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NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:  Rodinný dům v Jizerských horách
     Family house in Jizerské hory

ANOTACE 

Tématem této bakalářské práce je návrh projektu rodinného domu pro rodinu se třemi dětmi v Bedřichově v 
Jizerských horách.
Architektonické řešení rodinného domu odkazuje obdélníkovým půdorysem a sedlovou střechou na tradice 
horské zástavby. Jednolitá hmota byla rozdělena na tři funkční části - obytná část, pronajímatelný apartmán 
a garáž se zázemím. Jednotlivé části jsou propojené prosklenými spojkami a jsou vůči sobě natočeny tak, 
aby stavba kopírovala průběh vrstevnic. Z jednoduché plechové fasády vystupují hmoty umožňující maximál-
ní výhledy na okolní krajinu.

Klíčová slova:
rodinný dům, sedlová střecha, hory, plech 
    

ANNOTATION

The subject of this bachelor thess is designing a family house for a family with three children in Bedřichov in 
Jizerské hory.
The design of the family house reflects the traditions of architecture of mountain areas with its rectangular 
floor plan and gable roof. The house is divided into three sections - main living section, apartment section 
and garage section. These sections are connected by glass blocks and tilted in the floor plan in such a way 
they correspond with contour lines in the area. Selected parts of simple metal facade come out to provide 
best views of surrounding landscape.
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STAVEBNÍ PROGRAM

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT

Zadání bakalářské práce

Téma: Rodinný dům v Jizerských horách

Pozemek:  p. č. 518/1 
  katastrální území Bedřichov 601365
  Jedná se o svažitý pozemek na severovýchodě obce Bedřichov.

Investor: mladá rodina - 2 rodiče, 3 děti

Stavební program:

 - vstupní část se šatnou a WC
 - centrální obytný prostor pro společné setkávání rodiny, stolování
 - terasa částečně chráněná proti dešti a větru
 - pokoj pro hosty kombinovaný s pracovnou
 - ložnice rodičů se samostatnou koupelnou, šatním zázemím
 - pokoje pro děti (s možností propojení, vytvoření herny)
 - společná soukromá koupelna
 - prostor pro ukládání potravin
 - prostor pro domácí práce - praní, žehlení
 - prostor pro hobby - dílna, nářadí
 - skladování sezóního zahradního nábytku
 - garáž pro 2 automobily, malou sněžnou frézu, sekačku
 - prostor pro ukládání jízdních kol a lyží pro celou rodinu
 - technické zázemí objektu (vytápění, větrání,...)
 - hospodářské zázemí pro údržbu domu i zahrady
 - v zahradě případně altán, bazén, ovocné stromy, záhony...
 - další případně nutné prostory pro objekt rodinného domu
 - doplňková funkce

Poznámka:
 Stavební program je pouze rámcový, nezávazný.
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Cílem této bakalářské práce byl návrh rodinného domu na severovýchodním okraji Bedřichova 
pro pětičlennou rodinu. 

Koncept

Bedřichov se nachází v celoročně turisticky vyhledávané horské oblasti asi 7 km severovýchod-
ně od Liberce. Tento fakt výrazně ovlivnil koncept navrhovaného rodinného domu, ať už po 
stránce hmotového řešení, či výběru doplňkové funkce. Jednotlivé fáze návrhu jsou detailně 
popsány v obrázcích vpravo.

Architektonické řešení

Díky proskleným spojovacím “krčkům” a obvodovému prstenci působí rodinný dům i přes 
rozdělení na tři části jako jeden celek. Prostory mezi objekty v úrovni 2. NP jsou využity jako 
terasy přístupné ze sousedících pokojů.  
Jednotlivé hmoty rodinného domu jsou kontrastně pojednány. Fasády hlavních objektů jsou 
tvořeny černými plechovými panely, fasády vystupujících částí pak bílou omítkou. Krytina střešní 
konstrukce byla zvolena opět plechová a plynule navazuje na stěny 2. NP. Vzniká tak podkrovní 
prostor se sníženou světlou výškou u podélných obvodových stěn.

BPA
VÍT VERNER

RODINNÝ DŮM V JIZERSKÝCH HORÁCH
KONCEPT��

N���� ��������� ���� ������� � ������������ 
������� ��� ������ ������� � ������ ������������� 
�������� �� �������� ���������

R������ ��� �� ����� ������ �������� �� ��� ������ 
������ ������� ��������� �������������� �������� 
� ������ ����� ���� ��������� ��������� �������
��� � ����������� �������� ���������� �������� 
�� ��������

����� ���� ���� ���� �������� ���� ��� ������� 
��� ��������� ���������� � ��������� ��� �� �����
�� ��������

Z ���������� ������ ��������� ����� ����������    
��������� ������ �� ������ ��������

BPA
VÍT VERNER

RODINNÝ DŮM V JIZERSKÝCH HORÁCH
KONCEPT��

N���� ��������� ���� ������� � ������������ 
������� ��� ������ ������� � ������ ������������� 
�������� �� �������� ���������

R������ ��� �� ����� ������ �������� �� ��� ������ 
������ ������� ��������� �������������� �������� 
� ������ ����� ���� ��������� ��������� �������
��� � ����������� �������� ���������� �������� 
�� ��������

����� ���� ���� ���� �������� ���� ��� ������� 
��� ��������� ���������� � ��������� ��� �� �����
�� ��������

Z ���������� ������ ��������� ����� ����������    
��������� ������ �� ������ ��������

RODINNÝ DŮM V JIZERSKÝCH HORÁCH



05ČASOPISOVÁ ZKRATKA

Dispoziční řešení

V 1.NP hlavního objektu se nachází místnosti denní zóny. Ze zádveří se vstupuje do haly, 
následně pak do hlavního obývacího prostoru. Ten je koncipován jako reprezentativní mísnost, 
čemuž odpovídá jeho uspořádání a podlahová plocha. Aby byla plně zužitkována poloha rodin-
ného domu, celá západní stěna obytného prostoru je prosklena a poskytuje tak přímé propojení 
interiéru s exteriérem a vyjímečné pohledy do okolí. 
Ve 2.NP najdeme místnosti zóny noční. Nachází se zde dětské pokoje, ložnice a koupelny.

Technické řešení

Nosné konstrukce v rámci 1. NP budou provedeny převážně monoliticky ze železobetonu. 
Snížené stěny 2. NP a otvory v nich znemožňují provedení železobetonového věnce. Kvůli zach-
ycení vodorovných sil ze střešní konstrukce byla proto navržena ocelová rámová konstrukce 
tvořená profily HE 200 B kotvená do stropu 1. NP. Mezi příčné rámy budou vloženy vlašské kro-
kve tak, aby nezvyšovali tloušťku konstrukce.  Možnost vzniku tepelných mostů bude vyloučena 
použitím nadstandardní tepelné izolace v problematických oblastech.
Fasády i sedlové střechy objektů jsou řešeny jako dvouplášťové, provětrávané.
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KONCEPT08

Návrh rodinného domu vychází z architektury 
typické pro horské oblasti - objekt obdélníkového 
půdorysu se sedlovou střechou.

Rodinný dům je podle funkce rozdělen na tři části: 
hlavní obytnou jednotku, pronajímatelný apartmán 
a garáž, které jsou propojeny obvodovým prsten-
cem a prosklenými spojkami umožňující průhledy 
na zahradu.

Části jsou vůči sobě natočeny tak, aby rodinný 
dům kopíroval vrstevnice a odkazoval tak na míst-
ní tradici.

Z jednoduché fasády vystupují hmoty umožňující    
maximální výhled na okolní krajinu.
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Obsah 

A.1 Identifikační údaje 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
A.3 Údaje o území  
A.4 Údaje o stavbě 
A.5 Členění stavby na objekty, technická a technologická zřízení  

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
  Název stavby:  Rodinný dům v Jizerských horách 
  Místo stavby: Bedřichov 
  Číslo pozemkové parcely: 518/1 
  Katastrální území: Bedřichov, 601365 
  Kraj: Liberecký  
  Charakter stavby: Novostavba 
  Projektant: Vít Verner 

Novostavba rodinného domu o 2.NP pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a doplňkovou 
funkcí v podobě pronajímatelné samostatné bytové jednotky    

 A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 
  Název investora: -    
  Místo investora: - 
  Krajský úřad: - 
  IČ:  - 
   
 A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 
  Jméno, příjmení:  Vít Verner 
    

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
  Rámcový stavební program 
  Objednávka a požadavky stavebníka 
  Katastrální mapa a výpis z katastru nemovitostí 
  Polohopisné a výškopisné zaměření pozemku 
  Vydané územní rozhodnutí 
  Fotodokumentace 
  Normy a stavební zákon s prováděcími vyhláškami 

    
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 A.3.1 ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešeným územím je pozemek p.č. 518/1 o celkové výměře 5356 m², jehož niveleta je vztažena na 
systém Balt p.v. Uvažuje se se vztažným výškovým bodem +- 0,000 = 761,00 m. n. m umístěným 
na podlaze přízemí objektu. Parcela je situována na severovýchodním okraji Bedřichova. 

 A.3.2 DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 
Na daném území se v současné době nenachází žádný objekt. Parcela, na níž má stát nový 
rodinný dům, je pokryta travnatým porostem. 

 A.3.3 ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Území spadá do chráněné krajinné oblasti (II. - IV. zóna). Dále do ochranného pásma vodovodních 
řadů, NTL plynovodu a kanalizačních stok a sběračů. Zadání této bakalářské práce podmínky  a 
omezení výstavby v dané chráněnné krajinné oblasti neuvažuje. 

 A.3.4 ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH 
Odtokové poměry se stavebními úpravami objektu a řešeného území výrazně nemění. 
Odvodňovaná plocha není zvětšena. Dešťová voda bude kolem objektu svedena do vsakovacích 
nádržích. 

 A.3.5 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
Objekt RD se nachází v lokalitě řešené územním plánem Bedřichov a obecně závaznou vyhláškou.  
Objekt je navržen v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 A.3.6 ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ  
  Obecné požadavky jsou dané územním plánem a jsou dodrženy. 

 A.3.7 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Návrh stavebních úprav vychází ze zadání investora a ze vstupních podmínek příslušných DOSS. 
Stavba splňuje všechny požadavky dotčených orgánů. 

 A.3.8 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
  Návrh řešení RD nepočítá s výjimkami ani úlevovým řešením.  

 A.3.9 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC 
V rámci projektové přípravy stavby ve stupni PD pro stavební řízení se neuvažuje se souvisejícími 
a podmiňujícími investicemi. 

 A.3.10 SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVEB 
  Při výstavbě RD bude dotčen pouze pozemek p. č. 518/1. 

  

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

 A.4.1 NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 
   Navržený objekt je nová stavba. 

 A.4.2 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
   Navržený objekt bude sloužit jako rodinný dům pro pětičlennou rodinu. Součástí bude   
   pronajímatelná bytová jednotka se samostatným vstupem. 

 A.4.3 TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 
   Objekt je navržen jako stavba trvalého charakteru. 

 A.4.4 ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
   Stavba není chráněná podle žádných speciálních právních předpisů. 

 A.4.5 ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A OTP 
ZABEZPEČUJÍCÍCH     BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace a není navržena jako bezbariérová.což je v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, která stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu. 

 A.4.6  ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŽADAVKŮ  
   VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁNÍCH PŘEDPISŮ 
  Stavba splňuje všechny požadavky dotčených orgánů. 
  
 A.4.7 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
  Návrh řešení rodinného domu nepočítá s výjimkami ani s úlevovým řešením. 
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 A.3.5 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
Objekt RD se nachází v lokalitě řešené územním plánem Bedřichov a obecně závaznou vyhláškou.  
Objekt je navržen v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 A.3.6 ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ  
  Obecné požadavky jsou dané územním plánem a jsou dodrženy. 

 A.3.7 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Návrh stavebních úprav vychází ze zadání investora a ze vstupních podmínek příslušných DOSS. 
Stavba splňuje všechny požadavky dotčených orgánů. 

 A.3.8 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
  Návrh řešení RD nepočítá s výjimkami ani úlevovým řešením.  

 A.3.9 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC 
V rámci projektové přípravy stavby ve stupni PD pro stavební řízení se neuvažuje se souvisejícími 
a podmiňujícími investicemi. 

 A.3.10 SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVEB 
  Při výstavbě RD bude dotčen pouze pozemek p. č. 518/1. 

  

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

 A.4.1 NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 
   Navržený objekt je nová stavba. 

 A.4.2 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
   Navržený objekt bude sloužit jako rodinný dům pro pětičlennou rodinu. Součástí bude   
   pronajímatelná bytová jednotka se samostatným vstupem. 

 A.4.3 TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 
   Objekt je navržen jako stavba trvalého charakteru. 

 A.4.4 ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
   Stavba není chráněná podle žádných speciálních právních předpisů. 

 A.4.5 ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A OTP 
ZABEZPEČUJÍCÍCH     BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace a není navržena jako bezbariérová.což je v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, která stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu. 

 A.4.6  ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŽADAVKŮ  
   VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁNÍCH PŘEDPISŮ 
  Stavba splňuje všechny požadavky dotčených orgánů. 
  
 A.4.7 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
  Návrh řešení rodinného domu nepočítá s výjimkami ani s úlevovým řešením. 
  

 A.4.8 NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY 
  Celková plocha pozemku:  5356 m² 
  Zastavěná plocha: 438,9 m² 
  Procentuální zastavěnost: 8,2 % 
  Obestavěný prostor: 1605 m3 
  Užitná plocha: 399,4 m² 
  Počet uživatelů: 5 
  Počet garážových stání: 2 

 A.4.9 ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY 
Stavba bude napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci, veřejný vodovodní řad, veřejný 
plynovodní řad a elektrickou energii. 

  Bilance dešťové vody: 
  - odvodňované plochy 438,9 m² střechy 

Dešťová voda bude zachycována do vsakovacích nádrží a využívána pro obhospodaření zahrady. 
Bude zajištěn přepad do splaškové kanalizace. 

  Bilance splaškových odpadních vod: 
  - denní produkce splaškových odpadních vod: 5*100 l/obyv.= 500 l/den 
  - roční produkce splaškových odpadních vod: 183 m³/rok 

  Bilance potřeby vody: 
je určena pomocí „Směrných čísel roční potřeby vody“ vydaných ve vyhlášce č.428/2001 Sb., 
kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. 

  - denní spotřeba vody na obyvatele: 5*100 = 500 l/den 
  - maximální denní spotřeba vody: 500*1,25 = 0,625 m³/den 
  - roční spotřeba vody: 228 m³/rok  

  Bilance potřeby TUV: 
  - denní potřeba TUV 5*65l = 325 l/den 

  Energetická náročnost budovy: B – úsporná 

 A.4.10 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY 
  Dané informace nejsou součástí projektu. 

 A.4.11 ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 
  Orientační náklady na stavbu jsou 10 000 000 Kč. 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY, TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
  Rodinný dům  

 Vodovodní přípojka 
 Kanalizační přípojka 
 Elektro přípojka 
 Venkovní úpravy 
 Venkovní terasy 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
  
 B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

Řešený objekt rodinného domu je situován na parcele č. 518/1. Stavební pozemek má 
nepravidelný tvar a směrem k severozápadu se svažuje.  
Podzemní voda se v dané lokalitě neprojevuje, jelikož jde o záplavové území. Na pozemku se 
nachází dva vzrostlé stromy, které budou zachovány. 

 B.1.2 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 
  Pro navrhovaný objekt nebyl proveden žádný geologický průzkum. 

 B.1.3 STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTÍ PÁSMA 
Na stavební pozemku řešeného rodinného domu se jedná o běžná ochranná pásma od technické 
dopravní infrastruktury (vodovodních řadů, NTL plynovodu a kanalizačních stok). 

 B.1.4 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 
  Stavební pozemek nezasahuje do záplavového území ani do poddolovaného území. 

 B.1.5 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY 
NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky. Odstupové vzdálenosti od hranic 
pozemku jsou v souladu s požadavky. Odtokové poměry v území nebudou narušeny, dešťová voda 
bude zachycována retenční nádrží se vsakem.   

 B.1.6 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
V současné době na pozemku nestojí žádný objekt k demolici. Vzrostlé dřeviny budou zachovány. 

 B.1.7 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO  
   POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 
  Pro stavbu nejsou nutné zábory zemědělského, půdního a lesního fondu. 

 B.1.8 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
  Navržený objekt se napojí na západní straně na obslužnou komunikaci a přípojkami na inženýrské 
  sítě. 

  B.1.9 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŃUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 
  Pro stavbu bude zřízeno staveniště na pozemku stavebníka. Se zásahem do veřejné technické  
  infrastruktury v okolí řešeného objektu se nepočítá.  

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
  
 B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
  Řešený objekt je navrhován jako novostavba určená pro bydlení. Návrh rodinného domu  
  se odvíjí od velikosti rodiny, která má 5 členů. 

 B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
   B.2.2.1 URBANISMUS – ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOR, ŘEŠENÍ 

Návrh objektu reaguje na specifika daná urbanistickým plánem a polohou stavebního pozemku. 
Výstavba rodinného domu je plánovaná v obci Bedřichov. Stavba z urbanistického hlediska 
neovlivňuje své okolí. Další podrobný popis širšího urbanistického plánu není součástí bakalářské 
práce. 

B.2.2.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, 
MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ 

Tvarové řešení objektu navazuje na okolní zástavbu. Rodinný dům je složen ze dvou 
dvoupodlažních objektů a připojené jednopodlažní garáže. Štíty objektů jsou orientovány ve směru 
vrstevnic. Zastřešení obytných částí reaguje na okolní zástavbu se sedlovou střechou. Povrch 
fasád tvoří oplechování černé barvy v kombinaci s bílou omítkou. Střešní krytina je plechová, 
černá. Objekty mezi sebou propojují prosklené spojky s funkcí haly, které umožňují průhledy na 
zahradu. 

 B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE STAVBY 
Návrh obsahuje tři objekty, a to objekt hlavní o dvou nadzemních podlaží, vedlejší rovněž o dvou 
nadzemních podlažích a garáž se zázemím o jednom nadzemním podlaží. Objekty jsou spojené 
dvěma “krčky“ o jednom podlaží. Základní myšlenkou při návrhu dispozic bylo jasné zónování na 
funkci reprezentativní, soukroumou a technickou. Hmotové řešení navazuje na místní stavitelské 
tradice. Do všech částí rodinného domu se vstupuje ze západu. V hlavním objektu se nachází 
zádveří, na které navazuje hala. Hala umožňuje přístup do hlavního obytného prostoru, ale také do 
garáže, technické místnosti, místnosti na domácí práce, dále pak na wc a na terasu. Na garáž 
navazuje dílna a místnost pro uschování zahradní techniky či sportovního vybavení. Na kuchyňský 
kout s jídelnou navazuje spíž, na obývací pokoj pak pracovna. Z hlavního obytného prostoru vede 
dvouramenné schodiště do 2.NP. V něm se nachází ložnice pro rodiče s vlastní koupelnou a 
šatnou, tři dětské pokoje a koupelna. 
V objektu pronajímatelné bytové jednotky se v 1.NP nachází zádveří, lyžárna, hala, wc, obývací 
pokoj, jídelna, kuchyňský kout a komora. Ve 2. NP se nachází tři dvoulůžkové pokoje a koupelna. 

 B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace a není navržena jako bezbariérová.což je v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, která stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu. 

 B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba bude provedena z certifikovaných výrobků a materiálů a je navržena v souladu 
s požadavky na bezpečnost užívání stavby. 

 B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

B.2.6.1 STAVEBNÍ, KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
Hlavní objekt a vedlejší objekty jsou dvoupodlažní, garáž je jednopodlažní. Obytné objekty jsou 
navrženy s šikmou střechou, garáž a spojovací “krčky” pak se střechou plochou. Stavba je 
založena na základových pasech. Hlavní nosnou konstrukci 1.NP tvoří obvodové a vnitřní stěny 
ze železobetonu C20/25. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří železobetonové stropní desky. Ve 2. 
NP tvoří hlaní nosnou konstrukci ocelová rámová konstrukce. Stavba bude zaizolována tepelnou 
izolací ISOVER. 

Vytyčení stavby 
Vytyčení stavby bude provedeno dle koordinační a vytyčovací situace, které jsou vztažené 
k místnímu systému. Pro potřebu stavby bylo provedeno geodetické zaměření pozemku. 

Základové konstrukce 
Objekt bude založen na základových pasech z monolitického betonu C20/25 do hloubky 1,45 m. 
Vnitřní základy budou provedeny do hloubky 1,05 m. Základy podél obvodových stěn budou 
zaizolovány tepelnou izolací z XPS o tloušťce 120 mm. Nad základy bude proveden podkladní 
beton tloušťky 100 mm. Hydroizolace tvořená dvěma SBS modifikovanými asfaltovými pásy bude 
vyvedena nad základy a ukončena tak, jak je specifikováno v prováděcí dokumentaci. 

Svislé konstrukce / Obvodové konstrukce 
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B.2.2.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, 
MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ 

Tvarové řešení objektu navazuje na okolní zástavbu. Rodinný dům je složen ze dvou 
dvoupodlažních objektů a připojené jednopodlažní garáže. Štíty objektů jsou orientovány ve směru 
vrstevnic. Zastřešení obytných částí reaguje na okolní zástavbu se sedlovou střechou. Povrch 
fasád tvoří oplechování černé barvy v kombinaci s bílou omítkou. Střešní krytina je plechová, 
černá. Objekty mezi sebou propojují prosklené spojky s funkcí haly, které umožňují průhledy na 
zahradu. 

 B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE STAVBY 
Návrh obsahuje tři objekty, a to objekt hlavní o dvou nadzemních podlaží, vedlejší rovněž o dvou 
nadzemních podlažích a garáž se zázemím o jednom nadzemním podlaží. Objekty jsou spojené 
dvěma “krčky“ o jednom podlaží. Základní myšlenkou při návrhu dispozic bylo jasné zónování na 
funkci reprezentativní, soukroumou a technickou. Hmotové řešení navazuje na místní stavitelské 
tradice. Do všech částí rodinného domu se vstupuje ze západu. V hlavním objektu se nachází 
zádveří, na které navazuje hala. Hala umožňuje přístup do hlavního obytného prostoru, ale také do 
garáže, technické místnosti, místnosti na domácí práce, dále pak na wc a na terasu. Na garáž 
navazuje dílna a místnost pro uschování zahradní techniky či sportovního vybavení. Na kuchyňský 
kout s jídelnou navazuje spíž, na obývací pokoj pak pracovna. Z hlavního obytného prostoru vede 
dvouramenné schodiště do 2.NP. V něm se nachází ložnice pro rodiče s vlastní koupelnou a 
šatnou, tři dětské pokoje a koupelna. 
V objektu pronajímatelné bytové jednotky se v 1.NP nachází zádveří, lyžárna, hala, wc, obývací 
pokoj, jídelna, kuchyňský kout a komora. Ve 2. NP se nachází tři dvoulůžkové pokoje a koupelna. 

 B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace a není navržena jako bezbariérová.což je v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, která stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu. 

 B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba bude provedena z certifikovaných výrobků a materiálů a je navržena v souladu 
s požadavky na bezpečnost užívání stavby. 

 B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

B.2.6.1 STAVEBNÍ, KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
Hlavní objekt a vedlejší objekty jsou dvoupodlažní, garáž je jednopodlažní. Obytné objekty jsou 
navrženy s šikmou střechou, garáž a spojovací “krčky” pak se střechou plochou. Stavba je 
založena na základových pasech. Hlavní nosnou konstrukci 1.NP tvoří obvodové a vnitřní stěny 
ze železobetonu C20/25. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří železobetonové stropní desky. Ve 2. 
NP tvoří hlaní nosnou konstrukci ocelová rámová konstrukce. Stavba bude zaizolována tepelnou 
izolací ISOVER. 

Vytyčení stavby 
Vytyčení stavby bude provedeno dle koordinační a vytyčovací situace, které jsou vztažené 
k místnímu systému. Pro potřebu stavby bylo provedeno geodetické zaměření pozemku. 

Základové konstrukce 
Objekt bude založen na základových pasech z monolitického betonu C20/25 do hloubky 1,45 m. 
Vnitřní základy budou provedeny do hloubky 1,05 m. Základy podél obvodových stěn budou 
zaizolovány tepelnou izolací z XPS o tloušťce 120 mm. Nad základy bude proveden podkladní 
beton tloušťky 100 mm. Hydroizolace tvořená dvěma SBS modifikovanými asfaltovými pásy bude 
vyvedena nad základy a ukončena tak, jak je specifikováno v prováděcí dokumentaci. 

Svislé konstrukce / Obvodové konstrukce 

Svislé nosné konstrukce v 1.NP jsou navrženy ze železobetonu C20/25. Výjimkou jsou  vnitřní 
nosné konstrukce v garáži, které jsou tvořeny přesnými tvárnicemi YTONG P4-500 tl. 200 mm. 
Svislé nosné konstrukce ve 2.NP jsou tvořeny ocelovou rámovou konstrukcí. Ta se skládá z HE 
200 B profilů. 

Svislé nenosné konstrukce 
Vnitřní dělící konstrukce jsou tvořeny příčkovkami YTONG P2-500 tloušťky 100 nebo 150 mm 
zděné na tenkovrstvou zdící maltu YTONG P5.  

   Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce nad 1. NP je navržena jako jednosměrně pnutá monolitická železobetonová 
deska z betonu C20/25 tl. 170 mm. V místě kotvení HE 200 B profilů je stropní deska zesílena 
skrytými průvlaky. 

Střešní konstrukce 
Stěny 2.NP přecházejí do dvouplášťové sedlové střechy. Nosnou konstrukcí jsou opět HE 200 B 
profily, do nichž budou vloženy vlašské krokve 100x160 mm. Celou skladbu střechy tvoří (z 
interiéru): SDK podhled, instalační mezera tl. 40 mm, OSB desky tl. 20 mm, mezikrokevní tepelná 
izolace ISOVER UNI tl. 160 mm, OSB desky tl. 20 mm, nadkrokevní tepelná izolace ISOVER UNI 
tl. 180 mm, difuzně otevřená pojistná hydroizolace, provětrávaná vzduchová mezera tl. 60 mm 
(kontralatě 60 x 40 na kovových držácích), plechová panelová krytina. 

Výplně otvorů 
  Okna budou použita hliníková s trojsklem. Povrchová úprava je černé nebo bílé barvy v  
  závisloti na umístění - v černé plechové fasádě budou bílá okna, v bílé fasádě okna černá. 
  Vstupní dveře do obou objektů jsou bezpečnostní. 

Vnitřní dveře jsou dřevěné v dřevěných zárubních podle specifikace investora. Jednotlivá okna a 
dveře je dále podrobněji specifikované ve výpisu prvků. 

  Velké prosklené otvory jsou také vyplněny trojsklem v hliníkovém rámu. 
      
   Terasa 

Skladbu venkovní terasy tvoří plošná betonová dlažba tl. 40 mm uložená na kamenné drti frakce 
4-8 tl. 40 mm a další vrstvě kamenné drti frakce 11-22 tl. 150 mm. 

 Komín 
Komín na odvod spalin plynového kotle je umístěn v technické místnosti a bude vyskládán 
z komínových tvarovek. Komíny vedoucí z krbů budou kruhového průřezu z plechu, odolnému proti 
žáru bez povrchové úpravy.  

B.2.6.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Statický posudek není součástí projektu. Tloušťka nosných konstrukcí byla navržena na základně 
empirického výpočtu. 

  

 B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
  Součástí projektu bylo pouze schéma trasování bez ohledu na finální rozměry rozvodů. 

Vytápění 
V technické místnosti bude umístěn plynový kotel s rozvaděčem, ze kterého povedou rozvody do 
obou všech vytápěných prostor. Ve všech podlažích je navrženo podlahové vytápění v kombinaci 
s podlahovými konvektory. 

Vodovod 
Vodovod bude připojen vodoměrnou sestavou umístěnou v revizní šachtě u hranice 
pozemku. Potrubí vnitřního vodovodu bude vedeno v instalační šachtě a v předstěnách, případně 
nad SDK podhledem podkroví. 
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Větrání 
Větrání obou objektů je primárně nucené. V obou obytných objektech budou umístěni podhledové 
VZT jednotky s rekuperací. Potrubí budou vedena v podhledech. Přívod čerstvého vzduchu i odvod 
vzduchu ústí na fasádě. Odvod z digestoří bude veden v podhledech a bude vyveden nad střechu. 

Splašková kanalizace 
  Splašková kanalizace bude řešena napojením pod samospádem na veřejnou kanalizační  
  síť. 

Dešťová kanalizace 
Likvidace dešťové vody bude probíhat zadržováním v podzemní retenční nádrži, ze kterých bude 
voda využívána na obhospodařování zahrady. Na retenční nádrž navazuje vsakovací nádrž 
s přepadem. 

 B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
  Požárně bezpečnostní řešení není součástí projektu. 

 B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
Součástí projektu bylo zadáno zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy, který vyhodnotil 
objekt po stránce hospodaření s energiemi.  

  Průkaz energetické náročnosti budovy je přiložen v samostatné příloze. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Návrh je vypracován v souladu s příslušnými normami na vnitřní prostředí. Všechny prostory 
budou dostatečně osvětleny, větrány a vytápěny. Stavba bude opatřena vodovodem a kanalizací 
v souladu s hygienickými předpisy. Použité materiály na výstavbu jsou certifikované a neovlivní 
negativně zdraví uživatelů. 

 B.2.11. OCHRANA BUDOVY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
B.2.11.1 OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 

Jako ochrana před pronikáním radonu do objektu je navržena hydroizolace proti tlakové vodě a 
radonu – SBS modifikovaný asfaltový pás ve dvou vrstvách. 

B.2.11.2 OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 
  V okolí se nenachází žádný zdroj bludných proudů. 

B.2.11.3 OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEISMICITOU 
  V okolí se nenachází žádný zdroj technické seismicity. 

B.2.11.4 OCHRANA PŘED HLUKEM 
  Posouzení jednotlivých konstrukcí z hlediska akustické neprůzvučnosti není součástí   
  projektu. 

Obvodové konstrukce mají dostatečnou akustickou neprůzvučnost pro zamezení pronikání 
venkovního hluku do objektu.  

B.2.11.5 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 
Objekt se nenachází v záplavové oblasti. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
   
 B.3.1 NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
  Napojení splaškové kanalizace a vodovodu bude provedeno na západní části pozemku,  
  kde budou i vstupní šachty. 

   B.3.2 PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKOPOVÉ KAPACITY A DÉLKY 
  Není součástí řešení tohoto projektu. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
  
   B.4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

Vstup i vjezd na pozemek jsou z ulice Jizerská na západní straně pozemku.  

B.4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
  Stavba svým vstupem a vjezdem navazuje na již existující komunikaci. 

B.4.3 DOPRAVA V KLIDU 
Součástí objektu je garáž pro dva automobily. U apartmánu se nachází jedno kryté parkovací stání. 
Další parkovací plocha na příjezdových cestách. 

B.4.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 
Pěší stezka ani cyklostezka není v současné době vytvořena a není součástí řešení projektu. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

   B.5.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY 
V rámci terénních úprav dojde pouze k vyrovnání staveniště. Odkrytá zemina bude použita pro 
vyrovnání terasy. 

   B.5.2 POUŽITÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ 
  Terén mimo zpevněné plochy bude travnatá plocha doplněna solitérní nízkou i vysokou zelení. 
  Místo oplocení bude po obvodu pozemku vysazen živý plot z tůjí. 

   B.5.3 BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 
  Na pozemku nejsou navržena žádná biotechnická opatření. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny žádné speciální požadavky na péči o životní 
prostředí pod dobu realizace stavby ani během jejího užívání 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

   B.7.1 PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ Z HLEDISKA PLNĚNÍ OCHRANY  
    OBYVATEL 

Stavba nevyžaduje speciální požadavky na situování a stavební řešení z hlediska obyvatelstva. 
Základní požadavky jsou splněny. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

   B.8.1 POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 
Zásobování vodou bude realizováno z provedené vodovodní přípojky. Odběr elektrické energie 
bude z vybudované přípojky se samostatným měřením. 

 B.8.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Staveniště bude napojeno na veřejnou splaškovou kanalizaci staveništní přípojkou. 

 B.8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU  
  INFRASTRUKTURU 
Hlavní vjezd a vstup na staveniště bude na západní straně pozemku ze současné komunikace. 

 B.8.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
Vliv stavby nebude nijak významný, nebude negativně ovlivňovat okolní stavby ani pozemky. 

 B.8.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ 
Staveniště bude oploceno, vstup a vjezd bude řádně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. 

 B.8.6 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 
Stavba nevyžaduje zábory mimo stavební pozemek. 

   B.8.7 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI  
    VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

Stavební odpad bude odvážen ze staveniště a řádně likvidován. Nebezpečné odpady nebudou 
vzhledem k technologiím a využitým materiálům vznikat. 

 B.8.8 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY DEPONIE ZEMIN 
Není součástí řešení projektu. 

   B.8.9 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
Provozem stavby nebude narušena příroda ani krajina. Bude dodržen zákon 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky. Navrhovaná 
stavba neovlivní sousední pozemky, tudíž nebude nutná jejich zvláštní ochrana. Provoz 
hlučných mechanismů musí být minimalizován, aby co nejméně rušil okolí. Bude zajištěno 
eliminování prašnosti ze stavby zkrápěním. 

   B.8.10 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, 
    POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY  
    ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Zákonný rámec pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví je dán Zákoníkem práce č. 262/2556 
Sb. a zákonem č. 359/2556 Sb., kterým se spravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Vedení stavby ustanoví koordinátora bezpečnosti práce a pověří jej výkonem činnosti. 

  Bližší specifikace zásad bezpečnosti není součástí projektu. 

   B.8.11 ÚPRAVY PRO BEZBAIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 
  Není požadováno. 

   B.8.12 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 
  Nejsou požadovány. 

   B.8.13 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
  Nejsou požadovány. 

   B.8.14 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
  Není součástí projektu. 
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 B.8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU  
  INFRASTRUKTURU 
Hlavní vjezd a vstup na staveniště bude na západní straně pozemku ze současné komunikace. 

 B.8.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
Vliv stavby nebude nijak významný, nebude negativně ovlivňovat okolní stavby ani pozemky. 

 B.8.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ 
Staveniště bude oploceno, vstup a vjezd bude řádně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. 

 B.8.6 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 
Stavba nevyžaduje zábory mimo stavební pozemek. 

   B.8.7 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI  
    VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

Stavební odpad bude odvážen ze staveniště a řádně likvidován. Nebezpečné odpady nebudou 
vzhledem k technologiím a využitým materiálům vznikat. 

 B.8.8 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY DEPONIE ZEMIN 
Není součástí řešení projektu. 

   B.8.9 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
Provozem stavby nebude narušena příroda ani krajina. Bude dodržen zákon 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky. Navrhovaná 
stavba neovlivní sousední pozemky, tudíž nebude nutná jejich zvláštní ochrana. Provoz 
hlučných mechanismů musí být minimalizován, aby co nejméně rušil okolí. Bude zajištěno 
eliminování prašnosti ze stavby zkrápěním. 

   B.8.10 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, 
    POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY  
    ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Zákonný rámec pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví je dán Zákoníkem práce č. 262/2556 
Sb. a zákonem č. 359/2556 Sb., kterým se spravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Vedení stavby ustanoví koordinátora bezpečnosti práce a pověří jej výkonem činnosti. 

  Bližší specifikace zásad bezpečnosti není součástí projektu. 

   B.8.11 ÚPRAVY PRO BEZBAIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 
  Není požadováno. 

   B.8.12 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 
  Nejsou požadovány. 

   B.8.13 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
  Nejsou požadovány. 

   B.8.14 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
  Není součástí projektu. 
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