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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A. 1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby, 
Rodinný dům Neherovská 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní 
čísla pozemků), 
Místo stavby:   Praha 6 – Dejvice, Neherovská 
Katastrální území:   Dejvice 
Parcelní číslo pozemku:  2978/7 
 
c) předmět projektové dokumentace 
Obsahem dokumentace je zpracování projektu v rozsahu stavebního povolení. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
(právnická osoba). 
Fakulta stavební ČVUT v Praze 
Thákurova 7/2077 
166 29 Praha 6 Dejvice 
IČO - 6840 7700 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, 
IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 
Jméno a příjmení:  Jan Hrubý 
Místo trvalého bydliště: Librantice 193, Třebechovice pod Orebem 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů 
nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové 
dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Mapové podklady z katastrálního úřadu 
Fotodokumentace místa stavby 
Zadání bakalářské práce a její specifikace 
 
A.3 Údaje o území  
a) rozsah řešeného území,  
Dle katastru nemovitostí se jedná o zahradu s parcelním číslem 2978/7, přístupnou 
z ulice Neherovská. Jedná se nezastavěnou lokalitu ve vilové čtvrti, vhodnou 
k výstavbě rezidenčního bydlení. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1) (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
Pozemek se nachází v památkově chráněném území. Území je chráněno 
i zemědělským půdním fondem. 
 
c) údaje o odtokových poměrech, 
Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. Veškerá 
dešťová voda ze zpevněných ploch je vsakována na příslušném pozemku. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní 
souhlas, 
Objekt koresponduje s územně plánovací dokumentací, nedochází ke kolizi 
s územním plánem města. Jedná se o území čistě obytné. 
 
OB - čistě obytné 
Území sloužící pro bydlení. 

Funkční využití:  
Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití). 
Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická 
zařízení, zařízení sociální péče.  
Zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou plochou 
nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy (to vše pro uspokojení potřeb území 
vymezeného danou funkcí).  
Doplňkové funkční využití:  
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, 
komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického 
vybavení (dále jen TV). Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní 
automobily (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 
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Výjimečně přípustné funkční využití:  
Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, 
školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativa a veterinární 
zařízení v rámci staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení, 
ambasády, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního 
významu1.  
Stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID). 
Zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny 
surovin. 
 

KÓD MÍRY 
VYUžITÍ ÚZEMÍ 

KPP KZ PODLAžNOST KZP TYPICKÝ CHARAKTER 
ZÁSTAVBY 

SMĚRNÁ ČÁST INFORMATIVNÍ ČÁST 

B 0,3 

0,5 1 0,3 přízemní stavby pro 
bydlení a podnikáni 

0,65 2 0,15 rozvolněné rodinné domy, 
stavby pro podnikání 

0,75 3+ 0,1 rodinné domy a obytné 
domy 

 

 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 
s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, 
a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 
souladu s územně plánovací dokumentací, 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Požadavky na využití byly splněny. Jedná se o území čistě obytné. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Není součástí této práce. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Žádné výjimky ani úlevová řešení nebyla udělena. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
V rámci projektu nejsou žádné související ani podmiňující investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
Katastrální území:  Praha 6 – Dejvice 
Pozemky:   2978/7 
Dotčeným pozemkem bude přilehlá komunikace v místě realizace přípojek 
technické infrastruktury. 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Jedná se o novostavbu rodinného domu 
 
b) účel užívání stavby, 
Objekt bude určen pro trvalé bydlení. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o trvalou stavbu.  
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů^1 (kulturní 
památka apod.),  
Nejedná se o kulturní památku. Stavba se nachází v území s památkovou 
ochranou. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Stavba je navržena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášek. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů^2), 
Projektová dokumentace je v souladu s platnými normami a vyhláškami 
a s požadavky dotčených orgánů státní správy a případných účastníků stavebního 
řízení. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Nebyly uděleny žádné výjimky a úlevová řešení.  
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 
uživatelů / pracovníků apod.), 
Zastavěná plocha:   204 m2 
Celkový obestavěný prostor:  1 619,47 m3 

Užitná plocha:   266,9 m2 

Počet funkčních jednotek: 2 
Rodinný dům   216,2 m2 (počet uživatelů 4) 
Obytná jednotka   50,7 m2 (počet uživatelů 2) 
 
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.), 
Odhadovaná potřeba pitné vody na jednoho obyvatele je 80 l/den. 
Biologický odpad bude kompostován na vlastním pozemku.  
Komunální odpad bude pravidelně svážen svozovou službou. 
Třída energetické náročnosti objektu: B 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy), 
Předpokládaná doba výstavby objektu je 12 měsíců. Podrobný harmonogram 
bude sestaven až na základě výběru stavební firmy. 
 
k) orientační náklady stavby. 
Cena stavby byla orientačním výpočtem stanovena na 10 mil. Kč 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Navrhovaný rodinný dům tvoří jeden stavební objekt včetně technických 
a technologických zařízení.  
 
 
 
V Praze dne 29. 5. 2017        Jan Hrubý 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Řešený pozemek se nachází v Praze Dejvicích. Poblíž osady Baba. Pozemek 
je přístupný z ulice Neherovská. Jedná se o nezastavěný pozemek, který 
je neudržován. Pozemek má jihovýchodní orientaci. Jedná se o svažitý pozemek.  
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
Průzkumy území nebyly v rámci bakalářské práce provedeny. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Pozemek leží v památkové zóně. Spadá pod zemědělský půdní fond. Jiná 
ochranná pásma zde nejsou. 
  
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Pozemek neleží v záplavovém ani v poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
V rámci stavby bude pouze narušena přilehlá komunikace z důvodu provedení 
přípojek technické infrastruktury. Odtokové poměry v území nebudou v rámci 
stavby nijak narušeny. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Na pozemku se nenachází žádné stavby ani dřeviny. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
Pozemek se nenachází na zemědělské půdě.  
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu), 
Pozemek bude napojen na místní komunikaci Neherovská na jihovýchodní straně 
pozemku. Objekt bude dále z této ulice napojen na sítě technické infrastruktury – 
vodovod, kanalizace, elektrické vedení. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Nejsou zde žádné podmiňující investice. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Účelem stavby je trvalé rodinné bydlení. 
Zastavěná plocha:   204 m2 
Celkový obestavěný prostor:  1 619,47 m3 

Užitná plocha:   266,9 m2 

Počet funkčních jednotek: 2 
Rodinný dům   216,2 m2 (počet uživatelů 4) 
Obytná jednotka   50,7 m2 (počet uživatelů 2) 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Řešený pozemek má podlouhlý tvar a je přístupný z ulice Neherovská. Pozemek 
je svažitý. Přístup k objektu je z úrovně ulice. Objekt má protáhlý tvar 
a je orientován k severovýchodní straně pozemku. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení. 
Objekt je umístěn při severovýchodní straně a umožnil rozvinutí jihozápadní části 
pozemku. Rodinný dům je pro čtyřčlennou rodinu s příležitostným přespáním 
prarodičů. Tudíž došlo k pomyslnému rozdělení domu na dvě části a to přední část 
směřující do ulice s bytovou jednotkou a hlavní části rodinného domu. Dům 
je napříč proražen dvěma tubusy. Přičemž v jednom se nachází vstupní hala, skrz 
kterou je průchod do zahrady. Druhý prosvětluje soukromou část rodinného domu 
v posledním podlaží. Dům se nadále otevírá jihozápadním směrem do zahrady 
a jihovýchodním směrem na Prahu. Objekt je zastřešen plochou střechou. 
Konstrukční řešení domu vychází z jeho podlouhlého tvaru. Jako hlavní stavební 
materiál byl zvolen pro vodorovné konstrukce železobeton a pro svislé keramické 
tvárnice. Fasáda domu je ze světlé omítky. Okna domu jsou hliníková a vytváří 
určitý kontrast k bílé omítce. Na domu nás zaujme zastřešení terasy, které 
je z  pohledového betonu. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o standartní obytnou stavbu užívanou běžným způsobem. Provozem 
nedojde k většímu zatížení okolí a ani technické infrastruktury. Dvě krytá stání jsou 
součástí stavby.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt není navrhován jako bezbariérový. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba bude provedena z certifikovaných materiálů a výrobků. 

Bezpečnost při užívání stavby bude dodržena. Stavba nebude mít negativní vliv 
na okolní prostředí, ani na samotné uživatele. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, 
Stavba má tři podlaží dvě nadzemní a jedno podzemní. Celkový vnější půdorysný 
rozměr domu je 8,5 x 26,5m. V prvním podzemním podlaží se nachází garáž 
a technické zázemí domu. V prvním nadzemním podlaží se nachází bytová 
jednotka a společenská část domu.  Ve druhém nadzemním podlaží je soukromá 
část rodinného domu. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z keramických tvárnic 
s kontaktním zateplovacím systémem. Vodorovné nosné konstrukce jsou 
monolitické ze železobetonu, jedná se o jednosměrně a křížem pnuté desky 
po obvodě podepřené. Stavba je založena na základových pasech z prostého 
betonu. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Zemní práce 
Před zahájením zemních prací dojde k vytyčení objektu. Samotné zemní práce 
začnou skrývkou ornice v tloušťce 200 mm. Ornice bude uložena na pozemku. 
Poté dojde k výkopu základových konstrukcí a také k výkopu přípojek technické 
infrastruktury.  
 
Základy 
Objekt bude založen na základových pasech. Hloubka základové spáry bude 
ve výšce -1,100 m a -4,000 m. Základová spára bude v nezámrzné hloubce. 
Základové pasy budou provedeny z prostého betonu. 
Dále bude proveden podkladní beton o tloušťce 150 mm, který bude vyztužen kari 
sítí. Spodní stavba bude zaizolována proti vodě dvěma SBS modifikovanými 
asfaltovými pasy. Hydroizolace bude chráněna na svislých kostrukcích 
extrudovaným polystyrenem a nopovou fólií.   
 
Svislé nosné konstrukce 
Nosné stěny jsou v rámci suterénu ze železobetonu o tloušťce 250 mm. Jinak jsou 
svislé nosné konstrukce z keramických tvárnic Porotherm 25 SK Profi tloušťky 250 
mm. Tvárnice budou spojovány v ložné spáře maltou pro tenké spáry Porotherm.  
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Konstrukce stropů je z monolitického železobetonu tloušťky 250 mm. Konstrukčně se 
jedná o jednosměrně nebo křížem pnuté po obvodě podepřené desky. Ztužení 
objektu bude pomocí železobetonových průvlaků o výšce 500 mm a šířce 250 mm. 
Průvlaky budou zároveň sloužit jako podpora stropní konstrukce. Zároveň tvoří i 
nadpraží oken. 
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Schodiště 
V objektu se nachází dvě samostatná schodišťová ramena. Konstrukčně se jedná 
o deskové monolitické schodiště ze železobetonu. První schodiště spojující 1. PP 
s 1. NP je podepřené nosnou stěnou. Druhé schodiště z 1. NP do 2. NP 
je podepřené o železobetonový průvlak. Tloušťka desky schodiště je 200 mm. 
Venkovní schodiště bude mít neklouzavý nátěr. Vnitřní schodiště bude mít 
obložené schodnice dřevěnými masivem.  
 
Příčky 
Vnitřní příčky budou provedeny ze zdiva Porotherm 14 Profi, zděné na maltu 
pro tenké spáry. Budou omítnuty vápenocementovou omítkou. Dále budou vniřní 
příčky provedeny z tvárnic Porotherm 8 Profi.  
 
Zastřešení objektu 
Objekt bude zastřešen plochou střechou o konstantním spádu 3%. Spád střešní 
roviny bude proveden pomocí klínů z tepelné izolace z minerální vlny Isover. 
Minimální tloušťka tepelné izolace bude 220 mm. Hlavní hydroizolační krytinu 
budou tvořit dva SBS modifikované asfaltové pasy. Střecha bude přitížena 
kačírkem. 
 
Podlahy 
Jednotlivé skladby podlah jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci.  
V podlahách je vedeno podlahové vytápění. Pro uložení trubek jsou do podlahy 
vloženy systémové desky Dekperimeter PV-NR 75. 
Nášlapná vrstva bude buď laminátová Egger floor line nebo keramická dlažba 
Rako. Kročejová izolace podlahy je celkem 50 mm. 
 
Výplně otvorů 
Vnější okenní a dveřní výplně jsou hliníková, od výrobce Schűco a zasklena 
izolačním dvojsklem. 
 
Fasáda 
Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací 
z expandovaného polystyrenu 150 S tloušťky 200 mm. Suterén a sokl je zateplen 
extrudovaným polystyrénem tloušťky 150 mm. Povrch fasády je ze silikon-silikátové 
omítky bílé barvy a v případě suterénu šedé barvy. 
 
Vnitřní povrchy 
Povrch stěn bude z vápenocementové omítky. Povrch stropu bude 
z vápenocementové omítky a v případě podhledů ze štukové omítky. Barevnost 
omítek bude vybrána až na základě rozhodnutí investora. V koupelnách, na WC 

a nad kuchyňskou linkou je proveden keramický obklad. Výběr barevnosti obkladu 
bude taktéž na základě přání investora. 
 
Podhledy 
V některých částech objektu, viz přesná specifikace v projektové dokumentaci, 
bude proveden sádrokartonový podhled na hliníkových závěsech. V podhledech 
bude vedeno odsávání od digestoří, toalet a koupelen. V podhledu bude 
umístěno i osvětlení pro tyto místnosti. 
 
Klempířské práce 
Klempířské výrobky budou provedeny z Titan-zinku.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného 
přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození 
v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
Objekt bude napojen zemním vedením na distribuční síť silového nízkého napětí 
přípojkou. Pitnou vodou bude objekt zásoben z veřejného vodovodu. Likvidace 
splaškových vod bude řešena napojením na veřejnou jednodílnou kanalizaci. 
Dešťové vody budou sváděny do retenční nádrže, odkud se bude využívat 
pro zalévání zahrady. V případě náhlého přeplnění retenční nádrže bude udělán 
přepad a vsakování bude v rámci zahrady. 
Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem na principu vzduch-voda. Venkovní 
jednotka tepelného čerpadla bude umístěna pod schodištěm vedoucím z 1. PP 
do 1. NP. Vnitřní jednotka obsahuje i elektrokotel, který bude pokrývat výpadek 
tepleného čerpadla při nízkých teplotách. Tepelné čerpadlo bude ohřívat i teplou 
vodu. Topnými tělesy budou podlahové trubky. Teplotní spád soustavy bude 
35/45°C. Rozvody budou korigovány patrovými sběrači a rozdělovači. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena ve výkresové části techniky prostředí 
staveb. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
Stavbu tvoří jeden požární úsek.  
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b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
Není předmětem této bakalářské práce 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
Odolnost stavebních konstrukcí odpovídá požadavkům na požární bezpečnost. 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 
Z požárního úsek je únik umožněn přímo na terén. 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru, 
Odstupové vzdálenosti jsou splněny. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty), 
Nástupní plocha je umožněna z ulice Neherovská. 
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení), 
Provedení technických a technologických zařízení splňuje požadavky. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními, 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 
Požadavky na výstražné a bezpečnostní značky a tabulky nejsou. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
Stavba splňuje kritéria tepelně technických požadavků. Objekt je navržen 
v energetické třídě B. 
 
b) energetická náročnost stavby, 
Je řešena v energetickém štítku obálky budovy. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
Objekt využívá obnovitelného zdroj energie na vytápění a ohřev vody. To je 
zajištěno tepelným čerpadlem na principu vzduch-voda.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.). 
Prostory toalet, koupelen a kuchyňských koutů jsou odvětrány podtlakově 
s vývodem na střechu. Odvodní potrubí je vedeno v podhledech a v šachtách. 
Potrubí je napojeno na splaškovou kanalizaci kvůli odvodu kondenzátu.  
Zdrojem tepla objektu je teplené čerpadlo na principu vzduch-voda.  
Objekt je napojen na veřejnou distribuční síť pitné vody. Hlavní uzávěr vody se 
nachází 1m za hranicí pozemku.  
Dešťová kanalizace je vedena vnitřním svodným potrubím a následně ležatým 
do retenční nádrže. 
Konstrukce splňují požadavky na ochranu před hlukem. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
V rámci této práce nebyl řešen stupeň výše radonu v podloží. 
  
b) ochrana před bludnými proudy, 
Nebyla zjišťována přítomnost bludných proudů. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Nedochází k technické seizmicitě 
 
d) ochrana před hlukem, 
Nadměrný hluk se v o objektu, ani jeho okolí nevyskytuje. Ochrana před běžným 
vnějším provozním hlukem je řešena těsností otvorových výplní. Vnitřní konstrukce 
splňují požadavky na ochranu před běžným vnitřním hlukem. 
 
e) protipovodňová opatření. 
Objekt se nenachází v záplavovém území. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Místa připojení jsou označena v koordinační situaci. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Nejsou předmětem této bakalářské práce. 
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B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 
Vjezd na pozemek je umožněn z přilehlé ulice Neherovská. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Vjezd na pozemek není v kolizi se stávající dopravní infrastrukturou. 
 
c) doprava v klidu, 
Doprava v klidu je řešená v rámci objektu, krytím stáním pro dva automobily 
v rámci 1. podzemního podlaží. 
 
d) pěší a cyklistické stezky. 
Pěší přístup na pozemek je umožněn taktéž z ulice Neherovská. Z jiné strany není 
umožněn přístup. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
Objekt se nachází na svažitém terénu. V rámci stavby suterénu dojde k odejmutí 
větší části zeminy, ta bude sloužit pro případné dorovnání nejbližšího okolí objektu. 
Terén bude upraven tak, aby se mohla využít maximálně zahrada. V rámci 
jihovýchodní části u vjezdu do garáže budou vybudovány opěrné stěny.  
 
b) použité vegetační prvky, 
V okolí objektu bude vyset trávník a osazeno několik navržených stromů. 
 
c) biotechnická opatření. 
Není předmětem této práce 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Stavba nevykazuje žádné negativní vlivy na životní prostření. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině, 
Nejsou předmětem řešení této práce. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Nejsou v blízkosti stavby. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
Není součástí tohoto řešení. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
Není řešeno v rámci této bakalářské práce. 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
b) odvodnění staveniště, 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů^5), 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 
 
 
V Praze dne 29. 5. 2017        Jan Hrubý 






























