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ABSTRAKT:
Zadáním bylo navrhnout rodinný dům v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, v 
obci Blatce – Houska. Stavební parcela se nachází ve svažitém pozemku v 
údolí potoka Pšovky. 
Cílem je návrh rodinného domu pro tyř lennou rodinu s důrazem na zacho-
vání původních hodnot a rázu krajiny.
Konceptem hmotového řešení je orientace domu štítem k příjezdové komu-
nikaci, rozdělení dvou funkcí (spole enská a soukromá) a jasné definování 
prostorů pozemku. Dům má sedlovou střechu a je zasazen rovnoběžně s 
vrstevnicemi. Dispozi ní řešení respektuje připomínky zadání a umožňuje 
propojení interiéru s exteriérem. 
Jedná se o zděnou stavbu s hambálkovým krovem. Fasáda je řešena kombi-
nací bílé barvy a pískovcových bloků. 

Klí ová slova: 

RODINNÝ DŮM, SVAŽITÝ TERÉN, KOKOŘÍNSKO-MÁCHŮV KRAJ, ZDĚNÁ STAVBA, 
SEDLOVÁ STŘECHA 

ABSTRACT:
The assignment was to project a family house in the Protected Natural Area 
(CHKO) Kokořínsko – Mácha region, in the municipality of Blatce – Houska. 
The building plot is located in the sloping terrain in the valley of Pšovka brook. 
The purpose of the project is to design a family house for a four-member 
family with the emphasis to retain the original values and character of the 
landscape.
The conception of a material solution is the orientation of the house by its 
gable towards the driveway, the division of the house into two functions 
(social and private) and clear definition of premises of the plot. The house has 
got a saddle roof and is located parallelly with contour lines. The house dispo-
sition respects the comments of the assignment and enables to connect inte-
rior with exterior.  
It is a brick building with a collar roof frame. Facade is designed in the combi-
nation of white colour and sandstone blocks.   

Key words:

FAMILY HOUSE, SLOPING TERRAIN, KOKOŘÍNSKO - MÁCHA REGION, BRICK 
BUILDING, SADDLE ROOF
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SPECIFIKACE ZADÁNÍ

JEDNÁ SE O RODINNÝ DŮM PRO BĚŽNOU ESKOU RODINU. PREFEROVÁNA JE KONTEXTUÁLNÍ 
STAVBA RESPEKTUJÍCÍ LOKÁLNÍ STAVEBNÍ TRADICI, PROVEDENÁ OVŠEM SE SOU ASNÝM 
ARCHITEKTONICKÝM DETAILEM A TECHNICKÝM ŘEŠENÍM. SOU ÁSTÍ PROJEKTU JE I ROZVAHA 
NAD ŘEŠENÍM ZAHRADY A OSTATNÍCH NEZASTAVĚNÝCH ÁSTÍ POZEMKU.

INVESTOR:

 - pán domu, 40 let, pracující na Kokořínsku, IT specialista 
 - paní domu, 35 let, pracuje doma, architektka
 - 2 děti
 - v ely a tři ko ky

STAVEBNÍ PROGRAM - POŽADAVKY INVESTORA

 - obývací pokoj zvlášť, kuchyň s jídelnou - eventuelně obytná světnice
 - pokoj pro návštěvy se samostatně využitelnou koupelnou
 - v obývacím pokoji bez TV
 - kachlová kamna
 - pracovna ve spole enské ásti domu
 - závětří, zádveří + šatna
 - ložnice rodi ů se šatnou a samostatnou koupelnou
 - dětské pokoje (samostatné)
 - vinný sklípek
 - spíž nebo spížní kout
 - místnost na domácí práce
 - venkovní kuchyň s grilem
 - sklad dřeva (dobře přístupný, krytý)
 - zahradní WC
 
 SPECIALITA: 
 Rodina pořádá o víkendech bleší trhy a astá sousedská gastro-setkání. Dům by měl  
 být vybaven samostatně přístupným a dostate ně velkým zastřešeným a uzavíratel 
 ným prostorem s venkovní kuchyní, skladem a možností rozšíření plochy o venkovní  
 terasu. Jedním z požadavků bylo vytvoření prostoru pro nouzové přespání několika  
 lidí.

 TECHNOLOGIE: 
 Požadavek na vytápění pomocí tepelného erpadla a dalším záložním zdrojem.  
 V koupelnách a hygienických zázemích je bidet nutností.
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VESNICKÝ RODINNÝ DŮM POD HOUSKOU
STUDENT:      Jan Kuták
PŘEDMĚT:      129BPA
VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:  Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.
STAVBA:      Rodinný dům pro tyř lennou rodinu 
MÍSTO:     CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, obec Blatce - Houska

Tento projekt rodinného domu vznikl v rámci zpracování bakalářské práce na FSv VUT v Praze. 
Předmětem byl návrh venkovského rodinného domu ve druhé zóně ochrany CHKO Kokořínsko - 
Máchův kraj, v katastru obce Blatce - Houska. Stavební pozemek se nachází v oblasti s velmi 
řídkou zástavbou, je situován do rozlehlého údolí s potokem Pšovka v severním svahu a má 
výměru 2023 m². Rodinný dům by měl dbát i se všemi svými doplňkovými stavbami co nejvíce na 
zachování charakteru a rázu okolní krajiny. Celá oblast údolí dot eného výstavbou nového rodin-
ného domu je velmi otevřená a světlá. Dům svým tvarem a leněním odpovídá historickým před-
lohám, avšak vychází z trendů soudobé architektury. 

Projekt dbá na tvarovou jednoduchost a zřetelnost, itelnost funkcí i jasné dělení vnitřní dispozice 
a provozů. V neposlední řadě je dům také úsporný z hlediska energetické náro nosti a šetrný k 
životnímu prostředí. To vše díky využívání místních surovin a materiálů jak pro stavbu, tak i následný 
provoz.

 

LOKALITA:
Houska (německy Hauska) je vesnice, ást obce Blatce v bývalém okrese eská Lípa. Nachází se 
asi 2,5 km na jihovýchod od Blatců. Nedaleko vesnice se na zalesněném pískovcovém ostrohu 
nachází  hrad Houska. Historie obce je tedy plně spojena s hradem, který byl postaven okolo roku 
1300.

Dnes se na katastrálním území obce nachází několik stavení s nezaměnitelnou architektonickou 
hodnotou a tvaroslovím. Převažují původní stavení (roubená i skalní domky).

IDEA NÁVRHU: 
Dům by měl svou orientací štítem k příjezdové komunikaci nabídnout co největší využití délky 
parcely v soukromé ásti zahrady. Zároveň se linově dělí na dva samostatné provozy (ven-
kovní kuchyň / hodovna a rodinný dům). Je umocněn silný pocit z ortogonality výstavby.
Hmota domu v co největší míře reaguje na zalesněný ostroh a otevírá se na jižní stranu. 

Důležitým motivem bylo využití a zachování torza zdi stávající / původní stavby stodoly. Díky 
této reakci je jasně definován užitkový prostor zahrady. Zároveň by měl být zbytek elní štítové 
strany bývalé stavby . 62 využíván jako vstupní předprostor a filtr mezi zahradou a veřejnou 

ástí. Před touto zdí je umístěna dostate ně velká plocha pro pořádání jarmarků a bleších 
trhů. Hmoty zachovávají podíl stran 1:2 (3) a jsou zastřešeny typickou sedlovou střechou. 
Vstupy do objektů se nachází na podélných stranách.
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ARCHITEKTEKTURA

Tvarové řešení objektu je ovlivněno především následujícími faktory: 
obdélníkový půdorys se vstupem z delší strany, výhled na jižní okraj 
lesa, jasně definované propojení (vchod - stodola - rodinný dům), 
ustupující hmota rodinného domu z důvodu vytvoření krytého závětří 
a předprostroru u stodoly, který by měl sloužit jako jarmare ní plocha. 
Orientace pozemku na severním svahu dovoluje umístění osluněné 
zahrady pouze na jižní ást domu. Objekt svým jednoduchým tvarem 
a istými jasnými liniemi nerušeně zapadá do okolního typu zástavby. 
Stodola i rodinný dům jsou zastřešeny sedlovou střechou ve sklonu 45°, 
kde výšky hřebenů nepřesahují 8 metrů nad okolní upravený terén v 
jižní ásti pozemku. Osazení objektu podélného tvaru rovnoběžně se 
svahem umožňuje minimální terénní práce a přesuny půd. 
Jedná se tedy stodolu, která se postupně od západu napojuje přes 
vstupní chodník na  áste ně podskelpený jednopodlažní rodinný 
dům s obytným podkrovím.
Dům je postaven z keramických pálených cihel plněných minerální 
vatou. Omítka je velmi světlého odstínu béžové barvy. Krov je dřevěný 
a střešní krytina je z pálených tašek typu bobrovka šedé barvy. Nové 
opěrné zdi v bezprostřední blízkosti domu jsou vystavěny z pískov-
cových bloků a tím pádem vhodně doplňují torzo zbylé stavby. Ven-
kovní zpevněné plochy jsou z kamenné dlažby.

Objekt RD obsahuje jednu bytovou jednotku pro tyř lennou rodinu. 
Hlavní vstup do objektu je z krytého závětří na jižní straně domu. Za 
vstupními dveřmi je umístěno zádveří s botníkem a šatní skříní. Po 
průchodu do chodby lze vejít do šatny nebo samostatné toalety. 
Ihned za zádveřím je také pokoj pro hosty a koupelna. Chodba, která 
tyto prostory spojuje, je hlavním komunika ním prostorem domu a 
slouží i jako jasné předělení uskakujících hmot. 
Obytná světnice navazuje na samostatnou kuchyň se spížním koutem 
a prostor chodby s kachlovými kamny. Schody do podkroví a sklepa 
vedou kolmo na delší stranu objektu právě ze světnice. Ve sklepě je 
umístěna technická místnost s tepelným erpadlem a prádelní kout. V 
podkroví se nachází pracovna, pokoj pro děti, koupelna a ložnice.

URBANISMUS

Navržené území navazuje na stávající rozvolněnou venkovskou zástavbu rodinných domů a 
přilehlých zemědělských usedlostí. V souladu s regulativy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj je defi-
nován archetyp nově postavených domů, které by měly svou funkcí, tvarem a skladbou ma-
teriálů co nejvíce odpovíat původním předlohám. Prostory by měly být definovány jed-
nozna ně, s jasnou funkcí. Rozvolněnost a řídkost zástavby naopak dovoluje modelaci hmot v 
rozmanitém měřítku. Proto se projekt hmotově i urbanisticky řídí několika zásadními pravidly. 
Navrhovaný rodinný dům pod Houskou je orientován štítem k příjezdové komunikaci a vytváří 
silný prostorotvorný prvek liniové zástavby procházející do hloubky pozemku.

INTERIÉR

Vnitřní prostory jsou vhodně doplněny vestavěným nábytkem a celý interiér působí velmi 
otevřeně a vzdušně. Pohledové hrany dřevěných trámů podlahy v obytných místnostech 
umocňují pocit vesnického domu. Podlahové krytiny jsou voleny v závislosti na provozech. 
Nej astěji se však setkáváme s dřevěnou podlahou v kombinaci s velkoformátovou i kamen-
nou dlažbou. Důležitým prvkem v interiéru je také knihovna umístěná ve světnici - tento prvek se 
propisuje až do podkroví a je jakýmsi srdcem interiéru. Dalším důležitým a velmi hodnotným 
prvkem je výhled z hmoty RD na štítovou stranu stodoly velkou prosklenou plochou. Štít stodoly 
slouží jako zastřešený sklad dřeva na topnou sezónu.
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OBEC BLATCE - HOUSKA

Katastrální území  Houska . 605 540 má rozlohu 5,25 km tvere ních. Na 
tomto území leží hrad Houska, Dolní Houska, Horní Houska, vrch Drnclík, 
osada Kbelsko a severní ást erného dolu. V ní je přírodní památka 

erný důl.

Dnes má obec 71 domů a bydlí zde 14 lidí. Oblast je turisticky hojně 
navštěvovaná, a to především cyklisty. V obci se nachází zastávka auto-
busu, několik pohostinství a zemědělských usedlostí. Život v obci je poklid-
ný. Chybí však obecní kanalizace a oblast není plynofikována. Je zave-
dena pouze elektrická energie a vodovod ( asto vlastní studna).

IDEA NÁVRHU

ZACHOVÁNÍ TRADI NÍCH ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT + POCHOPENÍ SOUVISLOSTÍ, MÍSTA A ASU VÝSTAVBY   VESNICKÝ RODINNÝ DŮM

 - SEDLOVÁ STŘECHA
 - POMĚR STRAN 1/2(3)
 - ŠTÍTOVÁ ORIENTACE
 - ÚZKÉ PROPOJENÍ S EXTERIÉREM
 - LOKÁLNÍ TRADICE A ARCHETYP
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LEGENDA:

  ŘEŠENÝ POZEMEK

  OÚ + HOSTINEC POD HOUSKOU

  HRAD HOUSKA

  ZÁSTAVBA PŮVODNÍCH RD

  HOSTINEC

  AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

  ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST

M 1:5000
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ARCHITEKTONICKÁ ÁST / STUDIE_________
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M 1:200

V ELÍ ÚLY

PŠOVKA

SAD OVOCNÝCH STROMŮ

ZÁHONY
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A - PR VODNÍ ZPRÁVA 
  

1 Identifika ní údaje  

1.1 Údaje o stavb  
  a) Název stavby  
Vesnick  rodinn  d m pod Houskou  

 b) Místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk ) 
Blatce / Houska - 472 01, Libereck  kraj, CHKO Koko ínsko - Mách v kraj, p. . 516/4 a 516/3 

 c) P edm t dokumentace  
P edm tem dokumentace je v stavba nového rodinného domu.  

1.2 Údaje o adateli  
 . a) Jméno, p íjmení a místo trvalého bydli t  

 . b) Jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání 

 . c) Obchodní firma nebo název, I , bylo-li p id leno, adresa sídla  
Fakulta stavební VUT v Praze, I  6840 7700, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice  

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
 a) Jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání nebo  
 obchodní firma nebo název, I , bylo-li p id leno a adresa sídla  
Jan Kuták, erná cesta 3163, 415 01 Teplice, tel. . +420 603 318 427, jan.kutak@fsv.cvut.cz 

 b) Jméno a p íjmení hlavního projektanta v etn  ísla, pod kter m je zapsán v  
 evidenci autorizovan ch osob vedené eskou komorou architekt  nebo eskou 
 komorou autorizovan ch in en r  a technik  inn ch ve v stavb , s vyzna en m 
 oborem, pop ípad  specializací jeho autorizace  
Jan Kuták, erná cesta 3163, 415 01 Teplice, tel. . +420 603 318 427, jan.kutak@fsv.cvut.cz 

 c) Jména a p íjmení projektant  jednotliv ch ástí dokumentace v etn  ísla, pod 
 kter m jsou zapsáni v evidenci autorizovan ch osob vedené eskou komorou  
 architekt  nebo eskou komorou autorizovan ch in en r  a technik  inn ch ve 
 v stavb , s vyzna en m oborem, pop ípad  specializací jejich autorizace  
Jan Kuták, erná cesta 3163, 415 01 Teplice, tel. . +420 603 318 427, jan.kutak@fsv.cvut.cz 

2 Seznam vstupních podklad  
  
Mapové podklady území
V kopisné a polohopisné údaje od GIS  
Fotodokumentace místa stavby 
Po adavky dle nápln  p edm tu 
Stavební normy
Zákon 183/2006 Sb.
Vyhlá ka 62/2013 Sb. 

3 Údaje o území 

 a) Rozsah e eného území; zastav né/nezastav né území  
e ené území se nachází v CHKO Koko ínsko - Mách v kraj v obci Blatce - Houska. V okolí 

se nachází roztrou ená zástavba rodinn ch dom . Pozemek je ve svahu, kter  se sm rem 
na sever naklání do rozlehlého údolí prameni t  P ovky. Ji ní strana je obklopena 
zalesn n m porostem kopce Zámeck  vrch s hradem Houska. Celkové p ev ení e ené 
parcely je p ibli n  4 metry. P ístupová i p íjezdová komunikace na pozemek je e ena 
jako zpevn ná polní cesta ze silnice probíhající v údolí.  
         . pozemk  516/4 a 516/3  
         V m ra 2023 m2 
 b) Dosavadní vyu ití a zastav nost území  
V sou asnosti je e ené území z ásti zastav né - zbytky stavby   .3/615 elecrap an 26 .
Nachází se na n m rostlá zele . Území nemá ádné vyu ití. V t sném okolí e eného území 
se nacházejí mok ady a prameni t  P ovky, které jsou také v sou asnosti nezastav né. 
Okolní území je velmi ídce zastav né. Území stavebního pozemku je dle územního plánu 
definováno jako SV - plochy smí ené obytné, p írodní a zastav né. 

 c) Údaje o ochran  území podle jin ch právních p edpis  (památková rezervace, 
 památková zóna, zvlá t  chrán né území, záplavové území apod.)  

e ené území se nachází ve druhé zón  CHKO Koko ínsko - Mách v kraj. Území II. zóny má 
absorbovat ru ivé vlivy okolí na plochy I. zóny, dále je prostorem k p ípadné rehabilitaci 
ploch s v znamn m potenciálem p írodních slo ek, jejich  stav m e b t zlep en. innosti, 
které v jednotliv ch zónách ochrany p írody v chrán né krajinné oblasti nelze provád t, 
jsou stanoveny v § 26 zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní 
pozd j ích p edpis . Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 d) Údaje o odtokov ch pom rech  
V e eném území nebyl proveden hydrogeologick  pr zkum, nejsou dány odtokové 
pom ry. Ve keré de ové vody ze st ech a zpevn n ch ploch budou svedeny do jímky, 
která se nachází vedle rodinného domu, nebo odvedeny a vsakovány jinde na pozemku. 
De ová voda bude vyu ívána k zavla ování zahrady. Pokud dojde k napln ní jímky, bude 
p ebyte ná voda p epadem odvád na do vsakovacího území, které je umíst no v 
severov chodní ásti pozemku. 

 e) Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního  
 plánování  
Dle platného územního plánu se e ené území nachází v plo e p írodní a z ásti zastav né. 
Projektová dokumentace je pln  v souladu s územn  plánovací dokumentací. P i návrhu 
se vycházelo z vydaného Územního rozhodnutí.  

 f) Údaje o dodr ení obecn ch po adavk  na vyu ití území  
Zpracovaná dokumentace je v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ádu v etn  navazujících provád cích vyhlá ek. Navr en  objekt 
odpovídá po adavk m ur en ch územním plánem.  

 g) Údaje o spln ní po adavk  dot en ch orgán   
Dokumentace v úrovni projektu spl uje po adavky dot en ch orgán .  

 h) Seznam v jimek a úlevov ch e ení  
V jimky a úlevová e ení nejsou vy adována projektovou dokumentací.  
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 i) Seznam souvisejících a podmi ujících investic  
Související a podmi ující investice nejsou vy adovány projektovou dokumentací. Sou ástí 
projektu je i e ení napojení objektu na in en rské sít  (vodovod, kanalizace, elektrické 
rozvody). ádné dal í investice s projektem nesouvisejí.  

 j) Seznam pozemk  a staveb dot en ch umíst ním stavby (podle katastru  
 nemovitostí)  

. pozemk : 516/4 a 516/3  
V m ra: 2023 m2 
Druh: plochy p írodní, zastav né

4 Údaje o stavb  

 a) Nová stavba nebo zm na dokon ené stavby  
Jedná se o novostavbu rodinného domu s napojením na p íjezdovou komunikaci. 
V stavba bude probíhat na dosud nezastav ném pozemku.  

 b) Ú el u ívání stavby  
Primárním ú elem stavby je bydlení. Po dokon ení bude stavba slou it jako rodinn  d m.  

 c) Trvalá nebo do asná stavba  
Stavba je navr ena jako trvalá.  

 d) Údaje o ochran  stavby podle jin ch právních p edpis  (kulturní památka  
 apod.)  
Stavba nebude podléhat ochran  podle jin ch právních p edpis .  

 e) Údaje o dodr ení technick ch po adavk  na stavby a obecn ch technick ch 
 po adavk  zabezpe ujících bezbariérové u ívání staveb  
Objekt není e en  jako bezbariérov . Zpracovaná dokumentace je v souladu s vyhlá kou 
137/1998 Sb. o Obecn  technick ch po adavcích na v stavbu ve zn ní vyhlá ky 491/2006 
Sb. Není v souladu s vyhlá kou 398/2009 Sb. o obecn  technick ch po adavcích 
zabezpe ujících bezbariérové u ívání staveb, co  ale není po adováno.  

 f) Údaje o spln ní po adavk  dot en ch orgán  a po adavk  vypl vajících z  
 jin ch  právních p edpis   
Navrhovanou stavbou nejsou tyto po adavky dot eny. 
  
 g) Seznam v jimek a úlevov ch e ení  
V jimky a úlevová e ení nejsou vy adována projektovou dokumentací.  

 h) Navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav n  prostor, u itná  
 plocha, po et funk ních jednotek a jejich velikosti, po et u ivatel /pracovník   
 apod.)  
Plocha parcely:   2023 m2  
Plocha zastav ná objektem: 204,3 m2 
Zpevn né plochy:   498,4 m2 
Plochy zelen :   1524,6 m2  
Obestav n  prostor:  1838 m3 
U itná plocha RD:   185,7 m2 
U itná plocha stodoly:  46,6 m2 
Po et bytov ch jednotek:  1 
Po et u ivatel :   4 

 i) Základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií, hmot, hospoda ení s  
 de ovou vodou, celkové produkované mno ství a druhy odpad  a emisí apod.) 
Pot eba vody:  Pr m rná denní pot eba vody je 100l/osoba/den. Celková ro ní  
   pot eba vody tedy bude 146 m3. 
De ová voda:  Ve kerá de ová voda bude shroma ována v jímce, odkud bude  
   vyu ívána k závlahám zahrady. P ebyte ná voda se bude vsakovat v 
   rámci vsakovacího pole v zahrad .  
Tepelné tráty: Viz. energetick  títek obálky budovy. (detailn j í e ení není sou ástí) 

Pot eby a spot eby ostatních médií a hmot, produkované mno ství odpad  a emisí není 
e eno v rámci tohoto projektu. 

  
 j) Základní p edpoklady v stavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na  
 etapy)  
V stavba za ne po vydání pravomocného stavebního povolení a oznámení zahájení 
stavebních prací.  
P edpokládané zahájení v stavby:  7/2017 
P edpokládané ukon ení v stavby:  6/2018 

 k) Orienta ní náklady stavby  
Cenová kalkulace stavby není e ena v rámci projektu. Orienta ní náklady na stavbu se 
budou pohybovat okolo 8 000 000 K  s DPH.  

5 len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení  

 Stavba je slo ena z t chto ástí:  
Objekt rodinného domu  
Zpevn né plochy
Op rné zdi
Stodola  
Vodovodní p ípojka
Trojkomorov  septik  
Jímka na de ovou vodu
Elektrická p ípojka nízkého nap tí



B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

1 Popis území stavby 

 a) Charakteristika stavebního pozemku  
V sou asné dob  je pozemek z ásti zastav n  - zbytky stavby . 62 na parcele 516/3. 
Nachází se na n m nízká zele  i vzrostlé stromy, které nejsou udr ovány. Pozemek je v 
severním svahu a naklání se pozvolna do rozlehlého údolí prameni t  P ovky. Ji ní strana je 
obklopena zalesn n m porostem kopce Zámeck  vrch s hradem Houska. Celkové 
p ev ení e ené parcely je p ibli n  4 metry. P ístupová komunikace na pozemek je 
e ena jako zpevn ná polní cesta ze silnice probíhající v údolí. Nadmo ská v ka 

p vodního terénu v míst  stavby se pohybuje okolo 300 m. n. m. 

 b) V et a záv ry proveden ch pr zkum  a rozbor  (geologick  pr zkum,  
 hydrogeologick  pr zkum, stavebn  historick  pr zkum apod.)  
V rámci projektu nebyl proveden ádn  pr zkum ani rozbor a není to náplní této práce.  

 c) Stávající ochranná a bezpe nostní pásma  
Území stavby se nachází ve druhé zón  CHKO Koko ínsko - Mách v kraj.  

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

 e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
 pom ry v území  
Provozem stavby nebude docházet k naru ení p írody a krajiny. Bude dodr en zákon . 
114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd j ích úprav a provád cí vyhlá ky. 
Navr ená stavba neovlivní sousední pozemky a stavby. Sousední pozemky a stavby 
nebudou vy adovat ádnou zvlá tní ochranu.  
Pou ité materiály byly vybrány s ohledem na jejich ekologickou nezávadnost a mo nost 
budoucí recyklace.  
B hem realizace stavby je nutno v maximální mí e chránit okolí od v stavby, zabra ovat 
pra nosti a dodr ovat hlukové limity. Odpad, kter  vznikne b hem v stavby, bude 
odvezen na schválenou skládku. Nesmí b t blokovány komunikace v okolí stavebního 
pozemku.  
V e eném území nebyl proveden hydrogeologick  pr zkum, nejsou zadány odtokové 
pom ry. Ve kerá de ová voda bude vyu ita v rámci e eného pozemku.  

 f) Po adavky na asanace, demolice, kácení d evin  
V sou asné dob  se na pozemku nachází zele  v podob  náletov ch porost  i um le 
vysazen ch vzrostl ch strom . N které budou odstran ny p i terénních úpravách. P ed 
realizací stavby dojde k vy i t ní pozemku.  

 g) Po adavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  
 ur en ch k pln ní funkce lesa (do asné/trvalé)  
V souvislosti s v stavbou nejsou nutné do asné ani trvalé zábory p dního fondu ani 
pozemk  ur en ch k pln ní funkce lesa.  

 h) Územn  technické podmínky (zejména mo nosti napojení na stávající dopravní 
 a technickou infrastrukturu)  
P ístupová i p íjezdová komunikace na pozemek je e ena jako zpevn ná polní cesta ze 
silnice probíhající v údolí. 
Stavba je také napojena na ve ejnou technickou infrastrukturu. Objekt je napojen na 
vlastní vodovodní sí  ze studny. Kanalizace je e ena jako oddílná (jímka na de   udov uovo
s vsakovacím polem a trojkomorov  septik s následnou ko enovou isti kou a kaskádov m 
pískov m flitrem). Elektrická sí  je napojena p es p ípojkovou sk í  v míst  p íjezdové 
komunikace. 

 i) V cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice  
Se stavbou nesouvisejí ádné v cné ani asové vazby. V stavba rodinného domu není 
podmín na ádn mi jin mi investicemi.  

2 Celkov  popis stavby  

2.1 Ú el u ívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek  
Objekt bude slou it jako rodinn  d m, primární funkcí stavby je tedy bydlení. Stavba sv mi 
rozm ry a velikostí nabízí komfortní bydlení pro ty lennou rodinu.  
Plocha parcely:   2023 m2  
Plocha zastav ná objektem: 204,3 m2 
Zpevn né plochy:   498,4 m2 
Plochy zelen :   1524,6 m2  
Obestav n  prostor:  1838 m3 
U itná plocha RD:   185,7 m2 
U itná plocha stodoly:  46,6 m2 
Po et bytov ch jednotek:  1 
Po et u ivatel :   4 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické e ení
 a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového e ení  
Navr ené území navazuje na stávající rozvoln nou venkovskou zástavbu rodinn ch dom  
a p ilehl ch zem d lsk ch usedlostí. V souladu s regulativy CHKO Koko ínsko - Mách v kraj 
je definován archetyp nov  postaven ch dom , které by m ly svou funkcí, tvarem a 
skladbou materiál  co nejvíce odpovíat p vodním p edlohám. Prostory by m ly b t 
definovány jednozna n  s jasnou funkcí. Rozvoln nost a ídkost zástavby naopak dovoluje 
modelaci hmot v rozmanitém m ítku. Proto se projekt hmotov  i urbanisticky ídí n kolika 
zásadními pravidly. Navrhovan  rodinn  d m pod Houskou je orientován títem k 
p íjezdové komunikaci a vytvá í siln  prostorotvorn  prvek liniové zástavby ustupující do 
hloubky pozemku. 

 b) Architektonické e ení – kompozice tvarového e ení, materiálové a barevné  
 e ení  
Tvarové e ení objektu je ovlivn no p edev ím následujícími faktory: obdélníkov  p dorys 
se vstupem z del í strany, v hled na ji ní okraj lesa, jasn  definované propojení (vchod - 
stodola - rodinn  d m), ustupující hmota rodinného domu z d vodu vytvo ení krytého 
záv t í a p edprostroru u stodoly, kter  by m l slou it jako jarmare ní plocha.  
Orientace pozemku na severním svahu dovoluje umíst ní oslun né zahrady pouze na ji ní 

ást domu. Objekt sv m jednoduch m tvarem a ist mi jasn mi liniemi neru en  zapadá 
do okolního typu zástavby. Stodola i rodinn  d m jsou zast e eny sedlovou st echou ve 
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sklonu 45°, kde v ky h eben  nep esahují 8 metr  nad okolní upraven  terén v ji ní ásti 
pozemku. Osazení objektu podélného tvaru rovnob n  se svahem umo uje minimální 
terénní práce a p esuny p d.  
Jedná se tedy stodolu, která se postupn  od západu napojuje p   an kíndohc ínputsv se

áste n  podskelpen  jednopodla ní rodinn  d m s obytn m podkrovím. 
D m je postaven z keramick ch pálen ch cihel pln n ch minerální vatou. Krov je d ev n  
a st e ní krytina je z pálen ch ta ek typu bobrovka.  

2.3 Dispozi ní a provozní e ení, technologie v roby  
Objekt RD obsahuje jednu bytovou jednotku pro ty lennou rodinu.  
Hlavní vstup do objektu je z krytého záv t í na ji ní stran  domu. Za vstupními dve mi je 
umíst no zádve í s botníkem a atní sk íní. Po pr chodu do chodby lze vejít do atny nebo 
samostatné toalety. Ihned za zádve ím je také pokoj pro hosty a koupelna. Chodba, která 
tyto prostory spojuje, je hlavním komunika ním prostorem domu a slou í i jako jasné 
p ed lení uskakujících hmot.  
Obytná sv tnice navazuje na samostatnou kuchy  se spí ním koutem a prostor s 
kachlov mi kamny. Schody do podkroví a sklepa vedou kolmo na del í stranu objektu 
práv  ze sv tnice. Ve sklep  je umíst na technická místnost s tepeln m erpadlem a 
prádelní kout. V podkroví se nachází pracovna, pokoj pro d ti, koupelna a lo nice. 
D le it m interiérov m prvkem je vestav ná knihovna probíhající ze sv tnice a  do 
podkroví na stran  schodi ové st ny. 

2.4 Bezbariérové u ívání stavby  
Navrhovan  objekt není e en jako bezbariérov .  

2.5 Bezpe nost p i u ívání stavby  
Stavba je navr ena a musí b t provedena tak, aby p i jejím u ívání nedocházelo k úraz m 
a nebyl ohro en ivot u ivatel . Po adavky na bezpe nost p i provád ní staveb jsou 
upraveny vyhlá kou . 591/2006 Sb. a 309/2006 Sb. o bezpe nosti práce a technick ch 
za ízení p i stavebních pracích. P i provád ní a u ívání stavby nesmí b t ohro ena 
bezpe nost provozu na pozemních komunikacích.  
Po dokon ení v stavby je nutné konstrukce u ívat tak, jak p edpokládal projekt, nebo tak, 
jak p edpokládal v robce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce bude udr ována v 
dobrém bezchybném stavu a budou provád ny standartní udr ovací práce vypl vající z 
povahy a u ívání konstrukce.  

2.6 Základní technick  popis stavby  
 a) Stavební e ení  
P dorysné rozm ry rodinného domu jsou p ibli n  18 x 7 m a jedná se o samostatn  stojící 
objekt. Stodola (11 x 6 m) stojí také samostatn  a není - narozdíl od domu - podsklepena.  
Nosnou konstrukci objektu tvo í zd né st ny a d ev né trámové stropy. St ny domu jsou 
vyzd né z pálen ch cihel o tlou ce 500 mm pln n ch minerální vatou, u stodoly je 
pou ita tlou ka zdiva 300 mm a p izdívka z pískovcov ch blok , d ev né trámy mají 
rozm r 200 x 200 mm (v závislosti na rozponu), B v nec po obvod  domu ztu uje stavbu 
ve v ce 2600 mm. Objekt je zalo en na základov ch pasech ze B, které jsou v hloubce 1 
m. V míst  spodní stavby je konstrukce tvo ena ztracen m bedn ním z KB blok . 
Základová spára je trvale odvodn na nepropustnou vrstvou jílu. Schodi t  jsou p ímá 
schodnicová d ev ná jednoramenná. 
Vnit ní p í ky jsou zd né a mají tlou ku 115, 240 a 300 mm. St e ní konstrukce je navr ena 
jako d ev ná sedlová st echa s hambalkovou soustavou a nadkrokevním zateplením. 
Odvodn ní st echy je zaji t no nást e ními svody.  
V echny konstrukce jsou detailn ji popsány v dal í kapitole. 

 b) Konstruk ní a materiálové e ení  
Materiálové e ení:  
Základy:     elezobetonové pasy 
Spodní stavba:   KB blok ZB-30 EKO 
Svislé obvodové:   Porotherm 50 T Profi a 30 T Profi - 500 mm a 300 mm
St ny vnit ní nosné:    Porotherm 30 Profi - 300 mm 
Vnit ní p í ky:    Porotherm 24 Profi a 11,5 Profi - 240 mm a 115 mm 
Vodorovné konstrukce:   d ev n  trámov  strop se záklopem  z tuh ch desek  
Schodi t :    d ev né schodnicové
St e ní konstrukce:    ikmá s hambalkov m krovem a nadkrokevní tep. iz. 
Tepelné izolace:    XPS Styrodur 2500C, Isover EPS PERIMETER, TOPDEK022 PIR 
Hydroizolace:   asfaltové SBS modif. pásy vyztu ené sklen nou tkaninou 
Podlahy:     viz. skladby 
Omítky vnit ní:    sádrová omítka Baumit 
Omítky vn j í:    fasádní omítka Porotherm TO, UNIVERSAL 
Okna a dve e:   d ev ná - Jáno ík RAND (2.0, PANORAMA, ENTRY) 

Skladby konstrukcí:

 Obvodov  plá  - RD 
  - vnit ní sádrová omítka 10 mm 
  - Porotherm 50 T Profi 500 mm 
  - vn j í omítka Porotherm TO 30 mm 
  - fasádní omítka Porotherm UNIVERSAL 5 mm 

  Obvodov  plá  - stodola 
  - vnit ní sádrová omítka 10 mm 
  - Porotherm 30 T Profi 300 mm 
  - v traná mezera 50 mm 
  - p izdívka z pískovcov ch blok  150mm 
   
  Podlaha na zemin  
  - podkladní beton prost  
  - základová deska ze B 
  - separa ní vrstva (vláknité desky) 7 mm 
  - fólie 
  - samonivela ní betonová st rka 50 mm 
  - hydroizola ní st rka TERIZOL 2 mm 
  - penetra ní nát r + lepidlo 2 mm 
  - velkoformátová keramická dla ba/ masivní d ev ná podlaha 9mm 
   
  Podlaha v podkroví 
  - d ev né trámy 200 x 200 mm 
  - d ev né desky 15 mm 
  - kro ejová izolace 15 mm 
  - B deska 50 mm 
  - penetra ní nát r 
  - masivní d ev ná podlaha tl. 20 mm 
  - … v p ípad  koupelny lepidlo + velkoformátová keramická dla ba 
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 c) Mechanická odolnost a stabilita  
Konstrukce objektu je navr ena tak, aby zatí ení na ni p sobící v pr b hu v stavby a 
u ívání nem lo za následek z ícení stavby nebo její ásti, v t í stupe  nep ípustného 
p etvo ení nebo po kození konstrukcí. 

2.7 Technická a technologická za ízení – zásady e ení za ízení, pot eby a spot eby 
rozhodujících médií  
 a) Technické e ení  
V objektu budou provedeny rozvody vody, kanalizace a elektroinstalací. Dále v objektu 
bude otopná soustava. V trání bude e eno jak p irozen , tak nucen . Odpadní de ová 
voda bude ze st ech odvád na odvodním systémem.  

 Elektroinstalace  
Rozvod elektroinstalace je p ipojen k p ípojkové sk íni, která se nachází na hranici 
pozemku. Elektrom r a hlavní domovní rozvad  se nachází v p ízemí v zádv í. Z hlavního 
rozvad e jsou elektroinstalace dále rozvedeny do jednotliv ch patrov ch rozvad .  
Ochrana p ed úrazem elektrick m proudem je realizována odpojením vadné ásti od 
zdroje. Jako jistící prvky jsou pou ity jisti e a proudové chráni e.  
Elektrické rozvody jsou rozd leny na samostatné okruhy pro zásuvky a samostatné pro 
svítidla. Zásuvky budou umíst né dle v kres  v ásti TZB 30 cm nad úrovní podlahy. P ístroje 
s velk m p íkonem, jako varná deska, horkovzdu ná trouba, pra ka, mají samostatn  
okruh.  
Osv tlení je navr eno tak, aby zajistilo zrakovou pohodu v celém interiéru. V interiéru 
budou pou ita hlavn  stropní svítidla p ímá, polop ímá nást nná svítidla a bodová LED 
svítidla. Pracovní stoly budou dopln ny stolními lampi kami, u postelí se budou nacházet 
nást nné lampi ky. Detailn j í rozvr ení svítidel v interiéru je rozkresleno ve v kresech TZB 
pro jednotlivá podla í.  

 Ochrana p ed bleskem  
Na h ebeni st echy bude p ipojen jímací vodi  - bude vytvo ena jímací m í ová soustava. 
Jímací soustava bude propojena s uzem ovací soustavou pomocí 2 svod .  

 Vodovod  
Pitná voda pro d m i stodolu je erpána ze studny umíst né na pozemku do technické 
místnosti, kde dochází k centrálnímu oh evu TV (v T ) a rozvedení k za izovacím 
p edm t m v celém dom . Stodola je napojena p es odbo ku a k oh evu dochází a  v 
míst  spot eby (stodole) v elektrickém zásobníkovém oh íva i.  

 Kanalizace  
Vnit ní kanalizace e í odvod spla kové vody od jednotliv ch za izovacích p edm t . 
Potrubí je vedeno v p edst nách i instala ních p í kách a je zaplentováno. Odpadní 
vody jsou z objektu odvád ny do trojkomorového septiku, kde dochází k usazování kal  a 
následnému pr chodu do ko enové isti ky umíst né v severním okraji pozemku. Zde 
dojde k p ed i t ní a p es regula ní nádr  a následnou sekundární istící kaskádu dojde 
ke vsaku v území.  
De ové vody jsou nást e ními laby gravita n  odvád ny do jímky umíst né vedle domu. 
Akumulovaná voda z jímky bude vyu ívána k zalévání zahrady. 

 Vytáp ní  
Vytáp ní je e eno jako kombinace podlahového a vytáp ní OT (topné spirály). Zdrojem 
tepla je tepelné erpadlo (T ) typu zem  - voda, které je p ímo napojené do topného 
systému v etn  oh evu TV ve vestav ném nerezovém zásobníku. T  vyu ívá zemní vrt a je 
umíst no v technické místnosti ve sklep . Rozvody budou provedeny z plastového potrubí. 
Vertikální rozvody jsou vedeny v p í kách, horizontální v podlaze. 

 Vzduchotechnika  
V objektu je dle hygienick ch po adavk  navr eno podtlakové v trání z toalet, koupelen 
a kuchyn . V kuchyni je navr ena nad sporákem digesto , v koupelnách a na toalet  je 
ventilátor. V echny ostatní místnosti jsou v trány p irozen . 

 b) V et technick ch a technologick ch za ízení  
- tepelné erpadlo s oh evem TV i otopné vody 
- elektrick  zásobníkov  oh íva  
- lokální podtlakové ventilátory a digesto  
- standartní za izovací p edm ty: umyvadla, vany, sprchové kouty, WC, bidety, d ezy  
Podrobn j í zpracování této problematiky není sou ástí zadání tohoto projektu.  

2.8 Po árn  bezpe nostní e ení – posouzení technick ch podmínek po ární ochrany
 a) V po et a posouzení odstupov ch vzdáleností a vymezení po árn    
 nebezpe n ch prostor   
Není e eno v rámci tohoto projektu.  

 b) Zaji t ní pot ebného mno ství po ární vody, pop ípad  jiného hasiva  
Není e eno v rámci tohoto projektu.  

 c) P edpokládané vybavení stavby vyhrazen mi po árn  bezpe nostními  
 za ízeními v etn  stanovení po adavk  pro provedení stavby  
Není e eno v rámci tohoto projektu.  

 d) Zhodnocení p ístupov ch komunikací a nástupních ploch pro po ární techniku 
 v etn  mo nosti provedení zásahu jednotek po ární ochrany  
Není e eno v rámci tohoto projektu.  

2.9 Zásady hospoda ení s energiemi – kritéria tepeln  technického hodnocení  
 a) Kritéria tepeln  technického hodnocení  
Projekt spl uje kritéria Energetické náro nosti budov.  

 b) Energetická náro nost stavby  
Posouzení není sou ástí tohoto projektu. Nahrazeno energetick m títkem obálky budovy. 

 c) Posouzení vyu ití alternativních zdroj  energií  
Není e eno v rámci tohoto projektu.  
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2.10 Hygienické po adavky na stavby, po adavky na pracovní a komunální prost edí – 
zásady e ení parametr  stavby (v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování vodou, odpad  
apod.) a dále zásady e ení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, pra nost apod.)  
V echny prostory v objektu budou ádn  osv tleny, vytáp ny a v trány v souladu s 
hygienick mi p edpisy a po adavky pro jednotlivé typy místností. Materiály pou ité b hem 
v stavby mají vyhovující tepeln  a zvukov  izola ní vlastnosti, mají po adovanou kvalitu a 
hygienické atesty. ádn  z pou it ch materiál  neovlivní negativn  zdraví u ivatel  stavby. 

2.11 Zásady ochrany stavby p ed negativními ú inky vn j ího prost edí  
 a) Ochrana p ed pronikáním radonu z podlo í  
Jako ochrana proti pronikání radonu do objektu je navr ena hydroizolace proti tlakové 
vod  a radonu.  

 b) Ochrana p ed bludn mi proudy  
Není e ena v rámci tohoto projektu, v dané oblasti se nep edpokládá v skyt bludn ch 
proud .  

 c) Ochrana p ed technickou seizmicitou  
Objekt se nenachází v lokalit  s rizikem technické seizmicity, ochranu není t eba e it.  

 d) Ochrana p ed hlukem  
Ochranu p ed hlukem tvo í obvodové konstrukce budovy. Je u ita vhodná skladba 
konstrukce a jsou pou ity odpovídající v pln  otvor . Tyto konstrukce zaji ují dostate nou 
zvukovou izolaci.  

 e) Protipovod ová opat ení  
Objekt se nenachází v povod ovém pásmu ani v záplavovém území.  

3 P ipojení na technickou infrastrukturu
Objekt bude napojen na vedení NN. 

4 Dopravní e ení 

 a) Popis dopravního e ení  
e en  pozemek je dopravn  dostupn . V okolí stavby je vybudována dosta ující silni ní 

sí . Samotn  objekt bude p ístupn  po zpevn né ú elové komunikaci podél západní 
hranice pozemku. 

 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Dopravní infrastruktura se nachází v t sné blízkosti pozemku. 

 c) Doprava v klidu  
Parkování je e eno v rámci pozemku v podob  zpevn né parkovací plochy pro dv  
vozidla.  

 d) P í a cyklistické stezky  
Projekt nepo ítá s vybudováním nov ch p ích nebo cyklistick ch stezek. 

5 e ení vegetace a souvisejících terénních úprav  

 a) Terénní úpravy  
Navrhovan  terén respektuje terénní reliéf. B hem v stavby dojde pouze k vyhloubení 
stavební jámy pro spodní stavbu (sklep). Dále nedojde k v razn m terénním úpravám. 

 b) Pou ité vegeta ní prvky  
Okolí objektu bude vhodn  dopln no zelení nízkého i vy ího vzr stu. 

 c) Biotechnická opat ení  
V rámci projektu není t eba e it biotechnická opat ení.  

6 Popis vliv  stavby na ivotní prost edí a jeho ochrana  

 a) Vliv na ivotní prost edí – ovzdu í, hluk, voda, odpady, p da  
Stavba neovlivní negativn  ivotní prost edí. Negativní ú inky p i provád ní stavby ani po 
jejím dokon ení nejsou známy.  

 b) Vliv na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památn ch strom , ochrana 
 rostlin a ivo ich  apod.), zachování ekologick ch funkcí a vazeb v krajin   
Realizace stavby se nedot ká zájmu ochrany d evin, památn ch strom , ani rostlin a 
ivo ich . 

 c) Vliv na soustavu chrán n ch území Natura 2000  
Stavba nemá vliv na soustavu chrán n ch území Natura 2000. 
  
 d) Návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zji ovacího ízení nebo stanoviska EIA  
Jedná se o stavbu nového rodinného domu, není e eno v rámci projektu.  

 e) Navrhované ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky  
 ochrany podle jin ch právních p edpis   
Stavbou nového rodinného domu nedojde k vytvo ení nového ochranného ani 
bezpe nostního pásma. Nedojde k ádnému omezení a nebudou vytvo eny ádné 
podmínky ochrany.  

7 Ochrana obyvatelstva – spln ní základních po adavk  z hlediska pln ní úkol   ochrany 
obyvatelstva  
Stavba nevy aduje zvlá tní po adavky na situování a stavební e ení z hlediska ochrany 
obyvatelstva. Realizací stavby nebude naru ena ochrana obyvatelstva. Budou spln ny 
v echny základní po adavky z hlediska pln ní úkol  ochrany obyvatelstva.  

8 Zásady organizace v stavby 
  
 a) Pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zaji t ní  
Není sou ástí zadání projektu. 
 b) Odvodn ní staveni t   
Není sou ástí zadání projektu. 
 c) Napojení staveni t  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Není sou ástí zadání projektu. 
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 d) Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky  
Není sou ástí zadání projektu. 

 e) Ochrana okolí staveni t  a po adavky na související asanace, demolice, kácení 
 d evin  
Po dobu provád ní stavebních prací bude staveni t  oploceno. P i realizaci stavby musí 
b t dodr eny v echny technologické p edpisy, p edepsané pracovní postupy a ve keré 
p edpisy o bezpe nosti práce. Po celou dobu stavby musí b t ú inn m zp sobem 
udr ován bezpe n  stav pracovních ploch a p ístupov ch komunikací na staveni t . P i 
stavebních pracích za sní ené viditelnosti musí b t zaji t no dostate né osv tlení. Nejsou 
ádné po adavky na související asanace, demolice a kácení d evin.  

 f) Maximální zábory pro staveni t  (do asné/trvalé)  
Není sou ástí zadání projektu. 

 g) Maximální produkovaná mno ství a druhy odpad  a emisí p i v stavb , jejich  
 likvidace  
Samotnou v stavbou nedojde k nadm rné produkci odpad  a emisí. Se vznikl m 
odpadem bude nalo eno dle po adavku odboru ivotního prost edí p íslu ného obecního 
ú adu. B hem v stavby budou produkovány tyto typy odpad : beton, plasty, d evo, 
papír, ocel. Odpady budou vznikat z v roby, zpracování a distribuce stavebního 
materiálu, ze stavebních a demoli ních prací. Ve ker  odpad bude recyklován, 
pop ípad  odvezen na skládku.  

 h) Bilance zemních prací, po adavky na p ísun nebo deponie zemin  
Není sou ástí zadání projektu. 

 i) Ochrana ivotního prost edí p i v stavb   
Po dobu provád ní stavby nesmí b t okolní prostor ovliv ován nadm rn m hlukem, 
vibracemi a ot esy nad mez stanovenou v na ízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran  zdraví 
p ed nep ízniv mi ú inky hluku a vibrací (hladina hluku ze stavební innosti nesmí 
p esáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v dob  od 7 do 21 hodin a v dob  od 
21 do 7 hodin 45 dB). V p ípad  zne i t ní ve ejn ch komunikací bude zaji t no jejich 

i t ní. Odpad ze stavby bude t íd n a likvidován ve smyslu ustanovení zákona . 
185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ní pozd j ích p edpis . Povrchy zasa ené nebo 
naru ené stavební inností budou po ukon ení stavebních prací uvedeny do p vodního 
stavu.  

 j) Zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveni ti 
P i provád ní stavby je nutno dodr et v echny p íslu né normy a p edpisy a p i stavební 

innosti musí b t respektovány zásady bezpe nosti práce podle p íslu n ch zákon , 
vyhlá ek, na ízení a SN. Jedná se zejména o:  
- Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon
- Zákon . 262/2006 Sb. Zákoník práce
- Zákon . 309/2006 Sb., kter m se upravují dal í po adavky bezpe nosti a ochrany zdraví 
p i práci v pracovn právních vztazích a o zaji t ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i 

innosti nebo poskytování slu eb mimo pracovn právní vztahy (Zákon o zaji t ní dal ích 
podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci)
- Na ízení vlády . 362/2005 Sb. o bli ích po adavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i 
práci na pracovi tích s nebezpe ím pádu z v ky nebo do hloubky
- Na ízení vlády . 591/2006 Sb. o bli ích minimálních po adavcích na bezpe nost a 
ochranu zdraví p i práci na staveni tích

- Na ízení vlády . 378/2001 Sb., kter m se stanoví bli í po adavky na bezpe n  provoz a 
pou ívání stroj  a technick ch za ízení
- Na ízení vlády . 361/2007 Sb., kter m se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci
- Na ízení vlády . 495/2001 Sb., kter m se stanoví rozsah a bli í podmínky poskytování 
osobních ochrann ch pracovních prost edk
- Na ízení vlády . 101/2005 Sb. o podrobn j ích po adavcích na pracovi t  a pracovní 
prost edí
- Vyhlá ka . 268/2009 Sb., o technick ch po adavcích na stavby
- Vyhlá ka . 48/1982., kterou se stanoví základní po adavky k zaji t ní bezpe nosti práce 
a technick ch za ízení, ve zn ní Vyhl. . 207/1991 Sb., Vyhl. . 352/2000 Sb., a Vyhl. . 
192/2005 Sb.  
Na ízení vlády . 21/2003 Sb., kter m se stanoví technické po adavky na osobní a 
ochranné prost edky.  

 k) Úpravy pro bezbariérové u ívání v stavbou dot en ch staveb  
ádné úpravy nejsou po adovány.  

 l) Zásady pro dopravn  in en rské opat ení  
Není e eno v rámci tohoto projektu.  

 m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby 
ádné speciální podmínky pro provád ní stavby nejsou po adovány.  

 n) Postup v stavby, rozhodující díl í termíny  
Termín zahájení v stavby:  7/2017
Termín ukon ení v stavby:  6/2018  

Stavba není len na na etapy. Jedná se o stavbu men ího rozsahu, bude u it v eobecn  
znám  postup v stavby po jednotliv ch krocích. Nejprve dojde k vytvo ení in en rsk ch 
p ípojek. Po zemních pracích budou vytvo eny základy, na kter ch bude provedena horní 
hrubá stavba. Poté budou nainstalovány rozvody TZB, ud lány kompleta ní konstrukce a 
dokon ovací práce. Na záv r budou provedeny finální terénní úpravy pozemku.  
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- základy řešeny základovými pasy
- hloubka založení 1000mm
- podkladní beton (tl.100 mm)
- suterén / sklep vyzděný ze ZB KB - BLOK

- nosné stěny z keramických tvárnic Porotherm 50 T PROFI
- přizdívky a opěrné zdi z pískovcových bloků
- dřevěné trámové stropy
- konstruk ní výška 2800 mm

- dřevěný hambálkový krov
- krokevní soustava
- sedlová střecha se sklonem 45°
- dřevěná předsazená konstrukce 
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY 
BUDOVY

TYP BUDOVY, MÍSTNÍ OZNAČENÍ: RD POD HOUSKOU
ADRESA: 472 01 BLATCE_HOUSKA

HODNOCENÍ 
OBÁLKY BUDOVY

CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA Ac=245m  stávající doporu ený

Cl Velmi úsporná

0,3

0,6

1,0

1,5

2,0

2,5

 Mimořádně nehospodárná

Ro ní potřeba energie na vytápění: 81 kWh/m
Tepelná ztráta objektu: 10,2 kW

X Y

Klasifika ní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V=   m /m

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

Uem  -                -                               -                             -    -                                  -  -

Platnost štítku do:

Štítek vypracoval: Jan Kuták

- pro potřebu BPA
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1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

S.01

S.02

S.03

EZO

JÍMKA NA DE OVOU VODU PRO
ZÁVLAHU POZEMKU

SV TNICE
27,7m2

CHODBA
16,4m2

TOALETA
3,6m2

KUCHY
9,6m2

ZÁDVE Í
4,1m2

ATNA
5,7m2

POKOJ
12,6m2

KOUPELNA
7,9m2

KOUPELNA
8m2

SKLAD/DÍLNA
13m2

HODOVNA
25,6m2

T +Z

0.01
SKLEP

38,9m2

P+S

TROJKOMOROV  SEPTIK PRO KO ENOVÉ ISTÍRNY

DO I OVACÍ KASKÁDA

REGULA NÍ ACHTA

KO ENOV  FILTR

VSAK V ÚDOLÍ -
E I T  P OVKY

STODOLA

STUDNA NA POZEMKU

M 1:100

1 2 5
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2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

PRACOVNA
32,2m2

CHODBA
11,3m2

POKOJ
22,2m2

KOUPELNA
8m2

LO NICE
24,4m2

S.04
PATRO
27,5m2

KANALIZACE
SVISLÉ KANALIZA NÍ POTRUBÍ
LE ATÉ KANALIZA NÍ POTRUBÍ
SVISLÉ SVODNÉ DE OVÉ POTRUBÍ
LE ATÉ DE OVÉ POTRUBÍ

VODOVOD
SVISLÉ POTRUBí - SV
LE ATÉ POTRUBÍ - SV

T +Z = TEPELNÉ ERPADLO + ZÁSOBNÍKOV  OH ÍVA  TV

SVISLÉ POTRUBÍ - TV
LE ATÉ POTRUBÍ - TV

EZO = ELEKTRICK  ZÁSOBNÍKOV  OH ÍVA  TV

LEGENDA

P+S = PRA KA + SU I KA

PZN.: VE KERÉ ROZVODY JSOU VEDENY V
P EDST NÁCH A PODLAZE. STOUPACÍ A
ODPADNÍ POTRUBÍ VEDENO V
ZABUDOVANÉM PROSTUPU KONSTRUKCÍ
PODLAHY DO P ÍZEMÍ

M 1:100

1 2 5
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M 1:100

1 2 5

1.01

1.02

1.03

1.04

1.051.06

1.07

1.08

S.01

S.02
S.03

T +Z

0.01

P+S

SV TNICE
27,7m2
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M 1:100

1 2 5

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

S.04

ELEKTROINSTALACE

STROPNÍ OSV TLENÍ P ÍMÉ

LED BODOVÉ STROPNÍ OSV TLENÍ

NÁST NNÉ OSV TLENÍ POLOP ÍMÉ

STOJACÍ LAMPA/LAMPI KA

LED PÁSOVÉ OSV TLENÍ NEP ÍMÉ

VYTÁP NÍ
PODLAHOVÉ VYTÁP NÍ

TOPNÁ SPIRÁLA

TOPN  EB ÍK

V TRÁNÍ
PODTLAKOV  VENTILÁTOR

P IROZEN  ODVOD

LEGENDA

DVOJZÁSUVKA

DVOJVYPÍNA
ZÁSUVKA

VYPÍNA
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