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ANOTACE 
 
Zadáním bakalářské práce byl návrh řadového rodinného domu na parcele, která se nachází 
na území Prahy 15 - Hostivař. Parcela je vymezena železniční dráhou na jedné straně a 
hlavním tahem ulice Švehlova na druhé. Mezi nimi se nachází vilová čtvrť a zástavba 
zrekonstruovaných bytových domů. 
Studie je zpracována s ohledem na požadavky investora, kterým je otec-překladatel a jeho 
čtyřčlenná rodina.  
Řešený objekt je navržen jako součást nově vzniklé řadové zástavby. Nachází se na její 
severní straně a tvoří krajní dům. Architektonický návrh navazuje na nově vzniklou ulici a 
reaguje na její převýšení k hraně pozemku.  
Fasáda je tvořena vystupujícími kvádrovými hmotami, které respektují uliční čáru a hravou 
jednoduchostí ukončují a reagují na sousední domy. Z ulice Bakalářská má objekt navrženou 
podnož z pohledového betonu, v které se nachází vjezd do garáže a hlavní schodiště vedoucí 
ke vstupu do objektu. Fasáda horní části objektu je tvořena kombinací bílé omítky, obložením 
ze dřeva a fasádními deskami z černého betonu. 
Hlavním cílem návrhu bylo umožnit každému členovi rodiny místo pro jeho intimní pohodlí, ale 
zároveň vytvořit dostatek místa pro jejich společenský život. Proto byla dispozice rozdělena 
na soukromou a společenskou část. Dbáno bylo také na propojení exteriéru s interiérem, 
funkčnost, dispoziční jednoduchost, otevřenost a propojenost místností. 
 
 
 
 
ANOTATION 
 
The assignment of bachelor's project was the design of a terraced family house on an area 
situated in Prague 15 - Hostivař. The plot is defined by railroad on one side and by the main 
Švehlova Street on the other. Among them there are the residential quarter and the area of 
reconstructed apartment buildings. 
The study is designed with respect to the requirements of the investor, who is the 
translator and his four-member family. 
The solved object is designed as a part of the newly built row building. It is located like the 
edge house on the north side of parcel. The architectural design follows the newly created 
street and responds to its elevation to the boundary of the plot. 
The façade is made up of protruding blocks of block, which respect the street line and play 
with simplistic simplicity and react to neighbouring houses. There is a designed the base from 
concrete, which has access to the garage and the main staircase leading to the entrance to 
the building. The facade of the upper part of the building consists of a combination of white 
plasters, wood paneling and black concrete facades. 
The main objective of the proposal was to allow each member of the family place for his 
intimate well-being. And create enough space for his social life too. That is why the 
disposition was divided into a private and social part. It has also been taken an attention to 
the connection of the exterior with the interior, functionality, disposition, simplicity, openness 
and room interconnection. 
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autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace. 
Autor architektonického návrhu: 
Ondřej Slavíček 
 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba činní jeden stavební objekt SO1. 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
-vlastní fotodokumentace. 
-požadavky investora – hrubé metráže, technologické požadavky 
- výpis z katastru nemovitostí, mapové podklady poskytnuté Geoportálem, 
- příslušné normy ČSN a ČSN-EN pro projektování 
-Vyjádření existence sítí viz. dokladová část. 
-Inženýrskogeologický průzkum. 
-Hydrogeologický průzkum. 
-Radonový průzkum. 
 
 
B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
Pozemek se nachází v Praze Hostivaři. Jedná se o katastrální území v jihovýchodní části Prahy, které 
společně s Horními Měcholupy tvoří městskou část Praha 15. Patří do obvodu Praha 10 a správního obvodu 
Praha 15. Rozloha Hostivaře je 8,01 km2. 
Daný pozemek je ze severu lemován železniční regionální tratí. Na západ a na jih od pozemku nalezneme 
převážně bytovou zástavbu, která směrem na východ přechází v zástavbu rodinných domů. 
Vstup na pozemek je ze západní strany. Možný je i druhý, podružný vstup, a to ze severní části. Stavební 
pozemek je mírně svažitý, ale v návaznosti na okolní pozemky a objekty je nutné provést rozsáhlé terénní 
úpravy. Tím vzniká na pozemku převýšení cca 3m ÚT=248,00m.n.m – 251,00 m.n.m.  
Výměra parcely je 700 m2, z toho zastavěná plocha rodinného domu je149,8 m2. 
Zastavěná část pozemku tvoří 21,4% z celkové rozlohy pozemku.  
Navržený objekt je součástí řadové zástavby. Nachází se na severním kraji řadové zástavby a definuje 
svou hmotou přilehlou ulici. Řadová zástavba tvoří v území přechodový prvek mezi bytovou výstavbou 
orientovanou převážně na jih a západ od pozemku a zástavbou rodinných domů na východ. 
Doposud byl pozemek využíván jako zahradnictví. Byl zastavěn sporadicky, převážně skleníky. 
 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
Není vydáno územní rozhodnutí ani regulační plán. 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v 
užívání stavby, 
Je v souladu s územním plánem. Na území se nacházejí tyto funkce podle ÚP: PZO - Zahradnictví, OV – 
všeobecně obytné. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, 
Žádné výjimky nebyly vydány. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů, 
není řešeno 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod., 

1 
 

A Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby, 
Rodinný dům HOSTIVAŘ 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
Bakalářská 6, 102 00 Praha 10 
Katastrální území: Hostivař 732052 
 
Parcelní čísla: 522/1,  
Obec: Praha [554782] 
Katastrální území: Hostivař [732052] 
Číslo LV: 955 
Výměra [m2]: 7248 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití: jiná plocha 
Druh pozemku: ostatní plocha 522/2 
Vlastnické právo Podíl 
Jánská Kateřina, č. p. 11, 39161 Řepeč  
 
c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 
stavba, účel užívání stavby. 
Předmětem projektové dokumentace je nová stavba v ulici Bakalářská, která bude trvalou stavbu. Stavba 
má jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní. Objekt bude sloužit jako rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
Josef Strnad (fyzické osoby) 
Konšelská 579 
Praha 8 - Libeň  
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, 
pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) 
nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba), 
Ondřej Slavíček, 
Želivského 394 
386 01 Strakonice  
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, 
Ondřej Slavíček, 
Želivského 394 
386 01 Strakonice  
 
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 
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není řešeno 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 
není požadována jiná ochrana 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Pozemek se nenachází v zóně záplavového území ani poddolovaného území. 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže na 
pozemku. 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Před započetím výstavby nutná demolice pozůstatků skleníků a vykácení náletové zeleně. Jsou 
vyžadovány rozsáhlé terénní úpravy. 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa 
tyto funkce na pozemku nejsou 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Hlavní přístup na pozemek je řešen z nově navržené komunikací Bakalářská, která navazuje na ulici 
Vladycká a je jejím optickým prodloužením.  
Objekt bude napojen přípojkami na rozvody NN, veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci vedenou v ulici 
Bakalářská a je možné napojení na sdělovací vedení.  
Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Stavba není navržena jako bezbariérová v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. Ve znění pozdějších 
předpisů, které stanoví technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu. Bezbariérovost stavby je řešena k domovním zvonkům v spodní části stavby dostupných z ulice 
Bakalářská. 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Na pozemku bylo třeba zřídit komunikaci, ze které bude přístup do obytným celkům (ul. Bakalářská) a 
určité terénní upravy. Před zahájením stavebních prací je třeba vykácet náletovou zeleň a sjednat 
demontáž starých skleníků. 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
Parcelní čísla: 522/1 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
Z důvodu přilehlého železničního tělesa je vymezeno ochranné pásmo (dle zákona 266/1994 Sb.), dle 
kterého není možné tuto plochu zastavět bez souhlasu správce železnice. 
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí, 
Předmětem projektové dokumentace je nová stavba. 
b) účel užívání stavby, 
Stavba je navržena jako rodinný dům o dvou nadzemních a jedním podzemním podlažím. Objekt je navržen 
pro čtyřčlennou rodinu 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Žádná výjimka  nebyla vydána. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů, 
není řešeno 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
není řešeno 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti apod., 
zastavěná plocha: 149,8 m2 
obestavěný prostor: 952 m3 
užitná plocha RD: 377 m2 
Počet funkčních jednotek 1 rodinný dům 
Výměra parcely: 700 m2 
Zastavěná část pozemku tvoří 21,4% z celkové rozlohy pozemku. 
h) 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., 
Dešťová voda je zachycována do retenční nádrže umístěné na pozemku a veškerá je zlikvidována na 
pozemku řízeným zásakem. 
Třída energetické náročnosti budov viz Energetický štítek 
Technické zázemí je umístěna v technické místnosti v 1.PP. 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Předpokládá se zahájení stavby 18.7.2018 a její dokončení 18.7.2020. 
j) orientační náklady stavby. 
10 000 000 Kč 
 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Navržené řešení vychází z umístění současných staveb na okolních pozemcích a z požadavků investora. 
Přístupy a obslužnost je řešena z ulice Bakalářská. Objekt je krajní řadový dům a ukončuje zástavbu ze 
severní strany. Urbanistický návrh navazuje na nově vzniklou ulici a respektuje její převýšením k hraně 
pozemku.  
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Objekt je navržen jako součást řadové zástavby. Nachází se na severní straně a tvoří krajní objekt 
řadové zástavby. Kopíruje uliční čáru a definuje ulici Bakalářská. Na pozemku je terénní převýšení 3 m a 
objekt na něj reaguje. Hlavní vstup do objektu, vjezd do garáže je z ulice Bakalářská.  
Dům je omezen vlivem řadové zástavby a na to navazuje řešení. 
Fasáda je tvořena vystupujícími kvádrovými hmotami, které respektují uliční čáru a hravou jednoduchostí 
ukončují a reagují na sousední domy řadové zástavby. Z ulice Bakalářská má objekt navrženou podnož 
z pohledového betonu, v které se nachází vjezd do garáže a hlavní schodiště vedoucí do 1NP se vstupem 
do objektu. Fasáda horní části objektu je tvořena kombinací bílé omítky, obložením ze dřeva a fasádními 
deskami z černého betonu od firmy Rieder. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Dům je řešen jako 2 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Z ulice Bakalářská v 1.PP se nachází garáž a 
schodiště pro vstup do objektu v 1.NP. V 1.NP a 2.NP jsou obytné prostory.  
Objekt má kombinovaný systém z železobetonových svislých i vodorovných kcí. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba 
není navržena jako bezbariérová v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, 
které stanoví technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba a její zařízení jsоu navrženy a budou realizovány tak, aby byly splněny požadavky zákona 
309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a оchrany zdraví při práci) se změnami 
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362/2007 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb., 225/2012 Sb. A nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnоst a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
K jednotlivým zařízením, instalacím a rozvodům, u nichž je to požadováno, budou vystaveny revizní 
zprávy a protokoly o způsobilosti k bezpečnému provozu. K veškerým technologickým zařízením v 
objektu budou doloženy doklady o způsobu bezpečného užívání. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, 
Objekt je založen na železobetonových základových pasech. Nosný systém budovy je stěnový ze 
železobetonu. Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové desky. Při výstavbě se nejprve provedou 
výkopové práce, kdy se terén připraví pro realizaci základů a srovná se na úroveň upraveného terénu 
(viz. situace). Dále se vybetonují základy a nosný systém, poté se vyzdí zbylá podlaží. Dokončovacími 
pracemi se dodělá konstrukce střechy, obvodového pláště, podlah, povrchových úprav, podhledů, obkladů, 
atd.. Nakonec se dodají potřebná zařízení, např. osvětlení apod. 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou tvořeny železebetonovou konstrukcí tl. 200 mm. 
Vnitřní nenosné stěny jsou ze sortimentu Ytong z vápenopískových tvárnic Silka. Stropní konstrukce jsou 
monolitické železobetonové desky. Schodiště v 1.PP je řešeno jako železobetonové deskové monolitické 
dvouramenné. Hlavní schodiště v obytné části domu je dvouramenné se schodnicemi vetknutými do nosné 
podesty a stropů. Navazuje dispozičně na spodní schodiště v 1.PP. Ztužení objektu je zajištěno 
železobetonovými vnějšími obvodovými a vnitřními stěnami. Střecha je plochá nepochozí. Obvodový plášť 
tvoří kontaktní zateplovací system z ISOVER NFF tloušťky 180 mm a podle architektonického ztvárnění 
návrhu kombinace vápenné omítky, dřevěného obložení a panelů z black concrete. 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Veškeré stavební konstrukce jsou z běžně používaných materiálů, rozměrů a technologií. Statická 
únosnost ostatních stavebních materiálů je garantována výrobcem systému. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
Objekt bude napojen přípojkami na rozvody NN. Pitnou vodou bude objekt zásobován z veřejného 
vodovodu. 
Vytápění bude zajištěno pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda. Objekt je podlahově vytápěn 
pomocí trubek uložených na systémových deskách na podlahové vytápění. Dále je napojena akumulační 
nádrž, která zásobuje koupelny a kuchyni teplou vodou. 
Splašková kanalizace bude provedena samospádem a směřována na veřejnou kanalizační síť. 
Dešťová kanalizace bude svedena do akumulační jímky, přes čerpací stanici do zasakovacích 
tunelů na severní straně a na jižní straně pozemku do akumulační nádrže. 
Odvětrávání WC bude zajištěno pomocí větracího potrubí, vyústěného na střechu nebo odtaženo 
na fasádu. Větrání je řešeno přirozeně pomocí oken. 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Viz výše 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Objekt je řešen jako jeden požární úsek.  Jedná se o železobetonovou a zděnou konstrukci, požární 
odolnost je zajištěna dostatečnou tloušťkou konstrukcí. Technická místnost je umístěna v 1.PP v neobytné 
části a je oddělena požární stěnou od ostatních místnosti. Instalační potrubí je oizolované a je uloženo v 
izolovaných šachtách. Potrubí je navrženo z ocelových trubek opatřených nátěrem pro větší požární 
odolnost. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Konstrukce obvodového pláště a střechy je navržena na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla 
konstrukce (tepelně technické posouzení nebylo součástí projektu). 
-Energetický štítek obálky je přiložen v projektu. Objekt spadá do kategorie C s celkovou roční 
potřebou tepla na vytápění. 
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- Vytápění je řešeno pomocí tepelného čerpadla umístěného v technické místnosti objektu v suterénu 
objektu. Rozvod z tepelného čerpadla bude napojen na akumulační nádrž a dále rozveden. 
Rozvody musí být důkladně tepelně izolovány, z důvodu redukování tepelných ztrát při přenosu. Vytápění 
v jednotlivých místnostech je pak zajištěno podlahovým vytápěním. V koupelnách jsou umístěny 
otopné žebříky. 
- Větrání v objektech je zajištěno pomocí oken, jedná se tedy o přirozené větrání. 
 
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. 
V rámci stavebních úprav nedojde ke změnám, které by ovlivnili požadavky na pracovní komunální 
prostředí. 
Větrání bude umožněno přirozeně okenními otvory. Odvětrání veškerého sociálního zařízení je zajištěno 
větracím potrubím. Digestoř v hlavní části domu je navržena jako cirkulační, není tedy nutné její 
odvětrání. 
Digestoř v samostatné bytové jednotce je řešena odtahem na fasádu. Odkanalizování celého objektu 
je řešeno napojením na kanalizační přípojku. Přívod pitné vody je zajištěn přípojkou z vodovodního řadu. 
Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení 
bude zajištěno svítidly dle výběru stavebníka a projektu elektroinstalace. Ve stavbě se nenachází zdroj 
hluku 
ani vibrací. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Není součástí navržených prací 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Je navržena hydroizolace SKLODEK40 SPECIAL MINERAL, 
jako ochrana před radonem. 
b) ochrana před bludnými proudy, 
Není součástí navržených prací 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Toto namáhání se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 
d) ochrana před hlukem, 
Objekt je navržen do obytné zóny, hluk je způsobován pouze okolní dopravou. Obvodové konstrukce včetně 
otvorových výplní poskytnou dostatečnou ochranu stavby před hlukem. 
e) protipovodňová opatření, 
Není součástí navržených prací 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Není součástí navržených prací 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Stávající technická infrastruktura bude prodloužena do nově vybudované ulice Bakalářská a uložena v 
blízkosti pozemku na západní straně komunikace. Objekt bude napojen na elektrickou energii ze stávající 
sítě nízkého napětí. Objekt bude připojen na vodu pomocí nové přípojky. 
Objekt bude připojen pomocí nové kanalizační přípojky. Vnitřní vodovod je napojen pomocí vodovodní 
přípojky DN100 na vodovodní řad pod ulicí bakalářská. Komunální odpad bude likvidován pomocí svozové 
služby. Ostatní odpad bude tříděn a odnášen na sběrné místo. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Nově zřízené připojovací sítě budou vyhotoveny ze standartních rozměrů určených pro jednotlivé 
bezproblémové užívání. 
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B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
Hlavní přístup na pozemek je řešen z nově navržené komunikací Bakalářská, která navazuje na ulici 
Vladycká a je jejím optickým prodloužením.  
Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Stavba není navržena jako bezbariérová v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. Ve znění pozdějších 
předpisů, které stanoví technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu. Bezbariérovost stavby je řešena přístupem k domovním zvonkům v spodní části stavby dostupných 
z ulice Bakalářská. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Objekt se napоjí na nově vybudovanou technickou infrastrukturu ulice Bakalářská 
c) doprava v klidu, 
Parkování je zajištěno v suterénu objektu, kde se nachází dvě garážová stání. Před vjezdem do garáže 
jsou 
další dvě venkovní stání. 
d) pěší a cyklistické stezky. 
Komunikace Neherovská je třídy D, je opatřena chodníky. Cyklistická stezka se vyskytuje v blízkosti 
pozemku na severní straně. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
Terénní úpravy jsou navrženy na celé ploše pozemku kvůli srovnání terénu do roviny.  
V severo-východním rohu pozemku bude úroveň terénu přibližně zachována. Objekt bude zapuštěn ze 
západní části o úroveň jednoho podlaží (3 m převýšení) .  
b) použité vegetační prvky, 
Na pozemku bude vysazena nízká a vysoká zeleň a na chodníku v ulici Bakalářská budou vysazeny listnaté 
stromy 
c) biotechnická opatření. 
Dešťová voda ze střechy bude svedena svislými svody, do zasakovací jímky na severní straně pozemku 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Stavba nemá negativní vlivy na životní prostředí. 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
Stavba nemá negativní vlivy na životní prostředí. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba nemá negativní vlivy na životní prostředí. 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem, 
není řešeno 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 
není řešeno 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů. 
není řešeno 
V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, 
neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní 
prostředí. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Základní požadavek z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva nebude ovlivněn. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Všichni pracovníci na staveništi musí dodržovat pravidla o bezpečnosti práce. Přístup k okolním stavbám 
nebude omezen, není tedy nutné zvláštní opatření. Je nutné dodržovat předem stanovené dílčí termíny. 
b) odvodnění staveniště, 
Odvodnění staveniště je řešeno pomocí drenáží umístěných po obvodu základů. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Stávající technická infrastruktura bude prodloužena do nově vybudované ulice Bakalářská a uložena v 
blízkosti pozemku na západní straně komunikace. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Prováděná stavba je součástí nově budované řadové zástavby na parcele 522/1. Při návrhu byl brán ohled 
na návrhy sousedních staveb. Vliv na okolní pozemky řešen v rámci nově rozparcelovaného území. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Ochrana okolí staveniště se provede oplocením, k malé demolici stávajícího objektu není třeba speciálních 
opatření a dojde ke kácení nízké zeleně.. 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Nejsou žádné požadavky na zábor pozemků mimo majetek investora. Všechny zábory pro zařízení 
staveniště jsou uvažovány jako dočasné. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
není řešeno 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Nedojde k produkci žádných odpadů. 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Při zemních pracích bude vytěžená zemina navezena na východní část parcely a následně bude použita na 
terénní úpravu pozemku 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Životní prostředí nebude při stavbě negativně ovlivněno. 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi bude zajišťovat zhotovitel stavby ve spolupráci s 
případnými subdodavateli. Práce musí být prováděny odborně, za dodržování všech příslušných platných 
technických norem a bezpečnostních předpisů zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutné dodržet zákon č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
ve znění zákonů č. 362/2007 Sb., a č. 189/2008 Sb 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Nejsou žadné potřebné úpravy 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Všichni pracovníci na staveništi musí dodržovat pravidla o bezpečnosti práce. Přístup k okolním stavbám 
nebude omezen, není tedy nutné zvláštní opatření. Je nutné dodržovat předem stanovené dílčí termíny. 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
Není řešeno 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Předpokládaný termín vyhotovení je 18.7.2020 
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POZNÁMKY

VRSTEVNICE

TČ

ES TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA

ZAHRADNÍ
 DOMEK

3000

40
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NOSNÉ ZDIVO - ŽELEZOBETON 30/37 XC1 – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3

TEPELNÁ IZOLACE - ISOVER NF 333
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NENOSNÁ PŘÍČKA - VÁPENOPÍSKOVÁ TVÁRNICE SILKA S20-200, 

NOSNÉ ZDIVO - ŽELEZOBETON 30/37 XC1 – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3

TEPELNÁ IZOLACE - ISOVER NF 333

150x248x248mm na tenkovrstvou zdící maltu SILKA

  P0.03

  P0.02

  P0.02

  P0.01

  P0.06

TEPELNÁ IZOLACE 

  P0.04

  P0.04

DRENÁŽNÍ TRUBKA DN100 OBALENÁ GEOTEXTILIÍ,
ULOŽENÁ VE SPÁDU A LOŽI V KAČIRKU 16-32

- Nášlapná vrstva - Epoxidová stěrka, 2 mm
- Vyrovnávací vrstva - Bet. mazanina 100 mm
- Separační folie - SKLODEK 40 Special mineral
- Podkladní beton 100mm
- Štěrkový podsyp 100mm
- Rostlý terén

- Dřevěná podlaha - 3 vrstvá lamela tl.15mm
      (WC + koupelna keram. dlažba tl.10 mm)
- Anhydritová podlaha tl.45mm

(WC + koupelna - betonová mazanina tl. 60mm)
- Systémová deska podlahového topení tl. 50mm
- Kročejová izolace ISOVER T-N tl.40mm
- Separační Pe folie
- ŽB strop 200mm
- Vápenná omítka

- Střešní Hydroizolační folie - Rhenofol CV 1,5mm
- GLASVLIES skleněné rouno 120g/m2
- Spádové klíny EPS 100 S, 20 - 200 mm
- EPS 100 S, tepelně izolační desky ze

 stabilizovaného pěn.polystyrenu, tl. 300 mm
- Parotěsná folie - SKLODEK 40 SPECIAL MINERAL
- Penetrel ALP
- ŽB strop 250mm
- Vápenná omítka

  P0.01   P0.02

  P0.03

  P0.05

- Dlažba žulová přírodní, tl.30 mm
- Ložná vrstva drtě 4-8 mm, tl. 50 mm
- Drcené kamenivo 8-16 mm, tl. 200 mm
- Zhutněná pláň

- Keram. dlažba     tl.15mm
- Drenážní rohož AquaDrain T+ tl.10mm
- Pe separační vrstva tl.10mm
- Spádový PS klín tl.45-65mm
- ŽB balkonová deska 200mm
- Vápenná omítka

  P0.04

  P0.06
- Dřevěná prkenná podlaha
- Dřevěný rošt
- Podložky pod rošt
- Štěrkový podsyp 150mm
- Hrubé kamenivo 150mm
- Zhutněná pláň
- Rostlý terén
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  S0.01

- Omítka Vápenná    tl.10mm
- ŽB nosná stěna tl.200mm
- TI Isover NF 333 tl.180mm
- Vnější obkladové desky

 Black Concrete tl. 20mm

  S0.01

ISO-Nosník

ISO-Nosník
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VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - ŽELEZOBETON 30/37 XC1 – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3, tl.200 mm

OBVODOVÉ ZDIVO - ŽELEZOBETON 30/37 XC1 – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3, tl.200 mm

STROPNÍ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETON 20/25 tl.200 mm

ZÁKLADY - PÁSY ZE ŽELEZOBETONU 30/37 

NENOSNÉ ZDIVO - VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA S20-200

KONSTRUKČNÍ SCHÉMA - 1.PP KONSTRUKČNÍ SCHÉMA - 1.NP KONSTRUKČNÍ SCHÉMA - 2.NP
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Řadový rodinný dům

Bakalářská 6, Praha 15, Hostivař

Par. 522/1, Praha 15

Střecha 0,24

Stěna 0,30

Okno sever velké 1,50

Okna sever schodiště 1,50

dveře sever 1,50

Okno východ 1 1,50

okno francouzké východ 1,50

Okno jídelna východ 1,50

Okno OP východ 1,50

Okno západ ložnice 1,50

okno západ pracovna 1,50

okno západ koupelna 1,50

Podlaha 2NP 0,45

Tepelné vazby
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Zdroje:  
 
Vyhlášky a předpisy: 
Stavební zákon 183/2006 Sb. 
Zákon 3009/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
Vyhláška č. 199/2006 Sb. 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. 
Vyhláška č. 137/1998 Sb. 
Vyhláška č. 502/2006 Sb. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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Závěrem bych chtěl poděkovat mému vedoucímu Bakalářské práce  

panu ing.arch. Petru Lédlovi Ph.D. za konzultaci návrhu. 
 

Dále svým spolužákům za spolupráci při společném návrhu na rozparcelování 
zadaného území. 

 
A své rodině za jejich podporu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


