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ANOTACE:

Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu v Rokytnici nad Jizerou. Pozemek se nachází na okraji obce na jižním sva-
hu. Z jihu je ohraničen komunikací. V blízkosti pozemku se nachází převážně rodinné domy, popřípadě penziony. Z jihu a východu 
jsou dostupné atraktivní výhledy na protější svah a do údolí. Na sousední parcele z jihu je očekávána výstavba dalšího rodinného 
domu. 
Objekt se nachází ve výše položené části pozemku a je orientován rovnoběžně s vrstevnicemi. Otevírá se na jihovýchod. Dům je 
navržen jako kompaktní kvádr se šikmou střechou respektující okolní a původní horskou zástavbu.  V 1.NP se nachází společné 
prostory a prostory rodičů, 2.NP tvoří dětská zóna. Technické zázemí a garáž je zapuštěna do terénu. Na střeše garáže se pak 
nachází prostorná terasa doplněna o multifunkční altán. Nadzemní část objektu je navržena jako masivní dřevostavba. Podzemní 
část je ze železobetonu. 

ABSTRACT:
The subject of this thesis is the design of a family house in Rokytnice nad Jizerou. The land is located on the outskirts of the 
village on the southern slope. It is bounded by road from the south. Near the land are mostly family houses or guest houses. 
Attractive views of the opposite slope and the valley are available from the south and east. Another family house is expected to 
be built on the neighboring plot from the south. 
The building is located in the higher part of the plot and is parallel to the contour lines. It opens to the southeast. The house is de-
signed as a compact block with a sloping roof respecting the surrounding and original mountain buildings. On the first floor there 
are common spaces and spaces of parents. The second floor is a children‘s zone. Technical facilities and garage are embedded in 
the ground. On the roof of the garage there is a spacious terrace complete with a multifunctional gazebo.  The above-ground part 
of the building is designed as a massive wooden building. The underground part is made of reinforced concrete.
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INVESTOR

Mladá rodina od dvou rodičích a dvou dětech. Pozemek si vybrali, jelikož mají rádi přírodu a 
krajinu hor, horské klima, výhledy z místa. Důvodem volby pozemku byla také blízkost výlet-
ních, běžeckých a cyklistických tras - jsou aktivními rekreačními sportovci, k čemuž vedou i své 
děti. Rádi žijí společně, každý z rodiny však potřebuje i své vlastní soukromí. Návrh domu by 
měl zohlednit kromě potřeb rodiny okolní přírodní prostředí, horské klima. Dům musí být dobře 
použitelný i v klimatických extrémech - velké množství sněhu, nízké teploty, horké léto.

RÁMCOVÝ STAVEBNÍ PROGRAM

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

Další případně nutné prostory pro objekt rodinného domu. 

Možnost navrhnout pronajímatelný apartmán, malou provozovku, fitness, wellness, jinou do-
plňkovou funkci rodinného domu.

OBSAH:
01 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
02 ZADÁNÍ
03 OBSAH
04 ČASOPISOVÁ ZKRATKA

ARCHITEKTONICKÁ ČÁST

08 ORIENTAČNÍ MAPA
09  SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
10 KONCEPT
12 SITUACE
13 PŮDORYS 1.PP
14 PŮDORYS 1.NP
15 PŮDORYS 2.NP
16 ŘEZ A-Á
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HORSKÝ DŮM V ROKYTNICI NAD JIZEROU

Parcela se nachází na okraji obce Rokytnice nad Jizerou. Pozemek je svahován na jih, ze kterého je i vstup z přilehlé místní komuni-
kace. V okolí pozemku se nacházejí převážně větší rodinné domy nebo penziony se šikmými střechami. Jihozápadně od pozemku se 
nachází malá kaplička ukrytá v přilehlé zeleni a pila. Jihovýchodně je z pozemku umožněn výhled do horského údolí a na přilehlé svahy. 
Z jihu k pozemku přiléhá menší pozemek, kde je do budoucna také očekávána výstavba rodinného domu. 
Objekt je tedy vzhledem k těmto podmínkám umístěn do severní části a s hřebenem orientovaným podle nejvyšší vrstevnice na 
pozemku. Vstup i vjezd do objektu je z jihu, přičemž garáž je vnořena do terénu a tvoří tak 1.PP. Tím je komunikační část pozemku 
oddělena od západní – hospodářské části zahrady a jihovýchodní obytné části zahrady. Kompaktní kvádrová hmota společně s garáží 
a multifunkčním altánem je umístěna s ohledem na přilehlou zástavbu a reflektuje střed orientací objektů ze západu a východu.

DĚTSKÁ ZÓNA

ZÓNA RODIČŮ

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

ZAPUŠTĚNÁ GARÁŽ

VSTUPNÍ PROSTORY
HLAVNÍ OBYTNÁ ZÓNA

MULTIFUNKČNÍ ALTÁN

TERASA

MULTIFUNKČNÍ ALTÁN
AltánAltán se skládá ze dvou základních částí - pevné a posuvné. Pevná část je trvale 
umístěna v hospodářské zahradě blízko terasy. Z jedné strany slouží jako zahradní 
domek a z druhé, směrem k terase jako letní kuchyň. Posuvnou část zastupuje 
pultová střecha na kolejnicích, kterou je možno podle potřeby posouvat na terasu, 
kde slouží jako forma stínění či závětří. Zárověň je však stále zachován nejpříznivější 
výhled pozemku do údolí. Dále je střechu možno posunout ve druhém směru, kde ji  
je možno využít při zahradničení nebo jako přístřeší u ohniště.

HLAVNÍ HMOTA
HlavníHlavní ideou návrhu bylo vytvořit jednoduchou kompaktní hmotu, jež respektuje starou horskou 
zástavbu. Byla tak navržena kvádrová hmota orientována rovnoběžně s vrstevnicemi s šikmou střechou 
pod úhlem 45°. Cílem bylo umožnit majiteli výhled do údolí z většiny místností a zároveň respektovat 
světové strany. Objekt byl tedy umístěn výše do severní části pozemku s natočením k východu. Díky tomu 
byl rovněž zajištěn odstup od budoucí výstavby RD jižně od pozemku. Charakter horské architektury je 
podtržen volbou materiálu. Tím je především dřevo. To není pouze designovým prvkem, ale i stavebním, 
neboť objekt je navržen jako masivní dřevostavba. Návrh je inspirován je severskou architekturou. 

PŘIDRUŽENÁ HMOTA
VVzhledem k potřebám plnohodnotného moderního 
rodinného domu na horách, byla vytvořena ještě jedna 
hmota, jež obsahuje technické zázemí domu. Díky 
svažitému terénu byla částěčně skryta. Garáž míří přímo ke 
vstupu na pozemek, a tak hmota navazuje na i orientaci 
staveb na západě od pozemku. Její střecha pak tvoří terasu 
z hlavní pobytové místnosti s výhledem do údolí.   

Návrh rodinného domu vychází primárně z idey vytvořit subtilní kompaktní hmotu s ohledem na typické roubenky horského pro-
středí. Hmota byla navržena tak, aby zároveň obsáhla všechny provozy moderního rodinného domu s ohledem na horské podnebí. 
Vznikla tak základní kompaktní hmota s přízemím a podkrovím (19,95x9,45 m), jež se otvírá do údolí a jihovýchodní zahrady a obsa-
huje obytné prostory. Další hmota splňuje potřeby parkování a skladování techniky potřebné k péči o velký pozemek či skladování 
sportovních potřeb. Tato hmota je vnořena do svahovaného terénu, kdy částečně tvoří suterén základní hmoty a částečně vyčnívá z 
terénu a její střecha tak tvoří prostornou terasu s výhledem do údolí a na přilehlou kapličku. Vyčnívající hmota je natočena k vjezdu 
na parcelu. V blízkosti terasy se nachází multifunkční altán, který ze západu splňuje funkci zahradního domku k hospodářské zahra-
dě a z východu slouží jako letní kuchyně k terase. Střecha altánu je pohyblivá je možno ji využít k zastínění jižní terasy či prostoru 
u ohniště. Cílem bylo vytvořit objekt, který bude do horského krajiny materiálově zapadat. Fasáda tedy reflektuje přírodní ráz a je 
tvořena dřevěným obkladem. Nadzemní část objektu je navržena jako masivní dřevostavba z lepených dřevěných panelů. Podzemní 
část je tvořena železobetonem.

biotop a molo

hlavní vstup

rodinný dům

hospodářská zahrada

altán

vstup/vjezd do
garáže

příležitostné
basketbalové hřiště

kompost

vstupní brána

terasa

DĚTSKÁ ZÓNA

ZÓNA RODIČŮ

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

ZAPUŠTĚNÁ GARÁŽ

VSTUPNÍ PROSTORY
HLAVNÍ OBYTNÁ ZÓNA

MULTIFUNKČNÍ ALTÁN

TERASA

MULTIFUNKČNÍ ALTÁN
AltánAltán se skládá ze dvou základních částí - pevné a posuvné. Pevná část je trvale 
umístěna v hospodářské zahradě blízko terasy. Z jedné strany slouží jako zahradní 
domek a z druhé, směrem k terase jako letní kuchyň. Posuvnou část zastupuje 
pultová střecha na kolejnicích, kterou je možno podle potřeby posouvat na terasu, 
kde slouží jako forma stínění či závětří. Zárověň je však stále zachován nejpříznivější 
výhled pozemku do údolí. Dále je střechu možno posunout ve druhém směru, kde ji  
je možno využít při zahradničení nebo jako přístřeší u ohniště.

HLAVNÍ HMOTA
HlavníHlavní ideou návrhu bylo vytvořit jednoduchou kompaktní hmotu, jež respektuje starou horskou 
zástavbu. Byla tak navržena kvádrová hmota orientována rovnoběžně s vrstevnicemi s šikmou střechou 
pod úhlem 45°. Cílem bylo umožnit majiteli výhled do údolí z většiny místností a zároveň respektovat 
světové strany. Objekt byl tedy umístěn výše do severní části pozemku s natočením k východu. Díky tomu 
byl rovněž zajištěn odstup od budoucí výstavby RD jižně od pozemku. Charakter horské architektury je 
podtržen volbou materiálu. Tím je především dřevo. To není pouze designovým prvkem, ale i stavebním, 
neboť objekt je navržen jako masivní dřevostavba. Návrh je inspirován je severskou architekturou. 

PŘIDRUŽENÁ HMOTA
VVzhledem k potřebám plnohodnotného moderního 
rodinného domu na horách, byla vytvořena ještě jedna 
hmota, jež obsahuje technické zázemí domu. Díky 
svažitému terénu byla částěčně skryta. Garáž míří přímo ke 
vstupu na pozemek, a tak hmota navazuje na i orientaci 
staveb na západě od pozemku. Její střecha pak tvoří terasu 
z hlavní pobytové místnosti s výhledem do údolí.   

Objekt je členěn na 4 zóny. V prvním nadzemním podlaží se nachází společná pobytová zóna a soukromá zóna rodičů. V podkroví 
jsou pak prostory primárně pro děti. Objekt je dispozičně navržen tak, aby bylo co nejvíce využito světových stran a současně, aby 
bylo umožněno, co nejvíce průhledů do údolí. Dále byla snaha jednotlivé zóny propojit s přilehlou zahradou. Podzemní zóna je urče-
na jako technické zázemí.

PŮDORYS 1.NP

PŮDORYS 2.NP
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SKI AREÁL ROKYTNICE NAD JIZEROU

HORNÍ ROKYTNICE

DOLNÍ NÁMĚSTÍ

DOLNÍ ROKYTNICE

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

ROKYTNICE NAD JIZEROU

JABLONEC NAD JIZEROU
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VÝHLED DO ÚDOLÍ 

NEPŘÍZNIVÝ 
VÝHLED NA PILU

VÝHLED NA
KAPLIČKU

SEVER

JIŽNÍ SVAH

PŘEDPOKLÁDANÁ 
VÝSTAVBA RD

VÝHLED NA 
PROTĚJŠÍ
SVAH

VSTUP NA
POZEMEK

ZÁPADNÍ
SLUNCE
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DĚTSKÁ ZÓNA

ZÓNA RODIČŮ

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

ZAPUŠTĚNÁ GARÁŽ

VSTUPNÍ PROSTORY
HLAVNÍ OBYTNÁ ZÓNA

MULTIFUNKČNÍ ALTÁN

TERASA

MULTIFUNKČNÍ ALTÁN
AltánAltán se skládá ze dvou základních částí - pevné a posuvné. Pevná část je trvale 
umístěna v hospodářské zahradě blízko terasy. Z jedné strany slouží jako zahradní 
domek a z druhé, směrem k terase jako letní kuchyň. Posuvnou část zastupuje 
pultová střecha na kolejnicích, kterou je možno podle potřeby posouvat na terasu, 
kde slouží jako forma stínění či závětří. Zárověň je však stále zachován nejpříznivější 
výhled pozemku do údolí. Dále je střechu možno posunout ve druhém směru, kde ji  
je možno využít při zahradničení nebo jako přístřeší u ohniště.

HLAVNÍ HMOTA
HlavníHlavní ideou návrhu bylo vytvořit jednoduchou kompaktní hmotu, jež respektuje starou horskou 
zástavbu. Byla tak navržena kvádrová hmota orientována rovnoběžně s vrstevnicemi s šikmou střechou 
pod úhlem 45°. Cílem bylo umožnit majiteli výhled do údolí z většiny místností a zároveň respektovat 
světové strany. Objekt byl tedy umístěn výše do severní části pozemku s natočením k východu. Díky tomu 
byl rovněž zajištěn odstup od budoucí výstavby RD jižně od pozemku. Charakter horské architektury je 
podtržen volbou materiálu. Tím je především dřevo. To není pouze designovým prvkem, ale i stavebním, 
neboť objekt je navržen jako masivní dřevostavba. Návrh je inspirován je severskou architekturou. 

PŘIDRUŽENÁ HMOTA
VVzhledem k potřebám plnohodnotného moderního 
rodinného domu na horách, byla vytvořena ještě jedna 
hmota, jež obsahuje technické zázemí domu. Díky 
svažitému terénu byla částěčně skryta. Garáž míří přímo ke 
vstupu na pozemek, a tak hmota navazuje na i orientaci 
staveb na západě od pozemku. Její střecha pak tvoří terasu 
z hlavní pobytové místnosti s výhledem do údolí.   

HMOTOVÉ ŘEŠENÍ | KONCEPT | 11
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě
Název stavby: Rodinný dům v Rokytnici nad Jizerou
Místo stavby:  Rokytnice nad Jizerou
Obec: Rokytnice nad Jizerou (okres Semily) 
Parcelní číslo: 1281/4, 1281/6 
Katastrální území: Dolní Rokytnice 
Charakter stavby: Rodinný dům
Předmět dokumentace: Obsahem dokumentace pro stavební povolení je výstavba rodinného domu

A.1.2. Údaje o žadateli/stavebníkovi
České vysoké učení technické v Praze, 
Fsv Thákurova 7 
Praha 6 – Dejvice
166 29 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace
Aneta Vítková
Pampelišková 4
Praha 10 – Záběhlice
106 00

A.2 Seznam vstupních podkladů

Zadání bakalářské práce ČVUT v Praze, fakulta stavební, LS 2018/2019 
Katastrální mapa a další mapové podklady území
Výpis z katastru nemovitostí
Regulační plán 
Vedení sítí a výškopis
Normy a stavební zákon s prováděcími vyhláškami
Prohlídka lokality a fotodokumentace 

A.3 Údaje o území
a) Rozsah řešeného území: 
Řešené území se rozkládá na parcelách číslo 1281/4, 1281/6. Velikost řešeného území je 4029 m2. Na pozemku se nachází vzrostlá 
zeleň, která bude z menší části zachována.

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
Na území se nyní nenachází žádná stavba a území není ani nijak využíváno. Nachází se zde jen travnatá plocha se solitérní vzrostlou 
zelení.  V okolí se nacházejí parcely s rodinnými domy a nedaleká kaplička.

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové 
území apod.):
Pozemek se nachází v ochranném pásmu lesa. Dle zadání bakalářské práce není nutno tento fakt zohlednit.

d) Údaje o odtokových poměrech: 
Nejsou dány odtokové poměry. Odvod dešťové vody je řešen retenční nádrží, která je při dosažení hladiny odváděna do přilehlého 
biotopu nebo je rovnou vsakována na pozemku. Část dešťové vody je odváděna do akumulační nádrže, kde je pak voda využívána k 
zalévání hospodářské části zahrady. Tato nádrž je rovněž napojena na vsakování na pozemku.

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li 
vydán územní souhlas: 
Stavba je navržena v souladu s územním plánem Rokytnice nad Jizerou a spadá do všeobecně obytného území.

f) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změ-
nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací:
Zpracovaná dokumentace je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu včetně navazujících 
prováděcích vyhlášek.

g) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území dle vyhlášky č.431/2012 o obecných požadavcích na využívání území: 
Obecné požadavky na využití území budou splněny v rámci vyhlášky č. 431/2012 o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášky 
č. 268/2008 o technických požadavcích na stavby regulačního.

h) Údaje o splnění požadavky dotčených orgánů:

i) Seznam výjimek a úlevových řešení: 
Žádné výjimky ani úlevová řešení nebyla stanovena.

j) Seznam souvisejících a podmiňujících investic:
Žádné související ani podmiňující investice nejsou stanovena.

k) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí):
Dotčené pozemky (čísla parcel): 1281/4, 1281/6 
Obec: Rokytnice nad Jizerou 
Katastrální území: Dolní Rokytnice 
Dotčeným pozemkem bude komunikace v místě realizace přípojek technické infrastruktury.

A.4. Údaje o stavbě
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
Jedná se o novostavbu rodinného domu.

b) Účel užívání stavby: 
Objekt bude využíván pro bydlení. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 
Jedná se o trvalou stavbu.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): 
Stavba se nachází pouze v ochranném pásmu lesa.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání sta-
veb: 
Stavba je navržena v souladu s technickými a právními předpisy (stavební zákon č.183/2006Sb., vyhláška č. 268/2009 o technických 
požadavcích na stavbu. Rodinný dům nemusí splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabez-
pečující bezbariérové využívání staveb, pokud to není specifickým požadavkem investora.

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

g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 
Návrh nezohledňuje žádnou výjimku ani úlevové řešení.

h) Navrhované kapacity stavby:
Zastavěná plocha: 299,5 m2
Zpevněná plocha: 543,9 m2 
Plocha zeleně: 3213,2 m2 
Obestavěný prostor: 1882 m3 
Užitná plocha: 385,01 m2
 
Počet funkční jednotek: byt (5+kk), garáž, skladovací prostory, sauna, multifunkční altán
Počet podlaží: 2np+1pp
Počet uživatelů: 4
Výška hřebene od UT: A= 9,285 m
Sklon střechy: 45° 
Počet parkovacích stání: 2 garážová, 2 volná na pozemku, 4 před oplocením

i) Základní bilance stavby 
Rodinný dům bude napojen na splaškovou kanalizaci a slaboproud. Voda je zajištěna studnou. Dešťová voda bude částečně využita 
na provoz biotopu a k zalévání, zbytek bude likvidován na pozemku vsakováním.

Dešťová voda:  
Půdorysná plocha střechy: 302,1m2 (šikmá středa RD, terasa nad 1.PP, altán)
Q = 302,1*0,03*1 = 90,63l/s
Bilance potřeby vody z vodovodu: osoby:  4     
150l/os/den= 600l/den
Max. denní potřeba vody:  
Qmax = 600 x 1,25 = 0,75 m3 /d  
Max. hodinová spotřeba vody: 
Q = 600 x 1,8/24 = 45 l/hod = 0,0125  l/s 
Roční potřeba vody: 
Qrok = 219 m3 /rok 

Bilance potřeby TUV  4 osoby: 
65 l/os/den = 260 l/den 
Potřeba tepla pro přípravu TUV: 
4 x 4,9 kWh/os/den = 19,6 kWh/den 
Bilance splaškových odpadních vod  (4os)
Denní: 550 l/den  
Roční: 201 m3 /rok 
Spotřeba elektrické energie (4osoby) : 
25 kWh/den 
Odpad: 
Kompostovatelný odpad je odváděn na kompost, který se nachází na pozemku. Komunální odpad likvidován svozovou službou. 
Třída energetické náročnosti: A

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

k) Orientační náklady stavby:
 Finančním limitem stavby je 10mil. Kč. Tato částka nebude překročena

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
SO1 = rodinný dům s multifunkčním altánem



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku: 
Pozemek se nachází v Rokytnici na Jizerou, v horské oblasti. Je v mírném svahu 10°a je orientován k jihu. Pozemek je nezastavěn, 
pouze zatravněn a lokálně se zde nachází vysoká zeleň. Dle územního plánu se jedná o obytné plochy. Celková plocha řešeného 
pozemku je 4 029 m2. Příjezdová komunikace k pozemku přiléhá z jihu. V blízkosti se nacházejí rodinné dvoupodlažní domy, jižně od 
parcely je malá kaplička a pila. Jižně od pozemku se nachází parcela s očekávanou výstavbou rodinného domu.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 
apod.):

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
Pozemek se nachází v ochranném pásmu lesa.

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

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: 
V rámci výstavby nebudou narušeny okolní pozemky a stavby. Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. je dodržen. Zemina 
bude skladována a znovu uložena na pozemku. Odtokové poměry nejsou dány.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Část lokální vysoké zeleně bude vykácena, menší část v severní části pozemku bude zachována. Terén bude upraven.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského předního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé):

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu):  
Vjezd na pozemek bude umožněn z jihu, z místní komunikace. Vstup bude rovněž z jihu. Na tomto místě bude před oplocením vybu-
dován parkovací pás s šikmým parkováním pro návštěvy. Z hlediska dopravy nedochází ke změnám, nejedná se o zásah do veřejné 
dopravní infrastruktury. Objekt bude z jihu napojen na inženýrské sítě – splaškovou kanalizaci a slaboproud. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:
a) funkční náplň stavby 
Jedná se o novostavbu rodinného domu pro 4 uživatele. K domu je přidružen multifunkční altán, který slouží k uskladnění pomůcek 
hospodářské zahrady a jako venkovní kuchyně se zastřešením přilehlá k terase nad garáží. 

b) základní kapacity funkčních jednotek

Počet obytných jednotek: 1 
Zastavěná plocha: 299,5 m2
Zpevněná plocha: 543,9 m2 
Plocha zeleně: 3213,2 m2 
Obestavěný prostor: 1882 m3 
Užitná plocha: 385,01 m2
 
Počet funkčních jednotek: byt (5+kk), garáž, skladovací prostory, sauna, multifunkční altán
Počet podlaží: 2np+1pp
Počet uživatelů: 4
Výška hřebene od UT: A= 9,285 m
Sklon střechy: 45° 
Počet parkovacích stání: 2 garážová, 2 volná na pozemku, 4 před oplocením

c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi:
Kompostovatelný odpad je odváděn na kompost, který se nachází na pozemku. Komunální odpad likvidován svozovou službou. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Parcela se nachází na okraji obce Rokytnice nad Jizerou. Pozemek je svahován na jih, ze kterého je i vstup z přilehlé místní komuni-
kace. V okolí pozemku se nacházejí převážně větší rodinné domy nebo penziony se šikmými střechami. Jihozápadně od pozemku se 
nachází malá kaplička ukrytá v přilehlé zeleni a pila. Jihovýchodně je z pozemku umožněn výhled do horského údolí a na přilehlé svahy. 
Z jihu k pozemku přiléhá menší pozemek, kde je do budoucna také očekávána výstavba rodinného domu. Objekt je tedy vzhledem k 
těmto podmínkám umístěn do severní části a s hřebenem orientovaným podle nejvyšší vrstevnice na pozemku. Vstup i vjezd do objek-
tu je z jihu, přičemž garáž je vnořena do terénu a tvoří tak 1.PP. Tím je komunikační část pozemku oddělena od západní – hospodářské 
části zahrady a jihovýchodní obytné části zahrady. Kompaktní kvádrová hmota společně s garáží a multifunkčním altánem je umístěna 
s ohledem na přilehlou zástavbu a reflektuje střed orientací objektů ze západu a východu. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 

Návrh rodinného domu vychází primárně z idey vytvořit subtilní kompaktní hmotu s ohledem na typické roubenky horského prostředí. 
Hmota byla navržena tak, aby zároveň obsáhla všechny provozy moderního rodinného domu s ohledem na horské podnebí. Vznikla tak 
základní kompaktní hmota s přízemím a podkrovím (19,95x9,45 m), jež se otvírá do údolí a jihovýchodní zahrady a obsahuje obytné 
prostory. Další hmota splňuje potřeby parkování a skladování techniky potřebné k péči o velký pozemek či skladování sportovních 
potřeb. Tato hmota je vnořena do svahovaného terénu, kdy částečně tvoří suterén základní hmoty a částečně vyčnívá z terénu a její 
střecha tak tvoří prostornou terasu s výhledem do údolí a na přilehlou kapličku. Vyčnívající hmota je natočena k vjezdu na parcelu. V 
blízkosti terasy se nachází multifunkční altán, který ze západu splňuje funkci zahradního domku k hospodářské zahradě a z východu 
slouží jako letní kuchyně k terase. Střecha altánu je pohyblivá je možno ji využít k zastínění jižní terasy či prostoru u ohniště. 
Cílem bylo vytvořit objekt, který bude do horského krajiny materiálově zapadat. Fasáda tedy reflektuje přírodní ráz a je tvořena dřevě-
ným obkladem. Nadzemní část objektu je navržena jako masivní dřevostavba z lepených dřevěných panelů. Podzemní část je tvořena 
železobetonem. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:

Objekt je členěn na 4 zóny. V prvním nadzemním podlaží se nachází společná pobytová zóna a soukromá zóna rodičů. V podkroví jsou 
pak prostory primárně pro děti. Objekt je dispozičně navržen tak, aby bylo co nejvíce využito světových stran a současně, aby bylo 
umožněno, co nejvíce průhledů do údolí. Dále byla snaha jednotlivé zóny propojit s přilehlou zahradou. Podzemní zóna je určena jako 
technické zázemí. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby:

Stavba není navržena jako bezbariérová. Tento požadavek nebyl investorem požadován.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby:

Zásady bezpečnosti při užívání budou definovány v plánu BOZP. Nepředpokládá se výskyt provozů zdraví a životu nebezpečných, stej-
ně tak je vyloučen nebezpečný materiál, na který se vztahují zvláštní předpisy. Stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu a 
bude se po realizaci udržovat podle daných podmínek.  
Z hlediska požárního zabezpečení řešení objektu vychází návrh stavebních úprav z požárně bezpečnostního řešení, které je zpracová-
no požárním specialistou a není součástí dokumentace. Celkové bezpečnostní řešení zaručuje dostatečný čas pro evakuaci obyvatel 
z objektu v případě požáru nebo havárie. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů:

a) Stavební řešení 

Nadzemní část objektu je řešena jako masivní dřevostavba z křížem lepených dřevěných panelů. Střecha je rovněž z těchto dřevěných 
panelů. Suterén a základy jsou železobetonové. Taktéž i plochá pochozí střecha garáže je tvořena železobetonovou deskou. 

b) Konstrukční a materiálové řešení

Zemní práce
Stavební jáma 1.podzemního podlaží bude vysvahována či záporově pažena na základě geologického průzkumu podloží.
Základy
1.PP i 1.NP jsou založeny na základových pasech. Pasy z prostého a základová spára je v nezámrzné hloubce. Železobetonová deska 
tloušťky 200 mm je uložena na podkladní vrstvě betonu tloušťky 100 mm.

Svislé nosné konstrukce 
Nosné konstrukce 1.PP jsou řešeny jako železobetonové v tloušťkách 200-250 mm s ohledem na zatížení a zemní tlak. V nadzemních 
podlažích jsou nosné stěny tvořeny křížem lepenými dřevěnými masivními panely o tloušťce 124 mm (Novatop). Vnitřní nosné dřevěné 
konstrukce jsou opatřeny elastickou dřevovláknitou izolací, aby splňovaly požadavky na akustiku. 

Svislé nenosné konstrukce 
Nenosné konstrukce jsou tvořeny montovanými sádrokartonovými příčkami v tloušťkách 100-150 mm. Ty jsou opatřeny minerální 
izolací splňují tak požadavky na akustiku.

Vodorovné konstrukce
Strop 1.PP je tvořen železobetonovými jedno či obousměrně pnutými deskami o tloušťce 200 mm. Strop 1.NP je tvořen dřevěnou 
konstrukcí z clt panelů a se vsypem z vápencové drti. Strop je tvořen dřevěným panelem s pohledovou úpravou a celková výška nosné 
konstrukce je 240 mm.

Krov
Krov je tvořen jako vaznicová soustava se středovými vaznicemi tloušťky 280x220mm. Ty jsou podepřeny příčnými nosnými stěnami 
z clt panelů. Vaznice nesou skladbu střechy z taktéž clt panelů. Ty mají z interiéru pohledovou úpravu.

Schodiště
Schodiště celého objektu jsou tříramenné a překonávají konstrukční výšku 3050 mm. Schodiště jsou tvořena vždy 18-ti stupni. V 1.PP 
jsou železobetonové, v 1.NP dřevěné. 

Obvodový plášť
Objekt je teplotně rozdělen na dvě zóny. 1. zóna je tvořena 1. a 2.nadzemním podlažím, jež jsou vytápěna převážně na 20°C. 2. zóna 
je tvořena suterénem a je primárně nevytápěna, pouze temperována na 10°C. Je však doplněna o lokální elektrická topidla, aby ne-
došlo k promrzání. Obě zóny jsou zatepleny podle požadavků na pasivní standard. 1.PP v kontaktu s terénem je zateplena kontaktním 
zateplovacím systémem. Zbylé konstrukce jsou řešeny jako provětrávané.
Výplně otvorů
Okna jsou navržena jako dřevěná, případně dřevohliníková, pokud se jedná o okno větší plochy. Všechna jsou opatřena izolačními 
trojskly. U = 0,7 W/m2K. Okna jsou fixní, otvíravá či posuvná a výklopná. 

Tepelná izolace
Konstrukce 1.PP v kontaktu se zeminou je zateplena pomocí XPS tloušťky 180 mm. 1.PP mimo kontakt se zeminou je zatepleno v 
provětrávané mezeře pomocí minerální vaty. Nadzemní podlaží jsou zateplena v provětrávané mezeře pomocí dřevovláknité izolace. 
Kročejová izolace je zajištěna rovněž dřevovláknitou izolací. Šikmá střecha je zateplena v dřevěných lepených panelech pomocí 
elastické dřevovláknité izolace a nad panely ještě klasickou dřevovláknitou izolací. Plochá pochozí střecha garáže je zateplena EPS. 
Všechny tloušťky tepelných izolací jsou navrženy s ohledem na pasivní standart a specifikovány v technickém řezu.

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 
Spodní stavba je izolována pomocí asfaltových pásů se zpětným spojem. Tato izolace slouží rovněž jako ochrana proti radonu.

Střešní konstrukce
Střešní konstrukce je tvořena křížem lepenými dřevěnými panely, které jsou v dutinách vyplněny elastickou dřevovláknitou izolací 
(Novatop). Střecha je ve sklonu 45°. Nosná konstrukce je zateplena ještě dřevovláknitými deskami. Izolace je pokryta difúzní fólií. 
Pomocí kontralatí je vytvořena provětrávaná mezera, na kterou jsou pak uloženy osb desky a titanzinková falcovaná plechová krytina 
s úhlovou drážkou. Střešní konstrukce obsahuje střešní okna.

Vnitřní povrchy
Obvodové stěny jsou tvořeny lepenými dřevěnými stěnami s pohledovou úpravou dřeva. Vnitřní nosné konstrukce jsou opatřeny 
elastickou dřevovláknitou izolací a sádrovláknitou deskou, aby byly splněny požadavky na akustiku. Sádrovláknitá úprava panelů a 
sádrokartonové příčky jsou opatřeny malbou nebo keramickým obkladem. 

Podhledy
Místnosti, kde je vedení vzduchotechnických rozvodů a místnosti náchylné na vlhkost (koupelny) jsou opatřeny sádrokartonovými 
podhledy. Dětské pokoje a pracovna jsou rovněž sníženy sádrokartonovým podhledem.

 c) mechanická odolnost a stabilita:
Stavba byla navržena, aby po celou svou životnost odolávala zatížením na ni působícím.

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Zásobování vodou: 
Voda je získávána pomocí vlastní studny, která je umístěna v severozápadním cípu pozemku. Voda je vedena do 1.PP pod stropem a 
dále je rozvedena dále k zařizovacím předmětům a k ohřevu. Voda je vedena v podlaze či předstěnách – viz výkres schéma ZTI.

Splašková kanalizace: 
Splašková kanalizace je odváděna do kanalizačního řadu. Na okraji pozemku je umístěna revizní šachta. 

Dešťová kanalizace:
Odvod dešťové vody ze šikmé střechy je svedena vnějšími svody do gajgru v kačírku a dále je část vedena do retenční nádrže, biotopu 
a vsaku a část je vedena do akumulační nádrže, kde je pak voda využívána na zalévání hospodářské zahrady. Akumulační nádrž je 
rovněž napojena na vsak. Odvod ploché střechy užívané jako terasy je částečně vsakován do přilehlé zeminy a částečně sveden do 
retenční nádrže. Altán je odvodněn vnějším svodem do akumulační nádrže.

Vytápění (ohřev TV): 
Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo země – voda s el. bivalencí. Vytápění je zajištěno nízkoteplotním teplovodním podlahovým vytápě-
ním, které je umístěno v suché skladbě mezi sádrovláknitými deskami. V blízkosti domu je navržen prostor pro umístěný vrtů, které 
budou dimenzovány na základě hydrogeologického průzkumu. V koupelnách jsou umístěny elektrické žebříky. Suterén je primárně 
nevytápěn, je navržen jako temperovaný, zaizolovaný, nicméně je doplněn el. přímotopy, aby nemohlo v zimních měsících dojít k pří-
padnému promrzání. V obývacím pokoji přes dvě podlaží jsou umístěna krbová kamna na dřevo jako nezávislý zdroj tepla.

Větrání: 
Větrání je řešené jako nucené se zpětným získáváním tepla. Vzduchotechnická jednotka je umístěna v 1.PP v technické místnosti a 
zajištuje větrání vytápěných prostor. Rozvody VZT jsou vedeny podhledy do jednotlivých místností podle potřeby odtahu či přívodu 
– viz schéma v energetickém konceptu budovy. V kuchyni je odtah znečištěného vzduchu zajištěn pomocí digestoře s odvětráním do 
exteriéru. 1.PP je přirozeně větráno pomocí větracích mřížek. 

Elektro: 
Objekt je napojen na veřejný řad slaboproudu. V plotu se nachází elektro sloupek. Elektrický rozvaděč je umístěn v garáži. 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Není specificky řešeno. Celkové bezpečnostní řešení zaručuje dostatečný čas pro evakuaci obyvatel z objektu v případě požáru nebo 
havárie.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení:
Navrhované svislé a vodorovné konstrukce odpovídají požadavkům doporučených hodnot součinitele prostupu tepla pro pasivní 
domy. Tepelně technické posouzení je zohledněno v energetickém konceptu budovy.

b) energetická náročnost stavby:
A – je stanovena v energetickém konceptu budovy.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií:
Objekt využívá tepelné čerpadlo země-voda jako alternativní zdroj tepla.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. a vyhláškou č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na 
stavby v hl. m. Praze. Dále je v souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadav-
cích na využívání území. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí, tak i pro vliv stavby na životní 
prostředí.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

V návrhu je zajištěna ochrana stavby před radonem pomocí asfaltových pásů na podkladním betonu. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Objekt je napojen a kanalizační řad a na slaboproud.

B.4 Dopravní řešení

 a) Popis dopravního řešení 
Objekt je z jihu napojen na místní komunikaci. Nevznikají žádné dopravní změny.  U komunikace je parkovací záliv, který se celý na-
chází na řešeném pozemku.  

 b) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu
 Napojení na místní komunikaci nezpůsobuje žádné významné komplikace.

 c) Doprava v klidu 
Na pozemku jsou k dispozici dvě garážová stání, dvě venkovní stání a u komunikace před oplocením jsou k dispozici 4 parkovací stání 
pro návštěvy.

d) Pěší a cyklistické stezky 
Nejsou součástí návrhu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy: 
Terén je upraven v souvislosti se zapuštěním 1.PP. Terén v návaznosti na okolní parcely je zachován. 

b) Použité vegetační prvky: V jihovýchodní části je umístěn biotop, jenž je zásobován z retenční nádrže. Biotop umožňuje koupání. Je 
napojen na jezírkovou filtraci. 

c) Biotechnická opatření:

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
B.7. Ochrana obyvatelstva
B.8. Zásady organizace výstavby
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9. KONCEPT SYSTÉMU VĚTRÁNÍ - SCHÉMA
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