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ANOTACE

OBSAH

Tato bakalářská práce zpracovává návrh rodinného domu v Rokytnici nad Jizerou.
Oblast je známá především díky vysoké návštěvnosti místních lyžařských vleků.
Projekt obsahuje návrh ve formě studie, vybrané části projektu jsou v úrovni
dokumentace pro stavební povolení. Práce se věnuje zasazení nového moderního
bydlení do oblasti s typickou horskou zástavbou. Díky mírné svažitosti pozemku
také dochází k možnosti práce s terénem. Navržený rodinný dům se snaží tohoto
aspektu využít a vytvořit tak nové moderní horské bydlení pro mladou rodinu s
respektem vůči stávající horské zástavbě.

ČASOPISOVÁ ZKRATKA

ANNOTATION
This bachelor thesis is focused on the design of a family house in Rokytnice nad
Jizerou. The area is known mainly due to the high attendance of local ski lifts. The
project includes a proposal in the form of an architecture study, selected parts of
the project are in the level of building permit documentation. The work is devoted
to the creating of new modern housing in the area with typical mountain buildings. Due to the gentle slope of the land, there is also a possibility to work with
the terrain. The proposed family house is trying to use this aspect to create a new
modern mountain home for a young family with respect to the existing mountain
area.
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RODINNÝ DŮM V ROKYTNICI NAD JIZEROU
Řešený objekt se nachází v oblasti Krkonošského národního parku ve městě Rokytnice nad Jizerou. Jedná se o lukrativní horskou oblast se
sjezdovkami a běžeckými i cyklistickými trasami. Pozemek je situován na samém začátku Dolní Rokytnice, díky čemuž se mu naskytují výhledy na horskou krajinu a místní sjezdovky. Jedná se o mírně svažitý terén na samém vrcholku údolí. Na parcelách se nyní nenachází žádné stávající objekty. Zájmové území z jihu ohraničuje příjezdová cesta, ze severu je oblast obklopena ornou půdou. Z východu a ze západu
pak pozemky obklopuje stávající horská zástavba. Rokytnice každým rokem láká všechny nadšence zimních sportů do místního skiareálu.

匀吀唀䐀一䄀
倀䰀伀䌀䠀䄀 倀刀伀 倀ᨁ匀吀伀嘀섀一촀
䐀伀䴀섀䌀촀䌀䠀 倀䰀伀䐀䤀一

匀䔀嘀䔀刀一촀 吀䔀刀䄀匀䄀

伀䈀夀吀一섀 ఁ섀匀吀 伀䈀䨀䔀䬀吀唀

䠀䰀䄀嘀一촀 嘀匀吀唀倀 䐀伀 伀䈀䨀䔀䬀吀唀
䨀䤀紁一촀 吀䔀刀䄀匀䄀 ⴀ 嘀 䠀䰀䔀䐀夀 䐀伀
䐀伀䰀촀Ⰰ 匀倀伀䰀䔀ఁ䔀一匀䬀섀 娀팀一䄀
䈀䄀娀준一Ⰰ 匀䄀唀一䄀
匀伀唀䬀刀伀䴀섀 娀팀一䄀
吀䔀䌀䠀一䤀䌀䬀준 娀섀娀䔀䴀촀
嘀 匀唀吀䔀刀준一唀 伀䈀䨀䔀䬀吀唀
嘀䨀䔀娀䐀 䐀伀 䜀䄀刀섀紁䔀

娀䄀䠀刀䄀䐀一촀 倀刀䄀嘀䄀 吀䔀刀준一唀

娀倀䔀嘀一준一준 倀䰀伀䌀䠀夀

倀刀伀匀吀伀刀 倀刀伀 匀吀섀一촀
䠀䰀䄀嘀一촀 嘀䨀䔀娀䐀 一䄀 倀伀娀䔀䴀䔀䬀

BPA
8

ČASOPISOVÁ ZKRATKA

Návrh
objektu
se
odvíjel
především
ze
svažitosti
terénu,
horské
zástavby
a
místních
podmínek.
Podzemní podlaží je zapuštěno do terénu tak, aby nerušilo tradiční horskou zástavbu. Vytváří tak bohaté zázemí pro
rodinný dům. Zároveň se tato hmota odklání od blízké komunikace a místní truhlárny a vytváří tak soukromou část zahrady s bazénem,
saunou a výhledy do údolí a na místní sjezdovky. Nadzemní podlaží tvoří hlavní obytný prostor a svým hmotovým uspořádáním
připomíná tradiční horskou zástavbu. Zároveň však disponuje prosklenou plochou na jižní fasádě, která uživatelům umožňuje
výhledy do hor. Tento prostor je bezprostředně napojen na venkovní terasu. Terasa je propojena se soukromou
částí zahrady schodištěm. Vstup do objektu je umístěn v meziúrovni podzemního a prvního nadzemního podlaží. Toto
uspořádání tak umožňuje vstup do objektu přímo z terénu se zachováním stávající svažitosti pozemku. Vstup se
zádveřím a předsíní se tak nacházejí „na mezipodestě“ schodiště z podzemního podlaží do hlavního obytného prostoru.

ČASOPISOVÁ ZKRATKA
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ARCHITEKTONICKÁ ČÁST
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ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ - PŘEVAŽUJÍCÍ SMĚR VĚTRU A POHYB SLUNCE

VYUŽITÍ OSLUNĚNÉ ČÁSTI POZEMKU PRO ZAHRADU

TRADIČNÍ HMOTOVÉ ŘEŠENÍ HORSKÉ ZÁSTAVBY SE SEDLOVOU STŘECHOU S PŘESAHY

ROZBOR ÚZEMÍ - OTEVŘENÍ POZEMKU SMĚREM DO ÚDOLÍ , VÝHLEDY NA LYSOU HORU
X V BEZPROSTŘEDNÍ VZDÁLENOSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE A TRUHLÁRNA

VYUŽITÍ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DOMU K ODKLONĚNÍ OD PŘÍJEZDOVÉ CESTY
OTEVŘENÍ ZAHRADY PRO VÝHLEDY DO ÚDOLÍ A MÍSTNÍ SJEZDOVKY

UMÍSTĚNÍ OBJEKTU NA POZEMKU - VYUŽITÍ PODZEMNÍHO PODLAŽÍ K ODCLONĚNÍ
ZAHRADY OD MÍSTNÍ KOMUNIKACE A VYTVOŘENÍ TAK SOUKROMÉ ČÁSTI ZAHRADY
ZÁROVEŇ TAK CHRÁNÍ SOUKROMOU ČÁST ZAHRADY PŘED NEPŘÍJEMNÝM STUDENÝM
VĚTREM

VÝHLEDY DO ÚDOLÍ
A NA LYSOU HORU

ZÓNA PRO
ZAHRADU
S VÝHLEDY
DO HOR

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
TRUHLÁRNA
KAPLIČKA
VRSTEVNICE NA POZEMKU - SKLON POZEMKU 9,6 %

TRADIČNÍ USAZENÍ HMOTY ROVNOBĚŽNĚ S VRSTEVNICEMI

HMOTOVÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU - VYUŽITÍ PRÁCE S TERÉNEM, RESPEKT VŮČI TRADIČNÍ
HORSKÉ ZÁSTAVBĚ, VYUŽITÍ PODZEMNÍHO PODLAŽÍ K ODCLONĚNÍ ZAHRADY OD
MÍSTNÍ KOMUNIKACE A VYTVOŘENÍ TAK SOUKROMÉ ČÁSTI ZAHRADY
VSTUP A VJEZD DO OBJEKTU Z TERÉNU
S VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍ SVAŽITOSTI
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KONCEPT
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VIZUALIZACE ZIMNÍ
POHLED ZE ZAHRADY
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VIZUALIZACE LETNÍ
POHLED Z ULICE
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VIZUALIZACE ZIMNÍ
VÝHLED Z INTERIÉRU
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STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

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

A.1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.3.
a)

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

ÚDAJE O ÚZEMÍ

rozsah řešeného území

Řešený objekt se nachází v oblasti Krkonošského národního parku ve městě Rokytnice nad
Název stavby:

Rodinný dům v Rokytnici nad Jizerou

Místo stavby:

Rokytnice nad Jizerou [577456], katastrální území Dolní Rokytnice
[740900], parcelní číslo 1281/6, 1281/4

Předmět dokumentace:

Dokumentace pro vydání stavebního povolení

A 1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Jizerou. Zájmové území je vymezeno pozemky 1281/6 a 1281/4 v Dolní Rokytnici. Na těchto
parcelách se nyní nenachází žádné stávající objekty. Zájmové území z jihu ohraničuje příjezdová
cesta, ze severu je oblast obklopena ornou půdou. Z východu a ze západu pak pozemky
obklopuje stávající horská zástavba.
b)

rezervace apod.)
Navrhovaný objekt se nachází v Krkonošském národním parku.
c)

Stavebník:

údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (Památková zóna, památková

údaje o odtokových poměrech

Jana Šašková

Dešťová voda z objektu bude odváděna pomocí dešťových svodů do nově navržené

Krusičany 74

akumulační a vsakovací nádrže. Dešťová voda bude zároveň vsakována do podloží po celé

257 41, Týnec nad Sázavou

nezpevněné ploše pozemku. Na pozemku je nově navržená domovní ČOV. Čištěné odpadní
vody budou z této čističky vypouštěny do vod podzemích vsakováním.

A 1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Markéta Jakešová

d)

Blehov 10

Charakter staveb a jejich navrženého využití je v souladu s platnou územně plánovací

399 01, Milevsko

dokumentací v dané lokalitě.
e)

A.2.

údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou

Navrhovaný projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací.

-

Mapový podklad města Rokytnice nad Jizerou

-

Fotodokumentace a zhodnocení stávajícího stavu z průzkumu pozemku

f)

-

Zadání investora

Projekt je v souladu s obecnými požadavky na využití území.
g)

údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
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seznam výjimek a úlevových řešení

h)

f)

údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných
právních předpisů

Nejsou vyžadovány výjimky ani úlevová řešení.

Požadavky dotčených orgánů zapracovány do projektové dokumentace.
seznam souvisejících a podmiňujících investic

i)

Není součástí práce.

g)

seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou vyžadovány výjimky ani úlevová řešení.
seznam pozemků a staveb dotčených provádění stavby

j)

-

Rokytnice nad Jizerou [577456], katastrální území Dolní Rokytnice [740900], parcelní

h)

navrhované kapacity stavby

číslo 1281/6, 1281/4

A.4.
a)

ÚDAJE O STAVBĚ

nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu.
b)

- zastavěná plocha

328 m2

- obestavěný prostor

2400 m3

- užitná plocha

525 m2

- počet funkčních jednotek

1

- počet uživatelů

4

účel užívání

Stavba je určena pro bydlení. Bude užívána jako rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu.

i)

základní bilance stavby

Energetickou náročnost budovy řeší energetický koncept budovy, který je součástí této
c)

trvalá nebo dočasná stavba

dokumentace.

Jedná se o trvalou stavbu.
Odhad množství spotřeby vody:
d)

údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Navrhovaný objekt se nachází v Krkonošském národním parku.

Qden = 80l/os/den * 4 osoby = 320 l/den  0,32 m3/den
Qměs = 0,32 * 30 dní = 9,6 m3/měs
Qrok = 0,32 * 365 dní = 116, 8 m3/rok

e)

údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na stavby. Vzhledem k účelu stavby není

Odhad množství splaškových vod:
Qw = 0,5 * √ Σ DU = 0,5 . √ 22,09 = 2,4 l/s

zapotřebí posuzovat bezbariérové užívání stavby.
Odhad množství dešťových vod:
Q r = i . c . A = 0,03 * 1 * 303,14 + 0,03 * 1 * 122,2 + 0,03 * 0,5 * 42,3 = 13,4 l/s
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

j)

základní předpoklady výstavby

Není součástí řešení.
k)

orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby jsou 10 mil. Kč.

A.5.

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

Stavba dále není členěna na jednotlivé objekty.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.

POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika stavebního pozemku
Řešený objekt se nachází v oblasti Krkonošského národního parku ve městě Rokytnice nad
Jizerou. Zájmové území je vymezeno pozemky 1281/6 a 1281/4 v Dolní Rokytnici. Na těchto
parcelách se nyní nenachází žádné stávající objekty. Zájmové území z jihu ohraničuje příjezdová
cesta, ze severu je oblast obklopena ornou půdou. Z východu a ze západu pak pozemky
obklopuje stávající horská zástavba. Pozemek je svažitý 9,55%.
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
Nebyly provedeny žádné přesné průzkumy a rozbory. Informace jsou čerpány z veřejně
dostupných informací a z prohlídky parcely.
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Navrhovaný objekt se nachází v Krkonošském národním parku.
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavba se nenachází v záplavovém území, ani poddolovaném území.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území
Navržené stavební úpravy nemají žádný vliv na okolní stavby ani na odtokové poměry v území.
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
V rámci projektu nevznikají žádné požadavky na asanace, demolice nebo kácení dřevin.
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa
Zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa nejsou
požadovány.

h) územně technické podmínky
Dopravní infrastruktura
Napojení na dopravní infrastrukturu je ponecháno stávající. Pozemek je na jihu napojen na
stávající komunikaci. Doprava v klidu je zajištěna navržením dvou parkovacích stání v garáži
objektu. U komunikace jsou zároveň navrženy dvě parkovací stání pro návštěvy.
Vytápění
Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla voda – vzduch. Toto čerpadlo bude napojeno
na nízkoteplotní podlahové vytápění. Zásobník teplé vody bude napojen na elektrický dohřev
vody. V objektu jsou dále navržena krbová kamna jako záložní zdroj tepla.
Vodovod
Navrhovaný objekt bude čerpat vodu z nově navržené domovní studny na pozemku.
Kanalizace
V lokalitě není v současné době vybudovaná veřejná kanalizační síť. Součástí návrhu je
domovní čistička odpadních vod, do které budou svedeny splaškové odpadní vody z objektu.
Čistička je navržena v dostatečné vzdálenosti od domovní studny. Čištěné odpadní vody budou
z této čističky vypouštěny do vod podzemích vsakováním.
Dešťová voda z objektu bude odváděna pomocí dešťových svodů do nově navržené akumulační
a vsakovací nádrže. Dešťová voda bude zároveň vsakována do podloží po celé nezpevněné
ploše pozemku.
Elektroinstalace
Objekt bude napojen do veřejné elektrické distribuční sítě.
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Není součástí práce.
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B.2.

CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.3.

Celkové provozní řešení, technologie výroby

Objekt je funkčně rozdělen na dvě části. Hlavní hmota objektu tvoří obytnou část domu.
B.2.1.

Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba je určena pro bydlení. Bude užívána jako rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu.

Centrem dispozice je prostor obývacího pokoje propojen s jídelnou a kuchyní. Část tohoto
prostoru je otevřena do druhého nadzemního podlaží. Tento prostor se spolu s dalšími
obytnými místnostmi nachází na jižní straně objektu. Severní strana je pak věnována
nezbytnému technickému zázemí. Druhé podlaží dvě ložnice pro děti s vlastní koupelnou,
šatnou a pracovnou a jedna ložnice pro rodiče, která má opět soukromou šatnu a koupelnu.

B.2.2.

Celkové urbanistické a architektonické řešení

Ložnice jsou přístupné z malé galerie.

Urbanismus

Podzemní podlaží tvoří hlavní zázemí domu a zahrady. Zároveň je část tohoto podlaží věnována

Navržené objekty jsou v souladu s územním plánem. Hlavní obytný prostor se nachází

pro sporty a rekreaci. Vstup do objektu je umístěn v meziúrovni podzemního a prvního

v nadzemní časti objektu, která svými proporcemi připomíná tradiční horskou zástavbu – šířka

nadzemního podlaží. Toto uspořádání tak umožňuje vstup do objektu přímo z terénu se

objektu zhruba 10 m, sedlová střecha s přesahy. Podzemní podlaží, ve kterém se nachází

zachováním stávající svažitosti pozemku. Vstup se zádveřím a předsíní se tak nacházejí „na

zázemí domu, je částečně zapuštěno do terénu, aby svou hmotou nerušilo okolní zástavbu.

mezipodestě“ schodiště z podzemního podlaží do hlavního obytného prostoru.

Architektonické řešení
Návrh objektu se odvíjel především ze svažitosti terénu, horské zástavby a místních podmínek.
Podzemní podlaží je zapuštěno do terénu tak, aby nerušilo tradiční horskou zástavbu. Vytváří
tak bohaté zázemí pro rodinný dům. Zároveň se tato hmota odklání od blízké komunikace a
místní truhlárny a vytváří tak soukromou část zahrady s bazénem, saunou a výhledy do údolí a
na místní sjezdovky. Toto podlaží využívá jako povrchový materiál černé desky CETRIS. Vjezd
do garáže a část podzemního podlaží pokrývá zelená střecha.
Nadzemní podlaží tvoří hlavní obytný prostor a svým hmotovým uspořádáním připomíná

B.2.4.

Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k účelu stavby není posuzováno bezbariérové užívání stavby.

B.2.5.

Bezpečnost při užívání

Bezpečnost stavby při užívání je zajištěna jednak navrženým řešením, které je v souladu s
právními předpisy v platném znění k datu odevzdání projektu, a jednak bezpečným užíváním
jednotlivých prostor objektu.

tradiční horskou zástavbu. Zároveň však disponuje prosklenou plochou na jižní fasádě, která
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uživatelům umožňuje výhledy do hor. Tento prostor je bezprostředně napojen na venkovní

B.2.6.

Základní charakteristika objektů

terasu. Terasa je propojena se soukromou částí zahrady schodištěm. Tato část objektu je

a) stavební řešení

obložena převážně bílými dekami CETRIS. Ve štítech je použit obklad z dřevěných prken.

Stavba je založena na základových pasech, z části na základových patkách. Podzemní podlaží je

Vstup do objektu je umístěn v meziúrovni podzemního a prvního nadzemního podlaží. Toto

železobetonový monolit s tloušťkou obvodové stěny 300 mm. Nadzemní podlaží je tvořeno

uspořádání tak umožňuje vstup do objektu přímo z terénu se zachováním stávající svažitosti

broušenými cihelnými bloky tloušťky 300 mm. Vnitřní nosné stěny jsou také z cihelných bloků

pozemku. Vstup se zádveřím a předsíní se tak nacházejí „na mezipodestě“ schodiště

tloušťky 250 mm. Veškeré vnitřní nenosné příčky jsou tvořeny z vápenopískových bloků

z podzemního podlaží do hlavního obytného prostoru.

tloušťky 150 mm. Stropy tvoří železobetonové monolitické desky tloušťky 240 mm. Stavba je
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zastřešena pomocí vaznicového krovu s dvěma ocelovými vaznicemi, dřevěnými krokvemi a

Celý objekt je větrán řízeným větráním. Vzduchotechnická jednotka je umístěna pod stropem

sloupky.

v úklidové místnosti.

b) konstrukční a materiálové řešení
Jedná se o zděnou stavbu nadzemního podlaží na monolitickém podzemním podlaží. Objekt je
založen na základových pasech v nezámrzné hloubce. Nepodsklepenou část stavby podpírají
ocelové sloupy založeny na základových patkách. Stavba je zastřešena pomocí vaznicového
krovu s dvěma ocelovými vaznicemi, dřevěnými krokvemi a sloupky.

B.2.8.

Požárně bezpečnostní řešení

Není součástí práce.

B.2.9.

Zásady hospodaření s energiemi

Energetický koncept budovy je samostatnou částí této dokumentace.

c) mechanická odolnost a stabilita
Stavba je navržena na únosné zemině v nezámrzné hloubce.

B.2.10.

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální

prostředí
B.2.7.

Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení
V objektu se nenachází žádné technické zařízení.
b) výčet technických a technologických zařízení
Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla voda – vzduch, jehož vnitřní jednotka je
umístěna v koupelně v rámci vestavěné skříně. Toto čerpadlo bude napojeno na nízkoteplotní
podlahové vytápění. Zásobník teplé vody bude napojen na elektrický dohřev vody. V objektu
jsou dále navržena krbová kamna jako záložní zdroj tepla. Navrhovaný objekt bude čerpat vodu
z nově navržené domovní studny na pozemku. V lokalitě není v současné době vybudovaná
veřejná kanalizační síť. Součástí návrhu je domovní čistička odpadních vod, do které budou

Větrání
Větrání stavby bude řešeno nuceně, vzduchotechnickým potrubím se zpětným získáváním
tepla ve vzduchotechnické jednotce. Čerstvý vzduch bude přiváděn do obytných místností a
odváděn z hygienických místností, do kterých se dostane otvory pod dveřmi/ve dveřním křídle.
Vytápění
Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla voda – vzduch. Toto čerpadlo bude napojeno
na nízkoteplotní podlahové vytápění. Zásobník teplé vody bude napojen na elektrický dohřev
vody. V objektu jsou dále navržena krbová kamna jako záložní zdroj tepla. V koupelnách se dále
budou nacházet elektrické otopné žebříky.
Osvětlení
Osvětlení bude zajištěno přirozeně okny a uměle osvětlovacími tělesy v každé místnosti.

svedeny splaškové odpadní vody z objektu. Čistička je navržena v dostatečné vzdálenosti od
domovní studny. Čištěné odpadní vody budou z této čističky vypouštěny do vod podzemích

B.2.11.

vsakováním. Dešťová voda z objektu bude odváděna pomocí dešťových svodů do nově

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

navržené akumulační a vsakovací nádrže. Dešťová voda bude zároveň vsakována do podloží po

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Chrání navržená izolace.

celé nezpevněné ploše pozemku. Objekt bude napojen do veřejné elektrické distribuční sítě.
b) ochrana před bludnými proudy
Není součástí řešení.
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c) ochrana před technickou seizmicitou

B.4.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Není součástí řešení.
d) ochrana před hlukem
Konstrukční řešení vyhovuje požadavkům na max. hladinu akustického tlaku.
e) protipovodňová opatření
Není součástí řešení.

B.3.

PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury
Základní řešení všech rozvodů je řešeno ve výkresové části v koordinační situaci.
Vodovod

a) popis dopravního řešení
Napojení na dopravní infrastrukturu je ponecháno stávající. Pozemek je na jihu napojen na
stávající místní komunikaci, která je přímo napojená na hlavní komunikaci Rokytnického údolí.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Viz předchozí odstavec.
c) doprava v klidu
Součástí návrhu jsou dvě garážová stání uvnitř objektu. Zároveň je na okraji pozemku vymezen
prostor na dvě stání pro návštěvy.
d) pěší a cyklistické stezky
Není součástí řešení.

Navrhovaný objekt bude čerpat vodu z nově navržené domovní studny na pozemku.

B.5.

ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Kanalizace
V lokalitě není v současné době vybudovaná veřejná kanalizační síť. Součástí návrhu je
domovní čistička odpadních vod, do které budou svedeny splaškové odpadní vody z objektu.
Čistička je navržena v dostatečné vzdálenosti od domovní studny. Čištěné odpadní vody budou
z této čističky vypouštěny do vod podzemích vsakováním.
Elektroinstalace
Objekt bude napojen do veřejné elektrické distribuční sítě.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Není součástí řešení.
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a) terénní úpravy
V areálu nejsou zapotřebí žádné rozsáhlé zemní práce.
b) použité vegetační prvky
Vzhledem k charakteru prostředí je pouze doplněna dekorační zeleň.
c) biotechnická opatření
Není součástí řešení.

B.6.

POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, odpady a půda
Půda

B.8.

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Není součástí řešení.

Stavbou objektů nevznikne žádný zábor ploch zeleně.
b) odvodnění staveniště

Voda
Dešťové vody jsou likvidovány pomocí vtoků, žlabů a vsakováním v rámci rozsáhlé okolní

Není součástí řešení.

nezpevněné krajiny.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Vzduch
Nedochází k nadměrnému znečištění ovzduší.

Není součástí řešení.

Hluk
Pouze krátkodobé zvýšení hladiny zvuku v rámci realizace stavby.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Není součástí řešení.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu ani krajinu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
Není součástí řešení.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

f) maximální zábory pro staveniště (dočesné/trvalé)
Není součástí řešení.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Není součástí řešení.

g) maximální produkovaní množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace
Není součástí řešení.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany
podle jiných právních předpisů
Stavba se nachází v Krkonošském národním parku.

B.7.

OCHRANA OBYVATELSTVA

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie odpadů
Není součástí řešení.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Vzhledem k charakteru stavebních prací se nepředpokládá výraznější omezení okolí.

Není součástí tohoto řešení.
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných předpisů
Není součástí řešení.
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Není součástí tohoto řešení.
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
Výstavba nevyžaduje žádná inženýrská opatření.
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Výstavba nevyžaduje žádné speciální podmínky.
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
Není součástí řešení.
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倀伀䐀䬀䰀䄀䐀一촀 䈀䔀吀伀一

紁䔀䰀䔀娀伀䈀䔀吀伀一伀嘀준 娀섀䬀䰀䄀䐀伀嘀준 倀䄀匀夀⸀ 倀䄀吀䬀夀
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BPA
47

BPA
48

KOORDINAČNÍ SITUACE
1:300

1

5

10 m

KOORDINAČNÍ SITUACE
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1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

Zádveří
Předsíň
Hala
Koupelna
Úklid
WC
Obývací pokoj
Herna
Jídelna
Kuchyně
Spíž
Pracovna/pokoj pro hosty
Koupelna+WC
Prádelna/domácí práce

A´

MÍSTNOST

VÝMĚRA [m2]
9.24
12.79
18.58
5.14
2.31
2.42
37.28
20.60
15.47
20.03
6.46
13.79
4.32
12.27

1.13

1.14

1.11

1.12

1.10

1.05

1.04
1.06

1.09

1.03

1.07

B´

1.02

1.08
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PŮDORYS 1. NP
1:100

1.01

A

B

ŘEZ PŘÍČNÝ B-B´
1:100
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STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÝ DETAIL
1:20

BPA
53

ENERGETICKÝ KONCEPT BUDOVY
TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV

䠀刀䄀一䤀䌀䔀 嘀夀吀섀倀ᨁ一준䠀伀 倀刀伀匀吀伀刀唀

倀渁䐀伀刀夀匀 ⸀倀倀

倀渁䐀伀刀夀匀 ㈀⸀一倀

倀渁䐀伀刀夀匀 ⸀一倀

倀刀渁䴀ᨁ刀一 匀伀唀ఁ䤀一䤀吀䔀䰀 倀刀伀匀吀唀倀唀 吀䔀倀䰀䄀

堁䔀娀 倀堁촀ఁ一 䈀ⴀ䈀됀

吀䔀倀䔀䰀一준 娀吀刀섀吀夀

态吀촀吀䔀䬀 伀䈀섀䰀䬀夀 䈀唀䐀伀嘀夀
Ⰰ㈀㌀

娀倀渁匀伀䈀 嘀ᨁ吀刀섀一촀 䄀 伀䐀䠀䄀䐀 倀伀吀堁䔀䈀夀 吀䔀倀䰀䄀 一䄀 嘀夀吀섀倀ᨁ一촀
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ENERGETICKÝ KONCEPT BUDOVY

䬀伀一䌀䔀倀吀 匀吀촀一ᨁ一촀 䄀 伀䌀䠀刀䄀一夀 倀刀伀吀䤀 䰀䔀吀一촀䴀唀 倀堁䔀䠀堁촀嘀섀一촀

倀伀䬀刀夀吀촀 䔀一䔀刀䜀䔀吀䤀䌀䬀 䌀䠀 倀伀吀堁䔀䈀 䈀唀䐀伀嘀夀 ⴀ 伀䐀䠀䄀䐀

㌀

㈀
㈀



䬀伀一䌀䔀倀吀 䔀一䔀刀䜀䔀吀䤀䌀䬀준䠀伀 匀夀匀吀준䴀唀 䈀唀䐀伀嘀夀 ⴀ 匀䌀䠀준䴀䄀

㌀

㌀

⸀ 䨀䤀䠀伀娀섀倀䄀䐀一촀 伀䬀一䄀 嘀 ⸀ 一倀 ⴀ 䰀䔀吀一촀 䐀䔀一
倀夁攀猀愀栀 猀琀夁攀挀栀礀 稀愀戀爀愀䠁甀樀攀 瀀夁攀栀夁瘀渀 漀戀礀琀渀ﴀ挀栀 瀀爀漀猀琀漀爀 瘀 氀攀琀渀挀栀 洀ᬁ猀挀挀栀

㈀⸀ 匀䔀嘀䔀刀一촀 伀䬀一䄀

㌀⸀ 娀섀倀䄀䐀一촀 䄀 嘀 䌀䠀伀䐀一촀 伀䬀一䄀Ⰰ 匀吀堁䔀态一촀 伀䬀一䄀

䈀攀稀 爀椀稀椀欀愀 瀀爀漀 氀攀琀渀 瀀夁攀栀夁瘀渀 ⴀ 戀攀稀 猀猀渀ᬁ渀

匀匀渀ᬁ渀 瀀漀栀礀戀氀椀瘀ﴀ洀椀 縁愀氀甀稀椀攀洀椀 猀 攀氀⸀ 瀀漀栀漀渀攀洀

⸀ 䨀䤀䠀伀娀섀倀䄀䐀一촀 伀䬀一䄀 嘀 ⸀ 一倀 ⴀ 娀䤀䴀一촀 䐀䔀一
倀夁攀猀愀栀 猀琀夁攀挀栀礀 甀洀漀縁䠁甀樀攀 瘀礀甀縁瘀愀琀 猀漀氀爀渀 稀椀猀欀礀 瘀 稀椀洀渀洀 漀戀搀漀戀
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1.
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NP

SCHÉMA VEDENÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH ROZVODŮ 1.NP_2.NP
1:100

2.

NP

-1. NP

SCHÉMA VEDENÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH ROZVODŮ - 1.NP
1:100
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1.

BPA
60

NP

SCHÉMA VODOVODU, KANALIZACE, VYTÁPĚNÍ 1.NP_2.NP
1:100

2.

NP

SCHÉMA VODOVODU, KANALIZACE, VYTÁPĚNÍ -1.NP
1:100
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