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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VERONIKA KOLÁŘOVÁ

PŘÍLOHA ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
1. Cílem bakalářské práce   je ověření schopností studenta navrhnout a profesionálně zpracovat projekt malé stavby na úrovni dokumentace 

ke stavebnímu povolení, resp. jednostupňového projektu. 
2. Tématem      bakalářské práce   je projekt: 

Rodinný dům na Barrandově
Předmětem návrhu je rodinný dům odpovídající obvyklým nárokům českých klientů - čtyřčlenné  rodiny se dvěma dětmi.  Rodina používá 
dva osobní automobily. Orientační velikost domu  je přibližně  1.000 až 1.100 m3 obestavěného prostoru (cena do 10 mil. Kč). 
Dům by měl splňovat požadavky na nízkou energetckou náročnost objektu – bude se jednat o budovu s téměř nulovou  spotřebou energie 
(platnost od 1.1.2020).

Orientační stavební program:

1. Vstupní prostory domu 
2. Komfortní obývací prostory 
3. Prostor pro přípravu jídel, jídelna
4. Ložnice rodičů
5. Samostatné ložnice pro dvě dět
6. Velikost a rozsah hygienického zázemí je na zvážení autora, pro ložnici rodičů doporučena samostatná koupelna
7. Místnost pro hosty
8. Specifická místnost dle zvážení autora  ( pracovna, knihovna se studovnou, tělocvična , posilovna, atelier, hudební salon, 

wellness, apod.)
9. Technická místnost
10. Garáž  pro dva osobní vozy
11. Sklad zahradního nábytku, nářadí, sekačky, prostor pro kola, případně altán, venkovní bazén

3. Rozsah práce:  
3.1. Návrh stavby (studie objektu)

 situace širších vztahů (1:2000 – 1:5000)
 idea návrhu - koncept - grafické znázornění 
 architektonická situace se základní rozvahou o využití pozemku (1:200) a s pohledem na střechu
 všechny půdorysy se zařízením místností, popisem a výměrami (1:100)
 2 řezy (1:100), prokazující výškové uspořádání stavby a její vztah ke konfiguraci pozemku, ev. k sousedním stavbám
 všechny pohledy (1:100), alespoň 2 musí ukázat kontext stavby s okolní zástavbou či terénní konfigurací
 prostorové zobrazení (z normálního horizontu, ideálně zákres do fotografie)
 prostorové zobrazení, dokumentující vztah mezi některým z hlavních vnitřních prostor a pozemkem (zahradou)

3.2. Vybrané část projektu v úrovni DSP (DPS)

Průvodní a souhrnná technická zpráva ve struktuře dle Příl. č.4 či 5 Vyhl. 62/2013 Sb. (O dokumentaci staveb) dle zadání. Ve zprávě
budou zohledněny m.j. vyhl. MMR 268/2009 (OTP) a MMR 398/2009 (OTP BBUS), v  případě parcely v Praze rovněž Pražské stavební
předpisy. Zpráva bude popisovat část, které student řeší, ostatní kapitoly budou pouze nadepsány.

Koordinační  situace -  hranice a čísla parcel,  odstupy, rozměry,  výškové kóty,  napojení  na sítě (vyznačit  napojovací  body, oddělit
přípojky a vnitřní instalace), napojení na komunikace, zpevněné plochy, ostatní objekty (retenční nádrže, vsakovací objekty, venkovní
část tepelných čerpadel,…), stávající a navržená zeleň, oplocení, vztah základní výškové kóty (±0) k nadmořské výšce...

Půdorys jednoho základního podlaží (1:100 – 1:50) s detailem jednostupňového projektu

1 Řez (1:100 – 1:50) s detailem jednostupňového projektu

Stavebně – architektonický detail  – výřez pohledu a svislý řez průčelím ve stejném místě, v  měř. cca 1:20. Pohled zachytí konkrétní
materiály, jejich barevnost, strukturu a rozměry, včetně oplechování, prvků zábradlí, skutečných profilů oken a dveří atd. Řez musí
zobrazit kontakt stavby s terénem v místě výstupu z interiéru, řešení parapetů a nadpraží, uložení stropů, atku či okraj konstrukce
střechy, ev. i řešení balkonu či terasy, vše s ohledem na vedení izolací, oplechování, průběh obkladových prvků, provětrávání fasády,
řešení kotvení zábradlí atd..

Energetcký koncept budovy, zpracovaný dle přílohy zadání a dle vzoru přílohy zadání.

3.3. Ostatní povinné část projektu:

Konstrukční schéma (1:200) s vyznačením svislých nosných konstrukcí, pnutí stropních desek a konzolí a s konceptem založení stavby.
Schéma lze zpracovat i formou axonometrie, případně „od ruky“.

Profese: Projekt profesí není součástí BPA. Student musí přesto prokázat jasný koncept a představu o řešení technického vybavení v
návrhu RD. To dokládá jeho popisem v souhrnné technické zprávě a zakreslením stavebních úprav pro technologie. Kromě povinné
koordinační situace požadujeme ve výkresové část zaznamenat např.: umístění hlavního rozvaděče; vertkální šachty pro vedení ZTI;
šachty, důležité prostupy a podhledy pro vedení VZT, umístění VZT jednotky (jednotek), případně klimatzace; volbu a umístění zdroje
tepla,  nadimenzování  prostoru  technické  místnost,  případně  umístění  kotle  a  řešení  odkouření;  ve  výkresové  část stavby
schematcky znázornit i koncové prvky vytápění a VZT, které mají vliv na prostorové řešení interiéru (např. otopná tělesa, podlahové
registry nebo fancoily, vetší výustky/mřížky VZT). Nekreslí se: rozvody elektro, ZTI, VZT, plynu aj.; koncové prvky elektro, ZTI, VZT, jako
např. vypínače, svítdla, zásuvky, vodovodní baterie, odpady apod.; technologie bazénů a jezírek (kreslí se pouze prostory pro tyto
technologie na základě znalost jejího konceptu).  Kreslí se:  schematcky pouze technologie, které souvisejí s návrhem prostorového
řešení domu, tedy např. vodní prvky, akvária, podsvícené stěny nebo příčky, záměrně viditelné technologické prvky nebo rozvody,
komíny, střešní a fasádní výústky, výtahy, plošiny, vestavěná zeleň, skleníky, zimní zahrady apod.

Řešení techniky prostředí staveb budou slovně popsána v příslušných částech Zprávy (viz. 3.2. této informace).01 |
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ANOTACE

Zadáním bakalářské práce bylo zpracování architektonické studie, včetně vybraných částí dokumentace v úrovni DSP pro projekt rodinného 
domu. Pro rodinný dům byla vybrána atraktivní parcela na Barrandově, tyčící se nad Barrandovskými terasami.

Stávající zastavba jsou především původní funkcionalistické vily. V místě navrhovaného rodinného domu jsou krásné výhledy směrem na 
Pražský Semmering, na Prokopské údolí a také na samotné centrum Prahy. Tyto aspekty nejvíce ovlivnily návrh domu. Návrh ctí čistotu tvaru, 
jednoduchost, funkčnost a naplno využívá výhledů, které pozemek nabízí.

Umístění navrhovaného domu bylo ovlivněno jak tvarem pozemku, tak orientací parcely ke světovým stranám. Hmota je rozdělena do tří výš-
kově odlišných kvádrů, které nabízejí zajímavé a rozmanité možnosti využívání prostor. Stavba je důmyslně rozčleněna do pomyslných křídel, 
které oddělují denní část od soukromé noční. Zahrada, která obklopuje dům, nabízí různé využití, jak k relaxaci, tak k rodinným aktivitám.

ANNOTATION

The purpose of this Bachelor‘s project was to develop an architerctural study for a family house including selected parts of a documentation 
for a building construction. An attractive parcel was selected for this project, which is situated in the Barrandov district and hovers directly 
above the Barrandov terraces.

Existing villas in this area are constructed in a genuine functionalistic building style. The land offers attractive views towards the „Prokopské 
údolí“, the viaduct „Pražský Semmering“ and the sole centre of Prague. These aspects greatly affected the draft of the project. The draft re-
spects basic shapes, simplicity, functionality a fully takes advantage of the views offered by the land.

Picking a specific location for the house was influenced not only by the shape of the parcel, but also by the orientation towards the cardinal 
points. The mass is divided into three objets with different heigths, which offer interesting and diverse options for usage of the space. The 
building is also ingeniously divided into wings, which separarate parts of the house used during the day from private spaces.  The garden 
surrounding the house can be utilized both for family gatherings and relaxing.

| 02
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 Rodinný dům je navrhnut na parcele, která se nachází na severním ostrohu barrandovského kopce. 

Pozemek je velice atraktivní a disponuje nádhernými výhledy, které jsou zhodnoceny v samotném návrhu. 

Historie Barrandovské čtvrti se začala psát až ve 20. letech 20. století. O vznik této mladé časti Prahy se 

zasadil Ing. Václav Havel, otec pozdějšího prezidenta Václava Havla. Původní nápad byl vybudovat moderní 

funkční zahradní čtvrť. Původně území, které čítalo cca 55 ha, neslo název Habrová. Toto jméno ale dostatečně 

nepodtrhovalo exklusivitu místa a proto vznikl název Barrandov, podle slavného francouzského vědce Joachima 

Barranda. Hlavní architekt barrandovské výstavby byl Max Urban, který však své návrhy stále konzultoval 

s Václavem Havlem. Během výstavby barrandovských vil zahájily svou činnost i Barrandovské Terasy, 

tehdy nejmodernější restaurace v Československu. V roce 1930 se začaly budovat známé filmové ateliéry.

 Parcela je situována v atraktivním přírodním prostředí Barrandovského masivu v sousedství 

Barrandovských teras. Příjezd na parcelu je z jihu z ulice Skalní na Praze 5. Pozemek nabízí výhledy na 

Prokopské a Dalejské údolí, na Pražský Semmering a na samotné centrum Prahy. Tvar řešeného území je 

velice výrazný a inspiroval půdorysnou formu domu. Orientace ke světovým stranám ovlivnila dispoziční 

řešení a umístění objektu na pozemku. Pozemek je víceméně rovinný, jen východní cíp je svažitý a proto 

je v tomto místě navržena zahradní úprava formou skalky. Stávající stromy jsou ponechány, keřový porost 

bude vykácen a vysazen nový v podobě Cypřišků a Zimostrázů. Navržena je také výsadba nových stromů, 

a to Javoru stříbrného a Cypřiše stálezeleného. Do severní části zahrady je plánován hloubkový vrt pro 

tepelné čerpadlo. Napojení na veřejné inženýrské sítě se odehrává v jižní části pozemku u příjezdové rampy.

03 | Časopisová zkratka
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 Hmotu návrhu tvoří tři výškově rozdílné kvádry, které svým vzájemným 

uspořádáním sledují tvar pozemku. Forma domu postupně graduje a tím ctí i výškový 

řád území.  Vzrustající kvádry umožnují bazilikální osvětlení východním sluncem.

  Pro zachování co největší části zahrady k rekreaci je navržena zčásti zapuštěná garáž 

pro dvě auta,  která využívá již stávající příjezd. Navrhovaná příjezdová rampa ke garáži je lemována 

betonovým chodníčkem, který vede k hlavnímu vstupu domu jež je umístěn do středového bloku. 

 Výšková úroveň střední části je vyvýšená vůči zbylým dvoum. Nachází se zde prostorná předsíň, 

technická místnost, wc, šatna, spíž a schodiště z garáže. Předsíň ústí do haly, která nabízí výhled na protejší 

udolí a slouží jako srdce domu, které je propojeno schodišti se zbylými části budovy. Denní a noční část 

je důmyslně rozdělena do dvou křídel, která navazují na halu. V pravém křídle se nachází dětské pokoje, 

koupelna, ložnice rodiču a koupelna využívaná ložnicí rodičů. tyto pokoje spojuje chodba, ve které obyvatelé 

mají opět výhled tentokrát na Pražský Semmering a na Prokopské údolí. Levé křídlo je tvořeno jedním velkým 

prostorem, který je zčásti otevřený přes dvě podlaží. Najdeme zde kuchyň se snídaňovým pultem, jídelnu a 

obývací prostor. Celému místu dominuje pruhledový krb a výhled Dívčí hrady a na Děvín . V tomto nejvyšším 

kvádru je navrhnut ochoz, na kterém nalezneme pracovnu a hostinský pokoj s koupelnou, který je oddělený 

od zbylého volného prostoru. Tato část domu je velice vzdušná a nabízí obyvatelům příjemné prostředí.

  Dům má ze všech pokojů přístup na zahradu. U dětských pokojů a ložnice rodičů je 

navrhnuto zápraží, které je stíněno pohyblivými lamelamy a je chráněno střechou. Z ložnice je také 

přístup na soukromou terasu s vířivou vanou. Terasa je propojena nášlapnými kameny se zahradním 

altánem. Z prostor obývacího pokoje a jídelny je přístup na terasu s venkovním posezením. Do této části 

zahrady je umístěn i zapuštěný bazén a zahradní domek sloužící jako zázemí k bazénu a dalším aktivitám. 

  

Pro nosné konstrukce byl vybrán sendvičový systém Velox, který funguje na principu ztraceného 

bednění formou  štěpkocementových nebo OSB desek. Tento systém byl zvolen pro svou 

variabilitu a pro tepelné vlastnosti, na které byl kladen důraz. Vodorovné konstrukce jsou 

uvažovány jako železobetonové monolitické. Střecha je plochá s ohledem na okolní zástavbu.

| 04Časopisová zkratka
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Řešený pozemek

Přírodní památka
Pod školou

Barrandova skála

Vl
ta

va

Pražský Semmering

Děvín
Prokopské údolí

Sídliště Barrandov

Braník

Hodkovičky

Nové Město

Vyšehrad

Kavčí hory

Severozápadní viadukt

Filmové ateliéry Barrandov

NPP Barrandovské skály

Barrandovské terasy

| 06M 1:5000Situace širších vztahů
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07 |

Pudorysný tvar byl ovlivněn tvarem pozemku a umístění parcely vzhledem ke světo-
vým stranám.  Dominantní byly tři osy, které navržený tvar sleduje.

Stávající zástavba je tvořena především prvorepublikovymi funkcionalistickými vilami. Tento 
aspek je respektován tvarem a výškou navrhovaného objektu.

Další dominantou místa je skalní útes, na kterém je dům navrhován. Tento přírodní 
úkaz je inspirací pro výškové uspořádání hmoty.

Parcela má velice atraktivní výhledy jak na severní stranu tak na východní. Z toho důvodu je na 
severní fasádu navrženo velkoplosne pevné zasklení. Výškové uspořádání hmoty umožňuje bazili-
kalní osvětlení východním sluncem.

Idea návrhu
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Vířivá vana

Zapuštěný bazén

Rodinný dům

Javor stříbrný

Cypřiš stálezelený

Zimostráz obecný

Skalka

Nášlapné kameny

Zahradní altán

Skalka

Zimostráz obecný

Zemní bodová svítidla

Skleněné tabule
z tvrzeného skla

Betonový plot

Vjezdová brána dvoukřídlá
(automatické otevírání)Domovní odpad

+Elektroměr

Vstup

Terasová prkna

Terasová prkna

Zahradní domek

| 08M 1:250
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Půdorys 1.PP

Půdorys 2.NP
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ROSTLÁ ZEMINA

TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA

NOSNÁ KONSTRUKCE

11 |

Rozvinutý řez A-A‘
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ROSTLÁ ZEMINA

TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA

NOSNÁ KONSTRUKCE
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Řez C-C‘



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VERONIKA KOLÁŘOVÁ

13 |

Severní pohled
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Východní pohled
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Západní pohled
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KONSTRUKČNÍ ČÁST
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A       PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikann údkje

A.1.1. Údkje o stkvbě

a)název stavby: rodinný dům na Barrandově

novostavba objektu

b) místo stavby: dotčené pozemky v katastrálním území

• parcela č. 664 a 665

c) předmět dokumentace: projektová dokumentace pro vydání 

stavebního povolení

A.1.2. Údkje o žkdkteli

investor: Veronika Kolářová

IČ.:

A.1.3. Údkje o zprkcovkteli doiumentkce

vedoucí projektant a autor řešení: Veronika Kolářová

tel.: +420 737 282 756

vendy@kolarovi.cz

A.2 Seznkm vstupnnch podilkdů

· zadání bakalářské práce
· kopie katastrální mapy
·     územně plánovací podklady
·     stávající sítě technické infrastruktury
· koncept návrhu řešení ve variantách s ověřením realizovatelnosti díla s ohledem na   úze-

mí a kapacity zadání 
· vlastní průzkum území
· fotodokumentace stávajícího stavu
· stavební zákon a příslušné normy a předpisy

A.3 Údkje o územn

a) rozsah řešeného území

Pozemek je č.  664 a 665,  nivelita  terénu je vztažena v zaměření  na systém Balt  p.v.  Uvažuje se se
vztažným bodem ±0 .000 = 255,42 m.n.m. umístěným na čisté podlaze přízemí objektu. Na pozemku
se  nachází  vzrostlá  zeleň,  která  bude  posouzena  v  rámci  inventarizace  zeleně  a  řešena  zahradním
architektem.

b) dosavadní využití a zastavěnosti

c)  údaje  o  ochraně  území  podle  jiných  právních  předpisů  (památková  rezervace,
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Parcela katastru nemovitostí (parcelní číslo: 665,664): Zahrada, Zastavěná plocha a nádvoří.
Na parcelu se vztahuje způsob ochrany nemovitosti v rámci památkové zóny. Parcela nemá evidované
BPEJ. Nejsou evidována žádná omezení. 

d) Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry řešeného území se nemění. Funkce zůstává nezměněná, rozsah odvodňované
plochy není zvětšen.

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Objekt  RD  se  nachází  v  lokalitě  řešené  územním  plánem  HL.m.  Prahy  a  obecně  závaznou
vyhláškou.

Z výše uvedené platné územně plánovací dokumentace vyplývá podmínky které návrh splňuje a
respektuje.  Funkce ploch a objektu je bydlení  v rodinném domě, stávající  vjezd a vstup na pozemek
zůstávají na původním místě.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Řešení stavby RD nemění způsob a funkci užívání území. Obecné požadavky na využití území se
nemění.
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Návrh stavebních úprav vychází ze zadání investora a ze vstupních podmínek příslušných DOSS. V
této fázi projektu pro stavební řízení je možné defnovat, že všechny dostupné vznesené požadavky byly
splněny  a  jsou  zapracovány  do  projektové  dokumentace.  Dokumenty  se  stanovisky,  závaznými
stanovisky  a  vyjádřeními  DOSS  jsou  předkládány  v  rámci  žádosti  o  vydání  stavebního  povolení  v
samostatné příloze k žádosti – řeší investor.

h) Seznam vyjímek a úlevových řešení

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investice

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Parcelní číslo druh Vlastník Adresa

p,č.1631 Ostatní plocha Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

p,č.1632 Ostatní plocha Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

p,č.1633 Ostatní plocha Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

p,č.1639 Ostatní plocha Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

p,č.666/2 Ostatní plocha Exnerová Vanda Opatovická 1661/2, Nové Město, 11000 Praha 1 

p,č.668 Zastavěná 
plocha a 
nádvoří

Gregorová Marta, Ing. Skalní 173/19, Hlubočepy, 15200 Praha 5 

p,č.669 Zahrada Gregorová Marta, Ing. Skalní 173/19, Hlubočepy, 15200 Praha 5 

A.4 Údkje o stkvbě
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu.

b) Účel užívání stavby
Navrhovaný rodinný dům bude využíván k trvalému rodinnému bydlení.

c) Travalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalého charakteru.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, apod.)
Na  parcelu  se  vztahuje  způsob  ochrany  nemovitosti  v  rámci  památkové  zóny.  Parcela  nemá

evidované BPEJ. Nejsou evidována žádná omezení. 

e) Ú  daje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků  
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Obecné požadavky na výstavbu byly respektovány jak při umísťování stavby a jejím začleňování
do území, kdy byla respektována omezení vyplývající z právních předpisů chránících životní prostředí a

předpokládaný  rozvoj  území,  vyjádřený  v  územně  plánovací  dokumentaci,  popřípadě  v  územně
plánovacích  podkladech.  Umístění  stavby  odpovídá  urbanistickému  a  architektonickému  charakteru
prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení. Umístěním stavby a jejím následným provozem
nebude  nad  přípustnou  míru  obtěžováno  okolí,  ani  ohrožována  bezpečnost  a  plynulost  provozu  na
přilehlých pozemních komunikacích.

f)  Údaje  o  splnění  požadavků  dotčených  orgánů  a  požadavků  vyplývajících  z  jiných
právních předpisů,

Tvarové a prostorové uspořádání novostavby splňuje vyhlášku obce Praha.

g) Seznam vyjímek a úlevových řešení

Výjimky a úlevová řešení nejsou nutná.

h)  Navrhované  kapacity  stavby  (zastavěná  plocha,  obestavěný  prostor,  užitná  plocha,
počet funkčních jednotek a jejich vlastnosti, počet uživatelů apod.)

• počet funkčních jednotek: 1 byt
• celková plocha řešeného pozemku včetně RD: 1822 m2

• zastavěná plocha – objekt RD:          206,26 m2

• užitná plocha RD:
- suterén             53,44 m2

- 1.NP           233,99m2

- 2.NP        36,39m2

• počet garážových stání:    2
• celkový počet stání na pozemku:    4

i)  Základní  bilance stavby (potřeby a spotřeby médií  a hmot, hospodaření  s dešťovou
vodou,  celkové  produktované  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí,  třída  energetické
náročnosti budov apod.)

Dešťová voda bude částečně schraňována v nádobě k tomu určené a využívána pro potřeby
zahrady. Přebytek bude odveden do vsaků.

Odpady  budou  shromažďovány  v  odpadních  nádobách  umístěných  na  pozemku  stavebníka.
Budou pravidelně vyváženy (nejméně 1× týdně) na nejbližší řízenou skládku komunálního odpadu. Dále
bude využito možnosti  separaci odpadů do obecních kontejnerů na separovaný odpad (plasty, papír a
sklo).

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavebník  předpokládá  výstavbu  začít  provádět  ve  druhé  polovině  roku  2020  po  vydání
stavebního povolení a po výběru generálního dodavatele stavby. Ukončení stavby je předpokládané do
konce roku 2021.
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A.5 Členěnn stkvby nk objeity k techniciá k technologiciá zkřnzenn

Případné členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení bude specifkováno při
zpracování dalšího stupně PD.
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B     SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis územn stkvby

a) C  harakteristika území a stavebního pozemku  

Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Hlupočepy. Řešené území zahrnuje parcelu č.
664 a 665. Pozemek má výměru 1822 m2. Dříve byla na parcele umístěna vila, nyní je pozemek prázdný
a určen k zastavení.  Řešené území je přístupné z  jihu z obslužné komunikace a ohraničen ostatními
pozemky a skalním převisem

b)   výaet k závěry provedených průziumů  

Pro navrhovaný objekt nebyl proveden žádný geologický průzkum. Uvažuje se se zakládáním v
rostlé zemině.

c)   Stávkjncn ochrknná k bezpeanostnn pásmk  

Navrhovaná stavba se nachází v zóně památkové ochrany.

d) P  olohk vzhledem i záplkvovému územn, poddolovknému územn kpod.  

Území, na kterém bude stavba realizována, není poddolované, ani namáhané sesuvy půdy nebo
seismickou činností. Lokalita není namáhaná záplavami. Jedná se o stabilizované území.

e) V  liv  stkvby nk oiolnn  stkvby k pozemiy,  ochrknk oioln,  vliv  stkvby nk odtoiové  
poměry v     územn  

           Stavba nemá vliv na okolní pozemky.  

f) P  ožkdkviy nk ksknkce, demolice, iácenn dřevin  

V rámci  navrhované stavby nevznikají  požadavky na bourací  práce.  Budou odstraněny určené
dřeviny a keřový porost.    

g) P  ožkdkviy nk mkximálnn  doaksné k trvklé zábory zemědělsiého půdnnho fondu  
nebo pozemiů uraených i plněnn funice lesk

Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu jsou, část pozemku spadá pod ochranu ZPF.
Bude potřeba provést vynětí určené části pozemku ze ZPF. Požadavky na zábory pozemků určených k
plnění funkce lesa nevznikají.

h) Ú  zemně technicié podmnniy - zejménk možnost nkpojenn nk stávkjncn doprkvnn k  
techniciou infrkstruituru, možnost bezbkriérového přnstupu i nkvrhovkné stkvbě

Navrhovaný objekt se napojí na již stávající přípojky technické infrastruktury. Jedná se o kana-
lizační, vodní a elektrickou přípojku. Na pozemku bude vyhloubena nádrž na dešťovou vodu a vrt pro
tepelné čerpadlo země-voda. Plynovodní přípojka není v objektu navržena.

i) V  ěcné k aksové vkzby stkvby, podmiňujncn, vyvolkné, souvisejncn investice  

V rámci stavby nevznikají nároky na podmiňující, vyvolané a související investice. Pro stavbu bude
v rámci ZOV potřeba na dobu určitou vyčlenit minimální plochu v rámci staveniště místo pro naložení a
vyložení  stavebního  materiálu.  Vybraný  dodavatel  projedná  v rámci  svých  ZOV  rozsah  záborů  pro
zařízení staveniště, dopravně technické opatření s určením vedení obslužných tras a organizaci dopravy
s příslušnými DOSS, DI a Policií ČR, a to před započetím realizace stavby a stavebních úprav.

B.2   Celiový popis stkvby 

B.2.1  Záilkdnn chkrkiteristiik stkvby k jejnho užnvánn 

k) Nová stkvbk nebo změnk doionaené stkvby; u změny stkvby údkje o jejich sou-
aksném stkvu, závěry stkvebně techniciého, přnpkdně stkvebně historiciého prů-
ziumu k výslediy stkticiého posouzenn nosných ionstruicn

Jedná se o novou stavbu.

b) Úael užnvánn stkvby

            Účelem stavby je rodinné bydlení. V návrhu se počítá s bytovou jednotkou pro čtyři osoby.

c) Trvklá nebo doaksná stkvbk

Jedná se o stavbu trvalou.

d) Informkce o vydkných rozhodnutnch o povolenn výjimiy z techniciých požkdkv-
iů nk stkvby k techniciých požkdkviů zkbezpeaujncnch bezbkriérové užnvánn stkvby

            V daném návrhu není požadováno bezbariérové užívání. V případě nutnosti je možné doplnit
schodiště výtahem či zvedací plošinou.

e) Informkce o tom, zdk k v jkiých aástech doiumentkce jsou zohledněny podmnniy 
závkzných stknovisei dotaených orgánů

            Návrh stavby respektuje všechny požadavky příslušných DOSS, podmínky stanovené v nor-
mách, OTP, v platné legislativě, ve stavebním zákonu a v prováděcích vyhláškách.  

f) Ochrknk stkvby podle jiných právnnch předpisů
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g) Nkvrhovkné pkrkmetry stkvby - zkstkvěná plochk, obestkvěný prostor, užitná 
plochk k předpoiládkné ikpkcity provozu k výroby, poaet funiannch jednotei k 
jejich veliiosti, kpod.

          

• počet funkčních jednotek: 1 byt
• celková plocha řešeného pozemku včetně RD: 1822 m2

• zastavěná plocha – objekt RD:          206,26 m2

• užitná plocha RD:
- suterén             53,44 m2

- 1.NP           233,99m2

- 2.NP        36,39m2

• počet garážových stání:    2
• celkový počet stání na pozemku:    4

h) Záilkdnn bilknce stkvby - potřeby k spotřeby médin k hmot, hospodkřenn s deš-
ťovou vodou, celiové produiovkné množstvn k druhy odpkdů k emisn kpod.

❖ odpady   

odpady z výstavby

            Při výstavbě RD budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu obdobných objek -
tů. Přesný výčet odpadů a stanovení produkovaného množství nebylo v současné fázi přípravy zámě-
ru provedeno. Na základě zkušeností s obdobnými záměry lze očekávat především vznik odpadů ze
skupiny „17 Stavební a demoliční odpady“, případně dalších druhů odpadů. 
            Přesný výčet odpadů, které budou vznikat během výstavby a vyčíslení množství bude prove -
deno v následujících stupních projektové přípravy. Přesné vyčíslení produkce jednotlivých druhů od-
padů během výstavby a stanovení konkrétního způsobu odstranění nebo využití provede dodavatel
stavby.  S jejich  dalším  využitím  nebo  odstraňováním  nebudou,  v případě  dodržování  předpisů,
problémy.  Na  dodavateli  stavby  bude  požadováno,  aby  co  největší  množství  odpadů  bylo
recyklováno a využito jako druhotná surovina v rámci posuzované stavby. 

odpady z     provozu  

           Během provozu RD bude vznikat převážně běžný komunální odpad, který bude soustředěn do
odpadní nádoby na vyčleněném místě na pozemku investora. 
            Odvoz odpadu bude zajištěn specializovanou frmamou (s oprávněním ke sběru a  výkupu od-
padu). 

❖ odpadní vody  
           Při výstavbě objektu RD budou vznikat splaškové odpadní vody v  sociálním zařízení staveniště.
Jejich zneškodňování musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb. Množství vznikajících
odpadních vod během výstavby nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit. Jiné odpadní vody ve
smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách během výstavby vznikat nebudou. Splaškové vody budou
novou přípojkou sváděny do veřejné kanalizace.   
           Srážkové svody budou odváděny gravitačně ležatým svodným potrubím mimo objekt do re-
tenční nádrže a do vsakovacího podzemního tělesa. 

i) Záilkdnn předpoilkdy výstkvby - aksové údkje o reklizkci stkvby, aleněnn nk etkpy

           Investor předpokládá provádět realizaci stavby v roce 2019 - 2020 se zahájením stavby po
vydání stavebního povolení a po výběru dodavatele stavby. Stavba bude prováděna v jedné etapě. 

j) Orientkann náilkdy stkvby

            Ve stupni DPS pro realizaci stavby bude vypracován položkový rozpočet. 

B.2.2  Celiové urbknisticié k krchiteitonicié řešenn 

k) Urbknismus – územnn regulkce, iompozice prostorového řešenn

            Výstavba rodinného domu je plánována v již existující zástavbě. Stavba z urbanistického hle-
diska neovlivňuje své okolí.

b) Architeitonicié řešenn

            Objekt je tvořen třemi základními hmotami ve tvaru kvádrů. Dům je dvoupodlažní a z napůl
zapuštěnou garáží. V rámci výstavby rodinného domu proběhne i úprava zeleně na pozemku, zbu-
dování zapuštěného bazénu a malé terénní úpravy.

B.2.3  Dispoziann, technologicié k provoznn řešenn

Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. V podzemním podlaží se nachází dvojga-
ráž pro dva osobní  automobily  a místo pro umístění  technologického zařízení  a skladování  tech-
nických věcí.  První  nadzemní podlaží  je členěno na denní  a noční  zónu.  Noční  zóna je umístěna v
jednom křídle domu napravo od vstupu a nachází se zde ložnice rodičů se soukromou koupelnou a
dva dětské pokoje, které mají společnou koupelnu. Levé křídlo je tvořeno jedním otevřeným prosto-
rem, kde je umístěn obývací pokoj, jídelna a kuchyňský kout. Prostor opticky dělí průhledový krb.
Nad kuchyňským koutem a jídelnou je navrhnuto druhé nadzemní podlaží, které je částečně otevřené
a tvoří s prvním nadzemním podlažím otevřený prostor. Ve druhém NP se nachází hostinský pokoj s
vlastní koupelnou a v otevřené části je umístěna pracovna.

B.2.4  Bezbkriérové užnvánn stkvby 

V daném návrhu není požadováno bezbariérové užívání stavby. V případě nutnosti je možné
zbudovat výtah, či zvedací plošinu pro překonání výškových rozdílů. Cely dům je navrhován jako bez-
prahový.

B.2.5  Bezpeanost při užnvánn stkvby

Jedná se o soukromý objekt, bez nároků na vstupy a bez manipulace s nebezpečnými látkami.
Technická zařízení (prvky TZB a vytápění) budou udržovány v provozně řádném stavu. Zařízení bude
kontrolovat specializovaná externí  frma. Na řádné provádění provozních revizí  bude dohlížet vlastník
objektu.
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B.2.6   Záilkdnn techniciý popis stkveb

k  )   Stkvebnn řešenn  

Stavba bude provedena v jedné etapě. Případná nutnost rozdělení  do jednotlivých etap nebo
změna rozdělení na dílčí etapy vyplyne při dalším zpracováním PD. Jako základové konstrukce pod ne-
podsklepené objekty jsou navrženy pasy. Podzemní část objektu je založena, jako bílá vana. Nosné svislé
konstrukce tvoří systémové stěny Velox. Střešní konstrukce tvoří monolitické ŽB desky a tepelně izo-
lační vrstva.

b) Konstruiann k mkteriálové řešenn

Hrubá stavba se skládá ze systémového sendvičového systému Velox v tloušce 470mm a ze že-
lezobetonu. Kontaktní zateplovací plášť je řešen v rámci systému Velox v tl. 200 mm EPS. Fasáda se 
skládá buď z betonové stěrky, dřevěného roštu a následného dřevěného pobití a nebo ze systémového 
roštu a plechové kazetové fasády.

Zemní práce
Výkopy budou provedeny pro základy nosných zdí, pro bílou vanu a pro připojení médií.

Základové konstrukce
Posuzovaný objekt je zakládán na základových pasech. Zapuštěná část objektu je zakládána jako tzv. Bílá
vana.

Izolace proti vodě
Objekt je zařazen do první geotechnické kategorie. Předpokládá se, že spodní voda neovlivňuje zaklá -
dání. Ochranu proti zemní vlhkosti tvoří asfaltový pás typu S v celé délce v jedné vrstvě, který je spojitě
tažen mezi železobetonovou deskou a tepelnou izolací.

Svislé nosné konstrukce
Obvodové svislé nosné konstrukce jsou tvořeny systémem sendvičového typu Velox s tep. Izolací EPS
tl.  200mm.  Vnitřní  nosné  konstrukce  jsou  tvořeny  také  systémem  Velox,  bez  tepelné  izolace.  Ve
střední části domu je navrhnut železobetonový sloup.

Svislé nenosné konstrukce
Vnitřní svislé nenosné konstrukce jsou zděné příčky z tvárnic Ytong Klasic P2-500
Vodorovné nosné konstrukce
Stropní desky jsou navrženy jako železobetonové monolitické v tloušťce 220mm. Jsou navrženy nosné
překlady, přesná dimenze prvků viz specifkace v jednotlivých profesních částech PD.

Střecha
Střecha je navrhována plochá se spádem min. 3%. Nosnou kci tvoří železobetonová deska, dále je navr-
žena parotěsná vrstva tvořena z modifkovaného pásu Glastek 40 Special mineral.  Spádovou vrstvu
tvoří spádové klíny ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 (min. Tloušťka 30mm). Izolační
vrstva je navržena v tloušťce 200mm z EPS 100. Následuje separační vrstva Filtek 300 a hydroizolační
vrstva Dekplan 77. Na hydroizolační vrstvu bude položena ochranná vrstva Filtek 500 a naposledy zátě-
žová vrstva z praného říčního kameniva frakce 16-32.

Venkovní terasa
Venkovní terasa je tvořena terasovými prkny ze sibiřského modřínu kladenými na trámkový rošt. Profl
trámků je 40x60mm. Osová vzdálenost trámků je předepsána výrobcem.

Schodiště
Schodiště ze suterénu do 1.NP je monolitické betonové. Schodiště z 1.NP do 2.NP je ocelové s dřevěný-
mi schodnicemi. Schodiště mezi halou a ostatními prostory jsou železobetonové monolitické.

Úpravy povrchů
Obvodové stěny jsou omítnuty se síťovinou pro exteriéry a následně je nanášena betonová stěrka tl min
1,5mm. Veškeré vnitřní omítky jsou navrženy jako štukové. SDK konstrukce budou opatřeny nátěrem.

Výplně otvorů
Výplně otvorů mezi exteriérem a interiérem budou atypické a budou řešeny přímo s dodavatelem. Sou-
činitel prostupu tepla bude max 1,10  W/(m2∙K). Bližší specifkace není součástí projektu. Interiérové
dveře budou od frmy Porta. Bližší specifkace také není součástí projektu.

Klempířské práce
Přesná specifkace klempířských prvků není součástí projektu. Oplechování bude z titanzinku v barvě
antracit.

Dlažby a obklady
Přesná specifkace výrobků není součástí projektu. Keramické obklady jsou navrženy v koupelnách a wc
do výše SDK podhledu.

Venkovní zpevněné plochy
Jsou navrženy dvě terasy (viz výše)  a nájezdová plocha ke garáži a přístupová rampa k samotnému
domu.  Přístupové rampy jsou navrženy z betonu. Na zahradě jsou navrhnuty nášlapné kameny, které
budou srovnány s trávníkem.

Oplocení
Oplocení bude řešeno z betonových tvárnic.

c) Mechkniciá odolnost k stkbilitk

Statický posudek nebyl součástí projektu. Tloušťka nosných konstrukcí byla navržena na zá-
kladě empírie.

B.2.7  Záilkdnn popis techniciých k technologiciých zkřnzenn 

Elektroinstalace

Elektroinstalace je řešena rozvodnou soustavou NN 3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C, bez požadavku na
zvýšenou spolehlivost dodávky elektrické energie a bez zvláštního náhradního zdroje. Hlavní elek-
troměr je umístěn na veřejně přístupném místě,ve sloupku v oplocení. Domovní elektroměr je 
umístěn v technické místnosti v 1.NP.
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Větrání

Větrání je navrženo jako nucené se zpětným získáváním tepla. VZT jednotka je umístěna v technické 
místnosti ve 2.PP.

Vytápění

Topný systém bude teplovodní, uzavřený s nuceným oběhem, členěný do dvou okruhů.  Zdrojem
tepla pro vytápění a přípravu TUV bude tepelné čerpadlo země/voda.  4Erpadlo bude napojeno na
kombinovaný zásobník, který zajistí el. Dohřev.  Vytápení je řešeno kombinací podlahového vytápení
a konvektorovými tělesy umístěnými v podlaze. Prostor garáže a technické místnosti bude pouze
temperován.

Vodovod

Potrubí  jsou provedena jako plastová a jsou opatřena izolací.  Pro přípravu TV se užívá  nepřímo
ohřívaný zásobník TV ohřevem tepelným čerpadlem. TV je provedena s cirkulací s časovým spínáním
čerpadla.

Kanalizace

Kanalizace bude provedena z plastových trub pro ležatou a svislou kanalizaci. Vnitřní kanalizace se
napojuje na již stávající kanalizační přípojku.

B.2.8  Záskdy požárně bezpeanostnnho řešenn

Požárně bezpečnostní řešení není součástí projektu. Požární odolnost jednotlivých dělících kon-
strukcí určují příslušné normy. V případě, že vzduchotechnika překročí limitní průřez, bude muset být
navrhnuta požární klapka.

B.2.9  Úspork energie k tepelná ochrknk
Zevrubné posouzení  Energetické bilance budovy nebyla  součástí  projektu.  Vypracováno bylo

pouze posouzení domu pomocí obálkové metody. Při návrhu konstrukcí je postupováno v souladu s pří -
slušnými normami pro navrhování tepelné techniky.  Navrhovaná budova spadá do skupiny B-úsporná. 

        

B.2.10  Hygienicié požkdkviy nk stkvby, požkdkviy nk prkcovnn k iomu-
nálnn prostředn 

Návrh je vypracován v souladu s příslušnými normami na vnitřní prostředí budov.

B.2.11 záskdy ochrkny stkvby před negktivnnmi úainiy vnějšnho prostředn

k) Ochrknk před proniiánnm rkdonu z     podložn  

            Na základě výsledku radonového průzkumu bude provedeno opatření proti pronikání radonu
z podloží do objektu zároveň s hydroizolací proti pronikání zemní vlhkosti do nadzemních konstrukcí.

b) Ochrknk před bludnými proudy 

            Ochrana před bludnými proudy je řešena v rámci návrhu nových elektroinstalací v profesní
části PD.

c) Ochrknk před techniciou seizmicitou

            Stávající podmínky území se stavbou nemění.         

d) Ochrknk před hluiem

Hluk během provádění stavby:
            Pro splnění požadavků daných Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel je povinen dbát těchto opatření:

· pro  omezení  negativního  dopadu  hluku  na  okolí  bude  stavební  činnost  prováděna  pouze
v omezeném časovém úseku, a to v pracovních dnech mezi 7:00 a 21:00 hod.

· v pracovních přestávkách budou stroje vypínány.
· při stavbě budou použity stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předpisovými

kryty pro snížení hluku.
· hluk ze stavby nepřekročí stanovených 65 dB.

Hluk během provozu stavby:

            Opatření proti hluku během provozu RD bude řešeno na základě posouzení hlukovou studií.
Požadavky vyplývající z této studie budou zapracovány do projektu.  

e) Protipovodňová opktřenn. 

Stávající podmínky území ani objektu samotného se stavbou nemění. Není nutné provádět proti-
povodňová opatření.    

f) Ochrknk před ostktnnmi úainiy - vlivem poddolovánn, výsiytem metknu kpod. 

území s řešeným objektem není poddolované, ani není namáháno seismicitou nebo sesuvy.
  

B.3 Připojenn nk techniciou infrkstruituru

k) Nkpojovkcn mnstk technicié infrkstruitury, přeložiy

            Objekt bude napojen na veřejnou infrastrukturu na západě. Bude využito již stávajících přípo-
jek. Dům bude využivat elektřinu, vodu a kanalizaci. Plyn není v návrhu uvažován. Revizní šachty se
nacházejí  na  pozemku.  Vytápění  je  řešeno  teplovodní  soustavou,  která  bude  využívat  tepelného
čerpadla země-voda.    

b) Připojovkcn rozměry, výionové ikpkcity k déliy. 

Specifkace budou přiloženy v jednotlivých  profesích této PD
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B.4   Doprkvnn řešenn

k) Popis doprkvnnho řešenn

Objektu je připojen ke stávající obslužné komunikaci vlastní příjezdovou cestou, která bude
vybetonovaná.

b) Nkpojenn územn nk stávkjncn doprkvnn infrkstruituru

Pozemek je dopravně napojen stávajícím vjezdem. Nově navrhovaná stavba nevyžaduje zřízení
dalších dopravních napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu.

c) Doprkvk v ilidu

Doprava v klidu je řešena na pozemku investora. Navrženy jsou čtyři  parkovací stání, z  nichž dvě
jsou umístěna v garáži.

 B.5   Řešenn vegetkce k souvisejncnch terénnnch úprkv

k) Terénnn úprkvy

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby objektu RD nebude potřeba provádět terénní úpravy
velkého rozsahu. Pouze bude proveden výkop stavební jámy pro realizaci spodní stavby – základů. Po
dokončení  stavby  bude  upravena  zbývající  část  volných  ploch  a  dorovnání  svažitého  terénu  v  po-
třebném rozsahu.   

b) Použité vegetkann prviy

Na pozemku bude po dokončení stavby doplněn trávník na volných plochách. Je nutno upozornit
na dokonalé urovnání a udusání zeminy tak, aby nevznikly žádné nerovnosti či propadliny, které kromě
jiného ztěžují i kosení trávníku. Ohumusování  bude provedeno v tloušťce 15 cm. Celá plocha bude po
navezení a urovnání 2x zrotavárována, 2x upravena hrabáním. Na upravenou plochu bude oseta kvalitní
parková travní směs v množství 25g/m2. U travních směsí je potřebné zabránit výsevu směsi, která ob-
sahuje podíl dvouděložných druhů. 
Dále budou vysazeny stromy a keře v určeném rozsahu a pozicích.

c) Biotechniciá opktřenn

Biotechnická opatření  nebudou prováděna. Vzhledem k charakteru stavby objektu není nutno
řešit jakékoliv terénní urovnávky, příkopy, průlehy, terasy, ochranné hrázky, protierozní nádrže, poldry,
protierozní cesty, zatravněné údolnice jako dráhy soustředěného odtoku, atd. 

B.6  Popis vlivů stkvby nk životnn prostředn k jeho ochrknk

k) Vliv nk životnn prostředn - ovzdušn, hlui, vodk, odpkdy k půdk

            Navrhovaná stavby řešeného objektu jsou v souladu s územním plánem a dalšími požadavky
DOSS, návrh respektuje jednotlivá regulativa daná legislativou z oblasti  ochrany přírody a krajiny,
vodních zdrojů a léčebných pramenů dle zák. 100/2001 Sb. Nejedná se o výrobní provoz a charakter
stavby vylučuje další rizika, která by vyžadovala provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci
negativních účinků nebo návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru rea-
lizované stavby.
            V návrhu přístavby jsou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající z platných
právních norem. Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem země-voda.   

            Pro stavební práce při fázi realizace stavby platí především následující podmínky. Speciálně se
jedná o soubor organizačních a technických opatření s cílem minimalizovat potencionální nepříznivé
vlivy na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva zejména se zaměřením na:
· opatření řešící hluk ze stavební činnosti tak, aby bylo zajištěno plnění hygienického limitu hluku

podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
· zákaz nočních prací 
· zákaz nočního provozu staveništní dopravy
· provádění hlučných prací a dopravy pouze v denní době od 6 do 22 hodin
· práce o víkendu omezit na dobu od 8 do 18 hodin
· omezení světelného znečištění okolí
· omezení mezideponií a skladování prašných materiálů
· minimalizování  aktivních  ploch  jako  zdroje  prašnosti  a  skrápění  nejvíce  exponovaných  ploch

v době velkého sucha
· preventivní  opatření  k nakládání  s látkami,  které  mohou  ohrozit  jakost  povrchových  nebo

podzemních vod
· staveništní doprava bude vedena po komunikacích veřejné dopravní sítě 
· zamezení znečištění  vozidel a zajištění účinné techniky pro jejich případné očištění a případnou

očistu veřejné komunikace
· vhodné nakládání s odpady dle zákona č.184/2014 Sb. o odpadech
· technický stav dopravních a stavebních mechanizmů z hlediska hlučnosti, úniku ropných látek a

exhalací
· zajištění informovanosti obyvatelstva v zájmovém území o průběhu stavebních prací a ustanovení

kontaktní osoby

Vlivy na ovzduší a klima

            Provoz posuzovaného záměru nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek
v ovzduší limitů stanovených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších před-
pisů. 
            Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na ovzduší lze hodnotit jako malý, jeho význam -
nost jako malou.

Odpady z výstavby

            Na základě zkušeností s obdobnými záměry lze očekávat především vznik odpadů ze skupiny
„17 Stavební a demoliční odpady“, případně dalších druhů odpadů. 
            Přesné vyčíslení produkce jednotlivých druhů odpadů během výstavby a stanovení konkrétní-
ho způsobu odstranění nebo využití provede dodavatel stavby. Je možné konstatovat, že při stavbě
budou vznikat odpady obvyklé pro realizaci podobných staveb. S jejich dalším využitím nebo odstra-
ňováním nebudou, v případě dodržování předpisů, problémy. Nakládání s odpady vznikajícími při vý-
stavbě bude zajišťovat dodavatel  stavby. Na dodavateli  stavby bude požadováno, aby co největší
množství odpadů bylo recyklováno a využito jako druhotná surovina v rámci posuzované stavby. 

Odpady z     provozu  

           Během provozu objektu RD bude vznikat běžný komunální odpad.

Podzemní vody

           V zájmovém území a jeho blízkosti nejsou evidována žádná ochranná pásma vodních zdrojů.
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Splaškové vody

           Při stavbě budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním zařízení staveniště. Jejich zne-
škodňování  musí  probíhat  v souladu  s nařízením  vlády  č. 401/2015 Sb.  Množství  vznikajících  od-
padních vod během výstavby nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit, pro vyhodnocení vlivů
na životní prostředí to však není nezbytné. Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č.  254/2001 Sb. o
vodách během  výstavby  vznikat  nebudou.  Splaškové  nvody  z RD budou svedeny  do  městského
kanalizačního řadu.  

Srážkové vody

            Dešťové odpadní vody budou svedeny gravitačně do retenční nádrže a dále do vsakovacího tě-
lesa.

Vlivy na povrchové vody

            Odpadní vody z posuzovaného objektu budou odváděny do městské kanalizace. Vlivy na re-
cipient se prakticky neprojeví, navýšení objemu čištěných vod v městské ČOV ve srovnání se sou-
časným stavem bude zanedbatelné.

Vlivy na podzemní vody

            Zakládání nové přístavby se předpokládá klasické na pasech a desce. Rozsah vlivu realizace po -
suzovaného záměru na podzemní vody lze hodnotit jako malý, jeho významnost jako malou.

Vlivy na půdu

            Pozemek je částečně součástí zemědělského půdního fondu (ZPF). Na vyčleněné ploše bude
provedeno vynětí ze ZPF. 
            Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na půdu lze hodnotit jako nulový, jeho význam-
nost jako malou.

b) Vliv nk přnrodu k irkjinu - ochrknk dřevin,  ochrknk pkmátných stromů, ochrknk
rostlin k živoaichů, zkchovánn eiologiciých funicn k vkzeb v irkjině kpod.

Zvláště chráněná území

Zájmová plocha nezasahuje do žádného zvláště chráněného území dle zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 

ÚSES

 V blízkém okolí plánované stavby se nenacházejí žádné prvky ÚSES. 

Významné krajinné prvky

            Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou významnými krajinnými prvky
všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a taková území, která jsou jako VKP
zaregistrována příslušným orgánem ochrany přírody.
            Plocha posuzovaného záměru nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného
prvku ani do významného krajinného prvku ze zákona. 

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

            Nejedná se o výrobní provoz a charakter stavby vylučuje další rizika, která by vyžadovala
provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků nebo návrh ochranných a bez-
pečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby.

c) Vliv nk soustkvu chráněných územn Nkturk 2000

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádné evropsky významné lokality podle směrnice Rady Ev-

ropských společenství č. 92/43/EHS o stanovištích ani neleží v její bezprostřední blízkosti.
V bezprostředním okolí posuzovaného záměru nejsou vyhlášeny ani navrženy žádné ptačí oblasti

dle směrnice Rady Evropských společenství  č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (směrnice
o ptácích). 

d)  Způsob zohledněnn  podmnnei  závkzného stknovisik  posouzenn  vlivu záměru  nk
životnn prostředn, je-li podilkdem

Způsob využití a uspořádání území nemá takový vliv na životní prostředí, aby musel být posu-
zován, a to nejen podle Přílohy 1 Kategorie I, ale ani podle Kategorie II (zjišťovacím řízením), neboť cha-
rakter  umísťovaných činností  a  staveb nemůže  mít  ve smyslu  zákona  o posuzování  vlivů na  životní
prostředí a z hlediska jím sledovaného účelu negativní vliv, který by takový postup odůvodňoval.

e) V přnpkdě záměrů spkdkjncnch do režimu záionk o integrovkné prevenci záilkdnn
pkrkmetry  způsobu nkplněnn  závěrů  o  nejlepšnch  dostupných  techniiách  nebo in-
tegrovkné povolenn, bylo-li vydáno

            Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) Nkvrhovkná ochrknná k bezpeanostnn pásmk, rozskh omezenn k podmnniy ochrkny
podle jiných právnnch předpisů

 V rámci stavby nejsou navrhovaná ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.7  Ochrknk obyvktelstvk

Chkrkiteristiik možných vlivů k odhkd jejich význkmnosti

            Míra a významnost jednotlivých vlivů je dána konkrétními podmínkami dané lokality. V přípa-
dě posuzovaného záměru je pro významnost vlivů rozhodující lokalizace záměru v intravilánu města
Praha, přičemž se jedná o stavbu RD. Nejvýznamnější vlivy lze očekávat na obyvatele žijící v okolní zá-
stavbě. Naopak vlivy na přírodní složky životního prostředí (faunu, fóru, ekosystémy, krajinu) nebu-
dou v tomto případě tak významné. 

Vlivy nk obyvktelstvo

Znečišťující látky v ovzduší

            Během výstavby lze očekávat zvýšení hlučnosti a prašnosti z demolic, ze stavebních mechanis-
mů a z nezbytné dopravy materiálů na a ze staveniště. Tyto negativní vlivy nelze vyloučit, lze je pouze
do určité míry minimalizovat zařazením příslušných opatření do Zásad organizace výstavby (ZOV) a
jejich dodržování při  realizaci  stavby. Nejdůležitějším opatřením v případě výstavby posuzovaného
objektu je vyloučení provádění hlučných prací (včetně navážení materiálů potřebných pro výstavbu)
v noční době, tj. od 21:00 do 7:00 hodin. Následují obvyklá opatření jako např. používání stavebních
mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, kropení prašných povrchů během výstavby, realiza-
ce stavebních prací v co nejkratším termínu, popřípadě instalace přenosných protihlukových bariér
apod. 
            Negativním vlivem na obyvatele bude vypouštění emisí znečišťujících látek do ovzduší. 
            Z podkladů k dané lokalitě vyplývá, že se řešený pozemek nachází mimo záplavovou oblast,
není poddolovaný ani namáhaný seizmickou činností a sesuvy půdy. Proti radonu bude provedeno
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opatření v rámci stavební konstrukce na terénu včleněním hydroizolační ochrany do souvrství, která
bude i protiradonovou zábranou. 
            

B.8  Záskdy orgknizkce výstkvby 

k) Potřeby k spotřeby rozhodujncnch médin k hmot, jejich zkjištěnn

vodovodní přípojka
voda pro výstavbu v množství 0,3 l/s bude odebírána z nové přípojky se samostatným sta-
veništním měřením. 

přípojka NN
el. energie o příkonu do 80 kW bude zajištěna ze staveništního rozvaděče s vlastním mě-
řením připojeného na vývod v PRIS. Ochrana proti nebezpečnému dotyku bude zajištěna od-
pojením od sítě.

telefon 
bude na stavbě řešen mobilními telefony.

kanalizace
sociální zařízení bude řešeno jako WC mobilní chemická.

b) Odvodněnn stkveniště

Odvodňovat staveniště není potřeba.  

c) Nkpojenn stkveniště nk stávkjncn doprkvnn k techniciou infrkstruituru

            Staveniště bude využívat existující vjezd na pozemek ze stávající obslužné komunikace.

d) Vliv prováděnn stkvby nk oiolnn stkvby k pozemiy

            Okolní pozemky budou zatíženy hlukem a prachem přechodně při stavebních pracích.  Za-
sahování do okolních neřešených staveb a pozemků se nepředpokládá. 

e) Ochrknk oioln stkveniště k požkdkviy nk souvisejncn ksknkce, demolice, iácenn 
dřevin

            Na pozemku budou vykáceny křoviny a nízká zeleň. Určené vzrostlé stávající stromy na po-
zemku budou zachovány a ochráněny během stavby obedněním kmenů. 
            Staveniště bude oploceno provizorním plotem. Bude se jednat o neprůhledné oplocení sta-
veniště do výšky 2 m. Na staveništi budou instalovány tabule s vyznačením zákazu vstupu nepovo -
laným osobám. Stavba bude řádně označena a opatřena informační tabulí. Je dále nutno řádně ozna -
čit případné výkopy, překopy a dočasná staveniště, hlavně výkopy inženýrských sítí, které eventuálně
přesáhnou hranu staveniště.

f) Mkximálnn doaksné k trvklé zábory pro stkveniště

            Staveniště bude rozvinuto na určené části pozemku stavebníka, který je svou rozlohou
dostatečný pro umístění zařízení staveniště. Plocha ve vlastnictví jiného subjektu nebude trvale za-
bírána. 
            Pro připojení stavby objektu k sítím bude využito nových přípojek.  

g) Požkdkviy nk bezbkriérové obchozn trksy

            Požadavky na bezbariérové obchozí trasy nejsou. 

h) Mkximálnn produiovkná množstvn k druhy odpkdů k emisn při výstkvbě, jejich liivi-
dkce

Odpady ze stavby budou odvezeny a následně řádně likvidovány. Veškeré materiály, které budou
v  rámci  stavby  vytěženy  a  vyprodukovány,  budou  jako  odpady  ve  smyslu  ustanovení  zákona  č.
185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících,
náležitě  zlikvidovány  odvozem  na  legální  skládky  a  úložiště.  Zatřídění  následně  specifkovaných
stavebních  a  demoličních  odpadů  je  provedeno  podle  Katalogu  odpadů,  přílohy  č.  1  k  vyhlášce  č.
381/2001 Sb.

i) Bilknce zemnnch prkcn, požkdkviy nk přnsun nebo deponie zemin

 Odtěžená zemina v některých částech plochy bude použita v místě na dorovnání terénních ne-
rovností. Přebytečný stavební odpad bude odvážen na skládku a likvidován v souladu s požadavky záko-
na č.184/2014 Sb. 

j) Ochrknk životnnho prostředn při výstkvbě

            Při provádění stavebních úprav a přístavby je potřeba důsledně ochránit životní prostředí.
Soubor organizačních a technických opatření s cílem minimalizovat potencionální nepříznivé vlivy na
životní prostředí jsou uvedeny výše v textu. 

i) Záskdy bezpeanosti k ochrkny zdrkvn při práci nk stkveništi

Řešení bezpečnosti práce při výstavbě

            Veškeré práce na stavbě budou prováděny v souladu se zákonem č. 309/2006 v  pozdějším
znění a dle NV 362/2005 Sb., NV 101/2005 Sb. a NV 272/2011 Sb. 

            Jedná se o stavební práce. Pracovníci pověřené frmy budou používat ochranné prostředky.
Budou dodrženy parametry hygienických norem pro hlučnost a prašnost prostředí při průběhu vý-
stavby. Přilehlé veřejné komunikace budou pravidelně čištěny a udržovány v čistotě.            

            Před započetím prací je nutné vyhledat a označit všechny inženýrské sítě a jakékoliv stavební a
zemní práce provádět za přítomnosti a dozoru zástupců správců jednotlivých sítí.

            Pokud by na stavbě zjištěné skutečnosti byly v rozporu s předpoklady GP nebo statika nebo
pokud  by  při  stavebních  pracích  docházelo  k poruchám  na  sousedních  objektech,  je  nutno  ne-
prodleně přerušit stavební práce a kontaktovat generálního projektanta nebo kancelář statika. Bě-
hem všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita konstrukcí! GP, statik a geolog požadují převzetí
základové spáry.

Je nutné zároveň respektovat tyto související předpisy: 

· Zák. 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

| 38



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VERONIKA KOLÁŘOVÁ

poskytování  služeb mimo pracovněprávní  vztahy (zákon o zajištění  dalších podmínek bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci)

· NV  č. 591 /2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích

· NV č. 362/2005  Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pra-
covištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

· Zák. č. 258 /2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů  
· NV č. 178 /2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

· Zák. č. 183/ 2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

· Vyhláška č. 499 / 2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
· Vyhláška č. 526 /2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve vě-

cech stavebního řádu

· Vyhláška č. 268 / 2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

· Zák. č. 262/2006  Sb. zákoník práce
· Charakteristiky rizik ve stavebnictví v platných českých vyhláškách, nařízeních vlády, normách

a dalších závazných ustanoveních
· SMĚRNICE RADY  92/57/EHS  ze  dne  24.  června  1992 o  minimálních  bezpečnostních  a

zdravotních požadavcích, které se musejí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveniš-
tích

            Za bezpečnost práce a technických zařízení při staveních pracích odpovídá dodavatel stavby.
Ten je také zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro své dodávky.

            Veškeré práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb. O bližších mi-
nimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništi v platném znění.

            Každý dodavatel stavebních prací je povinen se stavebníkem provést zápis o předání a
převzetí staveniště s náležitostmi dle výše uvedeného nařízení vlády. 

            Na stavbě nebudou prováděny práce, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán dle
příl. č. 5 NV 591/2006 Sb.

            Dále je nutno respektovat Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší
podmínky  poskytování  osobních  ochranných  pracovních  prostředků,  mycích,  čistících  a  des-
infekčních prostředků a Nařízení  vlády č.  362/2005 Sb.  o bližších  požadavcích na bezpečnost  a
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Dodavatel stavebních prací je zejména povinen:

            Vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Vybavit všech-
ny osoby vstupující na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky. V rámci dodavatel-
ské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění  bezpečnosti  práce,  zajistit  způsobilost svých pra-
covníků a jejich vybavení. Základem bezpečnosti práce na stavbě je důsledná technologická kázeň
všech pracovníků. 
            Součástí dodavatelské dokumentace musí být technologický nebo pracovní postup, pracovní-
ci  musí  být  prokazatelně seznámeni  s dodavatelskou dokumentací  v rozsahu,  který  se  jich  týká.

V technologickém postupu musí být zakotveny i požadavky požární bezpečnosti. 

l) Úprkvy pro bezbkriérové užnvánn výstkvbou dotaených stkveb

Vzhledem k charakteru stavby a k podmínkám staveniště není potřeba řešit během stavby
bezbariérový provoz na staveništi. 

m) Záskdy pro doprkvně inženýrsié opktřenn

            Veškerá doprava materiálu bude zajišťována nákladními auty. Dovoz materiálu bude prová-
děn buď přímo od výrobce, nebo z nejbližší železniční stanice. Vjezd a          výjezd na staveniště je ve-
den stávajícím vjezdem na pozemek. Zde bude prováděno čistění vozidel stavby.
            Zásady DIO projedná určený dodavatel s DOSS, s Policií  ČR a s odborem dopravy pro
konkrétní řešení dopravy zvolené vybraným dodavatelem.

n) Stknovenn speciálnnch podmnnei pro prováděnn stkvby (prováděnn stkvby zk provo-
zu, opktřenn proti úainiům vnějšnho prostředn při výstkvbě kpod.)

            Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě není nutné provádět, jedná se o sta-
bilizované prostředí. Není potřeba stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby.  

o) Postup výstkvby, rozhodujncn dnlan termnny

            Stavba bude započata přípravou území ihned po vydání stavebního povolení a po výběru do-
davatele. Postup výstavby bude stanoven dodavatelem v harmonogramu stavebních prací HSV a
PSV, který bude předložen investorovi jako nedílná součást smlouvy o dodávce stavby. 

B.9 Celiové vodohospodářsié řešenn 

           Charakter stavby nevyžaduje návrh celkového vodohospodářského řešení.

C   SITUAČNÍ VÝKRESY 
Situační výkresy jsou součástí výkresové části dokumentace. 

D   DOKUMENTACE OBJEKTŮ
- viz samostatná část této projektové dokumentace 

DOKLADOVÁ ČÁST 
- není předmětem řešení této PD.  
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ENERGETICKÝ KONCEPT BUDOVY

1. HRANICE VYTÁPĚNÉHO PROSTORU - SCHÉMA

PŮDORYS 1. NP PŮDORYS 2. NP ROZVINUTÝ PODÉLNÝ ŘEZ

2. PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 5. ZPŮSOB VĚTRÁNÍ A ODHAD POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ

Ozn. Konstrukce Hodnocená budova Referenční budova

j
[ - ] [W/K] [W/K]

1 Okna 105,2 1 0,8 84,2 1,2 126,3
2 Obvodová stěna 358,1 1 0,15 53,7 0,25 89,5
3 Strop pod nevyt. půdou 206,4 1 0,16 33,0 0,16 33,0
4 Podlaha na terénu 206,4 0,8 0,25 41,3 0,3 49,5 Účinnost zpětného získávání tepla 
5 Tepelné vazby 876,1 1 0,01 8,8 0,02 17,5

Celkem 876,1 221,0 315,9
3. TEPELNÉ ZTRÁTY 4. ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

průměrný souč. prostupu tepla - hodnocená budova 0,25
průměrný souč. prostupu tepla - referenční budova 0,36

Použité vzorce

- měrný tepelný tok konstrukcí

- průměrný součinitel prostupu tepla

 

Aj bj Uj [W/(m2∙K)] HT,j UN,j [W/
(m2∙K)]

HT,ref,j 
[m2]

Uem [W/(m2∙K)]
Uem,N [W/(m2∙K)]

Okna
Obvodová stěna
Strop pod nevyt. půdou
Podlaha na terénu
Tepelné vazby  ,T j j j jH A U b

  


,T jT
em

E j

HH
U

A A
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ENERGETICKÝ KONCEPT BUDOVY

6. POKRYTÍ ENERGETICKÝCH POTŘEB BUDOVY – ODHAD 6. KONCEPT STÍNĚNÍ A OCHRANY PROTI LETNÍMU PŘEHŘÍVÁNÍ
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Konstrukční schéma stropu 1.PP a základů nepodsklepených částí Konstrukční schéma střechy nad 2.NP 
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