400V. Vytápění bude v celém rozsahu podlahové s doplněním otopných trubkových těles v kou-
pelnách a garáži. Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo země-voda. Dále bude v objektu instalována 
aktivní rekuperační jednotka. 

Vzhledem k absenci plynovodního řádu v oblasti nebude objekt plynofikován.
Dešťové odpadní vody budou likvidovány na pozemku vsakováním. Splaškové odpadní vody budou 
odvedeny do veřejné kanalizační sítě. Dále bude nainstalována retenční nádrž pro využití dešťové 
vody pro závlahu zahrady. 

Kanalizace
Vnitřní rozvody jsou navrženy plastové, řada PP HT. Vnitřní potrubí bude z důvodu zamezení konden-
zace a přenášení hluku kryto tepelnou izolací. Vnitřní potrubí je vedeno dle schématu v sádrokarto-
nových předstěnách, popř. v podlaze. Pro hlavní svod pod úrovní terénu je potom navrženo potrubí 
PVC KG, kladené do výkopu v nezámrzné hloubce min 900mm, na pískové lože a opatřené pískových 
obsypem. Ležatá kanalizace bude vedena v minimálním spádu 2,5%.

Splašková kanalizace:
Hlavní ležatý svod z RD ústí do veřejné splaškové kanalizační sítě. Stoupací potrubí budou vyvedena 
nad úroveň střechy a zakončena ventilačními hlavicemi. V celé délce stoupačky bude dodržena na-
vrhovaná dimenze. Pro možnost revize kanalizační soustavy budou na patách stoupaček instalovány 
čistící kusy.

Dešťová kanalizace:
Je svedena samostatným potrubím do retenční nádrže (závlaha zahrady) a dále do samostatného 
vsakovacího tělesa. 

Vodovod
Zdrojem pitné vody je vodovodní řád vedený v komunikaci přiléhající objektu. Přívod pitné vody do 
domu je veden výkopem v nezámrzné hloubce, ve sklonu min 1%. Materiál potrubí: PE 40SDR 7,4 40x 
5,5 mm. Vodoměrná sestava se nachází uvnitř objektu v 1PP v technické místnosti. Svislé a připojovací 
rozvody jsou v objektu vedeny v sdk předstěnách či v podlaze. Jako zdroj teplé vody slouží centrální 
zásobník TUV, který je umístěný v technické místnosti. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo. Rozvody 
teplé vody jsou totožné jako rozvody vody studené. Rozvody teplé vody jsou v objektu doplněny cir-
kulačním potrubím.

Ochrana před bleskem
K oplechování atiky po celém obvodu střechy bude připojen jímací vodič. Na ploše střechy bude vy-
tvořena jímací mřížová soustava. Jímací soustava bude propojena s uzemňovací soustavou pomocí 
2 svodů.

Vytápění
Pro dům je navržena soustava hlavního a doplňkového zdroje tepla. Hlavním zdrojem tepla je tepelné 
čerpadlo typu země- voda. Dvojice vrtů do TČ bude umístěna západně od domu. Doplňkovým zdro-
jem tepla bude rekuperační jednotka umístěná v technické místnosti s jednotlivými rozvody přívodu a 
odtahu vzduchu do jednotlivých místností. 

Objekt bude vytápěn podlahovým teplovodním vytápěním s doplněním otopných trubkových těles v 
místnostech hygienického zázemí a garáže. NA jednotlivých podlažích budou umístěny rozdělovače/
sběrače PV napojené na hlavní stoupací potrubí. Teplotní spád soustavy se navrhuje 35°C/45°C.
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Rekuperační jednotka bude instalována v technické místnosti. Rozvody potrubí přívodu vzduchu bu-
dou instalovány v podlahách, rozvody odtahu budou vedeny u stropu pod podhledem.
Regulace vytápění je navržena ekvitermní s umístěním podružných termostatů v jednotlivých obyt-
ných místnostech. Referenční místnost: chodba 1NP. Umístění vnějšího čidla: severní fasáda. Regulace 
pro rekuperaci bude řízena vnitřním čidlem.

Elektroinstalace
Navržená soustava: 3+PEN - 50 Hz, 400 V, TN-C-S
Objekt bude napojen na stávající distribuční soustavu – kabel vedení v komunikaci přiléhající stavební-
mu pozemku. Kabel bude v místě nového elektroměrného sloupku zasmyčkován do přípojkové skříně 
PS12. Ta bude osazena v pilíři rovněž s elektroměrnou skříní RE, kde bude osazen elektroměr a hlavní 
jistič.
Navrhuje se hlavní jistič 3 x 25 A a přívodní kabel CYKY 5Cx16mm2.
Hlavní přívod z RE bude veden v zemi, do rozvaděče RB1 umístěného v 1NP v garáži, kde bude insta-
lován hlavní vypínač a soustava pro přepěťovou ochranu. Dále budou v tomto rozvaděči umístěny 
všechny jistící prvky pro 1NP. Pro první podzemní podlaží bude instalován podružný rozvaděč RB2.
Pro rozvody elektroinstalace jsou navrženy kabely CYKY uložené pod omítkou a v dutinách stavebních 
konstrukcí.

Výčet hlavních technických a technologických zařízení:
Pro stavbu RD se navrhují následující technologické celky:
Tepelné čerpadlo země-voda 
Rekuperační jednotka

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Není řešeno v rámci tohoto projektu.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Není řešeno v rámci tohoto projektu.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
V interiéru jsou ve většině prostor navrženy omyvatelné podlahy. Všechny prostory budou řádně osvět-
leny, vytápěny a větrány v souladu s hygienickými předpisy. Materiály použité pro výstavbu mají vyho-
vující tepelně izolační vlastnosti a hygienické atesty. Neovlivní tedy negativně zdraví uživatelů. Stavba 
bude zásobována vodou a odkanalizována.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) Ochrana stavby před pronikáním radonu z podlaží
Jako ochrana proti pronikání radonu do objektu je navržena hydroizolace proti tlakové vodě a rado-
nu.

b) Ochrana před bludnými proud
Není řešena, v dané oblasti se nepředpokládá výskyt bludných proudů.

c) Ochrana před technickou seismicitou
Stavby nebudou namáhány technickou seizmicitou.

d) Ochrana před hlukem
V prostoru, kam směřují okna všech pobytových místností, nedochází k překročení maximálních hladin 
akustického tlaku. Navrhované materiály pro tuto stavbu budou zajišťovat dostatečnou zvukovou izo-
laci. Jedná se o vnější obvodové zdivo a hliníková okna.

e) Protipovodňová opatření
Objekt se nenachází v lokalitě ohrožené povodněmi.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury
Dům bude napojen novým vjezdem na stávající místní komunikaci.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Kanalizace splašková: PVC KG DN 125
Kanalizace dešťová ( k retenční nádrži a vsakovacímu objektu): PVC KG DN 125
Vodovod – přípojka: PE 40SDR 7,4 40x5,5mm
Přívodní kabel z RE (NN 400/50 Hz):  CYKY 5Cx16mm2

B.4 Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení
Příjezd k objektu je řešen formou nového sjezdu ze stávající komunikace.

b) Doprava v klidu
Pro RD se navrhují dvě krytá stání v garáži a dále parkování pro návštěvy na pozemku investora v pro-
storu před garáží.

c) Pěší a cyklistické stezky
Není v rámci projektu řešeno.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy
V prostoru RD, zejména při jižní a západní fasádě, dojde k mírným terénním úpravám. Před vstupem do 
1PP z jižní strany bude realizována terasa. 
Pro příjezdové a hlavní pochozí plochy se navrhují zpevněné plochy venkovní dlažby, pro terasy po-
tom prkenné povrchy z tropických dřevin kladených na rošt.

b) Použité vegetační prvky
Na všech vnějších plochách, kde nebude využito zpevněného povrchu, bude vysázen trávník, který 
bude doplněn výsadbou stromů, zejména na východní a severní straně pozemku. 
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c) Biotechnická opatření
Nebudou prováděna.

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

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba neovlivní negativně životní prostředí. Během výstavby dojde pouze k přechodnému zhoršení 
stavu v bezprostředním okolí stavby (prach, hluk). Negativní účinky po dokončení se nepředpokládají.

Období realizace
Po dobu výstavby je třeba očekávat časově omezené zhoršení akustické situace, je však třeba dodr-
žet ustanovení NV č.148/2006 Sb. pro hluk ze stavební činnosti.

Období provozu
Lze předpokládat, že nebude stávající hluková situace v okolí vlivem stavby negativně ovlivněna. 
Odpady vzniklé při stavbě a provozu objektu, kategorizace odpadů (dle vyhl. MŽP 381/2001), způsob 
nakládání: Ve smyslu Zákona č.1185/2001 Sb.,odd. II – povinnosti průvodců odpadů bude od zahájení 
výstavby tj. v průběhu realizace stavby a v době provozu objektu vedena evidence odpadů dle pří-
lohy č.1 Vládního nařízení.

Při odvozu odpadů budou odpady umístěny tak, aby bylo respektováno nařízení vlády ČR vyhl. č. 
383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou vyvezeny na řízenou skládku, re-
spektive předány organizaci zabývající se převozem a likvidací odpadů. Při větším množství určitého 
materiálu bude provedeno třídění a nabídka Sběrným surovinám, Kovošrotu, odprodej zbytkového 
materiálu, palivového dřeva apod.
Vzhledem k charakteru stavby nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Během výstavby a pro-
vozu objektu bude vznikat odpad dle následujícího výkazu.

Způsob zneškodnění odpadů:
Veškerý odpad je tříděn podle zařazení v „Katalogu odpadů“ dle vyhlášky č.381/2001 o likvidaci od-
padů, zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (číslo+*), bude likvidovat oprávněná osoba 
mající oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem na základě smlouvy.
Ostatní odpady zařazené do kategorie ostatní budou likvidovány odvozem a skládku, nebo formou 
odvozu provozovatelem svazu odpadu za úplatu, popřípadě bude využit jako druhotná surovina s 
uložením na skládku provozovatele sběru a výkupu odpadů (např. Kovošrot).
Před zneškodněním odpadů požádá dodavatel stavby v dostatečném předstihu okresní úřad o sděle-
ní informací o sídle zařízení vhodných k zneškodnění nebo zpracování jimi vyprodukovaného odpadu.

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Na stavebním pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Na území stavby ani poblíž se nenachází soustava chráněných území Natura 2000.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Nebylo prováděno.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů
Ochranná ani bezpečnostní pásma se nenavrhují.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – Ochrana obyvatelstva 
není stavbou dotčena.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Voda – pro výstavbu bude jako zdroj vody sloužit vodovodní řád.

Elektrická energie – staveništní rozvaděč bude připojen na novou přípojku.

Stavební materiály:
Celý objekt je proveden z klasických materiálů. Železobetonový monolitický nosný systém, železobe-
tonové monolitické stropy. Výplňové zdivo tvoří tvárnice Ytong. Beton pro monolitické konstrukce ne-
bude vyráběn na staveništi (příp. pouze v minimálním množství), ale bude dovážen. Ostatní materiál 
nutný pro výstavbu bude dodáván vybraným dodavatelem stavebních materiálů, příp. v závislosti na 
výběru subdodavatelů.
Přebytečná zemina (ornice, výkopek), bude dočasně deponována na pozemku, při dokončování 
terénních úprav následně rozhrnuta po pozemku.

b) Odvodnění staveniště
Je řešeno vsakem. Případně budou dešťové vody svedeny do nádrží na stavbě a využity k budoucí 
výstavbě.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Pozemek bude napojen na el. Energii (NN 400V), na kanalizační síť a vodovodní řád.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba neovlivní negativně okolí stavby. Při realizaci stavby je nutno v maximální míře chránit okolí od 
vlivu stavby, zabraňovat prašnosti a dodržovat hlukové limity.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Asanace, demolice, ani kácení dřevin není navrhováno. Vstup na staveniště bude mimo i během vý-
stavby řádně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Vchody budou řádně označeny tabulkou 
s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“. Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud 
možno přesunut přímo na pracoviště nebo budou použity nástroje se sníženou hlučností. U dopravních 
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prostředků vypínat motory při nakládce a vykládce a přizpůsobit režim stavby tak, aby co nejméně rušil 
okolí.

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)
Projektant nepředpokládá zábory jiných pozemků, mimo částečného záboru místní komunikace po 
dobu realizace dopravního napojení pozemku.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Veškerý odpad je tříděn podle zařazení v „Katalogu odpadů“ dle vyhlášky č.381/2001 o likvidaci od-
padů, zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (číslo+*), bude likvidovat oprávněná osoba 
mající oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem na základě smlouvy.
Ostatní odpady zařazené do kategorie ostatní budou likvidovány odvozem a skládku, nebo formou 
odvozu provozovatelem svazu odpadu za úplatu, popřípadě bude využit jako druhotná surovina s ulo-
žením na skládku provozovatele sběru a výkupu odpadů (např. Kovošrot).
Před zneškodněním odpadů požádá dodavatel stavby v dostatečném předstihu okresní úřad o sdělení 
informací o sídle zařízení vhodných k zneškodnění nebo zpracování jimi vyprodukovaného odpadu.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Ze staveništní plochy bude sejmuta ornice v mocnosti 250 mm, pro níž je určena deponie na severní 
části pozemku. Po dokončení terénních úprav bude ornice opět rozhrnuta po pozemku pro zlepšení 
kvality půdy na pozemku.
Z důvodu svažitého pozemku budou nutné výkopy vyšší než zpětné zásypy a tak přebytečná zemina 
bude použita na dorovnání terénu a přebytek bude uložen na řízené skládce.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Hluk a vibrace:
Po dobu výstavby je třeba očekávat časově omezené zhoršení akustické situace, je však třeba dodržet 
ustanovení NV č. 148/2006 SB. pro hluk ze stavební činnosti.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby osobu s příslušnou autorizací dle Zákona č. 360/1992 
Sb., v platném znění. Ta zajistí úkoly v souladu s ustanovením §44 Stavebního zákona z hlediska ochrany 
veřejného zájmu při realizaci stavby.

Veškeré montážní práce musí být prováděny podle Zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo posky-
tování služeb mimo pracovně právní vztahy a podle platných postupů. Navrhované zařízení nemá z 
hlediska hygieny žádné škodlivé účinky.

Bezpečnost práce
Druh provozu, který je umístěn v objektu, nemá žádné zvláštní požadavky na opatření z hlediska bez-
pečnosti práce. Navržené prostory odpovídají platným normám - ČSN. Během realizace musí všichni 
pracovníci dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.
Všichni pracovníci musí být před zahájením prací řádně poučeni.

Provádění stavby bude v souladu s právními předpisy o bezpečnosti práce: Zákon o zajištění bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích č. 591/2006 Sb.
Jedná se zejména o dodržení těchto předpisů:

Povinnosti pracovníků
Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni:
- dodržovat technologické a pracovní postupy, pravidla a pokyny obsluhovat stroje a používat nářadí
a pomůcky, které jim byly pro práci určeny
- dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály, upozornění a pokyny stavebního dozoru a
pracovníka pověřeného střežením ohroženého prostoru, používat ochranné pomůcky
- provádět práci na určeném pracovišti
- změnu podmínek v průběhu prací, které ovlivní bezpečnost stavby, musí odpovědní pracovníci
stavby neprodleně oznámit stav. dozoru a vedení stavby

Zajištění otvorů a jam
Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny.

Vertikální komunikace
Na žebřících se nesmějí provádět práce s pneumatickými nástroji, vstřelovacími přístroji apod.

Skladování - základní ustanovení
Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem staveb-
ních prací.

Výroba, zpracování a doprava malt
Zařízení pro výrobu, zpracování a dopravu malt musí být umístěna tak, aby při provozu neohrožovala 
obsluhu ani pracovníky provádějící další pracovní činnost.

Zajištění proti pádu
Od výšky 1,5 m musí být provedena ochrana pracovníků proti pádu.

Manipulace
Jeden pracovník smí ručně přenášet, nakládat nebo vykládat jenom břemeno do 50 kg hmotnosti, 
pokud zvláštní předpisy nestanoví hodnotu nižší.

Výjimky
Od těchto ustanovení je možné se odchýlit na nezbytně nutnou dobu v případech, kdy hrozí nebez-
pečí z prodlení při záchraně lidí nebo při likvidaci závažné provozní nehody, pokud budou provedena 
bezpečnostní opatření.

Kromě případů uvedených v odstavci 1 se může dodavatel stavební práce odchýlit od ustanovení 
druhé až dvanácté části jen se souhlasem Českého úřadu bezpečnosti práce. Návrh na odchylku, 
doložený potřebnými náhradními opatřeními k zajištění bezpečnosti práce, předkládá dodavatel st. 
Práce prostřednictvím příslušného inspektorátu bezpečnosti práce nebo. Na dodavatele st. práce, 
která tuto práci provádí jako podnikatel sám nebo se skupinou do pěti pracovníků, kterou při výkonu 
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práce osobně řídí, se nevztahují ustanovení § 3 odst. 1, § 4, 7 odst. 2, § 10 odst. 1 písm.d/ a § 71 odst. 3.

Souhrnně je nutné se řídit:
Při provádění všech prací je nutné respektovat všechny příslušné předpisy a normy, zejména pak 
Zákoník práce č. 262/2006 Sb. a Zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
č. 309/2006 Sb.

Dále je třeba se řídit:
– Zákonem č.124/2000 Sb.
– Vyhláškou MSV č.77/1965 o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
– Výnosem FMD čj.11466/74 o pravidelném přezkušování jeřábníků a vazačů
– Výnosem ČÚBP a ČBÚ z 17. 11. 1973 o expanzních přístrojích pro vstřelování
– Vyhláškou ČÚBP a ČBÚ 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektronice
– Vyhláškou ČÚBP 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení
– Vyhláškou ČÚBP a ČBÚ 73/2010 Sb., o vyhrazených el. tech. zařízeních
– Výnos ČBÚ č.5/1981 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při sváření plamenem a řezání kyslíkem
– Veškerou obsluhu technologických zařízení musí provádět pouze osoba k tomu oprávněná a řádně
zaškolená
– Obsluha strojů a zařízení musí být prováděna dle návodu a pokynů výrobce
– Servis strojů a zařízení může provádět jen osoba k tomu oprávněná.
Staveniště musí být souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8m, bude zajištěn příjezd a přístup na sta-
veniště, u vjezdu na staveniště musí být vyvěšeny bezpečnostní a informační tabule, včetně Zákazu 
vjezdu kromě vozidel stavby. 

V areálu staveniště je povinnost dodržovat max. rychlost 20 km/hod, všechny stavební stroje a
mechanizmy musí být vybaveny akustickým signálem při zpětném chodu. Při použití více strojů na 
jednom pracovišti musí být mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému 
ohrožení provozu strojů. Dále je třeba zajistit oprávněného pracovníka při couvání vozidla k manipu-
lační skládce materiálu. Pracovníci, kteří se pohybují v blízkosti strojů a vozidel musí používat výstražné 
vesty nebo oděv s výstražnými prvky.
Na žebřících se nesmí provádět práce s pneumatickými nástroji, vstřelovacími přístroji apod. Při skla-
dování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem stavebních 
prací. Od výšky 1,5m musí být provedena ochrana pracovníků proti pádu.

Při současné činnosti jednotlivých zhotovitelů je třeba dbát na písemnou komunikaci a poskytování 
informací o rizicích a přijatých opatřeních, na seznámení pracovníků s riziky a podmínkami prací, na 
kontrolu dodržování přijatých opatření proti vzniku úrazů. Tím se rozumí zvláště povinnost užívání OOPP 
– ochranná přilba, ochranná obuv, pracovní oděv, výstražná vesta nebo oděv s výstražnými prvky.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Okolní objekty nebudou výstavbou nijak dotčeny. Nejsou nutné žádné úpravy.

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření
Zásobování stavby bude probíhat především vjezdem z ulice. V areálu staveniště je povinnost dodr-
žovat max. rychlost 20 km/hod, všechny stavební stroje a mechanizmy musí být vybaveny
akustickým signálem při zpětném chodu. Při použití více strojů na jednom pracovišti musí být mezi 

nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. Dále je tře-
ba zajistit oprávněného pracovníka při couvání vozidla k manipulační skládce materiálu. Pracovníci, 
kteří se pohybují v blízkosti strojů a vozidel musí používat výstražné vesty nebo oděv s výstražnými prvky. 
Před opuštěním staveniště budou vozidla dostatečně očištěna. Nárůst dopravy na veřejných komuni-
kacích (zejména nákladní automobily zásobující stavbu) nebude mít zásadní vliv na stávající dopravní 
zatížení lokality.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Speciální podmínky se nestanovují.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Rozdělení stavby do hlavních etap:
1 – příprava a vytyčení stavby
2 – zemní práce, hlavní svahování
3 – hrubé stavební práce – nosné kce 1.PP – 1.NP, provedení střešního pláště
4 – vnitřní dokončovací práce, provedení vnějšího opláštění
5 – dokončovací a kompletační práce interiéru, terénní a vnější úpravy
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TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M. NÁZEV PLOCHA (m2) POVRCH PODLAHA POVRCH STĚNY POZNÁMKA

1.01 ZÁDVEŘÍ 8.4 KERAM. DLAŽBA OMÍTKA

1.02 GARÁŽ 38.4 KERAM. DLAŽBA OMÍTKA

1.03 SKLAD 11.7 KERAM. DLAŽBA OMÍTKA

1.04 DÍLNA 7.5 KERAM. DLAŽBA OMÍTKA

1.05 POKOJ 14.8 DŘEVĚNÉ PARKETY OMÍTKA

1.06 POKOJ 14.8 DŘEVĚNÉ PARKETY OMÍTKA

1.07 LOŽNICE 17.1 DŘEVĚNÉ PARKETY OMÍTKA

1.08 ŠATNA 10.4 DŘEVĚNÉ PARKETY OMÍTKA

1.09 KOUPELNA 8.9 KERAM. DLAŽBA KERAM.OBKLAD v. 1600 mm

1.10 KOUPELNA 5.8 KERAM. DLAŽBA KERAM.OBKLAD v. 1600 mm

1.11 ŠATNA 5.7 DŘEVĚNÉ PARKETY OMÍTKA

1.12 CHODBA 11.6 DŘEVĚNÉ PARKETY OMÍTKA

1.13 PRACOVNA 8.2 DŘEVĚNÉ PARKETY OMÍTKA

1.14 TERASA 24.3 DLAŽBA

1.02

1.031.04

1.01

1.131.11

1.101.09

1.08

1.07

1.06 1.05

1.12
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1.14

ŽELEZOBETON C25/30

LEGENDA MATERIÁLŮ:

YTONG P2-500 t. 250mm 
-s perem a drážkou, maltové lože

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - DLAŽBA

TEPELNÁ IZOLACE 
specif. dle výpisu skladeb

-s perem a drážkou, maltové lože
YTONG P2-500 t. 150mm 

A
'

A

F1

FASÁDNÍ HOBLOVANÁ PRKNA SIBIŘSKÝ MODŘÍN (28mm)

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASSIL (200mm)

NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA (250mm)

STĚRKOVÁ HMOTA DEKFINISH
PENETRAČNÍ NÁTĚR ALPINA

INTERIÉROVÁ BARVA DEKFINISH

F2

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASSIL (200mm)

NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA (250mm)

STĚRKOVÁ HMOTA DEKFINISH

PENETRAČNÍ NÁTĚR ALPINA
INTERIÉROVÁ BARVA DEKFINISH

CERESIT CT 74 SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (2mm)

NÁTĚR CERESIT CT 15
TKANINA ZE SKELNÝCH VLÁKEN CERESIT CT 325

F1

NOSNÝ PROFIL PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY, PROVĚTRÁVANÁ MEZERA (50mm)

+0,000 = 424,600 m.n.m. 

CHODNÍK - KAČÍREK



S1
KAČÍREK 16/32 (50mm)

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE FILTEK 300 (2mm)

HYDROIZOLACE FATRAFOL 807/V (2,6mm)
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 100S (200mm)

SPÁDOVÉ DESKY TEPELNÉ IZOLACE ISOVER SD (50-290mm)

PAROTĚSNÁ ZÁBRANA DEKSEPAR (0,2mm) 

NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (200mm)
SDK PODHLED NA DLOUHÝCH ZÁVĚSECH (200mm)

SPÁROVACÍ TMEL RIGIPS RIFINO TOP

STĚRKOVÁ HMOTA DEKFINISH

PENETRAČNÍ NÁTĚR ALPINA
INTERIÉROVÁ BARVA DEKFINISH

S2

NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (200mm)

SDK PODHLED NA DLOUHÝCH ZÁVĚSECH (200mm)
SPÁROVACÍ TMEL RIGIPS RIFINO TOP

STĚRKOV Á HMOTA DEKFINISH

PENETRAČNÍ NÁTĚR ALPINA

INTERIÉROVÁ BARVA DEKFINISH

S3
DŘEVĚNÁ PODLAHA (15mm) + SYSTÉMOVÁ PODLOŽKA

ANHYDRITOVÁ SMĚS + PODLAHOVÉ TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ (60mm)

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (250mm)

HYDROIZOLACE FATRAFOL 803 (2mm)

PODKLADNÍ PROSTÝ BETON (100mm)

ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP (300mm)

S4

ŽELEZOBETON C25/30

LEGENDA MATERIÁLŮ:

YTONG P2-500 
-s perem a drážkou, maltové lože

PROSTÝ BETON

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP

PŮVODNÍ TERÉN

F1
FASÁDNÍ HOBLOVANÁ PRKNA SIBIŘSKÝ MODŘÍN (28mm)

NOSNÝ PROFIL PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY, PROVĚTRÁVANÁ MEZERA (50mm)
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASSIL (200mm)

NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA (250mm)

STĚRKOVÁ HMOTA DEKFINISH

PENETRAČNÍ NÁTĚR ALPINA

INTERIÉROVÁ BARVA DEKFINISH

S5
OCHRANNÁ GEOTEXTILIE FILTEK 300 (2mm) 

TEPELNÁ IZOLACE XPS STYRODUR 2800 C (140mm) 

STĚRKOVÁ HMOTA DEKFINISH

PENETRAČNÍ NÁTĚR ALPINA
INTERIÉROVÁ BARVA DEKFINISH

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE FILTEK 300 (2mm) 

NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA (250mm)

KERAMICKÁ DLAŽBA + EPOXIDOVÉ SPÁROVACÍ LEPIDLO (12mm)

LEPÍCÍ LŮŽKO FLEXIBILNÍHO TMELU C2TE

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE BOTAMENT AE + LEPÍCÍ TMEL C2TE (1,7mm)

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER SD (90-150mm)
NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (150mm)

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASSIL (200mm)

CERESIT CT 74 SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (2mm)

NÁTĚR CERESIT CT 15

TKANINA ZE SKELNÝCH VLÁKEN CERESIT CT 325 

SEPARAČNÍ PE FOLIE (ODRAZNÁ) S VYZNAČENÍM ROZTEČÍ OTOPNÉHO POTRUBÍ PV
KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER STEPROCK (30 mm)

TEPELNÁ IZOLACE EPS GREY 100 + ROZVODY VZT POTRUBÍ (60mm)

DŘEVĚNÁ PODLAHA (15mm) + SYSTÉMOVÁ PODLOŽKA

ANHYDRITOVÁ SMĚS + PODLAHOVÉ TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ (60mm)

SEPARAČNÍ PE FOLIE (ODRAZNÁ) S VYZNAČENÍM ROZTEČÍ OTOPNÉHO POTRUBÍ PV

PAROTĚSNÁ FOLIE PE (0,2mm)

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS GREY 150 (100mm)

TEPELNÁ IZOLACE EPS GREY 100 + ROZVODY VZT POTRUBÍ (60mm)

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE FILTEK 300 (2mm)

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE FILTEK 300 (2mm)

HYDROIZOLACE FATRAFOL 803 (2mm) Název práce:
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HOBLOVANÉ PRKNO SIBIŘSKÝ MODŘÍN (24mm)

PODKLADNÍ HLINÍKOVÝ PROFIL TWINSON (50mm)
ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP (300mm)

S6

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER
specif. dle výpisu skladeb
TEPELNÁ IZOLACE 
specif. dle výpisu skladeb

HUTNĚNÝ ZÁSYP

- VÝZTUŽNÁ VRSTVA+ LEPIDLO

BETONOVÁ MAZANINA (50 mm)

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE FILTEK 300 (2mm)

PŮVODNÍ TERÉN

+0,000 = 424,600 m.n.m. 

HYDROIZOLACE
specif. dle výpisu skladeb
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GEB-ART-NR 111.300

Geberit Duofix
DF WC UP320 H112 90/110 DE

PŘIPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

TUV

TČ

VZT

VRTY TČ

VODOVODNÍ ŘÁD

ukončeno přivětrávací hlavicí

vedeno ve skladbě podlahy

vedeno v sdk předstěně

cirkulační digestoř + uhl. filtr

vedeno v sdk předstěně

vedeno v podhledu

rozvaděč podlah. top.

LEGENDA - ODKANALIZOVÁNÍ OBJEKTU

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

LEGENDA - ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

VNITŘNÍ ROZVOD - TEPLÁ VODA

VNITŘNÍ ROZVOD - STUDENÁ VODA

VNITŘNÍ ROZVOD - CIRKULACE

LEGENDA - VYTÁPĚNÍ

MÍSTNOST VYTÁPĚNA ZPÁTEČKOU PRO JINOU MÍSTNOST

SAMOSTATNÝ OKRUH PODLAHOVÉHO TOPENÍ

POZNÁMKA - ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

POZNÁMKA - ODKANALIZOVÁNÍ OBJEKTU

POZNÁMKA - VZT

LEGENDA - VZT

LEGENDA - ELEKTRO

HLAVNÍ OSY ZÁSOBOVACÍCH A ODTAHOVÝCH POTRUBÍ

PŘIPOJOVACÍ OSY POTRUBÍ - ODBOČKY A VĚTVE

OTOPNÝ TEPLOVODNÍ ŽEBŘÍK

TEPELNÉ ČERPADLO ODVOD

TEPELNÉ ČERPADLO PŘÍVOD

PATROVÝ ROZVADĚČ
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GEB-ART-NR 111.300

Geberit Duofix
DF WC UP320 H112 90/110 DE

PŘIPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

LEGENDA - ODKANALIZOVÁNÍ OBJEKTU

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

LEGENDA - ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

VNITŘNÍ ROZVOD - TEPLÁ VODA

VNITŘNÍ ROZVOD - STUDENÁ VODA

VNITŘNÍ ROZVOD - CIRKULACE

LEGENDA - VYTÁPĚNÍ

MÍSTNOST VYTÁPĚNA ZPÁTEČKOU PRO JINOU MÍSTNOST

SAMOSTATNÝ OKRUH PODLAHOVÉHO TOPENÍ

OTOPNÝ TEPLOVODNÍ ŽEBŘÍK

OTOPNÉ TĚLESO

POZNÁMKA - ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

POZNÁMKA - ODKANALIZOVÁNÍ OBJEKTU

POZNÁMKA - VZT

LEGENDA - VZT

PŘÍPOJKA ELEKTRO NN

PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ

LEGENDA - ELEKTRO

HLAVNÍ OSY ZÁSOBOVACÍCH A ODTAHOVÝCH POTRUBÍ

PŘIPOJOVACÍ OSY POTRUBÍ - ODBOČKY A VĚTVE

HLAVNÍ ROZVADĚČ
vedeno ve skladbě podlahy

vedeno v podhledu

vedeno v sdk předstěně

vedeno v sdk předstěněvedeno v sdk příčce
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ZÁSUVKA
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rozvaděč podlah. top.
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