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ANOTACE:
Náplní bakalářské práce bylo vypracovat architektonickou studii a vybrané části projektu na úrovni pro povolení-ohlášení stavby pro rodinný dům
v pražské Troji. Zadáním byl rodinný dům na pozemku v ulici Pod Havránkou, s důrazem na kontext a induvidualitu při zohlednění požadavků na

nízkou energetickou náročnost. Velikost rodinného domu by měla odpovídat nárokům dle zadání.

Hlavní myšlenkou návrhu bylo vytvoření příjemného a variabilního bydlení pro čtyřčlennou rodinu s nádherným výhledem na celou Prahu. Rodinný

dům je rozdělen do tří částí dle podlaží s danou variabilitou v budoucnu. V nejnižším podlaží garsoniéra pro hosty (pronajímatelná garsoniéra). V

prostředním poldaží je navrhnuta společenská část s části pro rodiče. V nejvyšším podlaží jsou umístěny dětské pokoje.

ABSTRACT
The aim of this bachelor thesis was to elaborate an architectural study and selected parts of the project and to enable a permit-announcement of
a building for a family house in Prague - Troja. The assignment was a family house on the plot in Pod Havránkou street, with an emphasis on
context and induviduality of the processor, taking into account the requirements for low energy intensity. The size of the family house should
meet the requirements of the assignment.

The main idea of the design was to create a pleasant and variable living for a family of four with a wonderful view of the whole of Prague. The
family house is divided into three parts according to the floor with the given variability in the future. The lowest floor of the studio apartment for
guests (rentable studio). In the middle of the home is the social section with parts for parents.  Children's rooms are located on the top floor.
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ZADÁNÍ 07

ZADÁNÍ

RODINNÝ DŮM / POD HAVRÁNKOU, PRAHA TROJA

RODINA KLIENTA

Otec (37 let)   Pracuje pro týdeník, hodně času tráví v terénu, jeho profese je jeho koníčkem, rád by měl v domě temnou komoru

Matka(36 let) Má ráda ruční práce, šití, pletení, výrobu šperků. Ráda by měla v domě oddělenou malou pracovnu, kde by mohl v klidu
psát i šít.

Syn (8 let) Chodí do školy. Rád jezdí na skateboardu, chodí do skauta a učí se na kytaru.

Dcera (6 let)  Chodí do školy. Ráda maluje a bruslí. Navštěvuje taneční kroužek.

Do nového domu rodina plánuje dlašího potomka ...

STAVEBNÍ PROGRAM - zadání od klienta

- K rodině jezdí přibližně jednou týdně prarodiče, někdy přespí do druhého dne.

- K dětem chodí často kamarádi a také rodiče mají často a rádi návštěvy.

- Základem domu by měl být prostorný, ale rozumně velký obývací pokoj s částečně oddělenou kuchyní a místem pro stolování s velkým
stolem (6-8 osob). V obývacím pokoji by bylo hezké mít krb. Rodiče mají hodně knih, gramofon a kolem stovky desek. Nechtějí, aby
středobodem jejich obýváku byla obří televize.

- Důležité je propojení obytného prostoru s terasou a zahradou, kde by chtěl rodina trávit hodně času. I v létě přes den a za deště.

- Před vstupem by mělo být kryté závětří, dále dostatečné velké zádveří se šatnou a vstupní hala (ideálně s denním osvětlením). Okna by
měly mít všechny místnosti (i koupelna a WC). U technických a skladovacích prostor to samozřejmě není nutné. U haly by mělo být WC a
u kuchyňského koutu spíž.

- Ložnice rodičů by měla u sebe mít vlastní samostatnou šatnu a koupelnu s WC.

- Děti by měly mít vlastní pokoje se společnou šatnou a koupelnou s WC. Případně třetí dítě by sdílelo pokoj s jedním ze svých sourozenců.

- Dům by měl umožnit přespání hostům nebo prarodičům (ideálně s malou koupelnou a WC u haly). Výhledově by dům měl umožnit
bydlení starých prarodičů, až budou potřebovat péči (bezbariérový přístup).

- Potřeba je samostatná hospodářská místnost s pračkou a sušičkou, sklep (sklad), sklad zahrandího náčiní, temná komora, pracovna
matky. Samozřejmě je nezbytné někde uskladnit kola, lyže, sezónní věci ...

- Garáž by měla být pro dvě osobní auta. Když otec spěchá, někdy si bere na cestu do práce moped.

- Rodina si nepřeje žádné wellness, saunu, domácí tělocvičnu a podobně.

- Místnosti by neměly být přehnaně velké. Je důležité, aby se v nich dobře cítili. Z pozemku je krásný výhled na město, všechny obytné
místnosti by měly být navrženy tak, aby k němu byly orientovány.

- Zahrada je ve svažitém terénu. Rodina požaduje terasu v návaznosti na obývací pokoj. Ta by měla umožnit posezení i větší společnosti při
grilování. Ostatní místnosti nemusí mít terasy a ani případné balkóny v patře nejsou potřeba (pozemek je dost velký a asi by zůstaly
nevyužité).

- Dům by měl umět s rodinou stárnout a průběžne se přizpůsobovat jejich proměnlivým potřebám.
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LOKALITA Pozemek o rozloze 2900 m2 se nachází ve svahu na obytnou
částí pražské Troji. Na severovýchodě sousedí s designovou vilou, na
jihozápadní straně se zahradama, které otevírají nádherné panorama celé
Prahy.

ZADÁNÍ Vytvoření variabilního rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu, s
ohledem na budoucnost.

ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Pozemek je svažitého typu
orientovaný směrem k jihu, díky tomuto předpokladu poskytuje exkluzivní

panorama celé Prahy. Dům je proto vsazen do svahu, tak aby působil v

souladu s krajinnou a je umístěn na severozápadě pozemku vedle jediné

veřejné komunikace Pod Havránkou. Toto umístění poskytuje blízký přístup
k veřejné komunikaci (= krátké přípojky a příjezdová cesta), orientaci

směrem na panorama Prahy (jihovýchod až jihozápad).

Návrh domu je postaven na požadavcích investora, který chtěl variabilní
dům pro několik generací. Návrh je odvozen od okolních vil, které se
nacházejí na tomto svahu, proto je tvořen suterénem a dvěma
nadzemními podlažími a samotnou garáží. Styl domu je proto zvolen
moderní s předsazenými terasami. Předsazené terasy jsou hlavním

prvkem toho objektu, jelikož tvoří linku, která obíhá celý dům. Těmito
předsazenými terasami se také brání letnímu přehřívání v interiéru. Kolem

domu je navržena pochozí vrstva, po které jde jednoduše celý dům obejít
dokola.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ Jedná se o pasivní bytovou jednotku, která
spotřebuje méně než 15 kWh/m2/rok. O vytápění v domě se stará tepelné

čerpadlo země-voda, které dodává potřebnou energii podlahovému
topení a VZT se ZZT. Vedlejší složka vytápění je krb na dřevo, který bude
využíván dle potřeby majitele. Voda se ohřívá také pomocí tepelného
čerpadla, dohřev je vyřešen elektricky.
Vchod do domu je ze severozápadu a je umístěn výškově v prostřední

části domu, na projektové nule. Po vchodu do domu následuje prostorné
zádveří se šatnou po pravé straně. Dále se otevírá z chodby velký prostor

obývací pokoje, kde je vstup na terasu. Také v tomto prostoru se nachází

vizuálně oddělný kuchyňský kout. Tento prostor umožňuje nejlepší výhled
na celou Prahu. Z obývacího pokoje se dostaneme do ložnice, která má

svoji koupelnu. U kuchyňského koutu je požadovaná spíž. Dále jsou
místnosti pro zájmy rodičů - pracovna pro matku a temná komora pro
otce. Touto cestou se dostaneme na chodbu, kde najdeme schodiště, kudy
se dostaneme do druhého patra, kde je chodba ze které se dá vstoupit na
terasu, koupelnu, hernu a také do pokojů dětí. Když sejdeme do nejnižšího
podlaží je zde zádveří, koupelna a pak garsoniéra pro hosty.
Garáž je umístěná mimo obytný objekt při vjezdu

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ Pro materiál rodinného domu
byly vybrány vápenopískové cihly VPC, jako nejlepší řešení z hlediska

požadavků na únosnost a tepelně izolační schopnosti. Pro stropy byla
zvolena železobetonová deska.
Barevné řešení bylo také zvoleno s ohledem na okolní zástavbu. Pro plné

přehnuté strany byla vybrána bílá fasádní barva. Vnitřní části přehnutých
hran jsou pomalu odlehčeny směrem nahoru. V dolním podlaží jsou

modřínové palubky. O patro výše se střídají tenčí modřínové palubky s
přirozenou barvou dřeva a palubkami natřených na bílo. V nejvyšším

podlaží je fasádní omítka šedá.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
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k veřejné komunikaci (= krátké přípojky a příjezdová cesta), orientaci

směrem na panorama Prahy (jihovýchod až jihozápad).

Návrh domu je postaven na požadavcích investora, který chtěl variabilní
dům pro několik generací. Návrh je odvozen od okolních vil, které se
nacházejí na tomto svahu, proto je tvořen suterénem a dvěma
nadzemními podlažími a samotnou garáží. Styl domu je proto zvolen
moderní s předsazenými terasami. Předsazené terasy jsou hlavním

prvkem toho objektu, jelikož tvoří linku, která obíhá celý dům. Těmito
předsazenými terasami se také brání letnímu přehřívání v interiéru. Kolem

domu je navržena pochozí vrstva, po které jde jednoduše celý dům obejít
dokola.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ Jedná se o pasivní bytovou jednotku, která
spotřebuje méně než 15 kWh/m2/rok. O vytápění v domě se stará tepelné

čerpadlo země-voda, které dodává potřebnou energii podlahovému
topení a VZT se ZZT. Vedlejší složka vytápění je krb na dřevo, který bude
využíván dle potřeby majitele. Voda se ohřívá také pomocí tepelného
čerpadla, dohřev je vyřešen elektricky.
Vchod do domu je ze severozápadu a je umístěn výškově v prostřední

části domu, na projektové nule. Po vchodu do domu následuje prostorné
zádveří se šatnou po pravé straně. Dále se otevírá z chodby velký prostor

obývací pokoje, kde je vstup na terasu. Také v tomto prostoru se nachází

vizuálně oddělný kuchyňský kout. Tento prostor umožňuje nejlepší výhled
na celou Prahu. Z obývacího pokoje se dostaneme do ložnice, která má

svoji koupelnu. U kuchyňského koutu je požadovaná spíž. Dále jsou
místnosti pro zájmy rodičů - pracovna pro matku a temná komora pro
otce. Touto cestou se dostaneme na chodbu, kde najdeme schodiště, kudy
se dostaneme do druhého patra, kde je chodba ze které se dá vstoupit na
terasu, koupelnu, hernu a také do pokojů dětí. Když sejdeme do nejnižšího
podlaží je zde zádveří, koupelna a pak garsoniéra pro hosty.
Garáž je umístěná mimo obytný objekt při vjezdu

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ Pro materiál rodinného domu
byly vybrány vápenopískové cihly VPC, jako nejlepší řešení z hlediska

požadavků na únosnost a tepelně izolační schopnosti. Pro stropy byla
zvolena železobetonová deska.
Barevné řešení bylo také zvoleno s ohledem na okolní zástavbu. Pro plné

přehnuté strany byla vybrána bílá fasádní barva. Vnitřní části přehnutých
hran jsou pomalu odlehčeny směrem nahoru. V dolním podlaží jsou

modřínové palubky. O patro výše se střídají tenčí modřínové palubky s
přirozenou barvou dřeva a palubkami natřených na bílo. V nejvyšším

podlaží je fasádní omítka šedá.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

08 ČASOPISOVÁ ZKRATKA08

RODINNÝ DŮM V TROJI
PRAHA 7, TROJA
LUKÁŠ SVĚTLÍK
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DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ Vchod do domu je ze severozápadu a je umístěn výškově v prostřední části domu, na

projektové nule. Po vchodu do domu následuje prostorné zádveří se šatnou po pravé straně. Dále se otevírá z

chodby velký prostor obývací pokoje, kde je vstup na terasu. Také v tomto prostoru se nachází vizuálně oddělný

kuchyňský kout. Tento prostor umožňuje nejlepší výhled na celou Prahu. Z obývacího pokoje se dostaneme do

ložnice, která má svoji koupelnu. U kuchyňského koutu je požadovaná spíž. Dále jsou místnosti pro zájmy rodičů
- pracovna pro matku a temná komora pro otce. Touto cestou se dostaneme na chodbu, kde najdeme schodiště,
kudy se dostaneme do druhého patra, kde je chodba ze které se dá vstoupit na terasu, koupelnu, hernu a také
do pokojů dětí. Když sejdeme do nejnižšího podlaží je zde zádveří, koupelna a pak garsoniéra pro hosty.
Garáž je umístěná mimo obytný objekt při vjezdu

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Obvodová konstrukce odmu je z VPC tloušťky 200 mm a 230 mm EPS. Vnitřní nosné zdivo je
tvořeno tvárnicemi od Ytongu k tomu určené tloušťky 200 mm. Vnitřní nenosné příčky jsou navrženy také z
Ytongu, ale tloušťky 150 mm. Stavba je zastropena železobetonovými stropy tloušťky 250 mm.
Jedná se o pasivní bytovou jednotku, která spotřebuje méně než 15 kWh/m2/rok. O vytápění v domě se stará

tepelné čerpadlo země-voda, které dodává potřebnou energii podlahovému topení a VZT se ZZT. Vedlejší složka
vytápění je krb na dřevo, který bude využíván dle potřeby majitele. Voda se ohřívá také pomocí tepelného
čerpadla, dohřev je vyřešen elektricky.
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IDEA NÁVRHU 13

Návrh je odvozen od okolních vil, které se nacházejí na

tomto svahu. Za zmínku stojí vil aod Evy Jiřičné, která se na

tomto svah ukazuje již z velké dálky. Proto je brán ohled na

tuto stavbu, která je nedalkeo od pozemku investora. Dům

je tvořen suterénem a dvěma nadzemními podlažími a

samotnou garáží. Styl domu je proto zvolen moderní s

předsazenými terasami. Předsazené terasy jsou hlavním

prvkem toho objektu, jelikož tvoří linku, která obíhá celý

dům. Těmito předsazenými terasami se také brání letnímu

přehřívání v interiéru. Kolem domu je navržena pochozí

vrstva, po které jde jednoduše celý dům obejít dokola.
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Návrh domu je postaven na požadavcích investora, který chtěl variabilní dům pro
několik generací. Zde je diagram místností, které požadoval s jejich návaznostmi.

Variabilita:
1PP Pokoje pro hosty = garsoniera - možnost pronajmutí, bydlení pro zestárlé rodiče
2NP Herna = pokoj - při početí dalšího potomka vytvořit samostatný pokoj

Jednotlivá podlaží se dají kdykoliv oddělit.

2NP

1NP

1PP
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PŘEDSAZENÝCH
KONSTRUKCÍ
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA30

RODINNÝ DŮM V TROJI
PARCELAČNÍ ČÍSLO 346/1 K. Ú. TROJA

A- PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B- SOUHRANNÁ TECHNIKCÁ ZPRÁVA

LUKÁŠ SVĚTLÍK _ LS 2017/18 _ ČVUT FSV V PRAZE

A.  Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby
RODINNÝ DŮM V TROJI

b) Místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků
Praha 7, ulice Pod Havránkou, k. ú. Troja (730190), č. parcely 346/1, parcela přípojek 1661/1 (dočasný

zábor pro stavbu)

c) Předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo
dočasná stavba, účel užívání stavby
Předmětem dokumentace je novostavba rodinného domu. Stavba trvalá, trvalé bydlení.

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

a) Obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)
Anonymně.

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)
Lukáš Světlík, Svornosti 7, 150 00 Praha 5 - Smíchov

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace
Lukáš Světlík

c) Jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializaci
jejich autorizace
Architektonické a stavebně technické řešení: Lukáš Světlík
Stavebně konstrukční část: není součástí bakalářské práce
Požárně bezpečnostní řešení: není součástí bakalářské práce
Zařízení pro vytápění: není součástí bakalářské práce
Zařízení zdravotně technických instalací: není součástí bakalářské práce
Plynová zařízení: není součástí bakalářské práce
Zařízení silnoproudé elektrotechniky: není součástí bakalářské práce
Průkaz energetické náročnosti budovy: není součástí bakalářské práce
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A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
a) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Průzkumy nebyly provedeny, pouze rešerše dostupných dat veřejných zdrojů. Přístup k pozemku je po

veřejné komunikaci Pod Havránkou (parcela číslo 1661/1). Vodovodní přípojka bude realizována
navrtáním vodovodního řádu pod komunikací. Vjezd na parcelu bude zanechán původní.

b) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

c) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu
Projektová dokumentace je řešena se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
a s Pražskými stavebními předpisy. Jedná se o novostavbu rodinného domu, nejsou uvažovány změny

využití území.

d) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací
informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona
Není součástí bakalářské práce.

e) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území
Není součástí bakalářské práce.

f) Předpokládaná lhůta výstavby včetně postupu výstavby
Předpokládána lhůta výstavby bude přibližně rok, od nabytí právní moci SP. Objekt bude proveden

najednou bez etapizace.

g) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a
ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v
budovách bytových a nebytových
Plocha pozemku  2820 m2

Zastavěná plocha    356 m2

Obestavěný prostor 1439 m3

Užitná plocha   377 m2

Funkční jednotky         1

A.3. Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena -
označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací
rozhodnutí nebo opatření
Není součástí bakalářské práce.

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby
Zadání bakalářské práce, stavební program, katastr nemovitostí, geoportál, platná legislativa a
československé státní normy.

c) Využití a zastavěnost území
Pozemek je v současné době využíván jako zahrada.

d) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna,
zvláště chráněné území, záplavové území apod.)
Pozemek 346/1 spadá do ochranného pásma zvláště chráněných území (ve smyslu zákona č. 114/1992
Sb.)

e) Údaje o odtokových poměrech
Dešťová voda z objektů a zpevněných ploch na daném území je vedena do domovní ČOV, poté do

nádrže, kde se schraňuje voda pro účely zalévání. Nádrž se nachází na pozemku majitele. Nevyužitá
dešťová voda je likvidována vsakováním na pozemku investora.

f) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací
Není součástí bakalářské práce.

g) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Stavba byla řešena v souladu s Pražskými stavebními předpisy.

h) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

i) Seznam výjimek a úlevových řešení
Není součástí bakalářské práce.

j) Seznam souvisejících a podmiňujících investic
Není součástí bakalářské práce.

k) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru
nemovitostí)
Parcelní číslo 346/1 a 1661/1, katastrální území Troja.
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B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku
Pozemek se nachází v k. ú. Troja, číslo stavební parcely 346/1. Pozemek je svažitý směrem k jihu a

poskytuje výhled na Prahu. Severozápadní hranice sousední s veřejnou komunikací Pod Havránkou, která

zároveň tvoří jedinou příjezdovou cestu.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní.

Není součástí bakalářské práce.

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v

užívání stavby.
Není součástí bakalářské práce.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Není součástí bakalářské práce.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,
stavebně historický průzkum apod.)
Není součástí bakalářské práce.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Pozemek 346/1 spadá do ochranného pásma zvláště chráněných území (ve smyslu zákona č. 114/1992
Sb.)

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Není v záplavovém ani poddolovaném území.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území, stávající životní prostředí stavby, charakter,

umístění ani provozní náplň (residenční bydlení). Veškerý domovní odpad bude shromažďován v nádobě

tomu určené a následně vyvážen k likvidaci. Stavebník bude při celém provádění stavby dbát na

minimalizaci prašnosti, hlučnosti, snížení množství vibrací, zamezení nadměrnému znečištění ovzduší i
okolních komunikací, znečišťování povrchových i podzemích ploch, podzemní vody a respektování všech
hygienických předpisů a opatření na staveništi. Nutno dodržet Nařízení vlády 148/2006 Sb. Stavba bude
prováděna ve všední dny v denních hodinách. Skladování materiálu stavby bude situováno na pozemku

stavby.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Před výstavbou proběhne likvidace náletové zeleně se schválením příslušných orgánů.

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa

Bez požadavků.

l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)
Přístup k pozemku je z veřejné komunikace Pod Havránkou parc. č. 1661/1. Přibližně ve 3 metrech pod

začátkem vjezdu na pozemek bude provedeno napojení na vodovodní, elektro přípojku a slaboproud.
Vjezd na parcelu je zanechán stávající.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Nejsou podmiňující investice.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
Stavba se provádí na pozemku číslo 346/1. Na pozemku číslo 1661/1 bude proveden dočasný zábor por
přípojky a vjezd na pozemek.

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Nejsou navržena ochranná pásma.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení
nosných konstrukcí.
Objekt je navržen jako nová stavba.

b) Účel užívání stavby
Rodinný dům je navržen jako vícegenerační stavba. V současné době bude využívána čtyřčlennou

rodinou. V budoucnu je počítáno s rozšířením rodiny a pronájmem garsoniéry, která se nachází v

nejnižším podlaží.

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

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Stavba je navržena tak, že nevyžaduje výjimky. Na stavbu rodinného domu nejsou nároky podle vyhlášky
398/2009 OTP BBUS.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů.
Není součástí bakalářské práce.

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané
kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.
Zastavěná plocha    356 m2

Obestavěný prostor 1439 m3

Užitná plocha   377 m2 (včetně garsoniéry 61m2)
Funkční jednotky         1

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Bilance médií
Výpočet potřeby vody a produkce splaškových vod rodinného domu
 Rodinný dům - 6 osob 99l/os/den = 594 l/den

 
 Průměrná denní potřeba  Qp   =594 l/den

 Maximální denní potřeba Qm = 594 x 1,5 = 891 l/den
 Maximální hodinová potřeba Qh   = (891x2,3)/24 = 85,375 l/hod = 0,237 l/s
 Roční potřeba Qr  = 213,84 m3/rok

Výpočet objemu vsakovacího prostoru
 Odvodňovaná plocha  326,0 m2

 Odtokový koeficient     0,3 (zelená střecha)

 Četnost dešťů     0,2 1/rok
 Koeficient propustnosti    1 x10-5 (odhad půdy - jílovito-hlinitá)
 
 Doporučený objem nádrže VDOP = 2,7 m3

 Denní potřeba vody Qm = 0,891 m3

 Celkový objem nádrže 3,6 m3

 Počet vsakovacích bloků Garantia 12ks

Třída energetické náročnosti budovy - A (viz energetický koncept budovy)

Teoretická roční potřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody - viz energetický koncept budovy

Nakládání s odpady

Likvidace komunálního odpadu při užívání dokončené stavby bude zabezpečeno v souladu s místním

systémem komunálního odpadového hospodářství. Popelnice o obsahu 2x 240l budou umístěny na
hranici pozemku a vyváženy pravidelně jednou týdně.

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Předpokládána lhůta výstavby bude přibližně rok, od nabytí právní moci SP. Objekt bude proveden

najednou bez etapizace.

j) Orientační náklady stavby
Přibližná cena stavby je 15 milionů Kč.

   

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Pozemek je svažitého typu orientovaný směrem k jihu, díky tomuto předpokladu poskytuje exkluzivní

panorama celé Prahy. Dům je proto vsazen do svahu, tak aby působil v souladu s krajinnou, a je umístěn

na severozápadě pozemku vedle jediné veřejné komunikace Pod Havránkou. Toto umístění poskytuje
blízký přístup k veřejné komunikaci (= krátké přípojky a příjezdová cesta), orientaci směrem na panorama

Prahy (jihovýchod až jihozápad).

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Návrh domu je postaven na požadavcích investora, který chtěl variabilní dům pro několik generací. Návrh
je odvozen od okolních vil, které se nacházejí na tomto svahu, proto je tvořen suterénem a dvěma
nadzemními podlažími a samotnou garáží. Styl domu je proto zvolen moderní s předsazenými terasami.

Předsazené terasy jsou hlavním prvkem toho objektu, jelikož tvoří linku, která obíhá celý dům. Těmito
předsazenými terasami se také brání letnímu přehřívání v interiéru. Kolem domu je navržena pochozí

vrstva, po které jde jednoduše celý dům obejít dokola.
Pro materiál rodinného domu byly vybrány vápenopískové cihly VPC, jako nejlepší řešení z hlediska

požadavků na únosnost a tepelně izolační schopnosti. Pro stropy byla zvolena železobetonová deska.

Barevné řešení bylo také zvoleno s ohledem na okolní zástavbu. Pro plné přehnuté strany byla vybrána

bílá fasádní barva. Vnitřní části přehnutých hran jsou pomalu odlehčeny směrem nahoru. V dolním

podlaží jsou modřínové palubky. O patro výše se střídají tenčí modřínové palubky s přirozenou barvou
dřeva a palubkami natřených na bílo. V nejvyšším podlaží je fasádní omítka šedá.

B.2.3  Dispoziční, technologické a provozní řešení
Jedná se o pasivní bytovou jednotku, která spotřebuje méně než 15 kWh/m2/rok. O vytápění v domě se

stará tepelné čerpadlo země-voda, které dodává potřebnou energii podlahovému topení a VZT se ZZT.
Vedlejší složka vytápění je krb na dřevo, který bude využíván dle potřeby majitele. Voda se ohřívá také
pomocí tepelného čerpadla, dohřev je vyřešen elektricky.
Vchod do domu je ze severozápadu a je umístěn výškově v prostřední části domu, na projektové nule. Po

vchodu do domu následuje prostorné zádveří se šatnou po pravé straně. Dále se otevírá z chodby velký

prostor obývacího pokoje, kde je vstup na terasu. Také v tomto prostoru se nachází vizuálně oddělný

kuchyňský kout. Tento prostor umožňuje nejlepší výhled na celou Prahu. Z obývacího pokoje se

dostaneme do ložnice, která má svoji koupelnu. U kuchyňského koutu je požadovaná spíž. Dále jsou
místnosti pro zájmy rodičů - pracovna pro matku a temná komora pro otce. Touto cestou se dostaneme
na chodbu, kde najdeme schodiště, kudy se dostaneme do druhého patra, kde je chodba, ze které se dá
vstoupit na terasu, koupelnu, hernu a také do pokojů dětí. Když sejdeme do nejnižšího podlaží je zde
zádveří, koupelna a pak garsoniéra pro hosty.
Garáž je umístěná mimo obytný objekt při vjezdu

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
Veškerá schodiště a terasy jsou opatřena zábradlím v minimální výšce 1100 mm. Stavba je navržena tak

aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolích staveb a aby
neohrožovala životní prostředí. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání
nedocházelo k úrazům. Údržba a revize elektrických a technických zařízení objektu bude prováděna v

předepsaných lhůtách oprávněnými osobami. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou
upraveny vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
Požadavky na výšku zábradlí dle ČSN 734301 v souladu s Pražskými stavebními předpisy.

B.2.6  Základní technický popis staveb

a) Stavební řešení
Jedná se o novostavbu rodinného domu o jednom podzemním podlaží a dvou nadzemních podlaží. Je
založena na betonových pasech tloušťky 500 mm. Hlavní svislou konstrukcí jsou obvodové stěny z
vápenopískových cihel (VPC) tloušťky 200 mm. Vnitřní nosná konstrukce je z Ytongu Statik tloušťky 200

mm. Nenosné příčky z příčkovek Ytong tloušťky 150 mm. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny

železobetonovými deskami pnutými v jednom i dvou směrech tloušťky 250 mm. Stavba je zastřešena
plochou střechou s extenzivní zelení.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Výkopy
Budou prováděny běžným způsobem s pomocí stavební mechanizace. Poslední vrstva zeminy bude

odkryta těsně před betonáží, aby nedošlo k namoknutí a tím k rozbřednutí základové spáry.

Základy
Objekt bude založen na betonových pasech tloušťky 500 mm.

Svislé nosné konstrukce
Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny vápenopískovými cihlami (VPC) a vnitřní nosné konstrukce jsou
tvořeny tvárnicemi Ytong Statik tloušťky 200 mm.

Příčky
Příčky jsou tvořeny nenosnými tvárnicemi Ytong tloušťky 150 mm.

Vodorovné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovou deskou tloušťky 200 mm.

Schodiště
Jednoramenné křivočaré schodiště je z monolitického železobetonu. Povrchovou úpravu stupnic tvoří

kaučuková podlaha.

Střecha:
Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová deska. Střecha je řešená jako zelená s extenzivní zelení.

Odvodnění je svedeno potrubím uvnitř objektu.

Skladba střechy
Vegetační rohož   25 mm
Substrát střešní extenzivní    60 mm
Filtrační vrstva - netkaná textilie 
Drenážní vrstva - nopová folie   20 mm
Separační vrstva - netkaná textilie
Hydroizolační vrstva - 3x asfaltový pás   12 mm
Tepelněizolační vrstva - EPS 250 mm
Parotěsnící a hydroizolační vrstva     4 mm
Nosná konstrukce - železobetonová deska 200 mm

Tepelná izolace
Na obvodové konstrukce, které nejsou ve styku s terénem, je použit šedý fasádní polystyren Isover

Greywall Plus (0,031 W/mK).  Na obvodové konstrukce přilehající k terénu je použit Synthos XPS Prime G30

IR (0,034 W/mK). Střešní izolace je z šedého polystyrenu Bachl EXTRAPOR 100 (0,031 W/mK). Pro plochou

střechu jsou použity spádové klíny Styrotrade styro EPS (0,037 W/mK).

Hydroizolace
Hydroizolace spodní stavby v kontaktu s terénem je tvořena dvojicí asfaltových pásů. Hydroizolaci

střešního pláště tvoří 3 asfaltové pásy.

Vzduchotěsnost
Dle ČSN EN 13829 se vzduchotěsnost obálky budovy se ve všech těchto normativních dokumentech
hodnotí pomocí intenzity výměny vzduchu při 50 Pa, n50.

Podlahy
Ve většině místností bude povrchem podlahy kaučuk na vrstvě betonové mazaniny, která pod sebou
skrývá Varionovu - systémovou desku s podlahovým topením. Ve skladu a v garáži bude použit

polyuretanový nátěr.

Výplně otvorů
Veškeré výplně otvorů jsou tvořeny systémem Sky-frame (hliníkové trojsklo) s hodnotou λ=0,78 W/mK.

Veškeré napojení výplní otvorů na stěny musí být opatřena izolací proti pronikání vzduchu. Vstupní dveře
jsou hliníkově tepelně izolační. Interiérové výplně otvorů jsou dřevěné obložkové.

Povrchové úpravy
Příčky z Ytongových tvárnic budou opatřeny hlazenou stěrkou bílé barvy. Nosné vápenopískové cihly

budou též opatřeny hlazenou stěrkou. V koupelnách je na stěnách betonová stěrka. Fasády jsou tvořeny

většinou provětrávanou mezerou a modřínovým obkladem. Další stěny jsou tvořeny fasádní bílou
omítkou tloušťky 10 mm.

Klempířské výrobky
Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm.

Zámečnické výrobky
Zámečnické výrobky budou natřeny základním nátěrem a finálním nátěrem, pro exteriérové prvky žárový
zinkový podklad (upřesní projektant s investorem).

c) Mechanická odolnost a stabilita
Není součástí bakalářské práce.

B.2.7  Základní popis technických a technologických zařízení

a) Technické řešení
Nově budou vytvořeny přípojky pro vodovod, elektro.

Vnitřní vodovod
Objekt je napojen na vodovod přípojkou v severozápadní části objektu k ulici Pod Havránkou. Napojení

na vodovodní řád je pomocí navrtávacího pasu. Přípojka končí vodoměrnou sestavou umístěnou v šachtě

v blízkosti okraje pozemku (viz koordinační situace).

Odhad bilance potřeby vody: Stanovení potřeby vody je provedeno v souladu s vyhláškou 120/2011 Sb.

Výpočty zmíněny v průvodní zprávě.

Zásobování teplou vodou
Ohřev teplé vody zajišťuje tepelné čerpadlo o výkonu 20kW. Dohřev teplé vody zajištěn elektrokotlem.
Čerpadlo typu země-voda získává energii ze zemních vrtů umístěných vedle budovy, kterou ukládá do
akumulačního zásobníku. Tepelné čerpadlo je umístěno v hospodářské místnosti v 1NP.

Vnitřní instalace splaškové kanalizace
Čištění kanalizačního potrubí bude prováděno z dvou revizních šachet umístěných mimo objekt.

Připojovací a odpadní potrubí, bude proveden z potrubí systému HT. Svodné potrubí ze systému KG. Po

uložení potrubí musí být provedena zkouška potrubí podle ČSN 736760. Kanalizace bude provedena v

souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 756760. Vnitřní splašková voda bude odvedena do domovní ČOV, kde se

přečistí a odvede do retenční nádrže.

Odhad množství splaškových vod je uveden v průvodní zprávě.

Dešťová kanalizace
Dešťová voda ze střech je sváděna pomocí vnitřního svodu do retenční nádrže. Zbytková voda z retenční

nádrže je odváděna přepadem do vsakovacích boxů na pozemku investora.

Elektroinstalace
Elektrické připojení bude rozvedeno po objektu dle projektu, který není součástí bakalářské práce. Bude
provedena nová přípojka NN na hranici pozemku, kde bude v elektro skříni umístěn elektroměr s hlavním

jističem. Rozvaděč bude umístěn v 1PP v zádveří.

Vytápění
Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla o výkonu 20kW s podlahovým vytápěním. Pomocný

dohřev bude pomocí elektrokotle a také pomocí VZT se ZZT. Rozvody podlahového topení budou vedeny
v systémové desce Varionova pro podlahové vytápění. V koupelně bude umístěno koupelnové žebříkové

otopné těleso.

Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou dle ČSN 736760 a ČSN 736701.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Tepelné čerpadlo země-voda
Vzduchotechnická jednotka pro 1PP, 1NP a 2NP s rekuperací tepla

Zásobník TUV

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Není součástí bakalářské práce.

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana

a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Pro výpočet tepelných ztrát objektů byla použita následovná kritéria:

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te -12,0 C

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m    8,1 C

Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m  20,0 C

Veškeré budované konstrukce byly navrženy tak, aby byly splněny doporučené hodnoty součinitele
prostupu tepla. Průměrný součinitel prostupu tepla obálky je Uem = 0,22 W/m2K. Dále v části energetický

koncept budovy.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Navrhuje se tepelné čerpadlo země-voda, který byl z hlediska aplikace pro daný dům vyhodnocen jako

nejefektivnější. Navrhnuta je také vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla.

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

a) Výčet odvětrávacích zařízení
Větrání objektu je zajištěno přirozeným větráním okny a nuceně pomocí rekuperační vzduchotechnické
jednotky. Odvětrávání hygienických zázemí a WC bude nuceně podtlakové pomocí ventilátoru.

b) Hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení dle §12 odst. 1,3 a přílohy č. 3, část
A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Stavba není umístěna v hlučném prostředí. Konstrukce mají akustické vlastnosti. Je zajištěno splnění

legislativy a ČSN.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) před pronikáním radonu z podloží

Ochrana zajištěna pomocí modifikovaných asfaltových pásů.

b) Ochrana před bludnými proudy
Není součástí bakalářské práce.

c) Ochrana před hlukem
Objekt je navržen v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací z vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů objektu. Nařízení vlády
bude splněno rovněž dodržením ustanovení a požadavků ČSN 730532 - Akustika

d) Protipovodňová opatření
Pozemek se nenachází v záplavovém území.

e) Ostatní před ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Není součástí bakalářské práce.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Pro objekt budou vytvořeny nové přípojky pro vodovodní přípojku, elektro a slaboproud v ulici Pod

Havránkou na severozápadu pozemku.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Není součástí bakalářské práce.

B.4. Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci. Pro rodinný dům není dle 368/2009 Sb. OTP BBUS
potřeba navrhovat bezbariérové řešení.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci Pod Havránkou na severozápadě pozemku.

c) Doprava v klidu

Parkování pro residenty je vyřešeno pomocí 2 garážových stání v samostatném objektu na pozemku

investora.

d) Pěší a cyklistické stezky
Není navrženo.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy
Kolem navrhovaného objektu se bude upravovat úroveň terénu. Řešení úpravy terénu je řešením
samostatné části projektu a není součástí bakalářské práce.

b) Použité vegetační prvky
Na pozemku bude vzrostlý trávník. Kolem ulice Nad Havránkou budou okrasné keře a dřeviny. Na
východní a jižní části pozemku budou ovocné stromy.

c) Biotechnická opatření
Nejsou navržena žádná biotechnická a technická opatření.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná se zejména
o:
- omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech -
pracovního volna a klidu
- ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami
- snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě
- odvoz a likvidaci odpadů ze stavby
Doklad o likvidaci odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. ke kolaudaci obdrží investor po provedení stavby.

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů,
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba je navržena s ohledem na své okolí. Na území stavby, ani v její těsné blízkosti, se nevyskytují

žádné chráněné rostliny a památné stromy.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Nemá vliv.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
podkladem
EAI není zpracována.

e) V případě záměrů spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Není součástí bakalářské práce.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů
Ochranní pásma se nenavrhují.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Jedná se o stavbu rodinného domu bez požadavků ve smyslu tohoto odstavce.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Při stavbě bude zajištěno připojení na veřejný vodovod a rozvod NN.

b) Odvodnění staveniště
Dešťové vody z ploch staveniště se budou z velké části vsakovat do terénu, nepředpokládá se jejich

odvádění.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude napojeno na přilehlou komunikaci. Bude zajištěno včasné a pravidelné čištěním vozovek.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací,

prašnosti apod.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Před zahájením stavby rodinného domu bude staveniště oploceno souvislým oplocením výšky
minimálně 1,8m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Dále
bude odstraněna náletová zeleň a proběhnou terénní úpravy.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště.
Dočasné zábory vzniknou na parcele číslo 1661/1 k. ú. Troja. Dočasné zábory budou co nejmenšího
rozsahu po dobu nezbytně nutnou k provedení přípojek a budou předem domluveny s příslušným

vlastníkem pozemku a správcem sítě.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Není součástí bakalářské práce.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho

prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných

surovin nebo na skládku k tomu určenou.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Všechna ornice, která byla sejmuta, bude opět použita na řešeném pozemku. Zemina z výkopů bude

použita na terénní úpravy pozemku.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Při výstavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí a také na ochranu stávajících dřevin.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve

stavebnictví a nařízení, zejména pak:

Zákony:
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č.
159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.
Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákoník práce

Nařízení vlády:
Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o
úrazu
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí,
7. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení
signálů

Vyhlášky:
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.
98/1982 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění vyhlášky č. 551/1990
Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Vyhláška MPSV č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru  -
Institut technické inspekce Praha
Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb.

ČSN:
ČSN 73 3050 - Zemní práce
ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem.
ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem
ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při
projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné
dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení,
zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.
Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:
U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci

musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v

provozuschopném stavu.
Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na
dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s

médiem.
Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je v případech nutnosti nezbytné

zajistit varovné osvětlení. Přes rýhy v místech provozu pro pěší musí být zřízeny lávky.

Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro

jednotlivá zařízení.
Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým
normám. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele
stavby.

Ochranná opatření:

Ochrana proti hluku a vibracím:
Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje stanovené

hodnoty. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivními
kryty (akustické zástěny apod.). Harmonogram prací bude sestaven tak, aby hlučné práce probíhaly v co

nejmenším časovém úseku provádění stavby.

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti:
Vozidla vyjíždějící ze staveniště na ulici musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a
komunikací (zemina, bet. směs). Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno.

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace:
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Do kanalizace může být
vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.

Pracoviště odpovídají vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb., vč. změny č. 207/1991, Sb., ve kterých jsou stanoveny
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních. Pracoviště budou rovněž
vybavena příslušnými bezpečnostními tabulkami s nápisy pro elektrická zařízení. Místa výskytu rizika,
umístění zařízení a pomůcek důležitých pro ochranu zdraví budou vyznačena bezpečnostními barvami a
bezpečnostními znaky ve smyslu ČSN ISO 3864 a požárními tabulkami v souladu s ČSN 01 8013.

Uzemnění zařízení vyhovuje ČSN 33 2000 a všem normám souvisejícím. Při obsluze a práci na elektrickém
zařízení musí obsluha respektovat ustanovení ČSN 33 2000 a ustanovení všech souvisejících ČSN.

Protipožární opatření:
Pro zabránění vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, musí se dodržovat dále uvedené zásady:
Aby bylo zabráněno vzniku požáru, musí se dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle

ČSN 33 20 00-5-523 a ČSN 33 20 00-4-43.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

m) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření
Dopravní připojení není součástí řešení bakalářské práce.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  - provádění stavby za provozu, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Pro tento druh stavby nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění staveb.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude provedena v jedné etapě.

B.9. Celkové vodohospodářské řešení

Splašková voda z objektu je přivedena do domovní ČOV, kde se přečistí voda a putuje do nádrže, kam je

přivedena i dešťová voda. Z této nádrže je možno zalévat přilehlé plochy pozemku. Při přebytečné vodě v

nádrži je přepadem tato voda odvedena do vsakovacích boxů.

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku
Pozemek se nachází v k. ú. Troja, číslo stavební parcely 346/1. Pozemek je svažitý směrem k jihu a

poskytuje výhled na Prahu. Severozápadní hranice sousední s veřejnou komunikací Pod Havránkou, která

zároveň tvoří jedinou příjezdovou cestu.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní.

Není součástí bakalářské práce.

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v

užívání stavby.
Není součástí bakalářské práce.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Není součástí bakalářské práce.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,
stavebně historický průzkum apod.)
Není součástí bakalářské práce.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Pozemek 346/1 spadá do ochranného pásma zvláště chráněných území (ve smyslu zákona č. 114/1992
Sb.)

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Není v záplavovém ani poddolovaném území.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území, stávající životní prostředí stavby, charakter,

umístění ani provozní náplň (residenční bydlení). Veškerý domovní odpad bude shromažďován v nádobě

tomu určené a následně vyvážen k likvidaci. Stavebník bude při celém provádění stavby dbát na

minimalizaci prašnosti, hlučnosti, snížení množství vibrací, zamezení nadměrnému znečištění ovzduší i
okolních komunikací, znečišťování povrchových i podzemích ploch, podzemní vody a respektování všech
hygienických předpisů a opatření na staveništi. Nutno dodržet Nařízení vlády 148/2006 Sb. Stavba bude
prováděna ve všední dny v denních hodinách. Skladování materiálu stavby bude situováno na pozemku

stavby.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Před výstavbou proběhne likvidace náletové zeleně se schválením příslušných orgánů.

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa

Bez požadavků.

l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)
Přístup k pozemku je z veřejné komunikace Pod Havránkou parc. č. 1661/1. Přibližně ve 3 metrech pod

začátkem vjezdu na pozemek bude provedeno napojení na vodovodní, elektro přípojku a slaboproud.
Vjezd na parcelu je zanechán stávající.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Nejsou podmiňující investice.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
Stavba se provádí na pozemku číslo 346/1. Na pozemku číslo 1661/1 bude proveden dočasný zábor por
přípojky a vjezd na pozemek.

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Nejsou navržena ochranná pásma.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení
nosných konstrukcí.
Objekt je navržen jako nová stavba.

b) Účel užívání stavby
Rodinný dům je navržen jako vícegenerační stavba. V současné době bude využívána čtyřčlennou

rodinou. V budoucnu je počítáno s rozšířením rodiny a pronájmem garsoniéry, která se nachází v

nejnižším podlaží.

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

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Stavba je navržena tak, že nevyžaduje výjimky. Na stavbu rodinného domu nejsou nároky podle vyhlášky
398/2009 OTP BBUS.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů.
Není součástí bakalářské práce.

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané
kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.
Zastavěná plocha    356 m2

Obestavěný prostor 1439 m3

Užitná plocha   377 m2 (včetně garsoniéry 61m2)
Funkční jednotky         1

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Bilance médií
Výpočet potřeby vody a produkce splaškových vod rodinného domu
 Rodinný dům - 6 osob 99l/os/den = 594 l/den

 
 Průměrná denní potřeba  Qp   =594 l/den

 Maximální denní potřeba Qm = 594 x 1,5 = 891 l/den
 Maximální hodinová potřeba Qh   = (891x2,3)/24 = 85,375 l/hod = 0,237 l/s
 Roční potřeba Qr  = 213,84 m3/rok

Výpočet objemu vsakovacího prostoru
 Odvodňovaná plocha  326,0 m2

 Odtokový koeficient     0,3 (zelená střecha)

 Četnost dešťů     0,2 1/rok
 Koeficient propustnosti    1 x10-5 (odhad půdy - jílovito-hlinitá)
 
 Doporučený objem nádrže VDOP = 2,7 m3

 Denní potřeba vody Qm = 0,891 m3

 Celkový objem nádrže 3,6 m3

 Počet vsakovacích bloků Garantia 12ks

Třída energetické náročnosti budovy - A (viz energetický koncept budovy)

Teoretická roční potřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody - viz energetický koncept budovy

Nakládání s odpady

Likvidace komunálního odpadu při užívání dokončené stavby bude zabezpečeno v souladu s místním

systémem komunálního odpadového hospodářství. Popelnice o obsahu 2x 240l budou umístěny na
hranici pozemku a vyváženy pravidelně jednou týdně.

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Předpokládána lhůta výstavby bude přibližně rok, od nabytí právní moci SP. Objekt bude proveden

najednou bez etapizace.

j) Orientační náklady stavby
Přibližná cena stavby je 15 milionů Kč.

   

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Pozemek je svažitého typu orientovaný směrem k jihu, díky tomuto předpokladu poskytuje exkluzivní

panorama celé Prahy. Dům je proto vsazen do svahu, tak aby působil v souladu s krajinnou, a je umístěn

na severozápadě pozemku vedle jediné veřejné komunikace Pod Havránkou. Toto umístění poskytuje
blízký přístup k veřejné komunikaci (= krátké přípojky a příjezdová cesta), orientaci směrem na panorama

Prahy (jihovýchod až jihozápad).

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Návrh domu je postaven na požadavcích investora, který chtěl variabilní dům pro několik generací. Návrh
je odvozen od okolních vil, které se nacházejí na tomto svahu, proto je tvořen suterénem a dvěma
nadzemními podlažími a samotnou garáží. Styl domu je proto zvolen moderní s předsazenými terasami.

Předsazené terasy jsou hlavním prvkem toho objektu, jelikož tvoří linku, která obíhá celý dům. Těmito
předsazenými terasami se také brání letnímu přehřívání v interiéru. Kolem domu je navržena pochozí

vrstva, po které jde jednoduše celý dům obejít dokola.
Pro materiál rodinného domu byly vybrány vápenopískové cihly VPC, jako nejlepší řešení z hlediska

požadavků na únosnost a tepelně izolační schopnosti. Pro stropy byla zvolena železobetonová deska.

Barevné řešení bylo také zvoleno s ohledem na okolní zástavbu. Pro plné přehnuté strany byla vybrána

bílá fasádní barva. Vnitřní části přehnutých hran jsou pomalu odlehčeny směrem nahoru. V dolním

podlaží jsou modřínové palubky. O patro výše se střídají tenčí modřínové palubky s přirozenou barvou
dřeva a palubkami natřených na bílo. V nejvyšším podlaží je fasádní omítka šedá.

B.2.3  Dispoziční, technologické a provozní řešení
Jedná se o pasivní bytovou jednotku, která spotřebuje méně než 15 kWh/m2/rok. O vytápění v domě se

stará tepelné čerpadlo země-voda, které dodává potřebnou energii podlahovému topení a VZT se ZZT.
Vedlejší složka vytápění je krb na dřevo, který bude využíván dle potřeby majitele. Voda se ohřívá také
pomocí tepelného čerpadla, dohřev je vyřešen elektricky.
Vchod do domu je ze severozápadu a je umístěn výškově v prostřední části domu, na projektové nule. Po

vchodu do domu následuje prostorné zádveří se šatnou po pravé straně. Dále se otevírá z chodby velký

prostor obývacího pokoje, kde je vstup na terasu. Také v tomto prostoru se nachází vizuálně oddělný

kuchyňský kout. Tento prostor umožňuje nejlepší výhled na celou Prahu. Z obývacího pokoje se

dostaneme do ložnice, která má svoji koupelnu. U kuchyňského koutu je požadovaná spíž. Dále jsou
místnosti pro zájmy rodičů - pracovna pro matku a temná komora pro otce. Touto cestou se dostaneme
na chodbu, kde najdeme schodiště, kudy se dostaneme do druhého patra, kde je chodba, ze které se dá
vstoupit na terasu, koupelnu, hernu a také do pokojů dětí. Když sejdeme do nejnižšího podlaží je zde
zádveří, koupelna a pak garsoniéra pro hosty.
Garáž je umístěná mimo obytný objekt při vjezdu

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
Veškerá schodiště a terasy jsou opatřena zábradlím v minimální výšce 1100 mm. Stavba je navržena tak

aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolích staveb a aby
neohrožovala životní prostředí. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání
nedocházelo k úrazům. Údržba a revize elektrických a technických zařízení objektu bude prováděna v

předepsaných lhůtách oprávněnými osobami. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou
upraveny vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
Požadavky na výšku zábradlí dle ČSN 734301 v souladu s Pražskými stavebními předpisy.

B.2.6  Základní technický popis staveb

a) Stavební řešení
Jedná se o novostavbu rodinného domu o jednom podzemním podlaží a dvou nadzemních podlaží. Je
založena na betonových pasech tloušťky 500 mm. Hlavní svislou konstrukcí jsou obvodové stěny z
vápenopískových cihel (VPC) tloušťky 200 mm. Vnitřní nosná konstrukce je z Ytongu Statik tloušťky 200

mm. Nenosné příčky z příčkovek Ytong tloušťky 150 mm. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny

železobetonovými deskami pnutými v jednom i dvou směrech tloušťky 250 mm. Stavba je zastřešena
plochou střechou s extenzivní zelení.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Výkopy
Budou prováděny běžným způsobem s pomocí stavební mechanizace. Poslední vrstva zeminy bude

odkryta těsně před betonáží, aby nedošlo k namoknutí a tím k rozbřednutí základové spáry.

Základy
Objekt bude založen na betonových pasech tloušťky 500 mm.

Svislé nosné konstrukce
Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny vápenopískovými cihlami (VPC) a vnitřní nosné konstrukce jsou
tvořeny tvárnicemi Ytong Statik tloušťky 200 mm.

Příčky
Příčky jsou tvořeny nenosnými tvárnicemi Ytong tloušťky 150 mm.

Vodorovné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovou deskou tloušťky 200 mm.

Schodiště
Jednoramenné křivočaré schodiště je z monolitického železobetonu. Povrchovou úpravu stupnic tvoří

kaučuková podlaha.

Střecha:
Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová deska. Střecha je řešená jako zelená s extenzivní zelení.

Odvodnění je svedeno potrubím uvnitř objektu.

Skladba střechy
Vegetační rohož   25 mm
Substrát střešní extenzivní    60 mm
Filtrační vrstva - netkaná textilie 
Drenážní vrstva - nopová folie   20 mm
Separační vrstva - netkaná textilie
Hydroizolační vrstva - 3x asfaltový pás   12 mm
Tepelněizolační vrstva - EPS 250 mm
Parotěsnící a hydroizolační vrstva     4 mm
Nosná konstrukce - železobetonová deska 200 mm

Tepelná izolace
Na obvodové konstrukce, které nejsou ve styku s terénem, je použit šedý fasádní polystyren Isover

Greywall Plus (0,031 W/mK).  Na obvodové konstrukce přilehající k terénu je použit Synthos XPS Prime G30

IR (0,034 W/mK). Střešní izolace je z šedého polystyrenu Bachl EXTRAPOR 100 (0,031 W/mK). Pro plochou

střechu jsou použity spádové klíny Styrotrade styro EPS (0,037 W/mK).

Hydroizolace
Hydroizolace spodní stavby v kontaktu s terénem je tvořena dvojicí asfaltových pásů. Hydroizolaci

střešního pláště tvoří 3 asfaltové pásy.

Vzduchotěsnost
Dle ČSN EN 13829 se vzduchotěsnost obálky budovy se ve všech těchto normativních dokumentech
hodnotí pomocí intenzity výměny vzduchu při 50 Pa, n50.

Podlahy
Ve většině místností bude povrchem podlahy kaučuk na vrstvě betonové mazaniny, která pod sebou
skrývá Varionovu - systémovou desku s podlahovým topením. Ve skladu a v garáži bude použit

polyuretanový nátěr.

Výplně otvorů
Veškeré výplně otvorů jsou tvořeny systémem Sky-frame (hliníkové trojsklo) s hodnotou λ=0,78 W/mK.

Veškeré napojení výplní otvorů na stěny musí být opatřena izolací proti pronikání vzduchu. Vstupní dveře
jsou hliníkově tepelně izolační. Interiérové výplně otvorů jsou dřevěné obložkové.

Povrchové úpravy
Příčky z Ytongových tvárnic budou opatřeny hlazenou stěrkou bílé barvy. Nosné vápenopískové cihly

budou též opatřeny hlazenou stěrkou. V koupelnách je na stěnách betonová stěrka. Fasády jsou tvořeny

většinou provětrávanou mezerou a modřínovým obkladem. Další stěny jsou tvořeny fasádní bílou
omítkou tloušťky 10 mm.

Klempířské výrobky
Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm.

Zámečnické výrobky
Zámečnické výrobky budou natřeny základním nátěrem a finálním nátěrem, pro exteriérové prvky žárový
zinkový podklad (upřesní projektant s investorem).

c) Mechanická odolnost a stabilita
Není součástí bakalářské práce.

B.2.7  Základní popis technických a technologických zařízení

a) Technické řešení
Nově budou vytvořeny přípojky pro vodovod, elektro.

Vnitřní vodovod
Objekt je napojen na vodovod přípojkou v severozápadní části objektu k ulici Pod Havránkou. Napojení

na vodovodní řád je pomocí navrtávacího pasu. Přípojka končí vodoměrnou sestavou umístěnou v šachtě

v blízkosti okraje pozemku (viz koordinační situace).

Odhad bilance potřeby vody: Stanovení potřeby vody je provedeno v souladu s vyhláškou 120/2011 Sb.

Výpočty zmíněny v průvodní zprávě.

Zásobování teplou vodou
Ohřev teplé vody zajišťuje tepelné čerpadlo o výkonu 20kW. Dohřev teplé vody zajištěn elektrokotlem.
Čerpadlo typu země-voda získává energii ze zemních vrtů umístěných vedle budovy, kterou ukládá do
akumulačního zásobníku. Tepelné čerpadlo je umístěno v hospodářské místnosti v 1NP.

Vnitřní instalace splaškové kanalizace
Čištění kanalizačního potrubí bude prováděno z dvou revizních šachet umístěných mimo objekt.

Připojovací a odpadní potrubí, bude proveden z potrubí systému HT. Svodné potrubí ze systému KG. Po

uložení potrubí musí být provedena zkouška potrubí podle ČSN 736760. Kanalizace bude provedena v

souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 756760. Vnitřní splašková voda bude odvedena do domovní ČOV, kde se

přečistí a odvede do retenční nádrže.

Odhad množství splaškových vod je uveden v průvodní zprávě.

Dešťová kanalizace
Dešťová voda ze střech je sváděna pomocí vnitřního svodu do retenční nádrže. Zbytková voda z retenční

nádrže je odváděna přepadem do vsakovacích boxů na pozemku investora.

Elektroinstalace
Elektrické připojení bude rozvedeno po objektu dle projektu, který není součástí bakalářské práce. Bude
provedena nová přípojka NN na hranici pozemku, kde bude v elektro skříni umístěn elektroměr s hlavním

jističem. Rozvaděč bude umístěn v 1PP v zádveří.

Vytápění
Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla o výkonu 20kW s podlahovým vytápěním. Pomocný

dohřev bude pomocí elektrokotle a také pomocí VZT se ZZT. Rozvody podlahového topení budou vedeny
v systémové desce Varionova pro podlahové vytápění. V koupelně bude umístěno koupelnové žebříkové

otopné těleso.

Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou dle ČSN 736760 a ČSN 736701.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Tepelné čerpadlo země-voda
Vzduchotechnická jednotka pro 1PP, 1NP a 2NP s rekuperací tepla

Zásobník TUV

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Není součástí bakalářské práce.

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana

a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Pro výpočet tepelných ztrát objektů byla použita následovná kritéria:

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te -12,0 C

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m    8,1 C

Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m  20,0 C

Veškeré budované konstrukce byly navrženy tak, aby byly splněny doporučené hodnoty součinitele
prostupu tepla. Průměrný součinitel prostupu tepla obálky je Uem = 0,22 W/m2K. Dále v části energetický

koncept budovy.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Navrhuje se tepelné čerpadlo země-voda, který byl z hlediska aplikace pro daný dům vyhodnocen jako

nejefektivnější. Navrhnuta je také vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla.

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

a) Výčet odvětrávacích zařízení
Větrání objektu je zajištěno přirozeným větráním okny a nuceně pomocí rekuperační vzduchotechnické
jednotky. Odvětrávání hygienických zázemí a WC bude nuceně podtlakové pomocí ventilátoru.

b) Hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení dle §12 odst. 1,3 a přílohy č. 3, část
A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Stavba není umístěna v hlučném prostředí. Konstrukce mají akustické vlastnosti. Je zajištěno splnění

legislativy a ČSN.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) před pronikáním radonu z podloží

Ochrana zajištěna pomocí modifikovaných asfaltových pásů.

b) Ochrana před bludnými proudy
Není součástí bakalářské práce.

c) Ochrana před hlukem
Objekt je navržen v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací z vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů objektu. Nařízení vlády
bude splněno rovněž dodržením ustanovení a požadavků ČSN 730532 - Akustika

d) Protipovodňová opatření
Pozemek se nenachází v záplavovém území.

e) Ostatní před ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Není součástí bakalářské práce.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Pro objekt budou vytvořeny nové přípojky pro vodovodní přípojku, elektro a slaboproud v ulici Pod

Havránkou na severozápadu pozemku.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Není součástí bakalářské práce.

B.4. Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci. Pro rodinný dům není dle 368/2009 Sb. OTP BBUS
potřeba navrhovat bezbariérové řešení.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci Pod Havránkou na severozápadě pozemku.

c) Doprava v klidu

Parkování pro residenty je vyřešeno pomocí 2 garážových stání v samostatném objektu na pozemku

investora.

d) Pěší a cyklistické stezky
Není navrženo.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy
Kolem navrhovaného objektu se bude upravovat úroveň terénu. Řešení úpravy terénu je řešením
samostatné části projektu a není součástí bakalářské práce.

b) Použité vegetační prvky
Na pozemku bude vzrostlý trávník. Kolem ulice Nad Havránkou budou okrasné keře a dřeviny. Na
východní a jižní části pozemku budou ovocné stromy.

c) Biotechnická opatření
Nejsou navržena žádná biotechnická a technická opatření.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná se zejména
o:
- omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech -
pracovního volna a klidu
- ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami
- snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě
- odvoz a likvidaci odpadů ze stavby
Doklad o likvidaci odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. ke kolaudaci obdrží investor po provedení stavby.

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů,
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba je navržena s ohledem na své okolí. Na území stavby, ani v její těsné blízkosti, se nevyskytují

žádné chráněné rostliny a památné stromy.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Nemá vliv.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
podkladem
EAI není zpracována.

e) V případě záměrů spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Není součástí bakalářské práce.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů
Ochranní pásma se nenavrhují.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Jedná se o stavbu rodinného domu bez požadavků ve smyslu tohoto odstavce.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Při stavbě bude zajištěno připojení na veřejný vodovod a rozvod NN.

b) Odvodnění staveniště
Dešťové vody z ploch staveniště se budou z velké části vsakovat do terénu, nepředpokládá se jejich

odvádění.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude napojeno na přilehlou komunikaci. Bude zajištěno včasné a pravidelné čištěním vozovek.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací,

prašnosti apod.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Před zahájením stavby rodinného domu bude staveniště oploceno souvislým oplocením výšky
minimálně 1,8m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Dále
bude odstraněna náletová zeleň a proběhnou terénní úpravy.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště.
Dočasné zábory vzniknou na parcele číslo 1661/1 k. ú. Troja. Dočasné zábory budou co nejmenšího
rozsahu po dobu nezbytně nutnou k provedení přípojek a budou předem domluveny s příslušným

vlastníkem pozemku a správcem sítě.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Není součástí bakalářské práce.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho

prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných

surovin nebo na skládku k tomu určenou.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Všechna ornice, která byla sejmuta, bude opět použita na řešeném pozemku. Zemina z výkopů bude

použita na terénní úpravy pozemku.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Při výstavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí a také na ochranu stávajících dřevin.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve

stavebnictví a nařízení, zejména pak:

Zákony:
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č.
159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.
Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákoník práce

Nařízení vlády:
Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o
úrazu
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí,
7. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení
signálů

Vyhlášky:
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.
98/1982 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění vyhlášky č. 551/1990
Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Vyhláška MPSV č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru  -
Institut technické inspekce Praha
Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb.

ČSN:
ČSN 73 3050 - Zemní práce
ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem.
ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem
ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při
projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné
dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení,
zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.
Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:
U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci

musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v

provozuschopném stavu.
Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na
dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s

médiem.
Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je v případech nutnosti nezbytné

zajistit varovné osvětlení. Přes rýhy v místech provozu pro pěší musí být zřízeny lávky.

Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro

jednotlivá zařízení.
Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým
normám. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele
stavby.

Ochranná opatření:

Ochrana proti hluku a vibracím:
Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje stanovené

hodnoty. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivními
kryty (akustické zástěny apod.). Harmonogram prací bude sestaven tak, aby hlučné práce probíhaly v co

nejmenším časovém úseku provádění stavby.

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti:
Vozidla vyjíždějící ze staveniště na ulici musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a
komunikací (zemina, bet. směs). Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno.

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace:
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Do kanalizace může být
vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.

Pracoviště odpovídají vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb., vč. změny č. 207/1991, Sb., ve kterých jsou stanoveny
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních. Pracoviště budou rovněž
vybavena příslušnými bezpečnostními tabulkami s nápisy pro elektrická zařízení. Místa výskytu rizika,
umístění zařízení a pomůcek důležitých pro ochranu zdraví budou vyznačena bezpečnostními barvami a
bezpečnostními znaky ve smyslu ČSN ISO 3864 a požárními tabulkami v souladu s ČSN 01 8013.

Uzemnění zařízení vyhovuje ČSN 33 2000 a všem normám souvisejícím. Při obsluze a práci na elektrickém
zařízení musí obsluha respektovat ustanovení ČSN 33 2000 a ustanovení všech souvisejících ČSN.

Protipožární opatření:
Pro zabránění vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, musí se dodržovat dále uvedené zásady:
Aby bylo zabráněno vzniku požáru, musí se dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle

ČSN 33 20 00-5-523 a ČSN 33 20 00-4-43.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

m) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření
Dopravní připojení není součástí řešení bakalářské práce.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  - provádění stavby za provozu, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Pro tento druh stavby nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění staveb.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude provedena v jedné etapě.

B.9. Celkové vodohospodářské řešení

Splašková voda z objektu je přivedena do domovní ČOV, kde se přečistí voda a putuje do nádrže, kam je

přivedena i dešťová voda. Z této nádrže je možno zalévat přilehlé plochy pozemku. Při přebytečné vodě v

nádrži je přepadem tato voda odvedena do vsakovacích boxů.
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B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku
Pozemek se nachází v k. ú. Troja, číslo stavební parcely 346/1. Pozemek je svažitý směrem k jihu a

poskytuje výhled na Prahu. Severozápadní hranice sousední s veřejnou komunikací Pod Havránkou, která

zároveň tvoří jedinou příjezdovou cestu.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní.

Není součástí bakalářské práce.

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v

užívání stavby.
Není součástí bakalářské práce.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Není součástí bakalářské práce.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,
stavebně historický průzkum apod.)
Není součástí bakalářské práce.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Pozemek 346/1 spadá do ochranného pásma zvláště chráněných území (ve smyslu zákona č. 114/1992
Sb.)

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Není v záplavovém ani poddolovaném území.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území, stávající životní prostředí stavby, charakter,

umístění ani provozní náplň (residenční bydlení). Veškerý domovní odpad bude shromažďován v nádobě

tomu určené a následně vyvážen k likvidaci. Stavebník bude při celém provádění stavby dbát na

minimalizaci prašnosti, hlučnosti, snížení množství vibrací, zamezení nadměrnému znečištění ovzduší i
okolních komunikací, znečišťování povrchových i podzemích ploch, podzemní vody a respektování všech
hygienických předpisů a opatření na staveništi. Nutno dodržet Nařízení vlády 148/2006 Sb. Stavba bude
prováděna ve všední dny v denních hodinách. Skladování materiálu stavby bude situováno na pozemku

stavby.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Před výstavbou proběhne likvidace náletové zeleně se schválením příslušných orgánů.

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa

Bez požadavků.

l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)
Přístup k pozemku je z veřejné komunikace Pod Havránkou parc. č. 1661/1. Přibližně ve 3 metrech pod

začátkem vjezdu na pozemek bude provedeno napojení na vodovodní, elektro přípojku a slaboproud.
Vjezd na parcelu je zanechán stávající.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Nejsou podmiňující investice.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
Stavba se provádí na pozemku číslo 346/1. Na pozemku číslo 1661/1 bude proveden dočasný zábor por
přípojky a vjezd na pozemek.

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Nejsou navržena ochranná pásma.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení
nosných konstrukcí.
Objekt je navržen jako nová stavba.

b) Účel užívání stavby
Rodinný dům je navržen jako vícegenerační stavba. V současné době bude využívána čtyřčlennou

rodinou. V budoucnu je počítáno s rozšířením rodiny a pronájmem garsoniéry, která se nachází v

nejnižším podlaží.

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

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Stavba je navržena tak, že nevyžaduje výjimky. Na stavbu rodinného domu nejsou nároky podle vyhlášky
398/2009 OTP BBUS.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů.
Není součástí bakalářské práce.

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané
kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.
Zastavěná plocha    356 m2

Obestavěný prostor 1439 m3

Užitná plocha   377 m2 (včetně garsoniéry 61m2)
Funkční jednotky         1

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Bilance médií
Výpočet potřeby vody a produkce splaškových vod rodinného domu
 Rodinný dům - 6 osob 99l/os/den = 594 l/den

 
 Průměrná denní potřeba  Qp   =594 l/den

 Maximální denní potřeba Qm = 594 x 1,5 = 891 l/den
 Maximální hodinová potřeba Qh   = (891x2,3)/24 = 85,375 l/hod = 0,237 l/s
 Roční potřeba Qr  = 213,84 m3/rok

Výpočet objemu vsakovacího prostoru
 Odvodňovaná plocha  326,0 m2

 Odtokový koeficient     0,3 (zelená střecha)

 Četnost dešťů     0,2 1/rok
 Koeficient propustnosti    1 x10-5 (odhad půdy - jílovito-hlinitá)
 
 Doporučený objem nádrže VDOP = 2,7 m3

 Denní potřeba vody Qm = 0,891 m3

 Celkový objem nádrže 3,6 m3

 Počet vsakovacích bloků Garantia 12ks

Třída energetické náročnosti budovy - A (viz energetický koncept budovy)

Teoretická roční potřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody - viz energetický koncept budovy

Nakládání s odpady

Likvidace komunálního odpadu při užívání dokončené stavby bude zabezpečeno v souladu s místním

systémem komunálního odpadového hospodářství. Popelnice o obsahu 2x 240l budou umístěny na
hranici pozemku a vyváženy pravidelně jednou týdně.

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Předpokládána lhůta výstavby bude přibližně rok, od nabytí právní moci SP. Objekt bude proveden

najednou bez etapizace.

j) Orientační náklady stavby
Přibližná cena stavby je 15 milionů Kč.

   

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Pozemek je svažitého typu orientovaný směrem k jihu, díky tomuto předpokladu poskytuje exkluzivní

panorama celé Prahy. Dům je proto vsazen do svahu, tak aby působil v souladu s krajinnou, a je umístěn

na severozápadě pozemku vedle jediné veřejné komunikace Pod Havránkou. Toto umístění poskytuje
blízký přístup k veřejné komunikaci (= krátké přípojky a příjezdová cesta), orientaci směrem na panorama

Prahy (jihovýchod až jihozápad).

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Návrh domu je postaven na požadavcích investora, který chtěl variabilní dům pro několik generací. Návrh
je odvozen od okolních vil, které se nacházejí na tomto svahu, proto je tvořen suterénem a dvěma
nadzemními podlažími a samotnou garáží. Styl domu je proto zvolen moderní s předsazenými terasami.

Předsazené terasy jsou hlavním prvkem toho objektu, jelikož tvoří linku, která obíhá celý dům. Těmito
předsazenými terasami se také brání letnímu přehřívání v interiéru. Kolem domu je navržena pochozí

vrstva, po které jde jednoduše celý dům obejít dokola.
Pro materiál rodinného domu byly vybrány vápenopískové cihly VPC, jako nejlepší řešení z hlediska

požadavků na únosnost a tepelně izolační schopnosti. Pro stropy byla zvolena železobetonová deska.

Barevné řešení bylo také zvoleno s ohledem na okolní zástavbu. Pro plné přehnuté strany byla vybrána

bílá fasádní barva. Vnitřní části přehnutých hran jsou pomalu odlehčeny směrem nahoru. V dolním

podlaží jsou modřínové palubky. O patro výše se střídají tenčí modřínové palubky s přirozenou barvou
dřeva a palubkami natřených na bílo. V nejvyšším podlaží je fasádní omítka šedá.

B.2.3  Dispoziční, technologické a provozní řešení
Jedná se o pasivní bytovou jednotku, která spotřebuje méně než 15 kWh/m2/rok. O vytápění v domě se

stará tepelné čerpadlo země-voda, které dodává potřebnou energii podlahovému topení a VZT se ZZT.
Vedlejší složka vytápění je krb na dřevo, který bude využíván dle potřeby majitele. Voda se ohřívá také
pomocí tepelného čerpadla, dohřev je vyřešen elektricky.
Vchod do domu je ze severozápadu a je umístěn výškově v prostřední části domu, na projektové nule. Po

vchodu do domu následuje prostorné zádveří se šatnou po pravé straně. Dále se otevírá z chodby velký

prostor obývacího pokoje, kde je vstup na terasu. Také v tomto prostoru se nachází vizuálně oddělný

kuchyňský kout. Tento prostor umožňuje nejlepší výhled na celou Prahu. Z obývacího pokoje se

dostaneme do ložnice, která má svoji koupelnu. U kuchyňského koutu je požadovaná spíž. Dále jsou
místnosti pro zájmy rodičů - pracovna pro matku a temná komora pro otce. Touto cestou se dostaneme
na chodbu, kde najdeme schodiště, kudy se dostaneme do druhého patra, kde je chodba, ze které se dá
vstoupit na terasu, koupelnu, hernu a také do pokojů dětí. Když sejdeme do nejnižšího podlaží je zde
zádveří, koupelna a pak garsoniéra pro hosty.
Garáž je umístěná mimo obytný objekt při vjezdu

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
Veškerá schodiště a terasy jsou opatřena zábradlím v minimální výšce 1100 mm. Stavba je navržena tak

aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolích staveb a aby
neohrožovala životní prostředí. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání
nedocházelo k úrazům. Údržba a revize elektrických a technických zařízení objektu bude prováděna v

předepsaných lhůtách oprávněnými osobami. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou
upraveny vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
Požadavky na výšku zábradlí dle ČSN 734301 v souladu s Pražskými stavebními předpisy.

B.2.6  Základní technický popis staveb

a) Stavební řešení
Jedná se o novostavbu rodinného domu o jednom podzemním podlaží a dvou nadzemních podlaží. Je
založena na betonových pasech tloušťky 500 mm. Hlavní svislou konstrukcí jsou obvodové stěny z
vápenopískových cihel (VPC) tloušťky 200 mm. Vnitřní nosná konstrukce je z Ytongu Statik tloušťky 200

mm. Nenosné příčky z příčkovek Ytong tloušťky 150 mm. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny

železobetonovými deskami pnutými v jednom i dvou směrech tloušťky 250 mm. Stavba je zastřešena
plochou střechou s extenzivní zelení.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Výkopy
Budou prováděny běžným způsobem s pomocí stavební mechanizace. Poslední vrstva zeminy bude

odkryta těsně před betonáží, aby nedošlo k namoknutí a tím k rozbřednutí základové spáry.

Základy
Objekt bude založen na betonových pasech tloušťky 500 mm.

Svislé nosné konstrukce
Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny vápenopískovými cihlami (VPC) a vnitřní nosné konstrukce jsou
tvořeny tvárnicemi Ytong Statik tloušťky 200 mm.

Příčky
Příčky jsou tvořeny nenosnými tvárnicemi Ytong tloušťky 150 mm.

Vodorovné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovou deskou tloušťky 200 mm.

Schodiště
Jednoramenné křivočaré schodiště je z monolitického železobetonu. Povrchovou úpravu stupnic tvoří

kaučuková podlaha.

Střecha:
Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová deska. Střecha je řešená jako zelená s extenzivní zelení.

Odvodnění je svedeno potrubím uvnitř objektu.

Skladba střechy
Vegetační rohož   25 mm
Substrát střešní extenzivní    60 mm
Filtrační vrstva - netkaná textilie 
Drenážní vrstva - nopová folie   20 mm
Separační vrstva - netkaná textilie
Hydroizolační vrstva - 3x asfaltový pás   12 mm
Tepelněizolační vrstva - EPS 250 mm
Parotěsnící a hydroizolační vrstva     4 mm
Nosná konstrukce - železobetonová deska 200 mm

Tepelná izolace
Na obvodové konstrukce, které nejsou ve styku s terénem, je použit šedý fasádní polystyren Isover

Greywall Plus (0,031 W/mK).  Na obvodové konstrukce přilehající k terénu je použit Synthos XPS Prime G30

IR (0,034 W/mK). Střešní izolace je z šedého polystyrenu Bachl EXTRAPOR 100 (0,031 W/mK). Pro plochou

střechu jsou použity spádové klíny Styrotrade styro EPS (0,037 W/mK).

Hydroizolace
Hydroizolace spodní stavby v kontaktu s terénem je tvořena dvojicí asfaltových pásů. Hydroizolaci

střešního pláště tvoří 3 asfaltové pásy.

Vzduchotěsnost
Dle ČSN EN 13829 se vzduchotěsnost obálky budovy se ve všech těchto normativních dokumentech
hodnotí pomocí intenzity výměny vzduchu při 50 Pa, n50.

Podlahy
Ve většině místností bude povrchem podlahy kaučuk na vrstvě betonové mazaniny, která pod sebou
skrývá Varionovu - systémovou desku s podlahovým topením. Ve skladu a v garáži bude použit

polyuretanový nátěr.

Výplně otvorů
Veškeré výplně otvorů jsou tvořeny systémem Sky-frame (hliníkové trojsklo) s hodnotou λ=0,78 W/mK.

Veškeré napojení výplní otvorů na stěny musí být opatřena izolací proti pronikání vzduchu. Vstupní dveře
jsou hliníkově tepelně izolační. Interiérové výplně otvorů jsou dřevěné obložkové.

Povrchové úpravy
Příčky z Ytongových tvárnic budou opatřeny hlazenou stěrkou bílé barvy. Nosné vápenopískové cihly

budou též opatřeny hlazenou stěrkou. V koupelnách je na stěnách betonová stěrka. Fasády jsou tvořeny

většinou provětrávanou mezerou a modřínovým obkladem. Další stěny jsou tvořeny fasádní bílou
omítkou tloušťky 10 mm.

Klempířské výrobky
Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm.

Zámečnické výrobky
Zámečnické výrobky budou natřeny základním nátěrem a finálním nátěrem, pro exteriérové prvky žárový
zinkový podklad (upřesní projektant s investorem).

c) Mechanická odolnost a stabilita
Není součástí bakalářské práce.

B.2.7  Základní popis technických a technologických zařízení

a) Technické řešení
Nově budou vytvořeny přípojky pro vodovod, elektro.

Vnitřní vodovod
Objekt je napojen na vodovod přípojkou v severozápadní části objektu k ulici Pod Havránkou. Napojení

na vodovodní řád je pomocí navrtávacího pasu. Přípojka končí vodoměrnou sestavou umístěnou v šachtě

v blízkosti okraje pozemku (viz koordinační situace).

Odhad bilance potřeby vody: Stanovení potřeby vody je provedeno v souladu s vyhláškou 120/2011 Sb.

Výpočty zmíněny v průvodní zprávě.

Zásobování teplou vodou
Ohřev teplé vody zajišťuje tepelné čerpadlo o výkonu 20kW. Dohřev teplé vody zajištěn elektrokotlem.
Čerpadlo typu země-voda získává energii ze zemních vrtů umístěných vedle budovy, kterou ukládá do
akumulačního zásobníku. Tepelné čerpadlo je umístěno v hospodářské místnosti v 1NP.

Vnitřní instalace splaškové kanalizace
Čištění kanalizačního potrubí bude prováděno z dvou revizních šachet umístěných mimo objekt.

Připojovací a odpadní potrubí, bude proveden z potrubí systému HT. Svodné potrubí ze systému KG. Po

uložení potrubí musí být provedena zkouška potrubí podle ČSN 736760. Kanalizace bude provedena v

souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 756760. Vnitřní splašková voda bude odvedena do domovní ČOV, kde se

přečistí a odvede do retenční nádrže.

Odhad množství splaškových vod je uveden v průvodní zprávě.

Dešťová kanalizace
Dešťová voda ze střech je sváděna pomocí vnitřního svodu do retenční nádrže. Zbytková voda z retenční

nádrže je odváděna přepadem do vsakovacích boxů na pozemku investora.

Elektroinstalace
Elektrické připojení bude rozvedeno po objektu dle projektu, který není součástí bakalářské práce. Bude
provedena nová přípojka NN na hranici pozemku, kde bude v elektro skříni umístěn elektroměr s hlavním

jističem. Rozvaděč bude umístěn v 1PP v zádveří.

Vytápění
Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla o výkonu 20kW s podlahovým vytápěním. Pomocný

dohřev bude pomocí elektrokotle a také pomocí VZT se ZZT. Rozvody podlahového topení budou vedeny
v systémové desce Varionova pro podlahové vytápění. V koupelně bude umístěno koupelnové žebříkové

otopné těleso.

Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou dle ČSN 736760 a ČSN 736701.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Tepelné čerpadlo země-voda
Vzduchotechnická jednotka pro 1PP, 1NP a 2NP s rekuperací tepla

Zásobník TUV

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Není součástí bakalářské práce.

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana

a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Pro výpočet tepelných ztrát objektů byla použita následovná kritéria:

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te -12,0 C

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m    8,1 C

Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m  20,0 C

Veškeré budované konstrukce byly navrženy tak, aby byly splněny doporučené hodnoty součinitele
prostupu tepla. Průměrný součinitel prostupu tepla obálky je Uem = 0,22 W/m2K. Dále v části energetický

koncept budovy.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Navrhuje se tepelné čerpadlo země-voda, který byl z hlediska aplikace pro daný dům vyhodnocen jako

nejefektivnější. Navrhnuta je také vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla.

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

a) Výčet odvětrávacích zařízení
Větrání objektu je zajištěno přirozeným větráním okny a nuceně pomocí rekuperační vzduchotechnické
jednotky. Odvětrávání hygienických zázemí a WC bude nuceně podtlakové pomocí ventilátoru.

b) Hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení dle §12 odst. 1,3 a přílohy č. 3, část
A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Stavba není umístěna v hlučném prostředí. Konstrukce mají akustické vlastnosti. Je zajištěno splnění

legislativy a ČSN.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) před pronikáním radonu z podloží

Ochrana zajištěna pomocí modifikovaných asfaltových pásů.

b) Ochrana před bludnými proudy
Není součástí bakalářské práce.

c) Ochrana před hlukem
Objekt je navržen v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací z vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů objektu. Nařízení vlády
bude splněno rovněž dodržením ustanovení a požadavků ČSN 730532 - Akustika

d) Protipovodňová opatření
Pozemek se nenachází v záplavovém území.

e) Ostatní před ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Není součástí bakalářské práce.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Pro objekt budou vytvořeny nové přípojky pro vodovodní přípojku, elektro a slaboproud v ulici Pod

Havránkou na severozápadu pozemku.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Není součástí bakalářské práce.

B.4. Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci. Pro rodinný dům není dle 368/2009 Sb. OTP BBUS
potřeba navrhovat bezbariérové řešení.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci Pod Havránkou na severozápadě pozemku.

c) Doprava v klidu

Parkování pro residenty je vyřešeno pomocí 2 garážových stání v samostatném objektu na pozemku

investora.

d) Pěší a cyklistické stezky
Není navrženo.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy
Kolem navrhovaného objektu se bude upravovat úroveň terénu. Řešení úpravy terénu je řešením
samostatné části projektu a není součástí bakalářské práce.

b) Použité vegetační prvky
Na pozemku bude vzrostlý trávník. Kolem ulice Nad Havránkou budou okrasné keře a dřeviny. Na
východní a jižní části pozemku budou ovocné stromy.

c) Biotechnická opatření
Nejsou navržena žádná biotechnická a technická opatření.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná se zejména
o:
- omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech -
pracovního volna a klidu
- ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami
- snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě
- odvoz a likvidaci odpadů ze stavby
Doklad o likvidaci odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. ke kolaudaci obdrží investor po provedení stavby.

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů,
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba je navržena s ohledem na své okolí. Na území stavby, ani v její těsné blízkosti, se nevyskytují

žádné chráněné rostliny a památné stromy.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Nemá vliv.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
podkladem
EAI není zpracována.

e) V případě záměrů spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Není součástí bakalářské práce.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů
Ochranní pásma se nenavrhují.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Jedná se o stavbu rodinného domu bez požadavků ve smyslu tohoto odstavce.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Při stavbě bude zajištěno připojení na veřejný vodovod a rozvod NN.

b) Odvodnění staveniště
Dešťové vody z ploch staveniště se budou z velké části vsakovat do terénu, nepředpokládá se jejich

odvádění.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude napojeno na přilehlou komunikaci. Bude zajištěno včasné a pravidelné čištěním vozovek.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací,

prašnosti apod.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Před zahájením stavby rodinného domu bude staveniště oploceno souvislým oplocením výšky
minimálně 1,8m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Dále
bude odstraněna náletová zeleň a proběhnou terénní úpravy.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště.
Dočasné zábory vzniknou na parcele číslo 1661/1 k. ú. Troja. Dočasné zábory budou co nejmenšího
rozsahu po dobu nezbytně nutnou k provedení přípojek a budou předem domluveny s příslušným

vlastníkem pozemku a správcem sítě.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Není součástí bakalářské práce.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho

prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných

surovin nebo na skládku k tomu určenou.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Všechna ornice, která byla sejmuta, bude opět použita na řešeném pozemku. Zemina z výkopů bude

použita na terénní úpravy pozemku.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Při výstavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí a také na ochranu stávajících dřevin.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve

stavebnictví a nařízení, zejména pak:

Zákony:
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č.
159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.
Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákoník práce

Nařízení vlády:
Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o
úrazu
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí,
7. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení
signálů

Vyhlášky:
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.
98/1982 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění vyhlášky č. 551/1990
Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Vyhláška MPSV č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru  -
Institut technické inspekce Praha
Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb.

ČSN:
ČSN 73 3050 - Zemní práce
ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem.
ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem
ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při
projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné
dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení,
zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.
Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:
U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci

musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v

provozuschopném stavu.
Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na
dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s

médiem.
Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je v případech nutnosti nezbytné

zajistit varovné osvětlení. Přes rýhy v místech provozu pro pěší musí být zřízeny lávky.

Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro

jednotlivá zařízení.
Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým
normám. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele
stavby.

Ochranná opatření:

Ochrana proti hluku a vibracím:
Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje stanovené

hodnoty. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivními
kryty (akustické zástěny apod.). Harmonogram prací bude sestaven tak, aby hlučné práce probíhaly v co

nejmenším časovém úseku provádění stavby.

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti:
Vozidla vyjíždějící ze staveniště na ulici musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a
komunikací (zemina, bet. směs). Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno.

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace:
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Do kanalizace může být
vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.

Pracoviště odpovídají vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb., vč. změny č. 207/1991, Sb., ve kterých jsou stanoveny
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních. Pracoviště budou rovněž
vybavena příslušnými bezpečnostními tabulkami s nápisy pro elektrická zařízení. Místa výskytu rizika,
umístění zařízení a pomůcek důležitých pro ochranu zdraví budou vyznačena bezpečnostními barvami a
bezpečnostními znaky ve smyslu ČSN ISO 3864 a požárními tabulkami v souladu s ČSN 01 8013.

Uzemnění zařízení vyhovuje ČSN 33 2000 a všem normám souvisejícím. Při obsluze a práci na elektrickém
zařízení musí obsluha respektovat ustanovení ČSN 33 2000 a ustanovení všech souvisejících ČSN.

Protipožární opatření:
Pro zabránění vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, musí se dodržovat dále uvedené zásady:
Aby bylo zabráněno vzniku požáru, musí se dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle

ČSN 33 20 00-5-523 a ČSN 33 20 00-4-43.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

m) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření
Dopravní připojení není součástí řešení bakalářské práce.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  - provádění stavby za provozu, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Pro tento druh stavby nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění staveb.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude provedena v jedné etapě.

B.9. Celkové vodohospodářské řešení

Splašková voda z objektu je přivedena do domovní ČOV, kde se přečistí voda a putuje do nádrže, kam je

přivedena i dešťová voda. Z této nádrže je možno zalévat přilehlé plochy pozemku. Při přebytečné vodě v

nádrži je přepadem tato voda odvedena do vsakovacích boxů.

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku
Pozemek se nachází v k. ú. Troja, číslo stavební parcely 346/1. Pozemek je svažitý směrem k jihu a

poskytuje výhled na Prahu. Severozápadní hranice sousední s veřejnou komunikací Pod Havránkou, která

zároveň tvoří jedinou příjezdovou cestu.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní.

Není součástí bakalářské práce.

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v

užívání stavby.
Není součástí bakalářské práce.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Není součástí bakalářské práce.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,
stavebně historický průzkum apod.)
Není součástí bakalářské práce.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Pozemek 346/1 spadá do ochranného pásma zvláště chráněných území (ve smyslu zákona č. 114/1992
Sb.)

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Není v záplavovém ani poddolovaném území.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území, stávající životní prostředí stavby, charakter,

umístění ani provozní náplň (residenční bydlení). Veškerý domovní odpad bude shromažďován v nádobě

tomu určené a následně vyvážen k likvidaci. Stavebník bude při celém provádění stavby dbát na

minimalizaci prašnosti, hlučnosti, snížení množství vibrací, zamezení nadměrnému znečištění ovzduší i
okolních komunikací, znečišťování povrchových i podzemích ploch, podzemní vody a respektování všech
hygienických předpisů a opatření na staveništi. Nutno dodržet Nařízení vlády 148/2006 Sb. Stavba bude
prováděna ve všední dny v denních hodinách. Skladování materiálu stavby bude situováno na pozemku

stavby.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Před výstavbou proběhne likvidace náletové zeleně se schválením příslušných orgánů.

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa

Bez požadavků.

l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)
Přístup k pozemku je z veřejné komunikace Pod Havránkou parc. č. 1661/1. Přibližně ve 3 metrech pod

začátkem vjezdu na pozemek bude provedeno napojení na vodovodní, elektro přípojku a slaboproud.
Vjezd na parcelu je zanechán stávající.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Nejsou podmiňující investice.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
Stavba se provádí na pozemku číslo 346/1. Na pozemku číslo 1661/1 bude proveden dočasný zábor por
přípojky a vjezd na pozemek.

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Nejsou navržena ochranná pásma.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení
nosných konstrukcí.
Objekt je navržen jako nová stavba.

b) Účel užívání stavby
Rodinný dům je navržen jako vícegenerační stavba. V současné době bude využívána čtyřčlennou

rodinou. V budoucnu je počítáno s rozšířením rodiny a pronájmem garsoniéry, která se nachází v

nejnižším podlaží.

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

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Stavba je navržena tak, že nevyžaduje výjimky. Na stavbu rodinného domu nejsou nároky podle vyhlášky
398/2009 OTP BBUS.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů.
Není součástí bakalářské práce.

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané
kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.
Zastavěná plocha    356 m2

Obestavěný prostor 1439 m3

Užitná plocha   377 m2 (včetně garsoniéry 61m2)
Funkční jednotky         1

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Bilance médií
Výpočet potřeby vody a produkce splaškových vod rodinného domu
 Rodinný dům - 6 osob 99l/os/den = 594 l/den

 
 Průměrná denní potřeba  Qp   =594 l/den

 Maximální denní potřeba Qm = 594 x 1,5 = 891 l/den
 Maximální hodinová potřeba Qh   = (891x2,3)/24 = 85,375 l/hod = 0,237 l/s
 Roční potřeba Qr  = 213,84 m3/rok

Výpočet objemu vsakovacího prostoru
 Odvodňovaná plocha  326,0 m2

 Odtokový koeficient     0,3 (zelená střecha)

 Četnost dešťů     0,2 1/rok
 Koeficient propustnosti    1 x10-5 (odhad půdy - jílovito-hlinitá)
 
 Doporučený objem nádrže VDOP = 2,7 m3

 Denní potřeba vody Qm = 0,891 m3

 Celkový objem nádrže 3,6 m3

 Počet vsakovacích bloků Garantia 12ks

Třída energetické náročnosti budovy - A (viz energetický koncept budovy)

Teoretická roční potřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody - viz energetický koncept budovy

Nakládání s odpady

Likvidace komunálního odpadu při užívání dokončené stavby bude zabezpečeno v souladu s místním

systémem komunálního odpadového hospodářství. Popelnice o obsahu 2x 240l budou umístěny na
hranici pozemku a vyváženy pravidelně jednou týdně.

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Předpokládána lhůta výstavby bude přibližně rok, od nabytí právní moci SP. Objekt bude proveden

najednou bez etapizace.

j) Orientační náklady stavby
Přibližná cena stavby je 15 milionů Kč.

   

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Pozemek je svažitého typu orientovaný směrem k jihu, díky tomuto předpokladu poskytuje exkluzivní

panorama celé Prahy. Dům je proto vsazen do svahu, tak aby působil v souladu s krajinnou, a je umístěn

na severozápadě pozemku vedle jediné veřejné komunikace Pod Havránkou. Toto umístění poskytuje
blízký přístup k veřejné komunikaci (= krátké přípojky a příjezdová cesta), orientaci směrem na panorama

Prahy (jihovýchod až jihozápad).

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Návrh domu je postaven na požadavcích investora, který chtěl variabilní dům pro několik generací. Návrh
je odvozen od okolních vil, které se nacházejí na tomto svahu, proto je tvořen suterénem a dvěma
nadzemními podlažími a samotnou garáží. Styl domu je proto zvolen moderní s předsazenými terasami.

Předsazené terasy jsou hlavním prvkem toho objektu, jelikož tvoří linku, která obíhá celý dům. Těmito
předsazenými terasami se také brání letnímu přehřívání v interiéru. Kolem domu je navržena pochozí

vrstva, po které jde jednoduše celý dům obejít dokola.
Pro materiál rodinného domu byly vybrány vápenopískové cihly VPC, jako nejlepší řešení z hlediska

požadavků na únosnost a tepelně izolační schopnosti. Pro stropy byla zvolena železobetonová deska.

Barevné řešení bylo také zvoleno s ohledem na okolní zástavbu. Pro plné přehnuté strany byla vybrána

bílá fasádní barva. Vnitřní části přehnutých hran jsou pomalu odlehčeny směrem nahoru. V dolním

podlaží jsou modřínové palubky. O patro výše se střídají tenčí modřínové palubky s přirozenou barvou
dřeva a palubkami natřených na bílo. V nejvyšším podlaží je fasádní omítka šedá.

B.2.3  Dispoziční, technologické a provozní řešení
Jedná se o pasivní bytovou jednotku, která spotřebuje méně než 15 kWh/m2/rok. O vytápění v domě se

stará tepelné čerpadlo země-voda, které dodává potřebnou energii podlahovému topení a VZT se ZZT.
Vedlejší složka vytápění je krb na dřevo, který bude využíván dle potřeby majitele. Voda se ohřívá také
pomocí tepelného čerpadla, dohřev je vyřešen elektricky.
Vchod do domu je ze severozápadu a je umístěn výškově v prostřední části domu, na projektové nule. Po

vchodu do domu následuje prostorné zádveří se šatnou po pravé straně. Dále se otevírá z chodby velký

prostor obývacího pokoje, kde je vstup na terasu. Také v tomto prostoru se nachází vizuálně oddělný

kuchyňský kout. Tento prostor umožňuje nejlepší výhled na celou Prahu. Z obývacího pokoje se

dostaneme do ložnice, která má svoji koupelnu. U kuchyňského koutu je požadovaná spíž. Dále jsou
místnosti pro zájmy rodičů - pracovna pro matku a temná komora pro otce. Touto cestou se dostaneme
na chodbu, kde najdeme schodiště, kudy se dostaneme do druhého patra, kde je chodba, ze které se dá
vstoupit na terasu, koupelnu, hernu a také do pokojů dětí. Když sejdeme do nejnižšího podlaží je zde
zádveří, koupelna a pak garsoniéra pro hosty.
Garáž je umístěná mimo obytný objekt při vjezdu

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
Veškerá schodiště a terasy jsou opatřena zábradlím v minimální výšce 1100 mm. Stavba je navržena tak

aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolích staveb a aby
neohrožovala životní prostředí. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání
nedocházelo k úrazům. Údržba a revize elektrických a technických zařízení objektu bude prováděna v

předepsaných lhůtách oprávněnými osobami. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou
upraveny vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
Požadavky na výšku zábradlí dle ČSN 734301 v souladu s Pražskými stavebními předpisy.

B.2.6  Základní technický popis staveb

a) Stavební řešení
Jedná se o novostavbu rodinného domu o jednom podzemním podlaží a dvou nadzemních podlaží. Je
založena na betonových pasech tloušťky 500 mm. Hlavní svislou konstrukcí jsou obvodové stěny z
vápenopískových cihel (VPC) tloušťky 200 mm. Vnitřní nosná konstrukce je z Ytongu Statik tloušťky 200

mm. Nenosné příčky z příčkovek Ytong tloušťky 150 mm. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny

železobetonovými deskami pnutými v jednom i dvou směrech tloušťky 250 mm. Stavba je zastřešena
plochou střechou s extenzivní zelení.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Výkopy
Budou prováděny běžným způsobem s pomocí stavební mechanizace. Poslední vrstva zeminy bude

odkryta těsně před betonáží, aby nedošlo k namoknutí a tím k rozbřednutí základové spáry.

Základy
Objekt bude založen na betonových pasech tloušťky 500 mm.

Svislé nosné konstrukce
Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny vápenopískovými cihlami (VPC) a vnitřní nosné konstrukce jsou
tvořeny tvárnicemi Ytong Statik tloušťky 200 mm.

Příčky
Příčky jsou tvořeny nenosnými tvárnicemi Ytong tloušťky 150 mm.

Vodorovné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovou deskou tloušťky 200 mm.

Schodiště
Jednoramenné křivočaré schodiště je z monolitického železobetonu. Povrchovou úpravu stupnic tvoří

kaučuková podlaha.

Střecha:
Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová deska. Střecha je řešená jako zelená s extenzivní zelení.

Odvodnění je svedeno potrubím uvnitř objektu.

Skladba střechy
Vegetační rohož   25 mm
Substrát střešní extenzivní    60 mm
Filtrační vrstva - netkaná textilie 
Drenážní vrstva - nopová folie   20 mm
Separační vrstva - netkaná textilie
Hydroizolační vrstva - 3x asfaltový pás   12 mm
Tepelněizolační vrstva - EPS 250 mm
Parotěsnící a hydroizolační vrstva     4 mm
Nosná konstrukce - železobetonová deska 200 mm

Tepelná izolace
Na obvodové konstrukce, které nejsou ve styku s terénem, je použit šedý fasádní polystyren Isover

Greywall Plus (0,031 W/mK).  Na obvodové konstrukce přilehající k terénu je použit Synthos XPS Prime G30

IR (0,034 W/mK). Střešní izolace je z šedého polystyrenu Bachl EXTRAPOR 100 (0,031 W/mK). Pro plochou

střechu jsou použity spádové klíny Styrotrade styro EPS (0,037 W/mK).

Hydroizolace
Hydroizolace spodní stavby v kontaktu s terénem je tvořena dvojicí asfaltových pásů. Hydroizolaci

střešního pláště tvoří 3 asfaltové pásy.

Vzduchotěsnost
Dle ČSN EN 13829 se vzduchotěsnost obálky budovy se ve všech těchto normativních dokumentech
hodnotí pomocí intenzity výměny vzduchu při 50 Pa, n50.

Podlahy
Ve většině místností bude povrchem podlahy kaučuk na vrstvě betonové mazaniny, která pod sebou
skrývá Varionovu - systémovou desku s podlahovým topením. Ve skladu a v garáži bude použit

polyuretanový nátěr.

Výplně otvorů
Veškeré výplně otvorů jsou tvořeny systémem Sky-frame (hliníkové trojsklo) s hodnotou λ=0,78 W/mK.

Veškeré napojení výplní otvorů na stěny musí být opatřena izolací proti pronikání vzduchu. Vstupní dveře
jsou hliníkově tepelně izolační. Interiérové výplně otvorů jsou dřevěné obložkové.

Povrchové úpravy
Příčky z Ytongových tvárnic budou opatřeny hlazenou stěrkou bílé barvy. Nosné vápenopískové cihly

budou též opatřeny hlazenou stěrkou. V koupelnách je na stěnách betonová stěrka. Fasády jsou tvořeny

většinou provětrávanou mezerou a modřínovým obkladem. Další stěny jsou tvořeny fasádní bílou
omítkou tloušťky 10 mm.

Klempířské výrobky
Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm.

Zámečnické výrobky
Zámečnické výrobky budou natřeny základním nátěrem a finálním nátěrem, pro exteriérové prvky žárový
zinkový podklad (upřesní projektant s investorem).

c) Mechanická odolnost a stabilita
Není součástí bakalářské práce.

B.2.7  Základní popis technických a technologických zařízení

a) Technické řešení
Nově budou vytvořeny přípojky pro vodovod, elektro.

Vnitřní vodovod
Objekt je napojen na vodovod přípojkou v severozápadní části objektu k ulici Pod Havránkou. Napojení

na vodovodní řád je pomocí navrtávacího pasu. Přípojka končí vodoměrnou sestavou umístěnou v šachtě

v blízkosti okraje pozemku (viz koordinační situace).

Odhad bilance potřeby vody: Stanovení potřeby vody je provedeno v souladu s vyhláškou 120/2011 Sb.

Výpočty zmíněny v průvodní zprávě.

Zásobování teplou vodou
Ohřev teplé vody zajišťuje tepelné čerpadlo o výkonu 20kW. Dohřev teplé vody zajištěn elektrokotlem.
Čerpadlo typu země-voda získává energii ze zemních vrtů umístěných vedle budovy, kterou ukládá do
akumulačního zásobníku. Tepelné čerpadlo je umístěno v hospodářské místnosti v 1NP.

Vnitřní instalace splaškové kanalizace
Čištění kanalizačního potrubí bude prováděno z dvou revizních šachet umístěných mimo objekt.

Připojovací a odpadní potrubí, bude proveden z potrubí systému HT. Svodné potrubí ze systému KG. Po

uložení potrubí musí být provedena zkouška potrubí podle ČSN 736760. Kanalizace bude provedena v

souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 756760. Vnitřní splašková voda bude odvedena do domovní ČOV, kde se

přečistí a odvede do retenční nádrže.

Odhad množství splaškových vod je uveden v průvodní zprávě.

Dešťová kanalizace
Dešťová voda ze střech je sváděna pomocí vnitřního svodu do retenční nádrže. Zbytková voda z retenční

nádrže je odváděna přepadem do vsakovacích boxů na pozemku investora.

Elektroinstalace
Elektrické připojení bude rozvedeno po objektu dle projektu, který není součástí bakalářské práce. Bude
provedena nová přípojka NN na hranici pozemku, kde bude v elektro skříni umístěn elektroměr s hlavním

jističem. Rozvaděč bude umístěn v 1PP v zádveří.

Vytápění
Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla o výkonu 20kW s podlahovým vytápěním. Pomocný

dohřev bude pomocí elektrokotle a také pomocí VZT se ZZT. Rozvody podlahového topení budou vedeny
v systémové desce Varionova pro podlahové vytápění. V koupelně bude umístěno koupelnové žebříkové

otopné těleso.

Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou dle ČSN 736760 a ČSN 736701.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Tepelné čerpadlo země-voda
Vzduchotechnická jednotka pro 1PP, 1NP a 2NP s rekuperací tepla

Zásobník TUV

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Není součástí bakalářské práce.

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana

a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Pro výpočet tepelných ztrát objektů byla použita následovná kritéria:

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te -12,0 C

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m    8,1 C

Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m  20,0 C

Veškeré budované konstrukce byly navrženy tak, aby byly splněny doporučené hodnoty součinitele
prostupu tepla. Průměrný součinitel prostupu tepla obálky je Uem = 0,22 W/m2K. Dále v části energetický

koncept budovy.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Navrhuje se tepelné čerpadlo země-voda, který byl z hlediska aplikace pro daný dům vyhodnocen jako

nejefektivnější. Navrhnuta je také vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla.

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

a) Výčet odvětrávacích zařízení
Větrání objektu je zajištěno přirozeným větráním okny a nuceně pomocí rekuperační vzduchotechnické
jednotky. Odvětrávání hygienických zázemí a WC bude nuceně podtlakové pomocí ventilátoru.

b) Hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení dle §12 odst. 1,3 a přílohy č. 3, část
A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Stavba není umístěna v hlučném prostředí. Konstrukce mají akustické vlastnosti. Je zajištěno splnění

legislativy a ČSN.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) před pronikáním radonu z podloží

Ochrana zajištěna pomocí modifikovaných asfaltových pásů.

b) Ochrana před bludnými proudy
Není součástí bakalářské práce.

c) Ochrana před hlukem
Objekt je navržen v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací z vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů objektu. Nařízení vlády
bude splněno rovněž dodržením ustanovení a požadavků ČSN 730532 - Akustika

d) Protipovodňová opatření
Pozemek se nenachází v záplavovém území.

e) Ostatní před ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Není součástí bakalářské práce.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Pro objekt budou vytvořeny nové přípojky pro vodovodní přípojku, elektro a slaboproud v ulici Pod

Havránkou na severozápadu pozemku.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Není součástí bakalářské práce.

B.4. Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci. Pro rodinný dům není dle 368/2009 Sb. OTP BBUS
potřeba navrhovat bezbariérové řešení.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci Pod Havránkou na severozápadě pozemku.

c) Doprava v klidu

Parkování pro residenty je vyřešeno pomocí 2 garážových stání v samostatném objektu na pozemku

investora.

d) Pěší a cyklistické stezky
Není navrženo.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy
Kolem navrhovaného objektu se bude upravovat úroveň terénu. Řešení úpravy terénu je řešením
samostatné části projektu a není součástí bakalářské práce.

b) Použité vegetační prvky
Na pozemku bude vzrostlý trávník. Kolem ulice Nad Havránkou budou okrasné keře a dřeviny. Na
východní a jižní části pozemku budou ovocné stromy.

c) Biotechnická opatření
Nejsou navržena žádná biotechnická a technická opatření.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná se zejména
o:
- omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech -
pracovního volna a klidu
- ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami
- snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě
- odvoz a likvidaci odpadů ze stavby
Doklad o likvidaci odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. ke kolaudaci obdrží investor po provedení stavby.

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů,
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba je navržena s ohledem na své okolí. Na území stavby, ani v její těsné blízkosti, se nevyskytují

žádné chráněné rostliny a památné stromy.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Nemá vliv.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
podkladem
EAI není zpracována.

e) V případě záměrů spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Není součástí bakalářské práce.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů
Ochranní pásma se nenavrhují.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Jedná se o stavbu rodinného domu bez požadavků ve smyslu tohoto odstavce.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Při stavbě bude zajištěno připojení na veřejný vodovod a rozvod NN.

b) Odvodnění staveniště
Dešťové vody z ploch staveniště se budou z velké části vsakovat do terénu, nepředpokládá se jejich

odvádění.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude napojeno na přilehlou komunikaci. Bude zajištěno včasné a pravidelné čištěním vozovek.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací,

prašnosti apod.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Před zahájením stavby rodinného domu bude staveniště oploceno souvislým oplocením výšky
minimálně 1,8m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Dále
bude odstraněna náletová zeleň a proběhnou terénní úpravy.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště.
Dočasné zábory vzniknou na parcele číslo 1661/1 k. ú. Troja. Dočasné zábory budou co nejmenšího
rozsahu po dobu nezbytně nutnou k provedení přípojek a budou předem domluveny s příslušným

vlastníkem pozemku a správcem sítě.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Není součástí bakalářské práce.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho

prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných

surovin nebo na skládku k tomu určenou.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Všechna ornice, která byla sejmuta, bude opět použita na řešeném pozemku. Zemina z výkopů bude

použita na terénní úpravy pozemku.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Při výstavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí a také na ochranu stávajících dřevin.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve

stavebnictví a nařízení, zejména pak:

Zákony:
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č.
159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.
Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákoník práce

Nařízení vlády:
Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o
úrazu
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí,
7. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení
signálů

Vyhlášky:
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.
98/1982 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění vyhlášky č. 551/1990
Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Vyhláška MPSV č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru  -
Institut technické inspekce Praha
Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb.

ČSN:
ČSN 73 3050 - Zemní práce
ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem.
ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem
ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při
projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné
dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení,
zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.
Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:
U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci

musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v

provozuschopném stavu.
Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na
dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s

médiem.
Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je v případech nutnosti nezbytné

zajistit varovné osvětlení. Přes rýhy v místech provozu pro pěší musí být zřízeny lávky.

Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro

jednotlivá zařízení.
Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým
normám. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele
stavby.

Ochranná opatření:

Ochrana proti hluku a vibracím:
Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje stanovené

hodnoty. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivními
kryty (akustické zástěny apod.). Harmonogram prací bude sestaven tak, aby hlučné práce probíhaly v co

nejmenším časovém úseku provádění stavby.

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti:
Vozidla vyjíždějící ze staveniště na ulici musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a
komunikací (zemina, bet. směs). Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno.

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace:
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Do kanalizace může být
vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.

Pracoviště odpovídají vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb., vč. změny č. 207/1991, Sb., ve kterých jsou stanoveny
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních. Pracoviště budou rovněž
vybavena příslušnými bezpečnostními tabulkami s nápisy pro elektrická zařízení. Místa výskytu rizika,
umístění zařízení a pomůcek důležitých pro ochranu zdraví budou vyznačena bezpečnostními barvami a
bezpečnostními znaky ve smyslu ČSN ISO 3864 a požárními tabulkami v souladu s ČSN 01 8013.

Uzemnění zařízení vyhovuje ČSN 33 2000 a všem normám souvisejícím. Při obsluze a práci na elektrickém
zařízení musí obsluha respektovat ustanovení ČSN 33 2000 a ustanovení všech souvisejících ČSN.

Protipožární opatření:
Pro zabránění vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, musí se dodržovat dále uvedené zásady:
Aby bylo zabráněno vzniku požáru, musí se dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle

ČSN 33 20 00-5-523 a ČSN 33 20 00-4-43.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

m) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření
Dopravní připojení není součástí řešení bakalářské práce.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  - provádění stavby za provozu, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Pro tento druh stavby nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění staveb.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude provedena v jedné etapě.

B.9. Celkové vodohospodářské řešení

Splašková voda z objektu je přivedena do domovní ČOV, kde se přečistí voda a putuje do nádrže, kam je

přivedena i dešťová voda. Z této nádrže je možno zalévat přilehlé plochy pozemku. Při přebytečné vodě v

nádrži je přepadem tato voda odvedena do vsakovacích boxů.
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B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku
Pozemek se nachází v k. ú. Troja, číslo stavební parcely 346/1. Pozemek je svažitý směrem k jihu a

poskytuje výhled na Prahu. Severozápadní hranice sousední s veřejnou komunikací Pod Havránkou, která

zároveň tvoří jedinou příjezdovou cestu.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní.

Není součástí bakalářské práce.

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v

užívání stavby.
Není součástí bakalářské práce.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Není součástí bakalářské práce.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,
stavebně historický průzkum apod.)
Není součástí bakalářské práce.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Pozemek 346/1 spadá do ochranného pásma zvláště chráněných území (ve smyslu zákona č. 114/1992
Sb.)

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Není v záplavovém ani poddolovaném území.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území, stávající životní prostředí stavby, charakter,

umístění ani provozní náplň (residenční bydlení). Veškerý domovní odpad bude shromažďován v nádobě

tomu určené a následně vyvážen k likvidaci. Stavebník bude při celém provádění stavby dbát na

minimalizaci prašnosti, hlučnosti, snížení množství vibrací, zamezení nadměrnému znečištění ovzduší i
okolních komunikací, znečišťování povrchových i podzemích ploch, podzemní vody a respektování všech
hygienických předpisů a opatření na staveništi. Nutno dodržet Nařízení vlády 148/2006 Sb. Stavba bude
prováděna ve všední dny v denních hodinách. Skladování materiálu stavby bude situováno na pozemku

stavby.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Před výstavbou proběhne likvidace náletové zeleně se schválením příslušných orgánů.

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa

Bez požadavků.

l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)
Přístup k pozemku je z veřejné komunikace Pod Havránkou parc. č. 1661/1. Přibližně ve 3 metrech pod

začátkem vjezdu na pozemek bude provedeno napojení na vodovodní, elektro přípojku a slaboproud.
Vjezd na parcelu je zanechán stávající.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Nejsou podmiňující investice.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
Stavba se provádí na pozemku číslo 346/1. Na pozemku číslo 1661/1 bude proveden dočasný zábor por
přípojky a vjezd na pozemek.

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Nejsou navržena ochranná pásma.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení
nosných konstrukcí.
Objekt je navržen jako nová stavba.

b) Účel užívání stavby
Rodinný dům je navržen jako vícegenerační stavba. V současné době bude využívána čtyřčlennou

rodinou. V budoucnu je počítáno s rozšířením rodiny a pronájmem garsoniéry, která se nachází v

nejnižším podlaží.

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

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Stavba je navržena tak, že nevyžaduje výjimky. Na stavbu rodinného domu nejsou nároky podle vyhlášky
398/2009 OTP BBUS.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů.
Není součástí bakalářské práce.

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané
kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.
Zastavěná plocha    356 m2

Obestavěný prostor 1439 m3

Užitná plocha   377 m2 (včetně garsoniéry 61m2)
Funkční jednotky         1

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Bilance médií
Výpočet potřeby vody a produkce splaškových vod rodinného domu
 Rodinný dům - 6 osob 99l/os/den = 594 l/den

 
 Průměrná denní potřeba  Qp   =594 l/den

 Maximální denní potřeba Qm = 594 x 1,5 = 891 l/den
 Maximální hodinová potřeba Qh   = (891x2,3)/24 = 85,375 l/hod = 0,237 l/s
 Roční potřeba Qr  = 213,84 m3/rok

Výpočet objemu vsakovacího prostoru
 Odvodňovaná plocha  326,0 m2

 Odtokový koeficient     0,3 (zelená střecha)

 Četnost dešťů     0,2 1/rok
 Koeficient propustnosti    1 x10-5 (odhad půdy - jílovito-hlinitá)
 
 Doporučený objem nádrže VDOP = 2,7 m3

 Denní potřeba vody Qm = 0,891 m3

 Celkový objem nádrže 3,6 m3

 Počet vsakovacích bloků Garantia 12ks

Třída energetické náročnosti budovy - A (viz energetický koncept budovy)

Teoretická roční potřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody - viz energetický koncept budovy

Nakládání s odpady

Likvidace komunálního odpadu při užívání dokončené stavby bude zabezpečeno v souladu s místním

systémem komunálního odpadového hospodářství. Popelnice o obsahu 2x 240l budou umístěny na
hranici pozemku a vyváženy pravidelně jednou týdně.

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Předpokládána lhůta výstavby bude přibližně rok, od nabytí právní moci SP. Objekt bude proveden

najednou bez etapizace.

j) Orientační náklady stavby
Přibližná cena stavby je 15 milionů Kč.

   

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Pozemek je svažitého typu orientovaný směrem k jihu, díky tomuto předpokladu poskytuje exkluzivní

panorama celé Prahy. Dům je proto vsazen do svahu, tak aby působil v souladu s krajinnou, a je umístěn

na severozápadě pozemku vedle jediné veřejné komunikace Pod Havránkou. Toto umístění poskytuje
blízký přístup k veřejné komunikaci (= krátké přípojky a příjezdová cesta), orientaci směrem na panorama

Prahy (jihovýchod až jihozápad).

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Návrh domu je postaven na požadavcích investora, který chtěl variabilní dům pro několik generací. Návrh
je odvozen od okolních vil, které se nacházejí na tomto svahu, proto je tvořen suterénem a dvěma
nadzemními podlažími a samotnou garáží. Styl domu je proto zvolen moderní s předsazenými terasami.

Předsazené terasy jsou hlavním prvkem toho objektu, jelikož tvoří linku, která obíhá celý dům. Těmito
předsazenými terasami se také brání letnímu přehřívání v interiéru. Kolem domu je navržena pochozí

vrstva, po které jde jednoduše celý dům obejít dokola.
Pro materiál rodinného domu byly vybrány vápenopískové cihly VPC, jako nejlepší řešení z hlediska

požadavků na únosnost a tepelně izolační schopnosti. Pro stropy byla zvolena železobetonová deska.

Barevné řešení bylo také zvoleno s ohledem na okolní zástavbu. Pro plné přehnuté strany byla vybrána

bílá fasádní barva. Vnitřní části přehnutých hran jsou pomalu odlehčeny směrem nahoru. V dolním

podlaží jsou modřínové palubky. O patro výše se střídají tenčí modřínové palubky s přirozenou barvou
dřeva a palubkami natřených na bílo. V nejvyšším podlaží je fasádní omítka šedá.

B.2.3  Dispoziční, technologické a provozní řešení
Jedná se o pasivní bytovou jednotku, která spotřebuje méně než 15 kWh/m2/rok. O vytápění v domě se

stará tepelné čerpadlo země-voda, které dodává potřebnou energii podlahovému topení a VZT se ZZT.
Vedlejší složka vytápění je krb na dřevo, který bude využíván dle potřeby majitele. Voda se ohřívá také
pomocí tepelného čerpadla, dohřev je vyřešen elektricky.
Vchod do domu je ze severozápadu a je umístěn výškově v prostřední části domu, na projektové nule. Po

vchodu do domu následuje prostorné zádveří se šatnou po pravé straně. Dále se otevírá z chodby velký

prostor obývacího pokoje, kde je vstup na terasu. Také v tomto prostoru se nachází vizuálně oddělný

kuchyňský kout. Tento prostor umožňuje nejlepší výhled na celou Prahu. Z obývacího pokoje se

dostaneme do ložnice, která má svoji koupelnu. U kuchyňského koutu je požadovaná spíž. Dále jsou
místnosti pro zájmy rodičů - pracovna pro matku a temná komora pro otce. Touto cestou se dostaneme
na chodbu, kde najdeme schodiště, kudy se dostaneme do druhého patra, kde je chodba, ze které se dá
vstoupit na terasu, koupelnu, hernu a také do pokojů dětí. Když sejdeme do nejnižšího podlaží je zde
zádveří, koupelna a pak garsoniéra pro hosty.
Garáž je umístěná mimo obytný objekt při vjezdu

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
Veškerá schodiště a terasy jsou opatřena zábradlím v minimální výšce 1100 mm. Stavba je navržena tak

aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolích staveb a aby
neohrožovala životní prostředí. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání
nedocházelo k úrazům. Údržba a revize elektrických a technických zařízení objektu bude prováděna v

předepsaných lhůtách oprávněnými osobami. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou
upraveny vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
Požadavky na výšku zábradlí dle ČSN 734301 v souladu s Pražskými stavebními předpisy.

B.2.6  Základní technický popis staveb

a) Stavební řešení
Jedná se o novostavbu rodinného domu o jednom podzemním podlaží a dvou nadzemních podlaží. Je
založena na betonových pasech tloušťky 500 mm. Hlavní svislou konstrukcí jsou obvodové stěny z
vápenopískových cihel (VPC) tloušťky 200 mm. Vnitřní nosná konstrukce je z Ytongu Statik tloušťky 200

mm. Nenosné příčky z příčkovek Ytong tloušťky 150 mm. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny

železobetonovými deskami pnutými v jednom i dvou směrech tloušťky 250 mm. Stavba je zastřešena
plochou střechou s extenzivní zelení.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Výkopy
Budou prováděny běžným způsobem s pomocí stavební mechanizace. Poslední vrstva zeminy bude

odkryta těsně před betonáží, aby nedošlo k namoknutí a tím k rozbřednutí základové spáry.

Základy
Objekt bude založen na betonových pasech tloušťky 500 mm.

Svislé nosné konstrukce
Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny vápenopískovými cihlami (VPC) a vnitřní nosné konstrukce jsou
tvořeny tvárnicemi Ytong Statik tloušťky 200 mm.

Příčky
Příčky jsou tvořeny nenosnými tvárnicemi Ytong tloušťky 150 mm.

Vodorovné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovou deskou tloušťky 200 mm.

Schodiště
Jednoramenné křivočaré schodiště je z monolitického železobetonu. Povrchovou úpravu stupnic tvoří

kaučuková podlaha.

Střecha:
Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová deska. Střecha je řešená jako zelená s extenzivní zelení.

Odvodnění je svedeno potrubím uvnitř objektu.

Skladba střechy
Vegetační rohož   25 mm
Substrát střešní extenzivní    60 mm
Filtrační vrstva - netkaná textilie 
Drenážní vrstva - nopová folie   20 mm
Separační vrstva - netkaná textilie
Hydroizolační vrstva - 3x asfaltový pás   12 mm
Tepelněizolační vrstva - EPS 250 mm
Parotěsnící a hydroizolační vrstva     4 mm
Nosná konstrukce - železobetonová deska 200 mm

Tepelná izolace
Na obvodové konstrukce, které nejsou ve styku s terénem, je použit šedý fasádní polystyren Isover

Greywall Plus (0,031 W/mK).  Na obvodové konstrukce přilehající k terénu je použit Synthos XPS Prime G30

IR (0,034 W/mK). Střešní izolace je z šedého polystyrenu Bachl EXTRAPOR 100 (0,031 W/mK). Pro plochou

střechu jsou použity spádové klíny Styrotrade styro EPS (0,037 W/mK).

Hydroizolace
Hydroizolace spodní stavby v kontaktu s terénem je tvořena dvojicí asfaltových pásů. Hydroizolaci

střešního pláště tvoří 3 asfaltové pásy.

Vzduchotěsnost
Dle ČSN EN 13829 se vzduchotěsnost obálky budovy se ve všech těchto normativních dokumentech
hodnotí pomocí intenzity výměny vzduchu při 50 Pa, n50.

Podlahy
Ve většině místností bude povrchem podlahy kaučuk na vrstvě betonové mazaniny, která pod sebou
skrývá Varionovu - systémovou desku s podlahovým topením. Ve skladu a v garáži bude použit

polyuretanový nátěr.

Výplně otvorů
Veškeré výplně otvorů jsou tvořeny systémem Sky-frame (hliníkové trojsklo) s hodnotou λ=0,78 W/mK.

Veškeré napojení výplní otvorů na stěny musí být opatřena izolací proti pronikání vzduchu. Vstupní dveře
jsou hliníkově tepelně izolační. Interiérové výplně otvorů jsou dřevěné obložkové.

Povrchové úpravy
Příčky z Ytongových tvárnic budou opatřeny hlazenou stěrkou bílé barvy. Nosné vápenopískové cihly

budou též opatřeny hlazenou stěrkou. V koupelnách je na stěnách betonová stěrka. Fasády jsou tvořeny

většinou provětrávanou mezerou a modřínovým obkladem. Další stěny jsou tvořeny fasádní bílou
omítkou tloušťky 10 mm.

Klempířské výrobky
Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm.

Zámečnické výrobky
Zámečnické výrobky budou natřeny základním nátěrem a finálním nátěrem, pro exteriérové prvky žárový
zinkový podklad (upřesní projektant s investorem).

c) Mechanická odolnost a stabilita
Není součástí bakalářské práce.

B.2.7  Základní popis technických a technologických zařízení

a) Technické řešení
Nově budou vytvořeny přípojky pro vodovod, elektro.

Vnitřní vodovod
Objekt je napojen na vodovod přípojkou v severozápadní části objektu k ulici Pod Havránkou. Napojení

na vodovodní řád je pomocí navrtávacího pasu. Přípojka končí vodoměrnou sestavou umístěnou v šachtě

v blízkosti okraje pozemku (viz koordinační situace).

Odhad bilance potřeby vody: Stanovení potřeby vody je provedeno v souladu s vyhláškou 120/2011 Sb.

Výpočty zmíněny v průvodní zprávě.

Zásobování teplou vodou
Ohřev teplé vody zajišťuje tepelné čerpadlo o výkonu 20kW. Dohřev teplé vody zajištěn elektrokotlem.
Čerpadlo typu země-voda získává energii ze zemních vrtů umístěných vedle budovy, kterou ukládá do
akumulačního zásobníku. Tepelné čerpadlo je umístěno v hospodářské místnosti v 1NP.

Vnitřní instalace splaškové kanalizace
Čištění kanalizačního potrubí bude prováděno z dvou revizních šachet umístěných mimo objekt.

Připojovací a odpadní potrubí, bude proveden z potrubí systému HT. Svodné potrubí ze systému KG. Po

uložení potrubí musí být provedena zkouška potrubí podle ČSN 736760. Kanalizace bude provedena v

souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 756760. Vnitřní splašková voda bude odvedena do domovní ČOV, kde se

přečistí a odvede do retenční nádrže.

Odhad množství splaškových vod je uveden v průvodní zprávě.

Dešťová kanalizace
Dešťová voda ze střech je sváděna pomocí vnitřního svodu do retenční nádrže. Zbytková voda z retenční

nádrže je odváděna přepadem do vsakovacích boxů na pozemku investora.

Elektroinstalace
Elektrické připojení bude rozvedeno po objektu dle projektu, který není součástí bakalářské práce. Bude
provedena nová přípojka NN na hranici pozemku, kde bude v elektro skříni umístěn elektroměr s hlavním

jističem. Rozvaděč bude umístěn v 1PP v zádveří.

Vytápění
Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla o výkonu 20kW s podlahovým vytápěním. Pomocný

dohřev bude pomocí elektrokotle a také pomocí VZT se ZZT. Rozvody podlahového topení budou vedeny
v systémové desce Varionova pro podlahové vytápění. V koupelně bude umístěno koupelnové žebříkové

otopné těleso.

Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou dle ČSN 736760 a ČSN 736701.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Tepelné čerpadlo země-voda
Vzduchotechnická jednotka pro 1PP, 1NP a 2NP s rekuperací tepla

Zásobník TUV

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Není součástí bakalářské práce.

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana

a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Pro výpočet tepelných ztrát objektů byla použita následovná kritéria:

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te -12,0 C

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m    8,1 C

Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m  20,0 C

Veškeré budované konstrukce byly navrženy tak, aby byly splněny doporučené hodnoty součinitele
prostupu tepla. Průměrný součinitel prostupu tepla obálky je Uem = 0,22 W/m2K. Dále v části energetický

koncept budovy.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Navrhuje se tepelné čerpadlo země-voda, který byl z hlediska aplikace pro daný dům vyhodnocen jako

nejefektivnější. Navrhnuta je také vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla.

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

a) Výčet odvětrávacích zařízení
Větrání objektu je zajištěno přirozeným větráním okny a nuceně pomocí rekuperační vzduchotechnické
jednotky. Odvětrávání hygienických zázemí a WC bude nuceně podtlakové pomocí ventilátoru.

b) Hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení dle §12 odst. 1,3 a přílohy č. 3, část
A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Stavba není umístěna v hlučném prostředí. Konstrukce mají akustické vlastnosti. Je zajištěno splnění

legislativy a ČSN.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) před pronikáním radonu z podloží

Ochrana zajištěna pomocí modifikovaných asfaltových pásů.

b) Ochrana před bludnými proudy
Není součástí bakalářské práce.

c) Ochrana před hlukem
Objekt je navržen v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací z vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů objektu. Nařízení vlády
bude splněno rovněž dodržením ustanovení a požadavků ČSN 730532 - Akustika

d) Protipovodňová opatření
Pozemek se nenachází v záplavovém území.

e) Ostatní před ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Není součástí bakalářské práce.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Pro objekt budou vytvořeny nové přípojky pro vodovodní přípojku, elektro a slaboproud v ulici Pod

Havránkou na severozápadu pozemku.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Není součástí bakalářské práce.

B.4. Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci. Pro rodinný dům není dle 368/2009 Sb. OTP BBUS
potřeba navrhovat bezbariérové řešení.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci Pod Havránkou na severozápadě pozemku.

c) Doprava v klidu

Parkování pro residenty je vyřešeno pomocí 2 garážových stání v samostatném objektu na pozemku

investora.

d) Pěší a cyklistické stezky
Není navrženo.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy
Kolem navrhovaného objektu se bude upravovat úroveň terénu. Řešení úpravy terénu je řešením
samostatné části projektu a není součástí bakalářské práce.

b) Použité vegetační prvky
Na pozemku bude vzrostlý trávník. Kolem ulice Nad Havránkou budou okrasné keře a dřeviny. Na
východní a jižní části pozemku budou ovocné stromy.

c) Biotechnická opatření
Nejsou navržena žádná biotechnická a technická opatření.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná se zejména
o:
- omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech -
pracovního volna a klidu
- ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami
- snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě
- odvoz a likvidaci odpadů ze stavby
Doklad o likvidaci odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. ke kolaudaci obdrží investor po provedení stavby.

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů,
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba je navržena s ohledem na své okolí. Na území stavby, ani v její těsné blízkosti, se nevyskytují

žádné chráněné rostliny a památné stromy.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Nemá vliv.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
podkladem
EAI není zpracována.

e) V případě záměrů spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Není součástí bakalářské práce.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů
Ochranní pásma se nenavrhují.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Jedná se o stavbu rodinného domu bez požadavků ve smyslu tohoto odstavce.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Při stavbě bude zajištěno připojení na veřejný vodovod a rozvod NN.

b) Odvodnění staveniště
Dešťové vody z ploch staveniště se budou z velké části vsakovat do terénu, nepředpokládá se jejich

odvádění.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude napojeno na přilehlou komunikaci. Bude zajištěno včasné a pravidelné čištěním vozovek.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací,

prašnosti apod.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Před zahájením stavby rodinného domu bude staveniště oploceno souvislým oplocením výšky
minimálně 1,8m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Dále
bude odstraněna náletová zeleň a proběhnou terénní úpravy.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště.
Dočasné zábory vzniknou na parcele číslo 1661/1 k. ú. Troja. Dočasné zábory budou co nejmenšího
rozsahu po dobu nezbytně nutnou k provedení přípojek a budou předem domluveny s příslušným

vlastníkem pozemku a správcem sítě.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Není součástí bakalářské práce.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho

prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných

surovin nebo na skládku k tomu určenou.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Všechna ornice, která byla sejmuta, bude opět použita na řešeném pozemku. Zemina z výkopů bude

použita na terénní úpravy pozemku.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Při výstavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí a také na ochranu stávajících dřevin.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve

stavebnictví a nařízení, zejména pak:

Zákony:
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č.
159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.
Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákoník práce

Nařízení vlády:
Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o
úrazu
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí,
7. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení
signálů

Vyhlášky:
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.
98/1982 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění vyhlášky č. 551/1990
Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Vyhláška MPSV č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru  -
Institut technické inspekce Praha
Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb.

ČSN:
ČSN 73 3050 - Zemní práce
ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem.
ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem
ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při
projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné
dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení,
zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.
Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:
U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci

musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v

provozuschopném stavu.
Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na
dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s

médiem.
Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je v případech nutnosti nezbytné

zajistit varovné osvětlení. Přes rýhy v místech provozu pro pěší musí být zřízeny lávky.

Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro

jednotlivá zařízení.
Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým
normám. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele
stavby.

Ochranná opatření:

Ochrana proti hluku a vibracím:
Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje stanovené

hodnoty. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivními
kryty (akustické zástěny apod.). Harmonogram prací bude sestaven tak, aby hlučné práce probíhaly v co

nejmenším časovém úseku provádění stavby.

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti:
Vozidla vyjíždějící ze staveniště na ulici musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a
komunikací (zemina, bet. směs). Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno.

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace:
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Do kanalizace může být
vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.

Pracoviště odpovídají vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb., vč. změny č. 207/1991, Sb., ve kterých jsou stanoveny
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních. Pracoviště budou rovněž
vybavena příslušnými bezpečnostními tabulkami s nápisy pro elektrická zařízení. Místa výskytu rizika,
umístění zařízení a pomůcek důležitých pro ochranu zdraví budou vyznačena bezpečnostními barvami a
bezpečnostními znaky ve smyslu ČSN ISO 3864 a požárními tabulkami v souladu s ČSN 01 8013.

Uzemnění zařízení vyhovuje ČSN 33 2000 a všem normám souvisejícím. Při obsluze a práci na elektrickém
zařízení musí obsluha respektovat ustanovení ČSN 33 2000 a ustanovení všech souvisejících ČSN.

Protipožární opatření:
Pro zabránění vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, musí se dodržovat dále uvedené zásady:
Aby bylo zabráněno vzniku požáru, musí se dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle

ČSN 33 20 00-5-523 a ČSN 33 20 00-4-43.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

m) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření
Dopravní připojení není součástí řešení bakalářské práce.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  - provádění stavby za provozu, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Pro tento druh stavby nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění staveb.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude provedena v jedné etapě.

B.9. Celkové vodohospodářské řešení

Splašková voda z objektu je přivedena do domovní ČOV, kde se přečistí voda a putuje do nádrže, kam je

přivedena i dešťová voda. Z této nádrže je možno zalévat přilehlé plochy pozemku. Při přebytečné vodě v

nádrži je přepadem tato voda odvedena do vsakovacích boxů.

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku
Pozemek se nachází v k. ú. Troja, číslo stavební parcely 346/1. Pozemek je svažitý směrem k jihu a

poskytuje výhled na Prahu. Severozápadní hranice sousední s veřejnou komunikací Pod Havránkou, která

zároveň tvoří jedinou příjezdovou cestu.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní.

Není součástí bakalářské práce.

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v

užívání stavby.
Není součástí bakalářské práce.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Není součástí bakalářské práce.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,
stavebně historický průzkum apod.)
Není součástí bakalářské práce.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Pozemek 346/1 spadá do ochranného pásma zvláště chráněných území (ve smyslu zákona č. 114/1992
Sb.)

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Není v záplavovém ani poddolovaném území.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území, stávající životní prostředí stavby, charakter,

umístění ani provozní náplň (residenční bydlení). Veškerý domovní odpad bude shromažďován v nádobě

tomu určené a následně vyvážen k likvidaci. Stavebník bude při celém provádění stavby dbát na

minimalizaci prašnosti, hlučnosti, snížení množství vibrací, zamezení nadměrnému znečištění ovzduší i
okolních komunikací, znečišťování povrchových i podzemích ploch, podzemní vody a respektování všech
hygienických předpisů a opatření na staveništi. Nutno dodržet Nařízení vlády 148/2006 Sb. Stavba bude
prováděna ve všední dny v denních hodinách. Skladování materiálu stavby bude situováno na pozemku

stavby.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Před výstavbou proběhne likvidace náletové zeleně se schválením příslušných orgánů.

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa

Bez požadavků.

l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)
Přístup k pozemku je z veřejné komunikace Pod Havránkou parc. č. 1661/1. Přibližně ve 3 metrech pod

začátkem vjezdu na pozemek bude provedeno napojení na vodovodní, elektro přípojku a slaboproud.
Vjezd na parcelu je zanechán stávající.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Nejsou podmiňující investice.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
Stavba se provádí na pozemku číslo 346/1. Na pozemku číslo 1661/1 bude proveden dočasný zábor por
přípojky a vjezd na pozemek.

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Nejsou navržena ochranná pásma.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení
nosných konstrukcí.
Objekt je navržen jako nová stavba.

b) Účel užívání stavby
Rodinný dům je navržen jako vícegenerační stavba. V současné době bude využívána čtyřčlennou

rodinou. V budoucnu je počítáno s rozšířením rodiny a pronájmem garsoniéry, která se nachází v

nejnižším podlaží.

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

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Stavba je navržena tak, že nevyžaduje výjimky. Na stavbu rodinného domu nejsou nároky podle vyhlášky
398/2009 OTP BBUS.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů.
Není součástí bakalářské práce.

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané
kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.
Zastavěná plocha    356 m2

Obestavěný prostor 1439 m3

Užitná plocha   377 m2 (včetně garsoniéry 61m2)
Funkční jednotky         1

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Bilance médií
Výpočet potřeby vody a produkce splaškových vod rodinného domu
 Rodinný dům - 6 osob 99l/os/den = 594 l/den

 
 Průměrná denní potřeba  Qp   =594 l/den

 Maximální denní potřeba Qm = 594 x 1,5 = 891 l/den
 Maximální hodinová potřeba Qh   = (891x2,3)/24 = 85,375 l/hod = 0,237 l/s
 Roční potřeba Qr  = 213,84 m3/rok

Výpočet objemu vsakovacího prostoru
 Odvodňovaná plocha  326,0 m2

 Odtokový koeficient     0,3 (zelená střecha)

 Četnost dešťů     0,2 1/rok
 Koeficient propustnosti    1 x10-5 (odhad půdy - jílovito-hlinitá)
 
 Doporučený objem nádrže VDOP = 2,7 m3

 Denní potřeba vody Qm = 0,891 m3

 Celkový objem nádrže 3,6 m3

 Počet vsakovacích bloků Garantia 12ks

Třída energetické náročnosti budovy - A (viz energetický koncept budovy)

Teoretická roční potřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody - viz energetický koncept budovy

Nakládání s odpady

Likvidace komunálního odpadu při užívání dokončené stavby bude zabezpečeno v souladu s místním

systémem komunálního odpadového hospodářství. Popelnice o obsahu 2x 240l budou umístěny na
hranici pozemku a vyváženy pravidelně jednou týdně.

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Předpokládána lhůta výstavby bude přibližně rok, od nabytí právní moci SP. Objekt bude proveden

najednou bez etapizace.

j) Orientační náklady stavby
Přibližná cena stavby je 15 milionů Kč.

   

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Pozemek je svažitého typu orientovaný směrem k jihu, díky tomuto předpokladu poskytuje exkluzivní

panorama celé Prahy. Dům je proto vsazen do svahu, tak aby působil v souladu s krajinnou, a je umístěn

na severozápadě pozemku vedle jediné veřejné komunikace Pod Havránkou. Toto umístění poskytuje
blízký přístup k veřejné komunikaci (= krátké přípojky a příjezdová cesta), orientaci směrem na panorama

Prahy (jihovýchod až jihozápad).

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Návrh domu je postaven na požadavcích investora, který chtěl variabilní dům pro několik generací. Návrh
je odvozen od okolních vil, které se nacházejí na tomto svahu, proto je tvořen suterénem a dvěma
nadzemními podlažími a samotnou garáží. Styl domu je proto zvolen moderní s předsazenými terasami.

Předsazené terasy jsou hlavním prvkem toho objektu, jelikož tvoří linku, která obíhá celý dům. Těmito
předsazenými terasami se také brání letnímu přehřívání v interiéru. Kolem domu je navržena pochozí

vrstva, po které jde jednoduše celý dům obejít dokola.
Pro materiál rodinného domu byly vybrány vápenopískové cihly VPC, jako nejlepší řešení z hlediska

požadavků na únosnost a tepelně izolační schopnosti. Pro stropy byla zvolena železobetonová deska.

Barevné řešení bylo také zvoleno s ohledem na okolní zástavbu. Pro plné přehnuté strany byla vybrána

bílá fasádní barva. Vnitřní části přehnutých hran jsou pomalu odlehčeny směrem nahoru. V dolním

podlaží jsou modřínové palubky. O patro výše se střídají tenčí modřínové palubky s přirozenou barvou
dřeva a palubkami natřených na bílo. V nejvyšším podlaží je fasádní omítka šedá.

B.2.3  Dispoziční, technologické a provozní řešení
Jedná se o pasivní bytovou jednotku, která spotřebuje méně než 15 kWh/m2/rok. O vytápění v domě se

stará tepelné čerpadlo země-voda, které dodává potřebnou energii podlahovému topení a VZT se ZZT.
Vedlejší složka vytápění je krb na dřevo, který bude využíván dle potřeby majitele. Voda se ohřívá také
pomocí tepelného čerpadla, dohřev je vyřešen elektricky.
Vchod do domu je ze severozápadu a je umístěn výškově v prostřední části domu, na projektové nule. Po

vchodu do domu následuje prostorné zádveří se šatnou po pravé straně. Dále se otevírá z chodby velký

prostor obývacího pokoje, kde je vstup na terasu. Také v tomto prostoru se nachází vizuálně oddělný

kuchyňský kout. Tento prostor umožňuje nejlepší výhled na celou Prahu. Z obývacího pokoje se

dostaneme do ložnice, která má svoji koupelnu. U kuchyňského koutu je požadovaná spíž. Dále jsou
místnosti pro zájmy rodičů - pracovna pro matku a temná komora pro otce. Touto cestou se dostaneme
na chodbu, kde najdeme schodiště, kudy se dostaneme do druhého patra, kde je chodba, ze které se dá
vstoupit na terasu, koupelnu, hernu a také do pokojů dětí. Když sejdeme do nejnižšího podlaží je zde
zádveří, koupelna a pak garsoniéra pro hosty.
Garáž je umístěná mimo obytný objekt při vjezdu

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
Veškerá schodiště a terasy jsou opatřena zábradlím v minimální výšce 1100 mm. Stavba je navržena tak

aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolích staveb a aby
neohrožovala životní prostředí. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání
nedocházelo k úrazům. Údržba a revize elektrických a technických zařízení objektu bude prováděna v

předepsaných lhůtách oprávněnými osobami. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou
upraveny vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
Požadavky na výšku zábradlí dle ČSN 734301 v souladu s Pražskými stavebními předpisy.

B.2.6  Základní technický popis staveb

a) Stavební řešení
Jedná se o novostavbu rodinného domu o jednom podzemním podlaží a dvou nadzemních podlaží. Je
založena na betonových pasech tloušťky 500 mm. Hlavní svislou konstrukcí jsou obvodové stěny z
vápenopískových cihel (VPC) tloušťky 200 mm. Vnitřní nosná konstrukce je z Ytongu Statik tloušťky 200

mm. Nenosné příčky z příčkovek Ytong tloušťky 150 mm. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny

železobetonovými deskami pnutými v jednom i dvou směrech tloušťky 250 mm. Stavba je zastřešena
plochou střechou s extenzivní zelení.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Výkopy
Budou prováděny běžným způsobem s pomocí stavební mechanizace. Poslední vrstva zeminy bude

odkryta těsně před betonáží, aby nedošlo k namoknutí a tím k rozbřednutí základové spáry.

Základy
Objekt bude založen na betonových pasech tloušťky 500 mm.

Svislé nosné konstrukce
Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny vápenopískovými cihlami (VPC) a vnitřní nosné konstrukce jsou
tvořeny tvárnicemi Ytong Statik tloušťky 200 mm.

Příčky
Příčky jsou tvořeny nenosnými tvárnicemi Ytong tloušťky 150 mm.

Vodorovné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovou deskou tloušťky 200 mm.

Schodiště
Jednoramenné křivočaré schodiště je z monolitického železobetonu. Povrchovou úpravu stupnic tvoří

kaučuková podlaha.

Střecha:
Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová deska. Střecha je řešená jako zelená s extenzivní zelení.

Odvodnění je svedeno potrubím uvnitř objektu.

Skladba střechy
Vegetační rohož   25 mm
Substrát střešní extenzivní    60 mm
Filtrační vrstva - netkaná textilie 
Drenážní vrstva - nopová folie   20 mm
Separační vrstva - netkaná textilie
Hydroizolační vrstva - 3x asfaltový pás   12 mm
Tepelněizolační vrstva - EPS 250 mm
Parotěsnící a hydroizolační vrstva     4 mm
Nosná konstrukce - železobetonová deska 200 mm

Tepelná izolace
Na obvodové konstrukce, které nejsou ve styku s terénem, je použit šedý fasádní polystyren Isover

Greywall Plus (0,031 W/mK).  Na obvodové konstrukce přilehající k terénu je použit Synthos XPS Prime G30

IR (0,034 W/mK). Střešní izolace je z šedého polystyrenu Bachl EXTRAPOR 100 (0,031 W/mK). Pro plochou

střechu jsou použity spádové klíny Styrotrade styro EPS (0,037 W/mK).

Hydroizolace
Hydroizolace spodní stavby v kontaktu s terénem je tvořena dvojicí asfaltových pásů. Hydroizolaci

střešního pláště tvoří 3 asfaltové pásy.

Vzduchotěsnost
Dle ČSN EN 13829 se vzduchotěsnost obálky budovy se ve všech těchto normativních dokumentech
hodnotí pomocí intenzity výměny vzduchu při 50 Pa, n50.

Podlahy
Ve většině místností bude povrchem podlahy kaučuk na vrstvě betonové mazaniny, která pod sebou
skrývá Varionovu - systémovou desku s podlahovým topením. Ve skladu a v garáži bude použit

polyuretanový nátěr.

Výplně otvorů
Veškeré výplně otvorů jsou tvořeny systémem Sky-frame (hliníkové trojsklo) s hodnotou λ=0,78 W/mK.

Veškeré napojení výplní otvorů na stěny musí být opatřena izolací proti pronikání vzduchu. Vstupní dveře
jsou hliníkově tepelně izolační. Interiérové výplně otvorů jsou dřevěné obložkové.

Povrchové úpravy
Příčky z Ytongových tvárnic budou opatřeny hlazenou stěrkou bílé barvy. Nosné vápenopískové cihly

budou též opatřeny hlazenou stěrkou. V koupelnách je na stěnách betonová stěrka. Fasády jsou tvořeny

většinou provětrávanou mezerou a modřínovým obkladem. Další stěny jsou tvořeny fasádní bílou
omítkou tloušťky 10 mm.

Klempířské výrobky
Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm.

Zámečnické výrobky
Zámečnické výrobky budou natřeny základním nátěrem a finálním nátěrem, pro exteriérové prvky žárový
zinkový podklad (upřesní projektant s investorem).

c) Mechanická odolnost a stabilita
Není součástí bakalářské práce.

B.2.7  Základní popis technických a technologických zařízení

a) Technické řešení
Nově budou vytvořeny přípojky pro vodovod, elektro.

Vnitřní vodovod
Objekt je napojen na vodovod přípojkou v severozápadní části objektu k ulici Pod Havránkou. Napojení

na vodovodní řád je pomocí navrtávacího pasu. Přípojka končí vodoměrnou sestavou umístěnou v šachtě

v blízkosti okraje pozemku (viz koordinační situace).

Odhad bilance potřeby vody: Stanovení potřeby vody je provedeno v souladu s vyhláškou 120/2011 Sb.

Výpočty zmíněny v průvodní zprávě.

Zásobování teplou vodou
Ohřev teplé vody zajišťuje tepelné čerpadlo o výkonu 20kW. Dohřev teplé vody zajištěn elektrokotlem.
Čerpadlo typu země-voda získává energii ze zemních vrtů umístěných vedle budovy, kterou ukládá do
akumulačního zásobníku. Tepelné čerpadlo je umístěno v hospodářské místnosti v 1NP.

Vnitřní instalace splaškové kanalizace
Čištění kanalizačního potrubí bude prováděno z dvou revizních šachet umístěných mimo objekt.

Připojovací a odpadní potrubí, bude proveden z potrubí systému HT. Svodné potrubí ze systému KG. Po

uložení potrubí musí být provedena zkouška potrubí podle ČSN 736760. Kanalizace bude provedena v

souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 756760. Vnitřní splašková voda bude odvedena do domovní ČOV, kde se

přečistí a odvede do retenční nádrže.

Odhad množství splaškových vod je uveden v průvodní zprávě.

Dešťová kanalizace
Dešťová voda ze střech je sváděna pomocí vnitřního svodu do retenční nádrže. Zbytková voda z retenční

nádrže je odváděna přepadem do vsakovacích boxů na pozemku investora.

Elektroinstalace
Elektrické připojení bude rozvedeno po objektu dle projektu, který není součástí bakalářské práce. Bude
provedena nová přípojka NN na hranici pozemku, kde bude v elektro skříni umístěn elektroměr s hlavním

jističem. Rozvaděč bude umístěn v 1PP v zádveří.

Vytápění
Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla o výkonu 20kW s podlahovým vytápěním. Pomocný

dohřev bude pomocí elektrokotle a také pomocí VZT se ZZT. Rozvody podlahového topení budou vedeny
v systémové desce Varionova pro podlahové vytápění. V koupelně bude umístěno koupelnové žebříkové

otopné těleso.

Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou dle ČSN 736760 a ČSN 736701.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Tepelné čerpadlo země-voda
Vzduchotechnická jednotka pro 1PP, 1NP a 2NP s rekuperací tepla

Zásobník TUV

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Není součástí bakalářské práce.

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana

a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Pro výpočet tepelných ztrát objektů byla použita následovná kritéria:

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te -12,0 C

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m    8,1 C

Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m  20,0 C

Veškeré budované konstrukce byly navrženy tak, aby byly splněny doporučené hodnoty součinitele
prostupu tepla. Průměrný součinitel prostupu tepla obálky je Uem = 0,22 W/m2K. Dále v části energetický

koncept budovy.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Navrhuje se tepelné čerpadlo země-voda, který byl z hlediska aplikace pro daný dům vyhodnocen jako

nejefektivnější. Navrhnuta je také vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla.

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

a) Výčet odvětrávacích zařízení
Větrání objektu je zajištěno přirozeným větráním okny a nuceně pomocí rekuperační vzduchotechnické
jednotky. Odvětrávání hygienických zázemí a WC bude nuceně podtlakové pomocí ventilátoru.

b) Hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení dle §12 odst. 1,3 a přílohy č. 3, část
A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Stavba není umístěna v hlučném prostředí. Konstrukce mají akustické vlastnosti. Je zajištěno splnění

legislativy a ČSN.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) před pronikáním radonu z podloží

Ochrana zajištěna pomocí modifikovaných asfaltových pásů.

b) Ochrana před bludnými proudy
Není součástí bakalářské práce.

c) Ochrana před hlukem
Objekt je navržen v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací z vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů objektu. Nařízení vlády
bude splněno rovněž dodržením ustanovení a požadavků ČSN 730532 - Akustika

d) Protipovodňová opatření
Pozemek se nenachází v záplavovém území.

e) Ostatní před ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Není součástí bakalářské práce.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Pro objekt budou vytvořeny nové přípojky pro vodovodní přípojku, elektro a slaboproud v ulici Pod

Havránkou na severozápadu pozemku.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Není součástí bakalářské práce.

B.4. Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci. Pro rodinný dům není dle 368/2009 Sb. OTP BBUS
potřeba navrhovat bezbariérové řešení.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci Pod Havránkou na severozápadě pozemku.

c) Doprava v klidu

Parkování pro residenty je vyřešeno pomocí 2 garážových stání v samostatném objektu na pozemku

investora.

d) Pěší a cyklistické stezky
Není navrženo.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy
Kolem navrhovaného objektu se bude upravovat úroveň terénu. Řešení úpravy terénu je řešením
samostatné části projektu a není součástí bakalářské práce.

b) Použité vegetační prvky
Na pozemku bude vzrostlý trávník. Kolem ulice Nad Havránkou budou okrasné keře a dřeviny. Na
východní a jižní části pozemku budou ovocné stromy.

c) Biotechnická opatření
Nejsou navržena žádná biotechnická a technická opatření.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná se zejména
o:
- omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech -
pracovního volna a klidu
- ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami
- snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě
- odvoz a likvidaci odpadů ze stavby
Doklad o likvidaci odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. ke kolaudaci obdrží investor po provedení stavby.

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů,
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba je navržena s ohledem na své okolí. Na území stavby, ani v její těsné blízkosti, se nevyskytují

žádné chráněné rostliny a památné stromy.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Nemá vliv.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
podkladem
EAI není zpracována.

e) V případě záměrů spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Není součástí bakalářské práce.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů
Ochranní pásma se nenavrhují.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Jedná se o stavbu rodinného domu bez požadavků ve smyslu tohoto odstavce.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Při stavbě bude zajištěno připojení na veřejný vodovod a rozvod NN.

b) Odvodnění staveniště
Dešťové vody z ploch staveniště se budou z velké části vsakovat do terénu, nepředpokládá se jejich

odvádění.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude napojeno na přilehlou komunikaci. Bude zajištěno včasné a pravidelné čištěním vozovek.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací,

prašnosti apod.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Před zahájením stavby rodinného domu bude staveniště oploceno souvislým oplocením výšky
minimálně 1,8m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Dále
bude odstraněna náletová zeleň a proběhnou terénní úpravy.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště.
Dočasné zábory vzniknou na parcele číslo 1661/1 k. ú. Troja. Dočasné zábory budou co nejmenšího
rozsahu po dobu nezbytně nutnou k provedení přípojek a budou předem domluveny s příslušným

vlastníkem pozemku a správcem sítě.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Není součástí bakalářské práce.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho

prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných

surovin nebo na skládku k tomu určenou.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Všechna ornice, která byla sejmuta, bude opět použita na řešeném pozemku. Zemina z výkopů bude

použita na terénní úpravy pozemku.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Při výstavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí a také na ochranu stávajících dřevin.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve

stavebnictví a nařízení, zejména pak:

Zákony:
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č.
159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.
Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákoník práce

Nařízení vlády:
Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o
úrazu
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí,
7. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení
signálů

Vyhlášky:
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.
98/1982 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění vyhlášky č. 551/1990
Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Vyhláška MPSV č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru  -
Institut technické inspekce Praha
Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb.

ČSN:
ČSN 73 3050 - Zemní práce
ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem.
ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem
ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při
projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné
dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení,
zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.
Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:
U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci

musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v

provozuschopném stavu.
Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na
dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s

médiem.
Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je v případech nutnosti nezbytné

zajistit varovné osvětlení. Přes rýhy v místech provozu pro pěší musí být zřízeny lávky.

Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro

jednotlivá zařízení.
Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým
normám. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele
stavby.

Ochranná opatření:

Ochrana proti hluku a vibracím:
Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje stanovené

hodnoty. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivními
kryty (akustické zástěny apod.). Harmonogram prací bude sestaven tak, aby hlučné práce probíhaly v co

nejmenším časovém úseku provádění stavby.

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti:
Vozidla vyjíždějící ze staveniště na ulici musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a
komunikací (zemina, bet. směs). Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno.

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace:
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Do kanalizace může být
vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.

Pracoviště odpovídají vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb., vč. změny č. 207/1991, Sb., ve kterých jsou stanoveny
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních. Pracoviště budou rovněž
vybavena příslušnými bezpečnostními tabulkami s nápisy pro elektrická zařízení. Místa výskytu rizika,
umístění zařízení a pomůcek důležitých pro ochranu zdraví budou vyznačena bezpečnostními barvami a
bezpečnostními znaky ve smyslu ČSN ISO 3864 a požárními tabulkami v souladu s ČSN 01 8013.

Uzemnění zařízení vyhovuje ČSN 33 2000 a všem normám souvisejícím. Při obsluze a práci na elektrickém
zařízení musí obsluha respektovat ustanovení ČSN 33 2000 a ustanovení všech souvisejících ČSN.

Protipožární opatření:
Pro zabránění vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, musí se dodržovat dále uvedené zásady:
Aby bylo zabráněno vzniku požáru, musí se dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle

ČSN 33 20 00-5-523 a ČSN 33 20 00-4-43.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

m) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření
Dopravní připojení není součástí řešení bakalářské práce.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  - provádění stavby za provozu, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Pro tento druh stavby nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění staveb.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude provedena v jedné etapě.

B.9. Celkové vodohospodářské řešení

Splašková voda z objektu je přivedena do domovní ČOV, kde se přečistí voda a putuje do nádrže, kam je

přivedena i dešťová voda. Z této nádrže je možno zalévat přilehlé plochy pozemku. Při přebytečné vodě v

nádrži je přepadem tato voda odvedena do vsakovacích boxů.
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B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku
Pozemek se nachází v k. ú. Troja, číslo stavební parcely 346/1. Pozemek je svažitý směrem k jihu a

poskytuje výhled na Prahu. Severozápadní hranice sousední s veřejnou komunikací Pod Havránkou, která

zároveň tvoří jedinou příjezdovou cestu.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní.

Není součástí bakalářské práce.

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v

užívání stavby.
Není součástí bakalářské práce.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Není součástí bakalářské práce.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,
stavebně historický průzkum apod.)
Není součástí bakalářské práce.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Pozemek 346/1 spadá do ochranného pásma zvláště chráněných území (ve smyslu zákona č. 114/1992
Sb.)

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Není v záplavovém ani poddolovaném území.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území, stávající životní prostředí stavby, charakter,

umístění ani provozní náplň (residenční bydlení). Veškerý domovní odpad bude shromažďován v nádobě

tomu určené a následně vyvážen k likvidaci. Stavebník bude při celém provádění stavby dbát na

minimalizaci prašnosti, hlučnosti, snížení množství vibrací, zamezení nadměrnému znečištění ovzduší i
okolních komunikací, znečišťování povrchových i podzemích ploch, podzemní vody a respektování všech
hygienických předpisů a opatření na staveništi. Nutno dodržet Nařízení vlády 148/2006 Sb. Stavba bude
prováděna ve všední dny v denních hodinách. Skladování materiálu stavby bude situováno na pozemku

stavby.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Před výstavbou proběhne likvidace náletové zeleně se schválením příslušných orgánů.

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa

Bez požadavků.

l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)
Přístup k pozemku je z veřejné komunikace Pod Havránkou parc. č. 1661/1. Přibližně ve 3 metrech pod

začátkem vjezdu na pozemek bude provedeno napojení na vodovodní, elektro přípojku a slaboproud.
Vjezd na parcelu je zanechán stávající.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Nejsou podmiňující investice.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
Stavba se provádí na pozemku číslo 346/1. Na pozemku číslo 1661/1 bude proveden dočasný zábor por
přípojky a vjezd na pozemek.

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Nejsou navržena ochranná pásma.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení
nosných konstrukcí.
Objekt je navržen jako nová stavba.

b) Účel užívání stavby
Rodinný dům je navržen jako vícegenerační stavba. V současné době bude využívána čtyřčlennou

rodinou. V budoucnu je počítáno s rozšířením rodiny a pronájmem garsoniéry, která se nachází v

nejnižším podlaží.

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

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Stavba je navržena tak, že nevyžaduje výjimky. Na stavbu rodinného domu nejsou nároky podle vyhlášky
398/2009 OTP BBUS.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů.
Není součástí bakalářské práce.

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané
kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.
Zastavěná plocha    356 m2

Obestavěný prostor 1439 m3

Užitná plocha   377 m2 (včetně garsoniéry 61m2)
Funkční jednotky         1

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Bilance médií
Výpočet potřeby vody a produkce splaškových vod rodinného domu
 Rodinný dům - 6 osob 99l/os/den = 594 l/den

 
 Průměrná denní potřeba  Qp   =594 l/den

 Maximální denní potřeba Qm = 594 x 1,5 = 891 l/den
 Maximální hodinová potřeba Qh   = (891x2,3)/24 = 85,375 l/hod = 0,237 l/s
 Roční potřeba Qr  = 213,84 m3/rok

Výpočet objemu vsakovacího prostoru
 Odvodňovaná plocha  326,0 m2

 Odtokový koeficient     0,3 (zelená střecha)

 Četnost dešťů     0,2 1/rok
 Koeficient propustnosti    1 x10-5 (odhad půdy - jílovito-hlinitá)
 
 Doporučený objem nádrže VDOP = 2,7 m3

 Denní potřeba vody Qm = 0,891 m3

 Celkový objem nádrže 3,6 m3

 Počet vsakovacích bloků Garantia 12ks

Třída energetické náročnosti budovy - A (viz energetický koncept budovy)

Teoretická roční potřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody - viz energetický koncept budovy

Nakládání s odpady

Likvidace komunálního odpadu při užívání dokončené stavby bude zabezpečeno v souladu s místním

systémem komunálního odpadového hospodářství. Popelnice o obsahu 2x 240l budou umístěny na
hranici pozemku a vyváženy pravidelně jednou týdně.

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Předpokládána lhůta výstavby bude přibližně rok, od nabytí právní moci SP. Objekt bude proveden

najednou bez etapizace.

j) Orientační náklady stavby
Přibližná cena stavby je 15 milionů Kč.

   

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Pozemek je svažitého typu orientovaný směrem k jihu, díky tomuto předpokladu poskytuje exkluzivní

panorama celé Prahy. Dům je proto vsazen do svahu, tak aby působil v souladu s krajinnou, a je umístěn

na severozápadě pozemku vedle jediné veřejné komunikace Pod Havránkou. Toto umístění poskytuje
blízký přístup k veřejné komunikaci (= krátké přípojky a příjezdová cesta), orientaci směrem na panorama

Prahy (jihovýchod až jihozápad).

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Návrh domu je postaven na požadavcích investora, který chtěl variabilní dům pro několik generací. Návrh
je odvozen od okolních vil, které se nacházejí na tomto svahu, proto je tvořen suterénem a dvěma
nadzemními podlažími a samotnou garáží. Styl domu je proto zvolen moderní s předsazenými terasami.

Předsazené terasy jsou hlavním prvkem toho objektu, jelikož tvoří linku, která obíhá celý dům. Těmito
předsazenými terasami se také brání letnímu přehřívání v interiéru. Kolem domu je navržena pochozí

vrstva, po které jde jednoduše celý dům obejít dokola.
Pro materiál rodinného domu byly vybrány vápenopískové cihly VPC, jako nejlepší řešení z hlediska

požadavků na únosnost a tepelně izolační schopnosti. Pro stropy byla zvolena železobetonová deska.

Barevné řešení bylo také zvoleno s ohledem na okolní zástavbu. Pro plné přehnuté strany byla vybrána

bílá fasádní barva. Vnitřní části přehnutých hran jsou pomalu odlehčeny směrem nahoru. V dolním

podlaží jsou modřínové palubky. O patro výše se střídají tenčí modřínové palubky s přirozenou barvou
dřeva a palubkami natřených na bílo. V nejvyšším podlaží je fasádní omítka šedá.

B.2.3  Dispoziční, technologické a provozní řešení
Jedná se o pasivní bytovou jednotku, která spotřebuje méně než 15 kWh/m2/rok. O vytápění v domě se

stará tepelné čerpadlo země-voda, které dodává potřebnou energii podlahovému topení a VZT se ZZT.
Vedlejší složka vytápění je krb na dřevo, který bude využíván dle potřeby majitele. Voda se ohřívá také
pomocí tepelného čerpadla, dohřev je vyřešen elektricky.
Vchod do domu je ze severozápadu a je umístěn výškově v prostřední části domu, na projektové nule. Po

vchodu do domu následuje prostorné zádveří se šatnou po pravé straně. Dále se otevírá z chodby velký

prostor obývacího pokoje, kde je vstup na terasu. Také v tomto prostoru se nachází vizuálně oddělný

kuchyňský kout. Tento prostor umožňuje nejlepší výhled na celou Prahu. Z obývacího pokoje se

dostaneme do ložnice, která má svoji koupelnu. U kuchyňského koutu je požadovaná spíž. Dále jsou
místnosti pro zájmy rodičů - pracovna pro matku a temná komora pro otce. Touto cestou se dostaneme
na chodbu, kde najdeme schodiště, kudy se dostaneme do druhého patra, kde je chodba, ze které se dá
vstoupit na terasu, koupelnu, hernu a také do pokojů dětí. Když sejdeme do nejnižšího podlaží je zde
zádveří, koupelna a pak garsoniéra pro hosty.
Garáž je umístěná mimo obytný objekt při vjezdu

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
Veškerá schodiště a terasy jsou opatřena zábradlím v minimální výšce 1100 mm. Stavba je navržena tak

aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolích staveb a aby
neohrožovala životní prostředí. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání
nedocházelo k úrazům. Údržba a revize elektrických a technických zařízení objektu bude prováděna v

předepsaných lhůtách oprávněnými osobami. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou
upraveny vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
Požadavky na výšku zábradlí dle ČSN 734301 v souladu s Pražskými stavebními předpisy.

B.2.6  Základní technický popis staveb

a) Stavební řešení
Jedná se o novostavbu rodinného domu o jednom podzemním podlaží a dvou nadzemních podlaží. Je
založena na betonových pasech tloušťky 500 mm. Hlavní svislou konstrukcí jsou obvodové stěny z
vápenopískových cihel (VPC) tloušťky 200 mm. Vnitřní nosná konstrukce je z Ytongu Statik tloušťky 200

mm. Nenosné příčky z příčkovek Ytong tloušťky 150 mm. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny

železobetonovými deskami pnutými v jednom i dvou směrech tloušťky 250 mm. Stavba je zastřešena
plochou střechou s extenzivní zelení.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Výkopy
Budou prováděny běžným způsobem s pomocí stavební mechanizace. Poslední vrstva zeminy bude

odkryta těsně před betonáží, aby nedošlo k namoknutí a tím k rozbřednutí základové spáry.

Základy
Objekt bude založen na betonových pasech tloušťky 500 mm.

Svislé nosné konstrukce
Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny vápenopískovými cihlami (VPC) a vnitřní nosné konstrukce jsou
tvořeny tvárnicemi Ytong Statik tloušťky 200 mm.

Příčky
Příčky jsou tvořeny nenosnými tvárnicemi Ytong tloušťky 150 mm.

Vodorovné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovou deskou tloušťky 200 mm.

Schodiště
Jednoramenné křivočaré schodiště je z monolitického železobetonu. Povrchovou úpravu stupnic tvoří

kaučuková podlaha.

Střecha:
Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová deska. Střecha je řešená jako zelená s extenzivní zelení.

Odvodnění je svedeno potrubím uvnitř objektu.

Skladba střechy
Vegetační rohož   25 mm
Substrát střešní extenzivní    60 mm
Filtrační vrstva - netkaná textilie 
Drenážní vrstva - nopová folie   20 mm
Separační vrstva - netkaná textilie
Hydroizolační vrstva - 3x asfaltový pás   12 mm
Tepelněizolační vrstva - EPS 250 mm
Parotěsnící a hydroizolační vrstva     4 mm
Nosná konstrukce - železobetonová deska 200 mm

Tepelná izolace
Na obvodové konstrukce, které nejsou ve styku s terénem, je použit šedý fasádní polystyren Isover

Greywall Plus (0,031 W/mK).  Na obvodové konstrukce přilehající k terénu je použit Synthos XPS Prime G30

IR (0,034 W/mK). Střešní izolace je z šedého polystyrenu Bachl EXTRAPOR 100 (0,031 W/mK). Pro plochou

střechu jsou použity spádové klíny Styrotrade styro EPS (0,037 W/mK).

Hydroizolace
Hydroizolace spodní stavby v kontaktu s terénem je tvořena dvojicí asfaltových pásů. Hydroizolaci

střešního pláště tvoří 3 asfaltové pásy.

Vzduchotěsnost
Dle ČSN EN 13829 se vzduchotěsnost obálky budovy se ve všech těchto normativních dokumentech
hodnotí pomocí intenzity výměny vzduchu při 50 Pa, n50.

Podlahy
Ve většině místností bude povrchem podlahy kaučuk na vrstvě betonové mazaniny, která pod sebou
skrývá Varionovu - systémovou desku s podlahovým topením. Ve skladu a v garáži bude použit

polyuretanový nátěr.

Výplně otvorů
Veškeré výplně otvorů jsou tvořeny systémem Sky-frame (hliníkové trojsklo) s hodnotou λ=0,78 W/mK.

Veškeré napojení výplní otvorů na stěny musí být opatřena izolací proti pronikání vzduchu. Vstupní dveře
jsou hliníkově tepelně izolační. Interiérové výplně otvorů jsou dřevěné obložkové.

Povrchové úpravy
Příčky z Ytongových tvárnic budou opatřeny hlazenou stěrkou bílé barvy. Nosné vápenopískové cihly

budou též opatřeny hlazenou stěrkou. V koupelnách je na stěnách betonová stěrka. Fasády jsou tvořeny

většinou provětrávanou mezerou a modřínovým obkladem. Další stěny jsou tvořeny fasádní bílou
omítkou tloušťky 10 mm.

Klempířské výrobky
Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm.

Zámečnické výrobky
Zámečnické výrobky budou natřeny základním nátěrem a finálním nátěrem, pro exteriérové prvky žárový
zinkový podklad (upřesní projektant s investorem).

c) Mechanická odolnost a stabilita
Není součástí bakalářské práce.

B.2.7  Základní popis technických a technologických zařízení

a) Technické řešení
Nově budou vytvořeny přípojky pro vodovod, elektro.

Vnitřní vodovod
Objekt je napojen na vodovod přípojkou v severozápadní části objektu k ulici Pod Havránkou. Napojení

na vodovodní řád je pomocí navrtávacího pasu. Přípojka končí vodoměrnou sestavou umístěnou v šachtě

v blízkosti okraje pozemku (viz koordinační situace).

Odhad bilance potřeby vody: Stanovení potřeby vody je provedeno v souladu s vyhláškou 120/2011 Sb.

Výpočty zmíněny v průvodní zprávě.

Zásobování teplou vodou
Ohřev teplé vody zajišťuje tepelné čerpadlo o výkonu 20kW. Dohřev teplé vody zajištěn elektrokotlem.
Čerpadlo typu země-voda získává energii ze zemních vrtů umístěných vedle budovy, kterou ukládá do
akumulačního zásobníku. Tepelné čerpadlo je umístěno v hospodářské místnosti v 1NP.

Vnitřní instalace splaškové kanalizace
Čištění kanalizačního potrubí bude prováděno z dvou revizních šachet umístěných mimo objekt.

Připojovací a odpadní potrubí, bude proveden z potrubí systému HT. Svodné potrubí ze systému KG. Po

uložení potrubí musí být provedena zkouška potrubí podle ČSN 736760. Kanalizace bude provedena v

souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 756760. Vnitřní splašková voda bude odvedena do domovní ČOV, kde se

přečistí a odvede do retenční nádrže.

Odhad množství splaškových vod je uveden v průvodní zprávě.

Dešťová kanalizace
Dešťová voda ze střech je sváděna pomocí vnitřního svodu do retenční nádrže. Zbytková voda z retenční

nádrže je odváděna přepadem do vsakovacích boxů na pozemku investora.

Elektroinstalace
Elektrické připojení bude rozvedeno po objektu dle projektu, který není součástí bakalářské práce. Bude
provedena nová přípojka NN na hranici pozemku, kde bude v elektro skříni umístěn elektroměr s hlavním

jističem. Rozvaděč bude umístěn v 1PP v zádveří.

Vytápění
Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla o výkonu 20kW s podlahovým vytápěním. Pomocný

dohřev bude pomocí elektrokotle a také pomocí VZT se ZZT. Rozvody podlahového topení budou vedeny
v systémové desce Varionova pro podlahové vytápění. V koupelně bude umístěno koupelnové žebříkové

otopné těleso.

Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou dle ČSN 736760 a ČSN 736701.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Tepelné čerpadlo země-voda
Vzduchotechnická jednotka pro 1PP, 1NP a 2NP s rekuperací tepla

Zásobník TUV

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Není součástí bakalářské práce.

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana

a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Pro výpočet tepelných ztrát objektů byla použita následovná kritéria:

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te -12,0 C

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m    8,1 C

Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m  20,0 C

Veškeré budované konstrukce byly navrženy tak, aby byly splněny doporučené hodnoty součinitele
prostupu tepla. Průměrný součinitel prostupu tepla obálky je Uem = 0,22 W/m2K. Dále v části energetický

koncept budovy.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Navrhuje se tepelné čerpadlo země-voda, který byl z hlediska aplikace pro daný dům vyhodnocen jako

nejefektivnější. Navrhnuta je také vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla.

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

a) Výčet odvětrávacích zařízení
Větrání objektu je zajištěno přirozeným větráním okny a nuceně pomocí rekuperační vzduchotechnické
jednotky. Odvětrávání hygienických zázemí a WC bude nuceně podtlakové pomocí ventilátoru.

b) Hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení dle §12 odst. 1,3 a přílohy č. 3, část
A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Stavba není umístěna v hlučném prostředí. Konstrukce mají akustické vlastnosti. Je zajištěno splnění

legislativy a ČSN.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) před pronikáním radonu z podloží

Ochrana zajištěna pomocí modifikovaných asfaltových pásů.

b) Ochrana před bludnými proudy
Není součástí bakalářské práce.

c) Ochrana před hlukem
Objekt je navržen v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací z vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů objektu. Nařízení vlády
bude splněno rovněž dodržením ustanovení a požadavků ČSN 730532 - Akustika

d) Protipovodňová opatření
Pozemek se nenachází v záplavovém území.

e) Ostatní před ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Není součástí bakalářské práce.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Pro objekt budou vytvořeny nové přípojky pro vodovodní přípojku, elektro a slaboproud v ulici Pod

Havránkou na severozápadu pozemku.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Není součástí bakalářské práce.

B.4. Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci. Pro rodinný dům není dle 368/2009 Sb. OTP BBUS
potřeba navrhovat bezbariérové řešení.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci Pod Havránkou na severozápadě pozemku.

c) Doprava v klidu

Parkování pro residenty je vyřešeno pomocí 2 garážových stání v samostatném objektu na pozemku

investora.

d) Pěší a cyklistické stezky
Není navrženo.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy
Kolem navrhovaného objektu se bude upravovat úroveň terénu. Řešení úpravy terénu je řešením
samostatné části projektu a není součástí bakalářské práce.

b) Použité vegetační prvky
Na pozemku bude vzrostlý trávník. Kolem ulice Nad Havránkou budou okrasné keře a dřeviny. Na
východní a jižní části pozemku budou ovocné stromy.

c) Biotechnická opatření
Nejsou navržena žádná biotechnická a technická opatření.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná se zejména
o:
- omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech -
pracovního volna a klidu
- ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami
- snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě
- odvoz a likvidaci odpadů ze stavby
Doklad o likvidaci odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. ke kolaudaci obdrží investor po provedení stavby.

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů,
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba je navržena s ohledem na své okolí. Na území stavby, ani v její těsné blízkosti, se nevyskytují

žádné chráněné rostliny a památné stromy.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Nemá vliv.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
podkladem
EAI není zpracována.

e) V případě záměrů spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Není součástí bakalářské práce.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů
Ochranní pásma se nenavrhují.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Jedná se o stavbu rodinného domu bez požadavků ve smyslu tohoto odstavce.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Při stavbě bude zajištěno připojení na veřejný vodovod a rozvod NN.

b) Odvodnění staveniště
Dešťové vody z ploch staveniště se budou z velké části vsakovat do terénu, nepředpokládá se jejich

odvádění.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude napojeno na přilehlou komunikaci. Bude zajištěno včasné a pravidelné čištěním vozovek.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací,

prašnosti apod.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Před zahájením stavby rodinného domu bude staveniště oploceno souvislým oplocením výšky
minimálně 1,8m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Dále
bude odstraněna náletová zeleň a proběhnou terénní úpravy.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště.
Dočasné zábory vzniknou na parcele číslo 1661/1 k. ú. Troja. Dočasné zábory budou co nejmenšího
rozsahu po dobu nezbytně nutnou k provedení přípojek a budou předem domluveny s příslušným

vlastníkem pozemku a správcem sítě.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Není součástí bakalářské práce.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho

prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných

surovin nebo na skládku k tomu určenou.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Všechna ornice, která byla sejmuta, bude opět použita na řešeném pozemku. Zemina z výkopů bude

použita na terénní úpravy pozemku.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Při výstavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí a také na ochranu stávajících dřevin.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve

stavebnictví a nařízení, zejména pak:

Zákony:
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č.
159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.
Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákoník práce

Nařízení vlády:
Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o
úrazu
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí,
7. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení
signálů

Vyhlášky:
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.
98/1982 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění vyhlášky č. 551/1990
Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Vyhláška MPSV č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru  -
Institut technické inspekce Praha
Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb.

ČSN:
ČSN 73 3050 - Zemní práce
ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem.
ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem
ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při
projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné
dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení,
zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.
Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:
U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci

musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v

provozuschopném stavu.
Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na
dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s

médiem.
Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je v případech nutnosti nezbytné

zajistit varovné osvětlení. Přes rýhy v místech provozu pro pěší musí být zřízeny lávky.

Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro

jednotlivá zařízení.
Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým
normám. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele
stavby.

Ochranná opatření:

Ochrana proti hluku a vibracím:
Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje stanovené

hodnoty. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivními
kryty (akustické zástěny apod.). Harmonogram prací bude sestaven tak, aby hlučné práce probíhaly v co

nejmenším časovém úseku provádění stavby.

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti:
Vozidla vyjíždějící ze staveniště na ulici musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a
komunikací (zemina, bet. směs). Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno.

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace:
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Do kanalizace může být
vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.

Pracoviště odpovídají vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb., vč. změny č. 207/1991, Sb., ve kterých jsou stanoveny
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních. Pracoviště budou rovněž
vybavena příslušnými bezpečnostními tabulkami s nápisy pro elektrická zařízení. Místa výskytu rizika,
umístění zařízení a pomůcek důležitých pro ochranu zdraví budou vyznačena bezpečnostními barvami a
bezpečnostními znaky ve smyslu ČSN ISO 3864 a požárními tabulkami v souladu s ČSN 01 8013.

Uzemnění zařízení vyhovuje ČSN 33 2000 a všem normám souvisejícím. Při obsluze a práci na elektrickém
zařízení musí obsluha respektovat ustanovení ČSN 33 2000 a ustanovení všech souvisejících ČSN.

Protipožární opatření:
Pro zabránění vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, musí se dodržovat dále uvedené zásady:
Aby bylo zabráněno vzniku požáru, musí se dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle

ČSN 33 20 00-5-523 a ČSN 33 20 00-4-43.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

m) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření
Dopravní připojení není součástí řešení bakalářské práce.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  - provádění stavby za provozu, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Pro tento druh stavby nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění staveb.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude provedena v jedné etapě.

B.9. Celkové vodohospodářské řešení

Splašková voda z objektu je přivedena do domovní ČOV, kde se přečistí voda a putuje do nádrže, kam je

přivedena i dešťová voda. Z této nádrže je možno zalévat přilehlé plochy pozemku. Při přebytečné vodě v

nádrži je přepadem tato voda odvedena do vsakovacích boxů.

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku
Pozemek se nachází v k. ú. Troja, číslo stavební parcely 346/1. Pozemek je svažitý směrem k jihu a

poskytuje výhled na Prahu. Severozápadní hranice sousední s veřejnou komunikací Pod Havránkou, která

zároveň tvoří jedinou příjezdovou cestu.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní.

Není součástí bakalářské práce.

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v

užívání stavby.
Není součástí bakalářské práce.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Není součástí bakalářské práce.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,
stavebně historický průzkum apod.)
Není součástí bakalářské práce.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Pozemek 346/1 spadá do ochranného pásma zvláště chráněných území (ve smyslu zákona č. 114/1992
Sb.)

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Není v záplavovém ani poddolovaném území.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území, stávající životní prostředí stavby, charakter,

umístění ani provozní náplň (residenční bydlení). Veškerý domovní odpad bude shromažďován v nádobě

tomu určené a následně vyvážen k likvidaci. Stavebník bude při celém provádění stavby dbát na

minimalizaci prašnosti, hlučnosti, snížení množství vibrací, zamezení nadměrnému znečištění ovzduší i
okolních komunikací, znečišťování povrchových i podzemích ploch, podzemní vody a respektování všech
hygienických předpisů a opatření na staveništi. Nutno dodržet Nařízení vlády 148/2006 Sb. Stavba bude
prováděna ve všední dny v denních hodinách. Skladování materiálu stavby bude situováno na pozemku

stavby.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Před výstavbou proběhne likvidace náletové zeleně se schválením příslušných orgánů.

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa

Bez požadavků.

l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)
Přístup k pozemku je z veřejné komunikace Pod Havránkou parc. č. 1661/1. Přibližně ve 3 metrech pod

začátkem vjezdu na pozemek bude provedeno napojení na vodovodní, elektro přípojku a slaboproud.
Vjezd na parcelu je zanechán stávající.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Nejsou podmiňující investice.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
Stavba se provádí na pozemku číslo 346/1. Na pozemku číslo 1661/1 bude proveden dočasný zábor por
přípojky a vjezd na pozemek.

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Nejsou navržena ochranná pásma.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení
nosných konstrukcí.
Objekt je navržen jako nová stavba.

b) Účel užívání stavby
Rodinný dům je navržen jako vícegenerační stavba. V současné době bude využívána čtyřčlennou

rodinou. V budoucnu je počítáno s rozšířením rodiny a pronájmem garsoniéry, která se nachází v

nejnižším podlaží.

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

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Stavba je navržena tak, že nevyžaduje výjimky. Na stavbu rodinného domu nejsou nároky podle vyhlášky
398/2009 OTP BBUS.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů.
Není součástí bakalářské práce.

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané
kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.
Zastavěná plocha    356 m2

Obestavěný prostor 1439 m3

Užitná plocha   377 m2 (včetně garsoniéry 61m2)
Funkční jednotky         1

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Bilance médií
Výpočet potřeby vody a produkce splaškových vod rodinného domu
 Rodinný dům - 6 osob 99l/os/den = 594 l/den

 
 Průměrná denní potřeba  Qp   =594 l/den

 Maximální denní potřeba Qm = 594 x 1,5 = 891 l/den
 Maximální hodinová potřeba Qh   = (891x2,3)/24 = 85,375 l/hod = 0,237 l/s
 Roční potřeba Qr  = 213,84 m3/rok

Výpočet objemu vsakovacího prostoru
 Odvodňovaná plocha  326,0 m2

 Odtokový koeficient     0,3 (zelená střecha)

 Četnost dešťů     0,2 1/rok
 Koeficient propustnosti    1 x10-5 (odhad půdy - jílovito-hlinitá)
 
 Doporučený objem nádrže VDOP = 2,7 m3

 Denní potřeba vody Qm = 0,891 m3

 Celkový objem nádrže 3,6 m3

 Počet vsakovacích bloků Garantia 12ks

Třída energetické náročnosti budovy - A (viz energetický koncept budovy)

Teoretická roční potřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody - viz energetický koncept budovy

Nakládání s odpady

Likvidace komunálního odpadu při užívání dokončené stavby bude zabezpečeno v souladu s místním

systémem komunálního odpadového hospodářství. Popelnice o obsahu 2x 240l budou umístěny na
hranici pozemku a vyváženy pravidelně jednou týdně.

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Předpokládána lhůta výstavby bude přibližně rok, od nabytí právní moci SP. Objekt bude proveden

najednou bez etapizace.

j) Orientační náklady stavby
Přibližná cena stavby je 15 milionů Kč.

   

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Pozemek je svažitého typu orientovaný směrem k jihu, díky tomuto předpokladu poskytuje exkluzivní

panorama celé Prahy. Dům je proto vsazen do svahu, tak aby působil v souladu s krajinnou, a je umístěn

na severozápadě pozemku vedle jediné veřejné komunikace Pod Havránkou. Toto umístění poskytuje
blízký přístup k veřejné komunikaci (= krátké přípojky a příjezdová cesta), orientaci směrem na panorama

Prahy (jihovýchod až jihozápad).

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Návrh domu je postaven na požadavcích investora, který chtěl variabilní dům pro několik generací. Návrh
je odvozen od okolních vil, které se nacházejí na tomto svahu, proto je tvořen suterénem a dvěma
nadzemními podlažími a samotnou garáží. Styl domu je proto zvolen moderní s předsazenými terasami.

Předsazené terasy jsou hlavním prvkem toho objektu, jelikož tvoří linku, která obíhá celý dům. Těmito
předsazenými terasami se také brání letnímu přehřívání v interiéru. Kolem domu je navržena pochozí

vrstva, po které jde jednoduše celý dům obejít dokola.
Pro materiál rodinného domu byly vybrány vápenopískové cihly VPC, jako nejlepší řešení z hlediska

požadavků na únosnost a tepelně izolační schopnosti. Pro stropy byla zvolena železobetonová deska.

Barevné řešení bylo také zvoleno s ohledem na okolní zástavbu. Pro plné přehnuté strany byla vybrána

bílá fasádní barva. Vnitřní části přehnutých hran jsou pomalu odlehčeny směrem nahoru. V dolním

podlaží jsou modřínové palubky. O patro výše se střídají tenčí modřínové palubky s přirozenou barvou
dřeva a palubkami natřených na bílo. V nejvyšším podlaží je fasádní omítka šedá.

B.2.3  Dispoziční, technologické a provozní řešení
Jedná se o pasivní bytovou jednotku, která spotřebuje méně než 15 kWh/m2/rok. O vytápění v domě se

stará tepelné čerpadlo země-voda, které dodává potřebnou energii podlahovému topení a VZT se ZZT.
Vedlejší složka vytápění je krb na dřevo, který bude využíván dle potřeby majitele. Voda se ohřívá také
pomocí tepelného čerpadla, dohřev je vyřešen elektricky.
Vchod do domu je ze severozápadu a je umístěn výškově v prostřední části domu, na projektové nule. Po

vchodu do domu následuje prostorné zádveří se šatnou po pravé straně. Dále se otevírá z chodby velký

prostor obývacího pokoje, kde je vstup na terasu. Také v tomto prostoru se nachází vizuálně oddělný

kuchyňský kout. Tento prostor umožňuje nejlepší výhled na celou Prahu. Z obývacího pokoje se

dostaneme do ložnice, která má svoji koupelnu. U kuchyňského koutu je požadovaná spíž. Dále jsou
místnosti pro zájmy rodičů - pracovna pro matku a temná komora pro otce. Touto cestou se dostaneme
na chodbu, kde najdeme schodiště, kudy se dostaneme do druhého patra, kde je chodba, ze které se dá
vstoupit na terasu, koupelnu, hernu a také do pokojů dětí. Když sejdeme do nejnižšího podlaží je zde
zádveří, koupelna a pak garsoniéra pro hosty.
Garáž je umístěná mimo obytný objekt při vjezdu

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
Veškerá schodiště a terasy jsou opatřena zábradlím v minimální výšce 1100 mm. Stavba je navržena tak

aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolích staveb a aby
neohrožovala životní prostředí. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání
nedocházelo k úrazům. Údržba a revize elektrických a technických zařízení objektu bude prováděna v

předepsaných lhůtách oprávněnými osobami. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou
upraveny vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
Požadavky na výšku zábradlí dle ČSN 734301 v souladu s Pražskými stavebními předpisy.

B.2.6  Základní technický popis staveb

a) Stavební řešení
Jedná se o novostavbu rodinného domu o jednom podzemním podlaží a dvou nadzemních podlaží. Je
založena na betonových pasech tloušťky 500 mm. Hlavní svislou konstrukcí jsou obvodové stěny z
vápenopískových cihel (VPC) tloušťky 200 mm. Vnitřní nosná konstrukce je z Ytongu Statik tloušťky 200

mm. Nenosné příčky z příčkovek Ytong tloušťky 150 mm. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny

železobetonovými deskami pnutými v jednom i dvou směrech tloušťky 250 mm. Stavba je zastřešena
plochou střechou s extenzivní zelení.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Výkopy
Budou prováděny běžným způsobem s pomocí stavební mechanizace. Poslední vrstva zeminy bude

odkryta těsně před betonáží, aby nedošlo k namoknutí a tím k rozbřednutí základové spáry.

Základy
Objekt bude založen na betonových pasech tloušťky 500 mm.

Svislé nosné konstrukce
Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny vápenopískovými cihlami (VPC) a vnitřní nosné konstrukce jsou
tvořeny tvárnicemi Ytong Statik tloušťky 200 mm.

Příčky
Příčky jsou tvořeny nenosnými tvárnicemi Ytong tloušťky 150 mm.

Vodorovné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovou deskou tloušťky 200 mm.

Schodiště
Jednoramenné křivočaré schodiště je z monolitického železobetonu. Povrchovou úpravu stupnic tvoří

kaučuková podlaha.

Střecha:
Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová deska. Střecha je řešená jako zelená s extenzivní zelení.

Odvodnění je svedeno potrubím uvnitř objektu.

Skladba střechy
Vegetační rohož   25 mm
Substrát střešní extenzivní    60 mm
Filtrační vrstva - netkaná textilie 
Drenážní vrstva - nopová folie   20 mm
Separační vrstva - netkaná textilie
Hydroizolační vrstva - 3x asfaltový pás   12 mm
Tepelněizolační vrstva - EPS 250 mm
Parotěsnící a hydroizolační vrstva     4 mm
Nosná konstrukce - železobetonová deska 200 mm

Tepelná izolace
Na obvodové konstrukce, které nejsou ve styku s terénem, je použit šedý fasádní polystyren Isover

Greywall Plus (0,031 W/mK).  Na obvodové konstrukce přilehající k terénu je použit Synthos XPS Prime G30

IR (0,034 W/mK). Střešní izolace je z šedého polystyrenu Bachl EXTRAPOR 100 (0,031 W/mK). Pro plochou

střechu jsou použity spádové klíny Styrotrade styro EPS (0,037 W/mK).

Hydroizolace
Hydroizolace spodní stavby v kontaktu s terénem je tvořena dvojicí asfaltových pásů. Hydroizolaci

střešního pláště tvoří 3 asfaltové pásy.

Vzduchotěsnost
Dle ČSN EN 13829 se vzduchotěsnost obálky budovy se ve všech těchto normativních dokumentech
hodnotí pomocí intenzity výměny vzduchu při 50 Pa, n50.

Podlahy
Ve většině místností bude povrchem podlahy kaučuk na vrstvě betonové mazaniny, která pod sebou
skrývá Varionovu - systémovou desku s podlahovým topením. Ve skladu a v garáži bude použit

polyuretanový nátěr.

Výplně otvorů
Veškeré výplně otvorů jsou tvořeny systémem Sky-frame (hliníkové trojsklo) s hodnotou λ=0,78 W/mK.

Veškeré napojení výplní otvorů na stěny musí být opatřena izolací proti pronikání vzduchu. Vstupní dveře
jsou hliníkově tepelně izolační. Interiérové výplně otvorů jsou dřevěné obložkové.

Povrchové úpravy
Příčky z Ytongových tvárnic budou opatřeny hlazenou stěrkou bílé barvy. Nosné vápenopískové cihly

budou též opatřeny hlazenou stěrkou. V koupelnách je na stěnách betonová stěrka. Fasády jsou tvořeny

většinou provětrávanou mezerou a modřínovým obkladem. Další stěny jsou tvořeny fasádní bílou
omítkou tloušťky 10 mm.

Klempířské výrobky
Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm.

Zámečnické výrobky
Zámečnické výrobky budou natřeny základním nátěrem a finálním nátěrem, pro exteriérové prvky žárový
zinkový podklad (upřesní projektant s investorem).

c) Mechanická odolnost a stabilita
Není součástí bakalářské práce.

B.2.7  Základní popis technických a technologických zařízení

a) Technické řešení
Nově budou vytvořeny přípojky pro vodovod, elektro.

Vnitřní vodovod
Objekt je napojen na vodovod přípojkou v severozápadní části objektu k ulici Pod Havránkou. Napojení

na vodovodní řád je pomocí navrtávacího pasu. Přípojka končí vodoměrnou sestavou umístěnou v šachtě

v blízkosti okraje pozemku (viz koordinační situace).

Odhad bilance potřeby vody: Stanovení potřeby vody je provedeno v souladu s vyhláškou 120/2011 Sb.

Výpočty zmíněny v průvodní zprávě.

Zásobování teplou vodou
Ohřev teplé vody zajišťuje tepelné čerpadlo o výkonu 20kW. Dohřev teplé vody zajištěn elektrokotlem.
Čerpadlo typu země-voda získává energii ze zemních vrtů umístěných vedle budovy, kterou ukládá do
akumulačního zásobníku. Tepelné čerpadlo je umístěno v hospodářské místnosti v 1NP.

Vnitřní instalace splaškové kanalizace
Čištění kanalizačního potrubí bude prováděno z dvou revizních šachet umístěných mimo objekt.

Připojovací a odpadní potrubí, bude proveden z potrubí systému HT. Svodné potrubí ze systému KG. Po

uložení potrubí musí být provedena zkouška potrubí podle ČSN 736760. Kanalizace bude provedena v

souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 756760. Vnitřní splašková voda bude odvedena do domovní ČOV, kde se

přečistí a odvede do retenční nádrže.

Odhad množství splaškových vod je uveden v průvodní zprávě.

Dešťová kanalizace
Dešťová voda ze střech je sváděna pomocí vnitřního svodu do retenční nádrže. Zbytková voda z retenční

nádrže je odváděna přepadem do vsakovacích boxů na pozemku investora.

Elektroinstalace
Elektrické připojení bude rozvedeno po objektu dle projektu, který není součástí bakalářské práce. Bude
provedena nová přípojka NN na hranici pozemku, kde bude v elektro skříni umístěn elektroměr s hlavním

jističem. Rozvaděč bude umístěn v 1PP v zádveří.

Vytápění
Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla o výkonu 20kW s podlahovým vytápěním. Pomocný

dohřev bude pomocí elektrokotle a také pomocí VZT se ZZT. Rozvody podlahového topení budou vedeny
v systémové desce Varionova pro podlahové vytápění. V koupelně bude umístěno koupelnové žebříkové

otopné těleso.

Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou dle ČSN 736760 a ČSN 736701.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Tepelné čerpadlo země-voda
Vzduchotechnická jednotka pro 1PP, 1NP a 2NP s rekuperací tepla

Zásobník TUV

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Není součástí bakalářské práce.

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana

a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Pro výpočet tepelných ztrát objektů byla použita následovná kritéria:

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te -12,0 C

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m    8,1 C

Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m  20,0 C

Veškeré budované konstrukce byly navrženy tak, aby byly splněny doporučené hodnoty součinitele
prostupu tepla. Průměrný součinitel prostupu tepla obálky je Uem = 0,22 W/m2K. Dále v části energetický

koncept budovy.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Navrhuje se tepelné čerpadlo země-voda, který byl z hlediska aplikace pro daný dům vyhodnocen jako

nejefektivnější. Navrhnuta je také vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla.

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

a) Výčet odvětrávacích zařízení
Větrání objektu je zajištěno přirozeným větráním okny a nuceně pomocí rekuperační vzduchotechnické
jednotky. Odvětrávání hygienických zázemí a WC bude nuceně podtlakové pomocí ventilátoru.

b) Hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení dle §12 odst. 1,3 a přílohy č. 3, část
A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Stavba není umístěna v hlučném prostředí. Konstrukce mají akustické vlastnosti. Je zajištěno splnění

legislativy a ČSN.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) před pronikáním radonu z podloží

Ochrana zajištěna pomocí modifikovaných asfaltových pásů.

b) Ochrana před bludnými proudy
Není součástí bakalářské práce.

c) Ochrana před hlukem
Objekt je navržen v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací z vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů objektu. Nařízení vlády
bude splněno rovněž dodržením ustanovení a požadavků ČSN 730532 - Akustika

d) Protipovodňová opatření
Pozemek se nenachází v záplavovém území.

e) Ostatní před ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Není součástí bakalářské práce.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Pro objekt budou vytvořeny nové přípojky pro vodovodní přípojku, elektro a slaboproud v ulici Pod

Havránkou na severozápadu pozemku.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Není součástí bakalářské práce.

B.4. Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci. Pro rodinný dům není dle 368/2009 Sb. OTP BBUS
potřeba navrhovat bezbariérové řešení.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci Pod Havránkou na severozápadě pozemku.

c) Doprava v klidu

Parkování pro residenty je vyřešeno pomocí 2 garážových stání v samostatném objektu na pozemku

investora.

d) Pěší a cyklistické stezky
Není navrženo.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy
Kolem navrhovaného objektu se bude upravovat úroveň terénu. Řešení úpravy terénu je řešením
samostatné části projektu a není součástí bakalářské práce.

b) Použité vegetační prvky
Na pozemku bude vzrostlý trávník. Kolem ulice Nad Havránkou budou okrasné keře a dřeviny. Na
východní a jižní části pozemku budou ovocné stromy.

c) Biotechnická opatření
Nejsou navržena žádná biotechnická a technická opatření.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná se zejména
o:
- omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech -
pracovního volna a klidu
- ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami
- snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě
- odvoz a likvidaci odpadů ze stavby
Doklad o likvidaci odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. ke kolaudaci obdrží investor po provedení stavby.

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů,
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba je navržena s ohledem na své okolí. Na území stavby, ani v její těsné blízkosti, se nevyskytují

žádné chráněné rostliny a památné stromy.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Nemá vliv.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
podkladem
EAI není zpracována.

e) V případě záměrů spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Není součástí bakalářské práce.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů
Ochranní pásma se nenavrhují.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Jedná se o stavbu rodinného domu bez požadavků ve smyslu tohoto odstavce.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Při stavbě bude zajištěno připojení na veřejný vodovod a rozvod NN.

b) Odvodnění staveniště
Dešťové vody z ploch staveniště se budou z velké části vsakovat do terénu, nepředpokládá se jejich

odvádění.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude napojeno na přilehlou komunikaci. Bude zajištěno včasné a pravidelné čištěním vozovek.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací,

prašnosti apod.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Před zahájením stavby rodinného domu bude staveniště oploceno souvislým oplocením výšky
minimálně 1,8m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Dále
bude odstraněna náletová zeleň a proběhnou terénní úpravy.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště.
Dočasné zábory vzniknou na parcele číslo 1661/1 k. ú. Troja. Dočasné zábory budou co nejmenšího
rozsahu po dobu nezbytně nutnou k provedení přípojek a budou předem domluveny s příslušným

vlastníkem pozemku a správcem sítě.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Není součástí bakalářské práce.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho

prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných

surovin nebo na skládku k tomu určenou.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Všechna ornice, která byla sejmuta, bude opět použita na řešeném pozemku. Zemina z výkopů bude

použita na terénní úpravy pozemku.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Při výstavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí a také na ochranu stávajících dřevin.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve

stavebnictví a nařízení, zejména pak:

Zákony:
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č.
159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.
Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákoník práce

Nařízení vlády:
Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o
úrazu
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí,
7. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení
signálů

Vyhlášky:
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.
98/1982 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění vyhlášky č. 551/1990
Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Vyhláška MPSV č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru  -
Institut technické inspekce Praha
Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb.

ČSN:
ČSN 73 3050 - Zemní práce
ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem.
ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem
ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při
projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné
dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení,
zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.
Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:
U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci

musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v

provozuschopném stavu.
Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na
dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s

médiem.
Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je v případech nutnosti nezbytné

zajistit varovné osvětlení. Přes rýhy v místech provozu pro pěší musí být zřízeny lávky.

Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro

jednotlivá zařízení.
Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým
normám. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele
stavby.

Ochranná opatření:

Ochrana proti hluku a vibracím:
Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje stanovené

hodnoty. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivními
kryty (akustické zástěny apod.). Harmonogram prací bude sestaven tak, aby hlučné práce probíhaly v co

nejmenším časovém úseku provádění stavby.

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti:
Vozidla vyjíždějící ze staveniště na ulici musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a
komunikací (zemina, bet. směs). Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno.

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace:
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Do kanalizace může být
vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.

Pracoviště odpovídají vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb., vč. změny č. 207/1991, Sb., ve kterých jsou stanoveny
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních. Pracoviště budou rovněž
vybavena příslušnými bezpečnostními tabulkami s nápisy pro elektrická zařízení. Místa výskytu rizika,
umístění zařízení a pomůcek důležitých pro ochranu zdraví budou vyznačena bezpečnostními barvami a
bezpečnostními znaky ve smyslu ČSN ISO 3864 a požárními tabulkami v souladu s ČSN 01 8013.

Uzemnění zařízení vyhovuje ČSN 33 2000 a všem normám souvisejícím. Při obsluze a práci na elektrickém
zařízení musí obsluha respektovat ustanovení ČSN 33 2000 a ustanovení všech souvisejících ČSN.

Protipožární opatření:
Pro zabránění vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, musí se dodržovat dále uvedené zásady:
Aby bylo zabráněno vzniku požáru, musí se dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle

ČSN 33 20 00-5-523 a ČSN 33 20 00-4-43.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

m) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření
Dopravní připojení není součástí řešení bakalářské práce.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  - provádění stavby za provozu, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Pro tento druh stavby nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění staveb.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude provedena v jedné etapě.

B.9. Celkové vodohospodářské řešení

Splašková voda z objektu je přivedena do domovní ČOV, kde se přečistí voda a putuje do nádrže, kam je

přivedena i dešťová voda. Z této nádrže je možno zalévat přilehlé plochy pozemku. Při přebytečné vodě v

nádrži je přepadem tato voda odvedena do vsakovacích boxů.
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B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku
Pozemek se nachází v k. ú. Troja, číslo stavební parcely 346/1. Pozemek je svažitý směrem k jihu a

poskytuje výhled na Prahu. Severozápadní hranice sousední s veřejnou komunikací Pod Havránkou, která

zároveň tvoří jedinou příjezdovou cestu.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní.

Není součástí bakalářské práce.

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v

užívání stavby.
Není součástí bakalářské práce.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Není součástí bakalářské práce.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,
stavebně historický průzkum apod.)
Není součástí bakalářské práce.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Pozemek 346/1 spadá do ochranného pásma zvláště chráněných území (ve smyslu zákona č. 114/1992
Sb.)

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Není v záplavovém ani poddolovaném území.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území, stávající životní prostředí stavby, charakter,

umístění ani provozní náplň (residenční bydlení). Veškerý domovní odpad bude shromažďován v nádobě

tomu určené a následně vyvážen k likvidaci. Stavebník bude při celém provádění stavby dbát na

minimalizaci prašnosti, hlučnosti, snížení množství vibrací, zamezení nadměrnému znečištění ovzduší i
okolních komunikací, znečišťování povrchových i podzemích ploch, podzemní vody a respektování všech
hygienických předpisů a opatření na staveništi. Nutno dodržet Nařízení vlády 148/2006 Sb. Stavba bude
prováděna ve všední dny v denních hodinách. Skladování materiálu stavby bude situováno na pozemku

stavby.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Před výstavbou proběhne likvidace náletové zeleně se schválením příslušných orgánů.

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa

Bez požadavků.

l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)
Přístup k pozemku je z veřejné komunikace Pod Havránkou parc. č. 1661/1. Přibližně ve 3 metrech pod

začátkem vjezdu na pozemek bude provedeno napojení na vodovodní, elektro přípojku a slaboproud.
Vjezd na parcelu je zanechán stávající.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Nejsou podmiňující investice.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
Stavba se provádí na pozemku číslo 346/1. Na pozemku číslo 1661/1 bude proveden dočasný zábor por
přípojky a vjezd na pozemek.

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Nejsou navržena ochranná pásma.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení
nosných konstrukcí.
Objekt je navržen jako nová stavba.

b) Účel užívání stavby
Rodinný dům je navržen jako vícegenerační stavba. V současné době bude využívána čtyřčlennou

rodinou. V budoucnu je počítáno s rozšířením rodiny a pronájmem garsoniéry, která se nachází v

nejnižším podlaží.

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

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Stavba je navržena tak, že nevyžaduje výjimky. Na stavbu rodinného domu nejsou nároky podle vyhlášky
398/2009 OTP BBUS.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů.
Není součástí bakalářské práce.

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané
kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.
Zastavěná plocha    356 m2

Obestavěný prostor 1439 m3

Užitná plocha   377 m2 (včetně garsoniéry 61m2)
Funkční jednotky         1

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Bilance médií
Výpočet potřeby vody a produkce splaškových vod rodinného domu
 Rodinný dům - 6 osob 99l/os/den = 594 l/den

 
 Průměrná denní potřeba  Qp   =594 l/den

 Maximální denní potřeba Qm = 594 x 1,5 = 891 l/den
 Maximální hodinová potřeba Qh   = (891x2,3)/24 = 85,375 l/hod = 0,237 l/s
 Roční potřeba Qr  = 213,84 m3/rok

Výpočet objemu vsakovacího prostoru
 Odvodňovaná plocha  326,0 m2

 Odtokový koeficient     0,3 (zelená střecha)

 Četnost dešťů     0,2 1/rok
 Koeficient propustnosti    1 x10-5 (odhad půdy - jílovito-hlinitá)
 
 Doporučený objem nádrže VDOP = 2,7 m3

 Denní potřeba vody Qm = 0,891 m3

 Celkový objem nádrže 3,6 m3

 Počet vsakovacích bloků Garantia 12ks

Třída energetické náročnosti budovy - A (viz energetický koncept budovy)

Teoretická roční potřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody - viz energetický koncept budovy

Nakládání s odpady

Likvidace komunálního odpadu při užívání dokončené stavby bude zabezpečeno v souladu s místním

systémem komunálního odpadového hospodářství. Popelnice o obsahu 2x 240l budou umístěny na
hranici pozemku a vyváženy pravidelně jednou týdně.

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Předpokládána lhůta výstavby bude přibližně rok, od nabytí právní moci SP. Objekt bude proveden

najednou bez etapizace.

j) Orientační náklady stavby
Přibližná cena stavby je 15 milionů Kč.

   

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Pozemek je svažitého typu orientovaný směrem k jihu, díky tomuto předpokladu poskytuje exkluzivní

panorama celé Prahy. Dům je proto vsazen do svahu, tak aby působil v souladu s krajinnou, a je umístěn

na severozápadě pozemku vedle jediné veřejné komunikace Pod Havránkou. Toto umístění poskytuje
blízký přístup k veřejné komunikaci (= krátké přípojky a příjezdová cesta), orientaci směrem na panorama

Prahy (jihovýchod až jihozápad).

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Návrh domu je postaven na požadavcích investora, který chtěl variabilní dům pro několik generací. Návrh
je odvozen od okolních vil, které se nacházejí na tomto svahu, proto je tvořen suterénem a dvěma
nadzemními podlažími a samotnou garáží. Styl domu je proto zvolen moderní s předsazenými terasami.

Předsazené terasy jsou hlavním prvkem toho objektu, jelikož tvoří linku, která obíhá celý dům. Těmito
předsazenými terasami se také brání letnímu přehřívání v interiéru. Kolem domu je navržena pochozí

vrstva, po které jde jednoduše celý dům obejít dokola.
Pro materiál rodinného domu byly vybrány vápenopískové cihly VPC, jako nejlepší řešení z hlediska

požadavků na únosnost a tepelně izolační schopnosti. Pro stropy byla zvolena železobetonová deska.

Barevné řešení bylo také zvoleno s ohledem na okolní zástavbu. Pro plné přehnuté strany byla vybrána

bílá fasádní barva. Vnitřní části přehnutých hran jsou pomalu odlehčeny směrem nahoru. V dolním

podlaží jsou modřínové palubky. O patro výše se střídají tenčí modřínové palubky s přirozenou barvou
dřeva a palubkami natřených na bílo. V nejvyšším podlaží je fasádní omítka šedá.

B.2.3  Dispoziční, technologické a provozní řešení
Jedná se o pasivní bytovou jednotku, která spotřebuje méně než 15 kWh/m2/rok. O vytápění v domě se

stará tepelné čerpadlo země-voda, které dodává potřebnou energii podlahovému topení a VZT se ZZT.
Vedlejší složka vytápění je krb na dřevo, který bude využíván dle potřeby majitele. Voda se ohřívá také
pomocí tepelného čerpadla, dohřev je vyřešen elektricky.
Vchod do domu je ze severozápadu a je umístěn výškově v prostřední části domu, na projektové nule. Po

vchodu do domu následuje prostorné zádveří se šatnou po pravé straně. Dále se otevírá z chodby velký

prostor obývacího pokoje, kde je vstup na terasu. Také v tomto prostoru se nachází vizuálně oddělný

kuchyňský kout. Tento prostor umožňuje nejlepší výhled na celou Prahu. Z obývacího pokoje se

dostaneme do ložnice, která má svoji koupelnu. U kuchyňského koutu je požadovaná spíž. Dále jsou
místnosti pro zájmy rodičů - pracovna pro matku a temná komora pro otce. Touto cestou se dostaneme
na chodbu, kde najdeme schodiště, kudy se dostaneme do druhého patra, kde je chodba, ze které se dá
vstoupit na terasu, koupelnu, hernu a také do pokojů dětí. Když sejdeme do nejnižšího podlaží je zde
zádveří, koupelna a pak garsoniéra pro hosty.
Garáž je umístěná mimo obytný objekt při vjezdu

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
Veškerá schodiště a terasy jsou opatřena zábradlím v minimální výšce 1100 mm. Stavba je navržena tak

aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolích staveb a aby
neohrožovala životní prostředí. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání
nedocházelo k úrazům. Údržba a revize elektrických a technických zařízení objektu bude prováděna v

předepsaných lhůtách oprávněnými osobami. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou
upraveny vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
Požadavky na výšku zábradlí dle ČSN 734301 v souladu s Pražskými stavebními předpisy.

B.2.6  Základní technický popis staveb

a) Stavební řešení
Jedná se o novostavbu rodinného domu o jednom podzemním podlaží a dvou nadzemních podlaží. Je
založena na betonových pasech tloušťky 500 mm. Hlavní svislou konstrukcí jsou obvodové stěny z
vápenopískových cihel (VPC) tloušťky 200 mm. Vnitřní nosná konstrukce je z Ytongu Statik tloušťky 200

mm. Nenosné příčky z příčkovek Ytong tloušťky 150 mm. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny

železobetonovými deskami pnutými v jednom i dvou směrech tloušťky 250 mm. Stavba je zastřešena
plochou střechou s extenzivní zelení.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Výkopy
Budou prováděny běžným způsobem s pomocí stavební mechanizace. Poslední vrstva zeminy bude

odkryta těsně před betonáží, aby nedošlo k namoknutí a tím k rozbřednutí základové spáry.

Základy
Objekt bude založen na betonových pasech tloušťky 500 mm.

Svislé nosné konstrukce
Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny vápenopískovými cihlami (VPC) a vnitřní nosné konstrukce jsou
tvořeny tvárnicemi Ytong Statik tloušťky 200 mm.

Příčky
Příčky jsou tvořeny nenosnými tvárnicemi Ytong tloušťky 150 mm.

Vodorovné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovou deskou tloušťky 200 mm.

Schodiště
Jednoramenné křivočaré schodiště je z monolitického železobetonu. Povrchovou úpravu stupnic tvoří

kaučuková podlaha.

Střecha:
Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová deska. Střecha je řešená jako zelená s extenzivní zelení.

Odvodnění je svedeno potrubím uvnitř objektu.

Skladba střechy
Vegetační rohož   25 mm
Substrát střešní extenzivní    60 mm
Filtrační vrstva - netkaná textilie 
Drenážní vrstva - nopová folie   20 mm
Separační vrstva - netkaná textilie
Hydroizolační vrstva - 3x asfaltový pás   12 mm
Tepelněizolační vrstva - EPS 250 mm
Parotěsnící a hydroizolační vrstva     4 mm
Nosná konstrukce - železobetonová deska 200 mm

Tepelná izolace
Na obvodové konstrukce, které nejsou ve styku s terénem, je použit šedý fasádní polystyren Isover

Greywall Plus (0,031 W/mK).  Na obvodové konstrukce přilehající k terénu je použit Synthos XPS Prime G30

IR (0,034 W/mK). Střešní izolace je z šedého polystyrenu Bachl EXTRAPOR 100 (0,031 W/mK). Pro plochou

střechu jsou použity spádové klíny Styrotrade styro EPS (0,037 W/mK).

Hydroizolace
Hydroizolace spodní stavby v kontaktu s terénem je tvořena dvojicí asfaltových pásů. Hydroizolaci

střešního pláště tvoří 3 asfaltové pásy.

Vzduchotěsnost
Dle ČSN EN 13829 se vzduchotěsnost obálky budovy se ve všech těchto normativních dokumentech
hodnotí pomocí intenzity výměny vzduchu při 50 Pa, n50.

Podlahy
Ve většině místností bude povrchem podlahy kaučuk na vrstvě betonové mazaniny, která pod sebou
skrývá Varionovu - systémovou desku s podlahovým topením. Ve skladu a v garáži bude použit

polyuretanový nátěr.

Výplně otvorů
Veškeré výplně otvorů jsou tvořeny systémem Sky-frame (hliníkové trojsklo) s hodnotou λ=0,78 W/mK.

Veškeré napojení výplní otvorů na stěny musí být opatřena izolací proti pronikání vzduchu. Vstupní dveře
jsou hliníkově tepelně izolační. Interiérové výplně otvorů jsou dřevěné obložkové.

Povrchové úpravy
Příčky z Ytongových tvárnic budou opatřeny hlazenou stěrkou bílé barvy. Nosné vápenopískové cihly

budou též opatřeny hlazenou stěrkou. V koupelnách je na stěnách betonová stěrka. Fasády jsou tvořeny

většinou provětrávanou mezerou a modřínovým obkladem. Další stěny jsou tvořeny fasádní bílou
omítkou tloušťky 10 mm.

Klempířské výrobky
Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm.

Zámečnické výrobky
Zámečnické výrobky budou natřeny základním nátěrem a finálním nátěrem, pro exteriérové prvky žárový
zinkový podklad (upřesní projektant s investorem).

c) Mechanická odolnost a stabilita
Není součástí bakalářské práce.

B.2.7  Základní popis technických a technologických zařízení

a) Technické řešení
Nově budou vytvořeny přípojky pro vodovod, elektro.

Vnitřní vodovod
Objekt je napojen na vodovod přípojkou v severozápadní části objektu k ulici Pod Havránkou. Napojení

na vodovodní řád je pomocí navrtávacího pasu. Přípojka končí vodoměrnou sestavou umístěnou v šachtě

v blízkosti okraje pozemku (viz koordinační situace).

Odhad bilance potřeby vody: Stanovení potřeby vody je provedeno v souladu s vyhláškou 120/2011 Sb.

Výpočty zmíněny v průvodní zprávě.

Zásobování teplou vodou
Ohřev teplé vody zajišťuje tepelné čerpadlo o výkonu 20kW. Dohřev teplé vody zajištěn elektrokotlem.
Čerpadlo typu země-voda získává energii ze zemních vrtů umístěných vedle budovy, kterou ukládá do
akumulačního zásobníku. Tepelné čerpadlo je umístěno v hospodářské místnosti v 1NP.

Vnitřní instalace splaškové kanalizace
Čištění kanalizačního potrubí bude prováděno z dvou revizních šachet umístěných mimo objekt.

Připojovací a odpadní potrubí, bude proveden z potrubí systému HT. Svodné potrubí ze systému KG. Po

uložení potrubí musí být provedena zkouška potrubí podle ČSN 736760. Kanalizace bude provedena v

souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 756760. Vnitřní splašková voda bude odvedena do domovní ČOV, kde se

přečistí a odvede do retenční nádrže.

Odhad množství splaškových vod je uveden v průvodní zprávě.

Dešťová kanalizace
Dešťová voda ze střech je sváděna pomocí vnitřního svodu do retenční nádrže. Zbytková voda z retenční

nádrže je odváděna přepadem do vsakovacích boxů na pozemku investora.

Elektroinstalace
Elektrické připojení bude rozvedeno po objektu dle projektu, který není součástí bakalářské práce. Bude
provedena nová přípojka NN na hranici pozemku, kde bude v elektro skříni umístěn elektroměr s hlavním

jističem. Rozvaděč bude umístěn v 1PP v zádveří.

Vytápění
Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla o výkonu 20kW s podlahovým vytápěním. Pomocný

dohřev bude pomocí elektrokotle a také pomocí VZT se ZZT. Rozvody podlahového topení budou vedeny
v systémové desce Varionova pro podlahové vytápění. V koupelně bude umístěno koupelnové žebříkové

otopné těleso.

Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou dle ČSN 736760 a ČSN 736701.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Tepelné čerpadlo země-voda
Vzduchotechnická jednotka pro 1PP, 1NP a 2NP s rekuperací tepla

Zásobník TUV

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Není součástí bakalářské práce.

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana

a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Pro výpočet tepelných ztrát objektů byla použita následovná kritéria:

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te -12,0 C

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m    8,1 C

Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m  20,0 C

Veškeré budované konstrukce byly navrženy tak, aby byly splněny doporučené hodnoty součinitele
prostupu tepla. Průměrný součinitel prostupu tepla obálky je Uem = 0,22 W/m2K. Dále v části energetický

koncept budovy.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Navrhuje se tepelné čerpadlo země-voda, který byl z hlediska aplikace pro daný dům vyhodnocen jako

nejefektivnější. Navrhnuta je také vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla.

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

a) Výčet odvětrávacích zařízení
Větrání objektu je zajištěno přirozeným větráním okny a nuceně pomocí rekuperační vzduchotechnické
jednotky. Odvětrávání hygienických zázemí a WC bude nuceně podtlakové pomocí ventilátoru.

b) Hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení dle §12 odst. 1,3 a přílohy č. 3, část
A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Stavba není umístěna v hlučném prostředí. Konstrukce mají akustické vlastnosti. Je zajištěno splnění

legislativy a ČSN.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) před pronikáním radonu z podloží

Ochrana zajištěna pomocí modifikovaných asfaltových pásů.

b) Ochrana před bludnými proudy
Není součástí bakalářské práce.

c) Ochrana před hlukem
Objekt je navržen v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací z vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů objektu. Nařízení vlády
bude splněno rovněž dodržením ustanovení a požadavků ČSN 730532 - Akustika

d) Protipovodňová opatření
Pozemek se nenachází v záplavovém území.

e) Ostatní před ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Není součástí bakalářské práce.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Pro objekt budou vytvořeny nové přípojky pro vodovodní přípojku, elektro a slaboproud v ulici Pod

Havránkou na severozápadu pozemku.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Není součástí bakalářské práce.

B.4. Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci. Pro rodinný dům není dle 368/2009 Sb. OTP BBUS
potřeba navrhovat bezbariérové řešení.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci Pod Havránkou na severozápadě pozemku.

c) Doprava v klidu

Parkování pro residenty je vyřešeno pomocí 2 garážových stání v samostatném objektu na pozemku

investora.

d) Pěší a cyklistické stezky
Není navrženo.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy
Kolem navrhovaného objektu se bude upravovat úroveň terénu. Řešení úpravy terénu je řešením
samostatné části projektu a není součástí bakalářské práce.

b) Použité vegetační prvky
Na pozemku bude vzrostlý trávník. Kolem ulice Nad Havránkou budou okrasné keře a dřeviny. Na
východní a jižní části pozemku budou ovocné stromy.

c) Biotechnická opatření
Nejsou navržena žádná biotechnická a technická opatření.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná se zejména
o:
- omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech -
pracovního volna a klidu
- ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami
- snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě
- odvoz a likvidaci odpadů ze stavby
Doklad o likvidaci odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. ke kolaudaci obdrží investor po provedení stavby.

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů,
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba je navržena s ohledem na své okolí. Na území stavby, ani v její těsné blízkosti, se nevyskytují

žádné chráněné rostliny a památné stromy.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Nemá vliv.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
podkladem
EAI není zpracována.

e) V případě záměrů spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Není součástí bakalářské práce.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů
Ochranní pásma se nenavrhují.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Jedná se o stavbu rodinného domu bez požadavků ve smyslu tohoto odstavce.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Při stavbě bude zajištěno připojení na veřejný vodovod a rozvod NN.

b) Odvodnění staveniště
Dešťové vody z ploch staveniště se budou z velké části vsakovat do terénu, nepředpokládá se jejich

odvádění.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude napojeno na přilehlou komunikaci. Bude zajištěno včasné a pravidelné čištěním vozovek.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací,

prašnosti apod.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Před zahájením stavby rodinného domu bude staveniště oploceno souvislým oplocením výšky
minimálně 1,8m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Dále
bude odstraněna náletová zeleň a proběhnou terénní úpravy.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště.
Dočasné zábory vzniknou na parcele číslo 1661/1 k. ú. Troja. Dočasné zábory budou co nejmenšího
rozsahu po dobu nezbytně nutnou k provedení přípojek a budou předem domluveny s příslušným

vlastníkem pozemku a správcem sítě.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Není součástí bakalářské práce.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho

prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných

surovin nebo na skládku k tomu určenou.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Všechna ornice, která byla sejmuta, bude opět použita na řešeném pozemku. Zemina z výkopů bude

použita na terénní úpravy pozemku.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Při výstavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí a také na ochranu stávajících dřevin.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve

stavebnictví a nařízení, zejména pak:

Zákony:
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č.
159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.
Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákoník práce

Nařízení vlády:
Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o
úrazu
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí,
7. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení
signálů

Vyhlášky:
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.
98/1982 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění vyhlášky č. 551/1990
Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Vyhláška MPSV č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru  -
Institut technické inspekce Praha
Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb.

ČSN:
ČSN 73 3050 - Zemní práce
ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem.
ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem
ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při
projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné
dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení,
zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.
Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:
U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci

musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v

provozuschopném stavu.
Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na
dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s

médiem.
Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je v případech nutnosti nezbytné

zajistit varovné osvětlení. Přes rýhy v místech provozu pro pěší musí být zřízeny lávky.

Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro

jednotlivá zařízení.
Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým
normám. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele
stavby.

Ochranná opatření:

Ochrana proti hluku a vibracím:
Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje stanovené

hodnoty. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivními
kryty (akustické zástěny apod.). Harmonogram prací bude sestaven tak, aby hlučné práce probíhaly v co

nejmenším časovém úseku provádění stavby.

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti:
Vozidla vyjíždějící ze staveniště na ulici musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a
komunikací (zemina, bet. směs). Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno.

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace:
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Do kanalizace může být
vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.

Pracoviště odpovídají vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb., vč. změny č. 207/1991, Sb., ve kterých jsou stanoveny
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních. Pracoviště budou rovněž
vybavena příslušnými bezpečnostními tabulkami s nápisy pro elektrická zařízení. Místa výskytu rizika,
umístění zařízení a pomůcek důležitých pro ochranu zdraví budou vyznačena bezpečnostními barvami a
bezpečnostními znaky ve smyslu ČSN ISO 3864 a požárními tabulkami v souladu s ČSN 01 8013.

Uzemnění zařízení vyhovuje ČSN 33 2000 a všem normám souvisejícím. Při obsluze a práci na elektrickém
zařízení musí obsluha respektovat ustanovení ČSN 33 2000 a ustanovení všech souvisejících ČSN.

Protipožární opatření:
Pro zabránění vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, musí se dodržovat dále uvedené zásady:
Aby bylo zabráněno vzniku požáru, musí se dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle

ČSN 33 20 00-5-523 a ČSN 33 20 00-4-43.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

m) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření
Dopravní připojení není součástí řešení bakalářské práce.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  - provádění stavby za provozu, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Pro tento druh stavby nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění staveb.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude provedena v jedné etapě.

B.9. Celkové vodohospodářské řešení

Splašková voda z objektu je přivedena do domovní ČOV, kde se přečistí voda a putuje do nádrže, kam je

přivedena i dešťová voda. Z této nádrže je možno zalévat přilehlé plochy pozemku. Při přebytečné vodě v

nádrži je přepadem tato voda odvedena do vsakovacích boxů.

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku
Pozemek se nachází v k. ú. Troja, číslo stavební parcely 346/1. Pozemek je svažitý směrem k jihu a

poskytuje výhled na Prahu. Severozápadní hranice sousední s veřejnou komunikací Pod Havránkou, která

zároveň tvoří jedinou příjezdovou cestu.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní.

Není součástí bakalářské práce.

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v

užívání stavby.
Není součástí bakalářské práce.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Není součástí bakalářské práce.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,
stavebně historický průzkum apod.)
Není součástí bakalářské práce.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Pozemek 346/1 spadá do ochranného pásma zvláště chráněných území (ve smyslu zákona č. 114/1992
Sb.)

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Není v záplavovém ani poddolovaném území.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území, stávající životní prostředí stavby, charakter,

umístění ani provozní náplň (residenční bydlení). Veškerý domovní odpad bude shromažďován v nádobě

tomu určené a následně vyvážen k likvidaci. Stavebník bude při celém provádění stavby dbát na

minimalizaci prašnosti, hlučnosti, snížení množství vibrací, zamezení nadměrnému znečištění ovzduší i
okolních komunikací, znečišťování povrchových i podzemích ploch, podzemní vody a respektování všech
hygienických předpisů a opatření na staveništi. Nutno dodržet Nařízení vlády 148/2006 Sb. Stavba bude
prováděna ve všední dny v denních hodinách. Skladování materiálu stavby bude situováno na pozemku

stavby.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Před výstavbou proběhne likvidace náletové zeleně se schválením příslušných orgánů.

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa

Bez požadavků.

l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)
Přístup k pozemku je z veřejné komunikace Pod Havránkou parc. č. 1661/1. Přibližně ve 3 metrech pod

začátkem vjezdu na pozemek bude provedeno napojení na vodovodní, elektro přípojku a slaboproud.
Vjezd na parcelu je zanechán stávající.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Nejsou podmiňující investice.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
Stavba se provádí na pozemku číslo 346/1. Na pozemku číslo 1661/1 bude proveden dočasný zábor por
přípojky a vjezd na pozemek.

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Nejsou navržena ochranná pásma.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení
nosných konstrukcí.
Objekt je navržen jako nová stavba.

b) Účel užívání stavby
Rodinný dům je navržen jako vícegenerační stavba. V současné době bude využívána čtyřčlennou

rodinou. V budoucnu je počítáno s rozšířením rodiny a pronájmem garsoniéry, která se nachází v

nejnižším podlaží.

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

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Stavba je navržena tak, že nevyžaduje výjimky. Na stavbu rodinného domu nejsou nároky podle vyhlášky
398/2009 OTP BBUS.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů.
Není součástí bakalářské práce.

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané
kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.
Zastavěná plocha    356 m2

Obestavěný prostor 1439 m3

Užitná plocha   377 m2 (včetně garsoniéry 61m2)
Funkční jednotky         1

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Bilance médií
Výpočet potřeby vody a produkce splaškových vod rodinného domu
 Rodinný dům - 6 osob 99l/os/den = 594 l/den

 
 Průměrná denní potřeba  Qp   =594 l/den

 Maximální denní potřeba Qm = 594 x 1,5 = 891 l/den
 Maximální hodinová potřeba Qh   = (891x2,3)/24 = 85,375 l/hod = 0,237 l/s
 Roční potřeba Qr  = 213,84 m3/rok

Výpočet objemu vsakovacího prostoru
 Odvodňovaná plocha  326,0 m2

 Odtokový koeficient     0,3 (zelená střecha)

 Četnost dešťů     0,2 1/rok
 Koeficient propustnosti    1 x10-5 (odhad půdy - jílovito-hlinitá)
 
 Doporučený objem nádrže VDOP = 2,7 m3

 Denní potřeba vody Qm = 0,891 m3

 Celkový objem nádrže 3,6 m3

 Počet vsakovacích bloků Garantia 12ks

Třída energetické náročnosti budovy - A (viz energetický koncept budovy)

Teoretická roční potřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody - viz energetický koncept budovy

Nakládání s odpady

Likvidace komunálního odpadu při užívání dokončené stavby bude zabezpečeno v souladu s místním

systémem komunálního odpadového hospodářství. Popelnice o obsahu 2x 240l budou umístěny na
hranici pozemku a vyváženy pravidelně jednou týdně.

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Předpokládána lhůta výstavby bude přibližně rok, od nabytí právní moci SP. Objekt bude proveden

najednou bez etapizace.

j) Orientační náklady stavby
Přibližná cena stavby je 15 milionů Kč.

   

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Pozemek je svažitého typu orientovaný směrem k jihu, díky tomuto předpokladu poskytuje exkluzivní

panorama celé Prahy. Dům je proto vsazen do svahu, tak aby působil v souladu s krajinnou, a je umístěn

na severozápadě pozemku vedle jediné veřejné komunikace Pod Havránkou. Toto umístění poskytuje
blízký přístup k veřejné komunikaci (= krátké přípojky a příjezdová cesta), orientaci směrem na panorama

Prahy (jihovýchod až jihozápad).

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Návrh domu je postaven na požadavcích investora, který chtěl variabilní dům pro několik generací. Návrh
je odvozen od okolních vil, které se nacházejí na tomto svahu, proto je tvořen suterénem a dvěma
nadzemními podlažími a samotnou garáží. Styl domu je proto zvolen moderní s předsazenými terasami.

Předsazené terasy jsou hlavním prvkem toho objektu, jelikož tvoří linku, která obíhá celý dům. Těmito
předsazenými terasami se také brání letnímu přehřívání v interiéru. Kolem domu je navržena pochozí

vrstva, po které jde jednoduše celý dům obejít dokola.
Pro materiál rodinného domu byly vybrány vápenopískové cihly VPC, jako nejlepší řešení z hlediska

požadavků na únosnost a tepelně izolační schopnosti. Pro stropy byla zvolena železobetonová deska.

Barevné řešení bylo také zvoleno s ohledem na okolní zástavbu. Pro plné přehnuté strany byla vybrána

bílá fasádní barva. Vnitřní části přehnutých hran jsou pomalu odlehčeny směrem nahoru. V dolním

podlaží jsou modřínové palubky. O patro výše se střídají tenčí modřínové palubky s přirozenou barvou
dřeva a palubkami natřených na bílo. V nejvyšším podlaží je fasádní omítka šedá.

B.2.3  Dispoziční, technologické a provozní řešení
Jedná se o pasivní bytovou jednotku, která spotřebuje méně než 15 kWh/m2/rok. O vytápění v domě se

stará tepelné čerpadlo země-voda, které dodává potřebnou energii podlahovému topení a VZT se ZZT.
Vedlejší složka vytápění je krb na dřevo, který bude využíván dle potřeby majitele. Voda se ohřívá také
pomocí tepelného čerpadla, dohřev je vyřešen elektricky.
Vchod do domu je ze severozápadu a je umístěn výškově v prostřední části domu, na projektové nule. Po

vchodu do domu následuje prostorné zádveří se šatnou po pravé straně. Dále se otevírá z chodby velký

prostor obývacího pokoje, kde je vstup na terasu. Také v tomto prostoru se nachází vizuálně oddělný

kuchyňský kout. Tento prostor umožňuje nejlepší výhled na celou Prahu. Z obývacího pokoje se

dostaneme do ložnice, která má svoji koupelnu. U kuchyňského koutu je požadovaná spíž. Dále jsou
místnosti pro zájmy rodičů - pracovna pro matku a temná komora pro otce. Touto cestou se dostaneme
na chodbu, kde najdeme schodiště, kudy se dostaneme do druhého patra, kde je chodba, ze které se dá
vstoupit na terasu, koupelnu, hernu a také do pokojů dětí. Když sejdeme do nejnižšího podlaží je zde
zádveří, koupelna a pak garsoniéra pro hosty.
Garáž je umístěná mimo obytný objekt při vjezdu

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
Veškerá schodiště a terasy jsou opatřena zábradlím v minimální výšce 1100 mm. Stavba je navržena tak

aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolích staveb a aby
neohrožovala životní prostředí. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání
nedocházelo k úrazům. Údržba a revize elektrických a technických zařízení objektu bude prováděna v

předepsaných lhůtách oprávněnými osobami. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou
upraveny vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
Požadavky na výšku zábradlí dle ČSN 734301 v souladu s Pražskými stavebními předpisy.

B.2.6  Základní technický popis staveb

a) Stavební řešení
Jedná se o novostavbu rodinného domu o jednom podzemním podlaží a dvou nadzemních podlaží. Je
založena na betonových pasech tloušťky 500 mm. Hlavní svislou konstrukcí jsou obvodové stěny z
vápenopískových cihel (VPC) tloušťky 200 mm. Vnitřní nosná konstrukce je z Ytongu Statik tloušťky 200

mm. Nenosné příčky z příčkovek Ytong tloušťky 150 mm. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny

železobetonovými deskami pnutými v jednom i dvou směrech tloušťky 250 mm. Stavba je zastřešena
plochou střechou s extenzivní zelení.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Výkopy
Budou prováděny běžným způsobem s pomocí stavební mechanizace. Poslední vrstva zeminy bude

odkryta těsně před betonáží, aby nedošlo k namoknutí a tím k rozbřednutí základové spáry.

Základy
Objekt bude založen na betonových pasech tloušťky 500 mm.

Svislé nosné konstrukce
Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny vápenopískovými cihlami (VPC) a vnitřní nosné konstrukce jsou
tvořeny tvárnicemi Ytong Statik tloušťky 200 mm.

Příčky
Příčky jsou tvořeny nenosnými tvárnicemi Ytong tloušťky 150 mm.

Vodorovné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovou deskou tloušťky 200 mm.

Schodiště
Jednoramenné křivočaré schodiště je z monolitického železobetonu. Povrchovou úpravu stupnic tvoří

kaučuková podlaha.

Střecha:
Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová deska. Střecha je řešená jako zelená s extenzivní zelení.

Odvodnění je svedeno potrubím uvnitř objektu.

Skladba střechy
Vegetační rohož   25 mm
Substrát střešní extenzivní    60 mm
Filtrační vrstva - netkaná textilie 
Drenážní vrstva - nopová folie   20 mm
Separační vrstva - netkaná textilie
Hydroizolační vrstva - 3x asfaltový pás   12 mm
Tepelněizolační vrstva - EPS 250 mm
Parotěsnící a hydroizolační vrstva     4 mm
Nosná konstrukce - železobetonová deska 200 mm

Tepelná izolace
Na obvodové konstrukce, které nejsou ve styku s terénem, je použit šedý fasádní polystyren Isover

Greywall Plus (0,031 W/mK).  Na obvodové konstrukce přilehající k terénu je použit Synthos XPS Prime G30

IR (0,034 W/mK). Střešní izolace je z šedého polystyrenu Bachl EXTRAPOR 100 (0,031 W/mK). Pro plochou

střechu jsou použity spádové klíny Styrotrade styro EPS (0,037 W/mK).

Hydroizolace
Hydroizolace spodní stavby v kontaktu s terénem je tvořena dvojicí asfaltových pásů. Hydroizolaci

střešního pláště tvoří 3 asfaltové pásy.

Vzduchotěsnost
Dle ČSN EN 13829 se vzduchotěsnost obálky budovy se ve všech těchto normativních dokumentech
hodnotí pomocí intenzity výměny vzduchu při 50 Pa, n50.

Podlahy
Ve většině místností bude povrchem podlahy kaučuk na vrstvě betonové mazaniny, která pod sebou
skrývá Varionovu - systémovou desku s podlahovým topením. Ve skladu a v garáži bude použit

polyuretanový nátěr.

Výplně otvorů
Veškeré výplně otvorů jsou tvořeny systémem Sky-frame (hliníkové trojsklo) s hodnotou λ=0,78 W/mK.

Veškeré napojení výplní otvorů na stěny musí být opatřena izolací proti pronikání vzduchu. Vstupní dveře
jsou hliníkově tepelně izolační. Interiérové výplně otvorů jsou dřevěné obložkové.

Povrchové úpravy
Příčky z Ytongových tvárnic budou opatřeny hlazenou stěrkou bílé barvy. Nosné vápenopískové cihly

budou též opatřeny hlazenou stěrkou. V koupelnách je na stěnách betonová stěrka. Fasády jsou tvořeny

většinou provětrávanou mezerou a modřínovým obkladem. Další stěny jsou tvořeny fasádní bílou
omítkou tloušťky 10 mm.

Klempířské výrobky
Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm.

Zámečnické výrobky
Zámečnické výrobky budou natřeny základním nátěrem a finálním nátěrem, pro exteriérové prvky žárový
zinkový podklad (upřesní projektant s investorem).

c) Mechanická odolnost a stabilita
Není součástí bakalářské práce.

B.2.7  Základní popis technických a technologických zařízení

a) Technické řešení
Nově budou vytvořeny přípojky pro vodovod, elektro.

Vnitřní vodovod
Objekt je napojen na vodovod přípojkou v severozápadní části objektu k ulici Pod Havránkou. Napojení

na vodovodní řád je pomocí navrtávacího pasu. Přípojka končí vodoměrnou sestavou umístěnou v šachtě

v blízkosti okraje pozemku (viz koordinační situace).

Odhad bilance potřeby vody: Stanovení potřeby vody je provedeno v souladu s vyhláškou 120/2011 Sb.

Výpočty zmíněny v průvodní zprávě.

Zásobování teplou vodou
Ohřev teplé vody zajišťuje tepelné čerpadlo o výkonu 20kW. Dohřev teplé vody zajištěn elektrokotlem.
Čerpadlo typu země-voda získává energii ze zemních vrtů umístěných vedle budovy, kterou ukládá do
akumulačního zásobníku. Tepelné čerpadlo je umístěno v hospodářské místnosti v 1NP.

Vnitřní instalace splaškové kanalizace
Čištění kanalizačního potrubí bude prováděno z dvou revizních šachet umístěných mimo objekt.

Připojovací a odpadní potrubí, bude proveden z potrubí systému HT. Svodné potrubí ze systému KG. Po

uložení potrubí musí být provedena zkouška potrubí podle ČSN 736760. Kanalizace bude provedena v

souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 756760. Vnitřní splašková voda bude odvedena do domovní ČOV, kde se

přečistí a odvede do retenční nádrže.

Odhad množství splaškových vod je uveden v průvodní zprávě.

Dešťová kanalizace
Dešťová voda ze střech je sváděna pomocí vnitřního svodu do retenční nádrže. Zbytková voda z retenční

nádrže je odváděna přepadem do vsakovacích boxů na pozemku investora.

Elektroinstalace
Elektrické připojení bude rozvedeno po objektu dle projektu, který není součástí bakalářské práce. Bude
provedena nová přípojka NN na hranici pozemku, kde bude v elektro skříni umístěn elektroměr s hlavním

jističem. Rozvaděč bude umístěn v 1PP v zádveří.

Vytápění
Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla o výkonu 20kW s podlahovým vytápěním. Pomocný

dohřev bude pomocí elektrokotle a také pomocí VZT se ZZT. Rozvody podlahového topení budou vedeny
v systémové desce Varionova pro podlahové vytápění. V koupelně bude umístěno koupelnové žebříkové

otopné těleso.

Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou dle ČSN 736760 a ČSN 736701.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Tepelné čerpadlo země-voda
Vzduchotechnická jednotka pro 1PP, 1NP a 2NP s rekuperací tepla

Zásobník TUV

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Není součástí bakalářské práce.

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana

a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Pro výpočet tepelných ztrát objektů byla použita následovná kritéria:

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te -12,0 C

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m    8,1 C

Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m  20,0 C

Veškeré budované konstrukce byly navrženy tak, aby byly splněny doporučené hodnoty součinitele
prostupu tepla. Průměrný součinitel prostupu tepla obálky je Uem = 0,22 W/m2K. Dále v části energetický

koncept budovy.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Navrhuje se tepelné čerpadlo země-voda, který byl z hlediska aplikace pro daný dům vyhodnocen jako

nejefektivnější. Navrhnuta je také vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla.

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

a) Výčet odvětrávacích zařízení
Větrání objektu je zajištěno přirozeným větráním okny a nuceně pomocí rekuperační vzduchotechnické
jednotky. Odvětrávání hygienických zázemí a WC bude nuceně podtlakové pomocí ventilátoru.

b) Hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení dle §12 odst. 1,3 a přílohy č. 3, část
A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Stavba není umístěna v hlučném prostředí. Konstrukce mají akustické vlastnosti. Je zajištěno splnění

legislativy a ČSN.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) před pronikáním radonu z podloží

Ochrana zajištěna pomocí modifikovaných asfaltových pásů.

b) Ochrana před bludnými proudy
Není součástí bakalářské práce.

c) Ochrana před hlukem
Objekt je navržen v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací z vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů objektu. Nařízení vlády
bude splněno rovněž dodržením ustanovení a požadavků ČSN 730532 - Akustika

d) Protipovodňová opatření
Pozemek se nenachází v záplavovém území.

e) Ostatní před ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Není součástí bakalářské práce.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Pro objekt budou vytvořeny nové přípojky pro vodovodní přípojku, elektro a slaboproud v ulici Pod

Havránkou na severozápadu pozemku.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Není součástí bakalářské práce.

B.4. Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci. Pro rodinný dům není dle 368/2009 Sb. OTP BBUS
potřeba navrhovat bezbariérové řešení.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci Pod Havránkou na severozápadě pozemku.

c) Doprava v klidu

Parkování pro residenty je vyřešeno pomocí 2 garážových stání v samostatném objektu na pozemku

investora.

d) Pěší a cyklistické stezky
Není navrženo.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy
Kolem navrhovaného objektu se bude upravovat úroveň terénu. Řešení úpravy terénu je řešením
samostatné části projektu a není součástí bakalářské práce.

b) Použité vegetační prvky
Na pozemku bude vzrostlý trávník. Kolem ulice Nad Havránkou budou okrasné keře a dřeviny. Na
východní a jižní části pozemku budou ovocné stromy.

c) Biotechnická opatření
Nejsou navržena žádná biotechnická a technická opatření.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná se zejména
o:
- omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech -
pracovního volna a klidu
- ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami
- snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě
- odvoz a likvidaci odpadů ze stavby
Doklad o likvidaci odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. ke kolaudaci obdrží investor po provedení stavby.

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů,
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba je navržena s ohledem na své okolí. Na území stavby, ani v její těsné blízkosti, se nevyskytují

žádné chráněné rostliny a památné stromy.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Nemá vliv.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
podkladem
EAI není zpracována.

e) V případě záměrů spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Není součástí bakalářské práce.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů
Ochranní pásma se nenavrhují.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Jedná se o stavbu rodinného domu bez požadavků ve smyslu tohoto odstavce.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Při stavbě bude zajištěno připojení na veřejný vodovod a rozvod NN.

b) Odvodnění staveniště
Dešťové vody z ploch staveniště se budou z velké části vsakovat do terénu, nepředpokládá se jejich

odvádění.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude napojeno na přilehlou komunikaci. Bude zajištěno včasné a pravidelné čištěním vozovek.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací,

prašnosti apod.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Před zahájením stavby rodinného domu bude staveniště oploceno souvislým oplocením výšky
minimálně 1,8m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Dále
bude odstraněna náletová zeleň a proběhnou terénní úpravy.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště.
Dočasné zábory vzniknou na parcele číslo 1661/1 k. ú. Troja. Dočasné zábory budou co nejmenšího
rozsahu po dobu nezbytně nutnou k provedení přípojek a budou předem domluveny s příslušným

vlastníkem pozemku a správcem sítě.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Není součástí bakalářské práce.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho

prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných

surovin nebo na skládku k tomu určenou.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Všechna ornice, která byla sejmuta, bude opět použita na řešeném pozemku. Zemina z výkopů bude

použita na terénní úpravy pozemku.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Při výstavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí a také na ochranu stávajících dřevin.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve

stavebnictví a nařízení, zejména pak:

Zákony:
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č.
159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.
Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákoník práce

Nařízení vlády:
Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o
úrazu
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí,
7. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení
signálů

Vyhlášky:
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.
98/1982 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění vyhlášky č. 551/1990
Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Vyhláška MPSV č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru  -
Institut technické inspekce Praha
Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb.

ČSN:
ČSN 73 3050 - Zemní práce
ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem.
ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem
ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při
projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné
dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení,
zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.
Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:
U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci

musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v

provozuschopném stavu.
Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na
dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s

médiem.
Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je v případech nutnosti nezbytné

zajistit varovné osvětlení. Přes rýhy v místech provozu pro pěší musí být zřízeny lávky.

Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro

jednotlivá zařízení.
Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým
normám. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele
stavby.

Ochranná opatření:

Ochrana proti hluku a vibracím:
Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje stanovené

hodnoty. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivními
kryty (akustické zástěny apod.). Harmonogram prací bude sestaven tak, aby hlučné práce probíhaly v co

nejmenším časovém úseku provádění stavby.

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti:
Vozidla vyjíždějící ze staveniště na ulici musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a
komunikací (zemina, bet. směs). Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno.

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace:
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Do kanalizace může být
vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.

Pracoviště odpovídají vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb., vč. změny č. 207/1991, Sb., ve kterých jsou stanoveny
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních. Pracoviště budou rovněž
vybavena příslušnými bezpečnostními tabulkami s nápisy pro elektrická zařízení. Místa výskytu rizika,
umístění zařízení a pomůcek důležitých pro ochranu zdraví budou vyznačena bezpečnostními barvami a
bezpečnostními znaky ve smyslu ČSN ISO 3864 a požárními tabulkami v souladu s ČSN 01 8013.

Uzemnění zařízení vyhovuje ČSN 33 2000 a všem normám souvisejícím. Při obsluze a práci na elektrickém
zařízení musí obsluha respektovat ustanovení ČSN 33 2000 a ustanovení všech souvisejících ČSN.

Protipožární opatření:
Pro zabránění vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, musí se dodržovat dále uvedené zásady:
Aby bylo zabráněno vzniku požáru, musí se dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle

ČSN 33 20 00-5-523 a ČSN 33 20 00-4-43.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

m) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření
Dopravní připojení není součástí řešení bakalářské práce.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  - provádění stavby za provozu, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Pro tento druh stavby nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění staveb.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude provedena v jedné etapě.

B.9. Celkové vodohospodářské řešení

Splašková voda z objektu je přivedena do domovní ČOV, kde se přečistí voda a putuje do nádrže, kam je

přivedena i dešťová voda. Z této nádrže je možno zalévat přilehlé plochy pozemku. Při přebytečné vodě v

nádrži je přepadem tato voda odvedena do vsakovacích boxů.
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B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku
Pozemek se nachází v k. ú. Troja, číslo stavební parcely 346/1. Pozemek je svažitý směrem k jihu a

poskytuje výhled na Prahu. Severozápadní hranice sousední s veřejnou komunikací Pod Havránkou, která

zároveň tvoří jedinou příjezdovou cestu.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní.

Není součástí bakalářské práce.

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v

užívání stavby.
Není součástí bakalářské práce.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Není součástí bakalářské práce.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,
stavebně historický průzkum apod.)
Není součástí bakalářské práce.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Pozemek 346/1 spadá do ochranného pásma zvláště chráněných území (ve smyslu zákona č. 114/1992
Sb.)

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Není v záplavovém ani poddolovaném území.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území, stávající životní prostředí stavby, charakter,

umístění ani provozní náplň (residenční bydlení). Veškerý domovní odpad bude shromažďován v nádobě

tomu určené a následně vyvážen k likvidaci. Stavebník bude při celém provádění stavby dbát na

minimalizaci prašnosti, hlučnosti, snížení množství vibrací, zamezení nadměrnému znečištění ovzduší i
okolních komunikací, znečišťování povrchových i podzemích ploch, podzemní vody a respektování všech
hygienických předpisů a opatření na staveništi. Nutno dodržet Nařízení vlády 148/2006 Sb. Stavba bude
prováděna ve všední dny v denních hodinách. Skladování materiálu stavby bude situováno na pozemku

stavby.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Před výstavbou proběhne likvidace náletové zeleně se schválením příslušných orgánů.

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa

Bez požadavků.

l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)
Přístup k pozemku je z veřejné komunikace Pod Havránkou parc. č. 1661/1. Přibližně ve 3 metrech pod

začátkem vjezdu na pozemek bude provedeno napojení na vodovodní, elektro přípojku a slaboproud.
Vjezd na parcelu je zanechán stávající.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Nejsou podmiňující investice.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
Stavba se provádí na pozemku číslo 346/1. Na pozemku číslo 1661/1 bude proveden dočasný zábor por
přípojky a vjezd na pozemek.

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Nejsou navržena ochranná pásma.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení
nosných konstrukcí.
Objekt je navržen jako nová stavba.

b) Účel užívání stavby
Rodinný dům je navržen jako vícegenerační stavba. V současné době bude využívána čtyřčlennou

rodinou. V budoucnu je počítáno s rozšířením rodiny a pronájmem garsoniéry, která se nachází v

nejnižším podlaží.

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

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Stavba je navržena tak, že nevyžaduje výjimky. Na stavbu rodinného domu nejsou nároky podle vyhlášky
398/2009 OTP BBUS.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů.
Není součástí bakalářské práce.

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané
kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.
Zastavěná plocha    356 m2

Obestavěný prostor 1439 m3

Užitná plocha   377 m2 (včetně garsoniéry 61m2)
Funkční jednotky         1

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Bilance médií
Výpočet potřeby vody a produkce splaškových vod rodinného domu
 Rodinný dům - 6 osob 99l/os/den = 594 l/den

 
 Průměrná denní potřeba  Qp   =594 l/den

 Maximální denní potřeba Qm = 594 x 1,5 = 891 l/den
 Maximální hodinová potřeba Qh   = (891x2,3)/24 = 85,375 l/hod = 0,237 l/s
 Roční potřeba Qr  = 213,84 m3/rok

Výpočet objemu vsakovacího prostoru
 Odvodňovaná plocha  326,0 m2

 Odtokový koeficient     0,3 (zelená střecha)

 Četnost dešťů     0,2 1/rok
 Koeficient propustnosti    1 x10-5 (odhad půdy - jílovito-hlinitá)
 
 Doporučený objem nádrže VDOP = 2,7 m3

 Denní potřeba vody Qm = 0,891 m3

 Celkový objem nádrže 3,6 m3

 Počet vsakovacích bloků Garantia 12ks

Třída energetické náročnosti budovy - A (viz energetický koncept budovy)

Teoretická roční potřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody - viz energetický koncept budovy

Nakládání s odpady

Likvidace komunálního odpadu při užívání dokončené stavby bude zabezpečeno v souladu s místním

systémem komunálního odpadového hospodářství. Popelnice o obsahu 2x 240l budou umístěny na
hranici pozemku a vyváženy pravidelně jednou týdně.

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Předpokládána lhůta výstavby bude přibližně rok, od nabytí právní moci SP. Objekt bude proveden

najednou bez etapizace.

j) Orientační náklady stavby
Přibližná cena stavby je 15 milionů Kč.

   

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Pozemek je svažitého typu orientovaný směrem k jihu, díky tomuto předpokladu poskytuje exkluzivní

panorama celé Prahy. Dům je proto vsazen do svahu, tak aby působil v souladu s krajinnou, a je umístěn

na severozápadě pozemku vedle jediné veřejné komunikace Pod Havránkou. Toto umístění poskytuje
blízký přístup k veřejné komunikaci (= krátké přípojky a příjezdová cesta), orientaci směrem na panorama

Prahy (jihovýchod až jihozápad).

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Návrh domu je postaven na požadavcích investora, který chtěl variabilní dům pro několik generací. Návrh
je odvozen od okolních vil, které se nacházejí na tomto svahu, proto je tvořen suterénem a dvěma
nadzemními podlažími a samotnou garáží. Styl domu je proto zvolen moderní s předsazenými terasami.

Předsazené terasy jsou hlavním prvkem toho objektu, jelikož tvoří linku, která obíhá celý dům. Těmito
předsazenými terasami se také brání letnímu přehřívání v interiéru. Kolem domu je navržena pochozí

vrstva, po které jde jednoduše celý dům obejít dokola.
Pro materiál rodinného domu byly vybrány vápenopískové cihly VPC, jako nejlepší řešení z hlediska

požadavků na únosnost a tepelně izolační schopnosti. Pro stropy byla zvolena železobetonová deska.

Barevné řešení bylo také zvoleno s ohledem na okolní zástavbu. Pro plné přehnuté strany byla vybrána

bílá fasádní barva. Vnitřní části přehnutých hran jsou pomalu odlehčeny směrem nahoru. V dolním

podlaží jsou modřínové palubky. O patro výše se střídají tenčí modřínové palubky s přirozenou barvou
dřeva a palubkami natřených na bílo. V nejvyšším podlaží je fasádní omítka šedá.

B.2.3  Dispoziční, technologické a provozní řešení
Jedná se o pasivní bytovou jednotku, která spotřebuje méně než 15 kWh/m2/rok. O vytápění v domě se

stará tepelné čerpadlo země-voda, které dodává potřebnou energii podlahovému topení a VZT se ZZT.
Vedlejší složka vytápění je krb na dřevo, který bude využíván dle potřeby majitele. Voda se ohřívá také
pomocí tepelného čerpadla, dohřev je vyřešen elektricky.
Vchod do domu je ze severozápadu a je umístěn výškově v prostřední části domu, na projektové nule. Po

vchodu do domu následuje prostorné zádveří se šatnou po pravé straně. Dále se otevírá z chodby velký

prostor obývacího pokoje, kde je vstup na terasu. Také v tomto prostoru se nachází vizuálně oddělný

kuchyňský kout. Tento prostor umožňuje nejlepší výhled na celou Prahu. Z obývacího pokoje se

dostaneme do ložnice, která má svoji koupelnu. U kuchyňského koutu je požadovaná spíž. Dále jsou
místnosti pro zájmy rodičů - pracovna pro matku a temná komora pro otce. Touto cestou se dostaneme
na chodbu, kde najdeme schodiště, kudy se dostaneme do druhého patra, kde je chodba, ze které se dá
vstoupit na terasu, koupelnu, hernu a také do pokojů dětí. Když sejdeme do nejnižšího podlaží je zde
zádveří, koupelna a pak garsoniéra pro hosty.
Garáž je umístěná mimo obytný objekt při vjezdu

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
Veškerá schodiště a terasy jsou opatřena zábradlím v minimální výšce 1100 mm. Stavba je navržena tak

aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolích staveb a aby
neohrožovala životní prostředí. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání
nedocházelo k úrazům. Údržba a revize elektrických a technických zařízení objektu bude prováděna v

předepsaných lhůtách oprávněnými osobami. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou
upraveny vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
Požadavky na výšku zábradlí dle ČSN 734301 v souladu s Pražskými stavebními předpisy.

B.2.6  Základní technický popis staveb

a) Stavební řešení
Jedná se o novostavbu rodinného domu o jednom podzemním podlaží a dvou nadzemních podlaží. Je
založena na betonových pasech tloušťky 500 mm. Hlavní svislou konstrukcí jsou obvodové stěny z
vápenopískových cihel (VPC) tloušťky 200 mm. Vnitřní nosná konstrukce je z Ytongu Statik tloušťky 200

mm. Nenosné příčky z příčkovek Ytong tloušťky 150 mm. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny

železobetonovými deskami pnutými v jednom i dvou směrech tloušťky 250 mm. Stavba je zastřešena
plochou střechou s extenzivní zelení.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Výkopy
Budou prováděny běžným způsobem s pomocí stavební mechanizace. Poslední vrstva zeminy bude

odkryta těsně před betonáží, aby nedošlo k namoknutí a tím k rozbřednutí základové spáry.

Základy
Objekt bude založen na betonových pasech tloušťky 500 mm.

Svislé nosné konstrukce
Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny vápenopískovými cihlami (VPC) a vnitřní nosné konstrukce jsou
tvořeny tvárnicemi Ytong Statik tloušťky 200 mm.

Příčky
Příčky jsou tvořeny nenosnými tvárnicemi Ytong tloušťky 150 mm.

Vodorovné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovou deskou tloušťky 200 mm.

Schodiště
Jednoramenné křivočaré schodiště je z monolitického železobetonu. Povrchovou úpravu stupnic tvoří

kaučuková podlaha.

Střecha:
Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová deska. Střecha je řešená jako zelená s extenzivní zelení.

Odvodnění je svedeno potrubím uvnitř objektu.

Skladba střechy
Vegetační rohož   25 mm
Substrát střešní extenzivní    60 mm
Filtrační vrstva - netkaná textilie 
Drenážní vrstva - nopová folie   20 mm
Separační vrstva - netkaná textilie
Hydroizolační vrstva - 3x asfaltový pás   12 mm
Tepelněizolační vrstva - EPS 250 mm
Parotěsnící a hydroizolační vrstva     4 mm
Nosná konstrukce - železobetonová deska 200 mm

Tepelná izolace
Na obvodové konstrukce, které nejsou ve styku s terénem, je použit šedý fasádní polystyren Isover

Greywall Plus (0,031 W/mK).  Na obvodové konstrukce přilehající k terénu je použit Synthos XPS Prime G30

IR (0,034 W/mK). Střešní izolace je z šedého polystyrenu Bachl EXTRAPOR 100 (0,031 W/mK). Pro plochou

střechu jsou použity spádové klíny Styrotrade styro EPS (0,037 W/mK).

Hydroizolace
Hydroizolace spodní stavby v kontaktu s terénem je tvořena dvojicí asfaltových pásů. Hydroizolaci

střešního pláště tvoří 3 asfaltové pásy.

Vzduchotěsnost
Dle ČSN EN 13829 se vzduchotěsnost obálky budovy se ve všech těchto normativních dokumentech
hodnotí pomocí intenzity výměny vzduchu při 50 Pa, n50.

Podlahy
Ve většině místností bude povrchem podlahy kaučuk na vrstvě betonové mazaniny, která pod sebou
skrývá Varionovu - systémovou desku s podlahovým topením. Ve skladu a v garáži bude použit

polyuretanový nátěr.

Výplně otvorů
Veškeré výplně otvorů jsou tvořeny systémem Sky-frame (hliníkové trojsklo) s hodnotou λ=0,78 W/mK.

Veškeré napojení výplní otvorů na stěny musí být opatřena izolací proti pronikání vzduchu. Vstupní dveře
jsou hliníkově tepelně izolační. Interiérové výplně otvorů jsou dřevěné obložkové.

Povrchové úpravy
Příčky z Ytongových tvárnic budou opatřeny hlazenou stěrkou bílé barvy. Nosné vápenopískové cihly

budou též opatřeny hlazenou stěrkou. V koupelnách je na stěnách betonová stěrka. Fasády jsou tvořeny

většinou provětrávanou mezerou a modřínovým obkladem. Další stěny jsou tvořeny fasádní bílou
omítkou tloušťky 10 mm.

Klempířské výrobky
Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm.

Zámečnické výrobky
Zámečnické výrobky budou natřeny základním nátěrem a finálním nátěrem, pro exteriérové prvky žárový
zinkový podklad (upřesní projektant s investorem).

c) Mechanická odolnost a stabilita
Není součástí bakalářské práce.

B.2.7  Základní popis technických a technologických zařízení

a) Technické řešení
Nově budou vytvořeny přípojky pro vodovod, elektro.

Vnitřní vodovod
Objekt je napojen na vodovod přípojkou v severozápadní části objektu k ulici Pod Havránkou. Napojení

na vodovodní řád je pomocí navrtávacího pasu. Přípojka končí vodoměrnou sestavou umístěnou v šachtě

v blízkosti okraje pozemku (viz koordinační situace).

Odhad bilance potřeby vody: Stanovení potřeby vody je provedeno v souladu s vyhláškou 120/2011 Sb.

Výpočty zmíněny v průvodní zprávě.

Zásobování teplou vodou
Ohřev teplé vody zajišťuje tepelné čerpadlo o výkonu 20kW. Dohřev teplé vody zajištěn elektrokotlem.
Čerpadlo typu země-voda získává energii ze zemních vrtů umístěných vedle budovy, kterou ukládá do
akumulačního zásobníku. Tepelné čerpadlo je umístěno v hospodářské místnosti v 1NP.

Vnitřní instalace splaškové kanalizace
Čištění kanalizačního potrubí bude prováděno z dvou revizních šachet umístěných mimo objekt.

Připojovací a odpadní potrubí, bude proveden z potrubí systému HT. Svodné potrubí ze systému KG. Po

uložení potrubí musí být provedena zkouška potrubí podle ČSN 736760. Kanalizace bude provedena v

souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 756760. Vnitřní splašková voda bude odvedena do domovní ČOV, kde se

přečistí a odvede do retenční nádrže.

Odhad množství splaškových vod je uveden v průvodní zprávě.

Dešťová kanalizace
Dešťová voda ze střech je sváděna pomocí vnitřního svodu do retenční nádrže. Zbytková voda z retenční

nádrže je odváděna přepadem do vsakovacích boxů na pozemku investora.

Elektroinstalace
Elektrické připojení bude rozvedeno po objektu dle projektu, který není součástí bakalářské práce. Bude
provedena nová přípojka NN na hranici pozemku, kde bude v elektro skříni umístěn elektroměr s hlavním

jističem. Rozvaděč bude umístěn v 1PP v zádveří.

Vytápění
Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla o výkonu 20kW s podlahovým vytápěním. Pomocný

dohřev bude pomocí elektrokotle a také pomocí VZT se ZZT. Rozvody podlahového topení budou vedeny
v systémové desce Varionova pro podlahové vytápění. V koupelně bude umístěno koupelnové žebříkové

otopné těleso.

Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou dle ČSN 736760 a ČSN 736701.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Tepelné čerpadlo země-voda
Vzduchotechnická jednotka pro 1PP, 1NP a 2NP s rekuperací tepla

Zásobník TUV

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Není součástí bakalářské práce.

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana

a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Pro výpočet tepelných ztrát objektů byla použita následovná kritéria:

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te -12,0 C

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m    8,1 C

Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m  20,0 C

Veškeré budované konstrukce byly navrženy tak, aby byly splněny doporučené hodnoty součinitele
prostupu tepla. Průměrný součinitel prostupu tepla obálky je Uem = 0,22 W/m2K. Dále v části energetický

koncept budovy.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Navrhuje se tepelné čerpadlo země-voda, který byl z hlediska aplikace pro daný dům vyhodnocen jako

nejefektivnější. Navrhnuta je také vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla.

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

a) Výčet odvětrávacích zařízení
Větrání objektu je zajištěno přirozeným větráním okny a nuceně pomocí rekuperační vzduchotechnické
jednotky. Odvětrávání hygienických zázemí a WC bude nuceně podtlakové pomocí ventilátoru.

b) Hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení dle §12 odst. 1,3 a přílohy č. 3, část
A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Stavba není umístěna v hlučném prostředí. Konstrukce mají akustické vlastnosti. Je zajištěno splnění

legislativy a ČSN.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) před pronikáním radonu z podloží

Ochrana zajištěna pomocí modifikovaných asfaltových pásů.

b) Ochrana před bludnými proudy
Není součástí bakalářské práce.

c) Ochrana před hlukem
Objekt je navržen v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací z vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů objektu. Nařízení vlády
bude splněno rovněž dodržením ustanovení a požadavků ČSN 730532 - Akustika

d) Protipovodňová opatření
Pozemek se nenachází v záplavovém území.

e) Ostatní před ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Není součástí bakalářské práce.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Pro objekt budou vytvořeny nové přípojky pro vodovodní přípojku, elektro a slaboproud v ulici Pod

Havránkou na severozápadu pozemku.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Není součástí bakalářské práce.

B.4. Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci. Pro rodinný dům není dle 368/2009 Sb. OTP BBUS
potřeba navrhovat bezbariérové řešení.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci Pod Havránkou na severozápadě pozemku.

c) Doprava v klidu

Parkování pro residenty je vyřešeno pomocí 2 garážových stání v samostatném objektu na pozemku

investora.

d) Pěší a cyklistické stezky
Není navrženo.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy
Kolem navrhovaného objektu se bude upravovat úroveň terénu. Řešení úpravy terénu je řešením
samostatné části projektu a není součástí bakalářské práce.

b) Použité vegetační prvky
Na pozemku bude vzrostlý trávník. Kolem ulice Nad Havránkou budou okrasné keře a dřeviny. Na
východní a jižní části pozemku budou ovocné stromy.

c) Biotechnická opatření
Nejsou navržena žádná biotechnická a technická opatření.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná se zejména
o:
- omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech -
pracovního volna a klidu
- ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami
- snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě
- odvoz a likvidaci odpadů ze stavby
Doklad o likvidaci odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. ke kolaudaci obdrží investor po provedení stavby.

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů,
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba je navržena s ohledem na své okolí. Na území stavby, ani v její těsné blízkosti, se nevyskytují

žádné chráněné rostliny a památné stromy.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Nemá vliv.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
podkladem
EAI není zpracována.

e) V případě záměrů spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Není součástí bakalářské práce.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů
Ochranní pásma se nenavrhují.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Jedná se o stavbu rodinného domu bez požadavků ve smyslu tohoto odstavce.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Při stavbě bude zajištěno připojení na veřejný vodovod a rozvod NN.

b) Odvodnění staveniště
Dešťové vody z ploch staveniště se budou z velké části vsakovat do terénu, nepředpokládá se jejich

odvádění.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude napojeno na přilehlou komunikaci. Bude zajištěno včasné a pravidelné čištěním vozovek.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací,

prašnosti apod.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Před zahájením stavby rodinného domu bude staveniště oploceno souvislým oplocením výšky
minimálně 1,8m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Dále
bude odstraněna náletová zeleň a proběhnou terénní úpravy.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště.
Dočasné zábory vzniknou na parcele číslo 1661/1 k. ú. Troja. Dočasné zábory budou co nejmenšího
rozsahu po dobu nezbytně nutnou k provedení přípojek a budou předem domluveny s příslušným

vlastníkem pozemku a správcem sítě.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Není součástí bakalářské práce.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho

prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných

surovin nebo na skládku k tomu určenou.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Všechna ornice, která byla sejmuta, bude opět použita na řešeném pozemku. Zemina z výkopů bude

použita na terénní úpravy pozemku.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Při výstavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí a také na ochranu stávajících dřevin.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve

stavebnictví a nařízení, zejména pak:

Zákony:
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č.
159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.
Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákoník práce

Nařízení vlády:
Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o
úrazu
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí,
7. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení
signálů

Vyhlášky:
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.
98/1982 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění vyhlášky č. 551/1990
Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Vyhláška MPSV č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru  -
Institut technické inspekce Praha
Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb.

ČSN:
ČSN 73 3050 - Zemní práce
ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem.
ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem
ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při
projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné
dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení,
zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.
Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:
U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci

musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v

provozuschopném stavu.
Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na
dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s

médiem.
Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je v případech nutnosti nezbytné

zajistit varovné osvětlení. Přes rýhy v místech provozu pro pěší musí být zřízeny lávky.

Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro

jednotlivá zařízení.
Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým
normám. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele
stavby.

Ochranná opatření:

Ochrana proti hluku a vibracím:
Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje stanovené

hodnoty. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivními
kryty (akustické zástěny apod.). Harmonogram prací bude sestaven tak, aby hlučné práce probíhaly v co

nejmenším časovém úseku provádění stavby.

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti:
Vozidla vyjíždějící ze staveniště na ulici musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a
komunikací (zemina, bet. směs). Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno.

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace:
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Do kanalizace může být
vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.

Pracoviště odpovídají vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb., vč. změny č. 207/1991, Sb., ve kterých jsou stanoveny
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních. Pracoviště budou rovněž
vybavena příslušnými bezpečnostními tabulkami s nápisy pro elektrická zařízení. Místa výskytu rizika,
umístění zařízení a pomůcek důležitých pro ochranu zdraví budou vyznačena bezpečnostními barvami a
bezpečnostními znaky ve smyslu ČSN ISO 3864 a požárními tabulkami v souladu s ČSN 01 8013.

Uzemnění zařízení vyhovuje ČSN 33 2000 a všem normám souvisejícím. Při obsluze a práci na elektrickém
zařízení musí obsluha respektovat ustanovení ČSN 33 2000 a ustanovení všech souvisejících ČSN.

Protipožární opatření:
Pro zabránění vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, musí se dodržovat dále uvedené zásady:
Aby bylo zabráněno vzniku požáru, musí se dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle

ČSN 33 20 00-5-523 a ČSN 33 20 00-4-43.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

m) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření
Dopravní připojení není součástí řešení bakalářské práce.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  - provádění stavby za provozu, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Pro tento druh stavby nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění staveb.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude provedena v jedné etapě.

B.9. Celkové vodohospodářské řešení

Splašková voda z objektu je přivedena do domovní ČOV, kde se přečistí voda a putuje do nádrže, kam je

přivedena i dešťová voda. Z této nádrže je možno zalévat přilehlé plochy pozemku. Při přebytečné vodě v

nádrži je přepadem tato voda odvedena do vsakovacích boxů.

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku
Pozemek se nachází v k. ú. Troja, číslo stavební parcely 346/1. Pozemek je svažitý směrem k jihu a

poskytuje výhled na Prahu. Severozápadní hranice sousední s veřejnou komunikací Pod Havránkou, která

zároveň tvoří jedinou příjezdovou cestu.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní.

Není součástí bakalářské práce.

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v

užívání stavby.
Není součástí bakalářské práce.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Není součástí bakalářské práce.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,
stavebně historický průzkum apod.)
Není součástí bakalářské práce.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Pozemek 346/1 spadá do ochranného pásma zvláště chráněných území (ve smyslu zákona č. 114/1992
Sb.)

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Není v záplavovém ani poddolovaném území.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území, stávající životní prostředí stavby, charakter,

umístění ani provozní náplň (residenční bydlení). Veškerý domovní odpad bude shromažďován v nádobě

tomu určené a následně vyvážen k likvidaci. Stavebník bude při celém provádění stavby dbát na

minimalizaci prašnosti, hlučnosti, snížení množství vibrací, zamezení nadměrnému znečištění ovzduší i
okolních komunikací, znečišťování povrchových i podzemích ploch, podzemní vody a respektování všech
hygienických předpisů a opatření na staveništi. Nutno dodržet Nařízení vlády 148/2006 Sb. Stavba bude
prováděna ve všední dny v denních hodinách. Skladování materiálu stavby bude situováno na pozemku

stavby.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Před výstavbou proběhne likvidace náletové zeleně se schválením příslušných orgánů.

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa

Bez požadavků.

l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)
Přístup k pozemku je z veřejné komunikace Pod Havránkou parc. č. 1661/1. Přibližně ve 3 metrech pod

začátkem vjezdu na pozemek bude provedeno napojení na vodovodní, elektro přípojku a slaboproud.
Vjezd na parcelu je zanechán stávající.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Nejsou podmiňující investice.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
Stavba se provádí na pozemku číslo 346/1. Na pozemku číslo 1661/1 bude proveden dočasný zábor por
přípojky a vjezd na pozemek.

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Nejsou navržena ochranná pásma.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení
nosných konstrukcí.
Objekt je navržen jako nová stavba.

b) Účel užívání stavby
Rodinný dům je navržen jako vícegenerační stavba. V současné době bude využívána čtyřčlennou

rodinou. V budoucnu je počítáno s rozšířením rodiny a pronájmem garsoniéry, která se nachází v

nejnižším podlaží.

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

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Stavba je navržena tak, že nevyžaduje výjimky. Na stavbu rodinného domu nejsou nároky podle vyhlášky
398/2009 OTP BBUS.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů.
Není součástí bakalářské práce.

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané
kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.
Zastavěná plocha    356 m2

Obestavěný prostor 1439 m3

Užitná plocha   377 m2 (včetně garsoniéry 61m2)
Funkční jednotky         1

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Bilance médií
Výpočet potřeby vody a produkce splaškových vod rodinného domu
 Rodinný dům - 6 osob 99l/os/den = 594 l/den

 
 Průměrná denní potřeba  Qp   =594 l/den

 Maximální denní potřeba Qm = 594 x 1,5 = 891 l/den
 Maximální hodinová potřeba Qh   = (891x2,3)/24 = 85,375 l/hod = 0,237 l/s
 Roční potřeba Qr  = 213,84 m3/rok

Výpočet objemu vsakovacího prostoru
 Odvodňovaná plocha  326,0 m2

 Odtokový koeficient     0,3 (zelená střecha)

 Četnost dešťů     0,2 1/rok
 Koeficient propustnosti    1 x10-5 (odhad půdy - jílovito-hlinitá)
 
 Doporučený objem nádrže VDOP = 2,7 m3

 Denní potřeba vody Qm = 0,891 m3

 Celkový objem nádrže 3,6 m3

 Počet vsakovacích bloků Garantia 12ks

Třída energetické náročnosti budovy - A (viz energetický koncept budovy)

Teoretická roční potřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody - viz energetický koncept budovy

Nakládání s odpady

Likvidace komunálního odpadu při užívání dokončené stavby bude zabezpečeno v souladu s místním

systémem komunálního odpadového hospodářství. Popelnice o obsahu 2x 240l budou umístěny na
hranici pozemku a vyváženy pravidelně jednou týdně.

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Předpokládána lhůta výstavby bude přibližně rok, od nabytí právní moci SP. Objekt bude proveden

najednou bez etapizace.

j) Orientační náklady stavby
Přibližná cena stavby je 15 milionů Kč.

   

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Pozemek je svažitého typu orientovaný směrem k jihu, díky tomuto předpokladu poskytuje exkluzivní

panorama celé Prahy. Dům je proto vsazen do svahu, tak aby působil v souladu s krajinnou, a je umístěn

na severozápadě pozemku vedle jediné veřejné komunikace Pod Havránkou. Toto umístění poskytuje
blízký přístup k veřejné komunikaci (= krátké přípojky a příjezdová cesta), orientaci směrem na panorama

Prahy (jihovýchod až jihozápad).

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Návrh domu je postaven na požadavcích investora, který chtěl variabilní dům pro několik generací. Návrh
je odvozen od okolních vil, které se nacházejí na tomto svahu, proto je tvořen suterénem a dvěma
nadzemními podlažími a samotnou garáží. Styl domu je proto zvolen moderní s předsazenými terasami.

Předsazené terasy jsou hlavním prvkem toho objektu, jelikož tvoří linku, která obíhá celý dům. Těmito
předsazenými terasami se také brání letnímu přehřívání v interiéru. Kolem domu je navržena pochozí

vrstva, po které jde jednoduše celý dům obejít dokola.
Pro materiál rodinného domu byly vybrány vápenopískové cihly VPC, jako nejlepší řešení z hlediska

požadavků na únosnost a tepelně izolační schopnosti. Pro stropy byla zvolena železobetonová deska.

Barevné řešení bylo také zvoleno s ohledem na okolní zástavbu. Pro plné přehnuté strany byla vybrána

bílá fasádní barva. Vnitřní části přehnutých hran jsou pomalu odlehčeny směrem nahoru. V dolním

podlaží jsou modřínové palubky. O patro výše se střídají tenčí modřínové palubky s přirozenou barvou
dřeva a palubkami natřených na bílo. V nejvyšším podlaží je fasádní omítka šedá.

B.2.3  Dispoziční, technologické a provozní řešení
Jedná se o pasivní bytovou jednotku, která spotřebuje méně než 15 kWh/m2/rok. O vytápění v domě se

stará tepelné čerpadlo země-voda, které dodává potřebnou energii podlahovému topení a VZT se ZZT.
Vedlejší složka vytápění je krb na dřevo, který bude využíván dle potřeby majitele. Voda se ohřívá také
pomocí tepelného čerpadla, dohřev je vyřešen elektricky.
Vchod do domu je ze severozápadu a je umístěn výškově v prostřední části domu, na projektové nule. Po

vchodu do domu následuje prostorné zádveří se šatnou po pravé straně. Dále se otevírá z chodby velký

prostor obývacího pokoje, kde je vstup na terasu. Také v tomto prostoru se nachází vizuálně oddělný

kuchyňský kout. Tento prostor umožňuje nejlepší výhled na celou Prahu. Z obývacího pokoje se

dostaneme do ložnice, která má svoji koupelnu. U kuchyňského koutu je požadovaná spíž. Dále jsou
místnosti pro zájmy rodičů - pracovna pro matku a temná komora pro otce. Touto cestou se dostaneme
na chodbu, kde najdeme schodiště, kudy se dostaneme do druhého patra, kde je chodba, ze které se dá
vstoupit na terasu, koupelnu, hernu a také do pokojů dětí. Když sejdeme do nejnižšího podlaží je zde
zádveří, koupelna a pak garsoniéra pro hosty.
Garáž je umístěná mimo obytný objekt při vjezdu

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
Veškerá schodiště a terasy jsou opatřena zábradlím v minimální výšce 1100 mm. Stavba je navržena tak

aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolích staveb a aby
neohrožovala životní prostředí. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání
nedocházelo k úrazům. Údržba a revize elektrických a technických zařízení objektu bude prováděna v

předepsaných lhůtách oprávněnými osobami. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou
upraveny vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
Požadavky na výšku zábradlí dle ČSN 734301 v souladu s Pražskými stavebními předpisy.

B.2.6  Základní technický popis staveb

a) Stavební řešení
Jedná se o novostavbu rodinného domu o jednom podzemním podlaží a dvou nadzemních podlaží. Je
založena na betonových pasech tloušťky 500 mm. Hlavní svislou konstrukcí jsou obvodové stěny z
vápenopískových cihel (VPC) tloušťky 200 mm. Vnitřní nosná konstrukce je z Ytongu Statik tloušťky 200

mm. Nenosné příčky z příčkovek Ytong tloušťky 150 mm. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny

železobetonovými deskami pnutými v jednom i dvou směrech tloušťky 250 mm. Stavba je zastřešena
plochou střechou s extenzivní zelení.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Výkopy
Budou prováděny běžným způsobem s pomocí stavební mechanizace. Poslední vrstva zeminy bude

odkryta těsně před betonáží, aby nedošlo k namoknutí a tím k rozbřednutí základové spáry.

Základy
Objekt bude založen na betonových pasech tloušťky 500 mm.

Svislé nosné konstrukce
Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny vápenopískovými cihlami (VPC) a vnitřní nosné konstrukce jsou
tvořeny tvárnicemi Ytong Statik tloušťky 200 mm.

Příčky
Příčky jsou tvořeny nenosnými tvárnicemi Ytong tloušťky 150 mm.

Vodorovné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovou deskou tloušťky 200 mm.

Schodiště
Jednoramenné křivočaré schodiště je z monolitického železobetonu. Povrchovou úpravu stupnic tvoří

kaučuková podlaha.

Střecha:
Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová deska. Střecha je řešená jako zelená s extenzivní zelení.

Odvodnění je svedeno potrubím uvnitř objektu.

Skladba střechy
Vegetační rohož   25 mm
Substrát střešní extenzivní    60 mm
Filtrační vrstva - netkaná textilie 
Drenážní vrstva - nopová folie   20 mm
Separační vrstva - netkaná textilie
Hydroizolační vrstva - 3x asfaltový pás   12 mm
Tepelněizolační vrstva - EPS 250 mm
Parotěsnící a hydroizolační vrstva     4 mm
Nosná konstrukce - železobetonová deska 200 mm

Tepelná izolace
Na obvodové konstrukce, které nejsou ve styku s terénem, je použit šedý fasádní polystyren Isover

Greywall Plus (0,031 W/mK).  Na obvodové konstrukce přilehající k terénu je použit Synthos XPS Prime G30

IR (0,034 W/mK). Střešní izolace je z šedého polystyrenu Bachl EXTRAPOR 100 (0,031 W/mK). Pro plochou

střechu jsou použity spádové klíny Styrotrade styro EPS (0,037 W/mK).

Hydroizolace
Hydroizolace spodní stavby v kontaktu s terénem je tvořena dvojicí asfaltových pásů. Hydroizolaci

střešního pláště tvoří 3 asfaltové pásy.

Vzduchotěsnost
Dle ČSN EN 13829 se vzduchotěsnost obálky budovy se ve všech těchto normativních dokumentech
hodnotí pomocí intenzity výměny vzduchu při 50 Pa, n50.

Podlahy
Ve většině místností bude povrchem podlahy kaučuk na vrstvě betonové mazaniny, která pod sebou
skrývá Varionovu - systémovou desku s podlahovým topením. Ve skladu a v garáži bude použit

polyuretanový nátěr.

Výplně otvorů
Veškeré výplně otvorů jsou tvořeny systémem Sky-frame (hliníkové trojsklo) s hodnotou λ=0,78 W/mK.

Veškeré napojení výplní otvorů na stěny musí být opatřena izolací proti pronikání vzduchu. Vstupní dveře
jsou hliníkově tepelně izolační. Interiérové výplně otvorů jsou dřevěné obložkové.

Povrchové úpravy
Příčky z Ytongových tvárnic budou opatřeny hlazenou stěrkou bílé barvy. Nosné vápenopískové cihly

budou též opatřeny hlazenou stěrkou. V koupelnách je na stěnách betonová stěrka. Fasády jsou tvořeny

většinou provětrávanou mezerou a modřínovým obkladem. Další stěny jsou tvořeny fasádní bílou
omítkou tloušťky 10 mm.

Klempířské výrobky
Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm.

Zámečnické výrobky
Zámečnické výrobky budou natřeny základním nátěrem a finálním nátěrem, pro exteriérové prvky žárový
zinkový podklad (upřesní projektant s investorem).

c) Mechanická odolnost a stabilita
Není součástí bakalářské práce.

B.2.7  Základní popis technických a technologických zařízení

a) Technické řešení
Nově budou vytvořeny přípojky pro vodovod, elektro.

Vnitřní vodovod
Objekt je napojen na vodovod přípojkou v severozápadní části objektu k ulici Pod Havránkou. Napojení

na vodovodní řád je pomocí navrtávacího pasu. Přípojka končí vodoměrnou sestavou umístěnou v šachtě

v blízkosti okraje pozemku (viz koordinační situace).

Odhad bilance potřeby vody: Stanovení potřeby vody je provedeno v souladu s vyhláškou 120/2011 Sb.

Výpočty zmíněny v průvodní zprávě.

Zásobování teplou vodou
Ohřev teplé vody zajišťuje tepelné čerpadlo o výkonu 20kW. Dohřev teplé vody zajištěn elektrokotlem.
Čerpadlo typu země-voda získává energii ze zemních vrtů umístěných vedle budovy, kterou ukládá do
akumulačního zásobníku. Tepelné čerpadlo je umístěno v hospodářské místnosti v 1NP.

Vnitřní instalace splaškové kanalizace
Čištění kanalizačního potrubí bude prováděno z dvou revizních šachet umístěných mimo objekt.

Připojovací a odpadní potrubí, bude proveden z potrubí systému HT. Svodné potrubí ze systému KG. Po

uložení potrubí musí být provedena zkouška potrubí podle ČSN 736760. Kanalizace bude provedena v

souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 756760. Vnitřní splašková voda bude odvedena do domovní ČOV, kde se

přečistí a odvede do retenční nádrže.

Odhad množství splaškových vod je uveden v průvodní zprávě.

Dešťová kanalizace
Dešťová voda ze střech je sváděna pomocí vnitřního svodu do retenční nádrže. Zbytková voda z retenční

nádrže je odváděna přepadem do vsakovacích boxů na pozemku investora.

Elektroinstalace
Elektrické připojení bude rozvedeno po objektu dle projektu, který není součástí bakalářské práce. Bude
provedena nová přípojka NN na hranici pozemku, kde bude v elektro skříni umístěn elektroměr s hlavním

jističem. Rozvaděč bude umístěn v 1PP v zádveří.

Vytápění
Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla o výkonu 20kW s podlahovým vytápěním. Pomocný

dohřev bude pomocí elektrokotle a také pomocí VZT se ZZT. Rozvody podlahového topení budou vedeny
v systémové desce Varionova pro podlahové vytápění. V koupelně bude umístěno koupelnové žebříkové

otopné těleso.

Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou dle ČSN 736760 a ČSN 736701.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Tepelné čerpadlo země-voda
Vzduchotechnická jednotka pro 1PP, 1NP a 2NP s rekuperací tepla

Zásobník TUV

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Není součástí bakalářské práce.

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana

a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Pro výpočet tepelných ztrát objektů byla použita následovná kritéria:

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te -12,0 C

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m    8,1 C

Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m  20,0 C

Veškeré budované konstrukce byly navrženy tak, aby byly splněny doporučené hodnoty součinitele
prostupu tepla. Průměrný součinitel prostupu tepla obálky je Uem = 0,22 W/m2K. Dále v části energetický

koncept budovy.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Navrhuje se tepelné čerpadlo země-voda, který byl z hlediska aplikace pro daný dům vyhodnocen jako

nejefektivnější. Navrhnuta je také vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla.

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

a) Výčet odvětrávacích zařízení
Větrání objektu je zajištěno přirozeným větráním okny a nuceně pomocí rekuperační vzduchotechnické
jednotky. Odvětrávání hygienických zázemí a WC bude nuceně podtlakové pomocí ventilátoru.

b) Hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení dle §12 odst. 1,3 a přílohy č. 3, část
A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Stavba není umístěna v hlučném prostředí. Konstrukce mají akustické vlastnosti. Je zajištěno splnění

legislativy a ČSN.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) před pronikáním radonu z podloží

Ochrana zajištěna pomocí modifikovaných asfaltových pásů.

b) Ochrana před bludnými proudy
Není součástí bakalářské práce.

c) Ochrana před hlukem
Objekt je navržen v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací z vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů objektu. Nařízení vlády
bude splněno rovněž dodržením ustanovení a požadavků ČSN 730532 - Akustika

d) Protipovodňová opatření
Pozemek se nenachází v záplavovém území.

e) Ostatní před ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Není součástí bakalářské práce.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Pro objekt budou vytvořeny nové přípojky pro vodovodní přípojku, elektro a slaboproud v ulici Pod

Havránkou na severozápadu pozemku.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Není součástí bakalářské práce.

B.4. Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci. Pro rodinný dům není dle 368/2009 Sb. OTP BBUS
potřeba navrhovat bezbariérové řešení.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci Pod Havránkou na severozápadě pozemku.

c) Doprava v klidu

Parkování pro residenty je vyřešeno pomocí 2 garážových stání v samostatném objektu na pozemku

investora.

d) Pěší a cyklistické stezky
Není navrženo.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy
Kolem navrhovaného objektu se bude upravovat úroveň terénu. Řešení úpravy terénu je řešením
samostatné části projektu a není součástí bakalářské práce.

b) Použité vegetační prvky
Na pozemku bude vzrostlý trávník. Kolem ulice Nad Havránkou budou okrasné keře a dřeviny. Na
východní a jižní části pozemku budou ovocné stromy.

c) Biotechnická opatření
Nejsou navržena žádná biotechnická a technická opatření.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná se zejména
o:
- omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech -
pracovního volna a klidu
- ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami
- snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě
- odvoz a likvidaci odpadů ze stavby
Doklad o likvidaci odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. ke kolaudaci obdrží investor po provedení stavby.

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů,
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba je navržena s ohledem na své okolí. Na území stavby, ani v její těsné blízkosti, se nevyskytují

žádné chráněné rostliny a památné stromy.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Nemá vliv.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
podkladem
EAI není zpracována.

e) V případě záměrů spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Není součástí bakalářské práce.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů
Ochranní pásma se nenavrhují.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Jedná se o stavbu rodinného domu bez požadavků ve smyslu tohoto odstavce.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Při stavbě bude zajištěno připojení na veřejný vodovod a rozvod NN.

b) Odvodnění staveniště
Dešťové vody z ploch staveniště se budou z velké části vsakovat do terénu, nepředpokládá se jejich

odvádění.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude napojeno na přilehlou komunikaci. Bude zajištěno včasné a pravidelné čištěním vozovek.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací,

prašnosti apod.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Před zahájením stavby rodinného domu bude staveniště oploceno souvislým oplocením výšky
minimálně 1,8m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Dále
bude odstraněna náletová zeleň a proběhnou terénní úpravy.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště.
Dočasné zábory vzniknou na parcele číslo 1661/1 k. ú. Troja. Dočasné zábory budou co nejmenšího
rozsahu po dobu nezbytně nutnou k provedení přípojek a budou předem domluveny s příslušným

vlastníkem pozemku a správcem sítě.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Není součástí bakalářské práce.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho

prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných

surovin nebo na skládku k tomu určenou.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Všechna ornice, která byla sejmuta, bude opět použita na řešeném pozemku. Zemina z výkopů bude

použita na terénní úpravy pozemku.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Při výstavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí a také na ochranu stávajících dřevin.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve

stavebnictví a nařízení, zejména pak:

Zákony:
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č.
159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.
Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákoník práce

Nařízení vlády:
Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o
úrazu
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí,
7. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení
signálů

Vyhlášky:
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.
98/1982 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění vyhlášky č. 551/1990
Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Vyhláška MPSV č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru  -
Institut technické inspekce Praha
Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb.

ČSN:
ČSN 73 3050 - Zemní práce
ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem.
ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem
ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při
projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné
dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení,
zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.
Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:
U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci

musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v

provozuschopném stavu.
Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na
dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s

médiem.
Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je v případech nutnosti nezbytné

zajistit varovné osvětlení. Přes rýhy v místech provozu pro pěší musí být zřízeny lávky.

Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro

jednotlivá zařízení.
Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým
normám. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele
stavby.

Ochranná opatření:

Ochrana proti hluku a vibracím:
Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje stanovené

hodnoty. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivními
kryty (akustické zástěny apod.). Harmonogram prací bude sestaven tak, aby hlučné práce probíhaly v co

nejmenším časovém úseku provádění stavby.

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti:
Vozidla vyjíždějící ze staveniště na ulici musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a
komunikací (zemina, bet. směs). Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno.

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace:
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Do kanalizace může být
vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.

Pracoviště odpovídají vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb., vč. změny č. 207/1991, Sb., ve kterých jsou stanoveny
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních. Pracoviště budou rovněž
vybavena příslušnými bezpečnostními tabulkami s nápisy pro elektrická zařízení. Místa výskytu rizika,
umístění zařízení a pomůcek důležitých pro ochranu zdraví budou vyznačena bezpečnostními barvami a
bezpečnostními znaky ve smyslu ČSN ISO 3864 a požárními tabulkami v souladu s ČSN 01 8013.

Uzemnění zařízení vyhovuje ČSN 33 2000 a všem normám souvisejícím. Při obsluze a práci na elektrickém
zařízení musí obsluha respektovat ustanovení ČSN 33 2000 a ustanovení všech souvisejících ČSN.

Protipožární opatření:
Pro zabránění vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, musí se dodržovat dále uvedené zásady:
Aby bylo zabráněno vzniku požáru, musí se dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle

ČSN 33 20 00-5-523 a ČSN 33 20 00-4-43.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

m) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření
Dopravní připojení není součástí řešení bakalářské práce.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  - provádění stavby za provozu, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Pro tento druh stavby nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění staveb.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude provedena v jedné etapě.

B.9. Celkové vodohospodářské řešení

Splašková voda z objektu je přivedena do domovní ČOV, kde se přečistí voda a putuje do nádrže, kam je

přivedena i dešťová voda. Z této nádrže je možno zalévat přilehlé plochy pozemku. Při přebytečné vodě v

nádrži je přepadem tato voda odvedena do vsakovacích boxů.
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B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku
Pozemek se nachází v k. ú. Troja, číslo stavební parcely 346/1. Pozemek je svažitý směrem k jihu a

poskytuje výhled na Prahu. Severozápadní hranice sousední s veřejnou komunikací Pod Havránkou, která

zároveň tvoří jedinou příjezdovou cestu.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní.

Není součástí bakalářské práce.

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v

užívání stavby.
Není součástí bakalářské práce.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Není součástí bakalářské práce.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,
stavebně historický průzkum apod.)
Není součástí bakalářské práce.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Pozemek 346/1 spadá do ochranného pásma zvláště chráněných území (ve smyslu zákona č. 114/1992
Sb.)

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Není v záplavovém ani poddolovaném území.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území, stávající životní prostředí stavby, charakter,

umístění ani provozní náplň (residenční bydlení). Veškerý domovní odpad bude shromažďován v nádobě

tomu určené a následně vyvážen k likvidaci. Stavebník bude při celém provádění stavby dbát na

minimalizaci prašnosti, hlučnosti, snížení množství vibrací, zamezení nadměrnému znečištění ovzduší i
okolních komunikací, znečišťování povrchových i podzemích ploch, podzemní vody a respektování všech
hygienických předpisů a opatření na staveništi. Nutno dodržet Nařízení vlády 148/2006 Sb. Stavba bude
prováděna ve všední dny v denních hodinách. Skladování materiálu stavby bude situováno na pozemku

stavby.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Před výstavbou proběhne likvidace náletové zeleně se schválením příslušných orgánů.

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa

Bez požadavků.

l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)
Přístup k pozemku je z veřejné komunikace Pod Havránkou parc. č. 1661/1. Přibližně ve 3 metrech pod

začátkem vjezdu na pozemek bude provedeno napojení na vodovodní, elektro přípojku a slaboproud.
Vjezd na parcelu je zanechán stávající.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Nejsou podmiňující investice.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
Stavba se provádí na pozemku číslo 346/1. Na pozemku číslo 1661/1 bude proveden dočasný zábor por
přípojky a vjezd na pozemek.

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Nejsou navržena ochranná pásma.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení
nosných konstrukcí.
Objekt je navržen jako nová stavba.

b) Účel užívání stavby
Rodinný dům je navržen jako vícegenerační stavba. V současné době bude využívána čtyřčlennou

rodinou. V budoucnu je počítáno s rozšířením rodiny a pronájmem garsoniéry, která se nachází v

nejnižším podlaží.

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

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Stavba je navržena tak, že nevyžaduje výjimky. Na stavbu rodinného domu nejsou nároky podle vyhlášky
398/2009 OTP BBUS.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů.
Není součástí bakalářské práce.

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané
kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.
Zastavěná plocha    356 m2

Obestavěný prostor 1439 m3

Užitná plocha   377 m2 (včetně garsoniéry 61m2)
Funkční jednotky         1

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Bilance médií
Výpočet potřeby vody a produkce splaškových vod rodinného domu
 Rodinný dům - 6 osob 99l/os/den = 594 l/den

 
 Průměrná denní potřeba  Qp   =594 l/den

 Maximální denní potřeba Qm = 594 x 1,5 = 891 l/den
 Maximální hodinová potřeba Qh   = (891x2,3)/24 = 85,375 l/hod = 0,237 l/s
 Roční potřeba Qr  = 213,84 m3/rok

Výpočet objemu vsakovacího prostoru
 Odvodňovaná plocha  326,0 m2

 Odtokový koeficient     0,3 (zelená střecha)

 Četnost dešťů     0,2 1/rok
 Koeficient propustnosti    1 x10-5 (odhad půdy - jílovito-hlinitá)
 
 Doporučený objem nádrže VDOP = 2,7 m3

 Denní potřeba vody Qm = 0,891 m3

 Celkový objem nádrže 3,6 m3

 Počet vsakovacích bloků Garantia 12ks

Třída energetické náročnosti budovy - A (viz energetický koncept budovy)

Teoretická roční potřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody - viz energetický koncept budovy

Nakládání s odpady

Likvidace komunálního odpadu při užívání dokončené stavby bude zabezpečeno v souladu s místním

systémem komunálního odpadového hospodářství. Popelnice o obsahu 2x 240l budou umístěny na
hranici pozemku a vyváženy pravidelně jednou týdně.

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Předpokládána lhůta výstavby bude přibližně rok, od nabytí právní moci SP. Objekt bude proveden

najednou bez etapizace.

j) Orientační náklady stavby
Přibližná cena stavby je 15 milionů Kč.

   

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Pozemek je svažitého typu orientovaný směrem k jihu, díky tomuto předpokladu poskytuje exkluzivní

panorama celé Prahy. Dům je proto vsazen do svahu, tak aby působil v souladu s krajinnou, a je umístěn

na severozápadě pozemku vedle jediné veřejné komunikace Pod Havránkou. Toto umístění poskytuje
blízký přístup k veřejné komunikaci (= krátké přípojky a příjezdová cesta), orientaci směrem na panorama

Prahy (jihovýchod až jihozápad).

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Návrh domu je postaven na požadavcích investora, který chtěl variabilní dům pro několik generací. Návrh
je odvozen od okolních vil, které se nacházejí na tomto svahu, proto je tvořen suterénem a dvěma
nadzemními podlažími a samotnou garáží. Styl domu je proto zvolen moderní s předsazenými terasami.

Předsazené terasy jsou hlavním prvkem toho objektu, jelikož tvoří linku, která obíhá celý dům. Těmito
předsazenými terasami se také brání letnímu přehřívání v interiéru. Kolem domu je navržena pochozí

vrstva, po které jde jednoduše celý dům obejít dokola.
Pro materiál rodinného domu byly vybrány vápenopískové cihly VPC, jako nejlepší řešení z hlediska

požadavků na únosnost a tepelně izolační schopnosti. Pro stropy byla zvolena železobetonová deska.

Barevné řešení bylo také zvoleno s ohledem na okolní zástavbu. Pro plné přehnuté strany byla vybrána

bílá fasádní barva. Vnitřní části přehnutých hran jsou pomalu odlehčeny směrem nahoru. V dolním

podlaží jsou modřínové palubky. O patro výše se střídají tenčí modřínové palubky s přirozenou barvou
dřeva a palubkami natřených na bílo. V nejvyšším podlaží je fasádní omítka šedá.

B.2.3  Dispoziční, technologické a provozní řešení
Jedná se o pasivní bytovou jednotku, která spotřebuje méně než 15 kWh/m2/rok. O vytápění v domě se

stará tepelné čerpadlo země-voda, které dodává potřebnou energii podlahovému topení a VZT se ZZT.
Vedlejší složka vytápění je krb na dřevo, který bude využíván dle potřeby majitele. Voda se ohřívá také
pomocí tepelného čerpadla, dohřev je vyřešen elektricky.
Vchod do domu je ze severozápadu a je umístěn výškově v prostřední části domu, na projektové nule. Po

vchodu do domu následuje prostorné zádveří se šatnou po pravé straně. Dále se otevírá z chodby velký

prostor obývacího pokoje, kde je vstup na terasu. Také v tomto prostoru se nachází vizuálně oddělný

kuchyňský kout. Tento prostor umožňuje nejlepší výhled na celou Prahu. Z obývacího pokoje se

dostaneme do ložnice, která má svoji koupelnu. U kuchyňského koutu je požadovaná spíž. Dále jsou
místnosti pro zájmy rodičů - pracovna pro matku a temná komora pro otce. Touto cestou se dostaneme
na chodbu, kde najdeme schodiště, kudy se dostaneme do druhého patra, kde je chodba, ze které se dá
vstoupit na terasu, koupelnu, hernu a také do pokojů dětí. Když sejdeme do nejnižšího podlaží je zde
zádveří, koupelna a pak garsoniéra pro hosty.
Garáž je umístěná mimo obytný objekt při vjezdu

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
Veškerá schodiště a terasy jsou opatřena zábradlím v minimální výšce 1100 mm. Stavba je navržena tak

aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolích staveb a aby
neohrožovala životní prostředí. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání
nedocházelo k úrazům. Údržba a revize elektrických a technických zařízení objektu bude prováděna v

předepsaných lhůtách oprávněnými osobami. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou
upraveny vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
Požadavky na výšku zábradlí dle ČSN 734301 v souladu s Pražskými stavebními předpisy.

B.2.6  Základní technický popis staveb

a) Stavební řešení
Jedná se o novostavbu rodinného domu o jednom podzemním podlaží a dvou nadzemních podlaží. Je
založena na betonových pasech tloušťky 500 mm. Hlavní svislou konstrukcí jsou obvodové stěny z
vápenopískových cihel (VPC) tloušťky 200 mm. Vnitřní nosná konstrukce je z Ytongu Statik tloušťky 200

mm. Nenosné příčky z příčkovek Ytong tloušťky 150 mm. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny

železobetonovými deskami pnutými v jednom i dvou směrech tloušťky 250 mm. Stavba je zastřešena
plochou střechou s extenzivní zelení.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Výkopy
Budou prováděny běžným způsobem s pomocí stavební mechanizace. Poslední vrstva zeminy bude

odkryta těsně před betonáží, aby nedošlo k namoknutí a tím k rozbřednutí základové spáry.

Základy
Objekt bude založen na betonových pasech tloušťky 500 mm.

Svislé nosné konstrukce
Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny vápenopískovými cihlami (VPC) a vnitřní nosné konstrukce jsou
tvořeny tvárnicemi Ytong Statik tloušťky 200 mm.

Příčky
Příčky jsou tvořeny nenosnými tvárnicemi Ytong tloušťky 150 mm.

Vodorovné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovou deskou tloušťky 200 mm.

Schodiště
Jednoramenné křivočaré schodiště je z monolitického železobetonu. Povrchovou úpravu stupnic tvoří

kaučuková podlaha.

Střecha:
Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová deska. Střecha je řešená jako zelená s extenzivní zelení.

Odvodnění je svedeno potrubím uvnitř objektu.

Skladba střechy
Vegetační rohož   25 mm
Substrát střešní extenzivní    60 mm
Filtrační vrstva - netkaná textilie 
Drenážní vrstva - nopová folie   20 mm
Separační vrstva - netkaná textilie
Hydroizolační vrstva - 3x asfaltový pás   12 mm
Tepelněizolační vrstva - EPS 250 mm
Parotěsnící a hydroizolační vrstva     4 mm
Nosná konstrukce - železobetonová deska 200 mm

Tepelná izolace
Na obvodové konstrukce, které nejsou ve styku s terénem, je použit šedý fasádní polystyren Isover

Greywall Plus (0,031 W/mK).  Na obvodové konstrukce přilehající k terénu je použit Synthos XPS Prime G30

IR (0,034 W/mK). Střešní izolace je z šedého polystyrenu Bachl EXTRAPOR 100 (0,031 W/mK). Pro plochou

střechu jsou použity spádové klíny Styrotrade styro EPS (0,037 W/mK).

Hydroizolace
Hydroizolace spodní stavby v kontaktu s terénem je tvořena dvojicí asfaltových pásů. Hydroizolaci

střešního pláště tvoří 3 asfaltové pásy.

Vzduchotěsnost
Dle ČSN EN 13829 se vzduchotěsnost obálky budovy se ve všech těchto normativních dokumentech
hodnotí pomocí intenzity výměny vzduchu při 50 Pa, n50.

Podlahy
Ve většině místností bude povrchem podlahy kaučuk na vrstvě betonové mazaniny, která pod sebou
skrývá Varionovu - systémovou desku s podlahovým topením. Ve skladu a v garáži bude použit

polyuretanový nátěr.

Výplně otvorů
Veškeré výplně otvorů jsou tvořeny systémem Sky-frame (hliníkové trojsklo) s hodnotou λ=0,78 W/mK.

Veškeré napojení výplní otvorů na stěny musí být opatřena izolací proti pronikání vzduchu. Vstupní dveře
jsou hliníkově tepelně izolační. Interiérové výplně otvorů jsou dřevěné obložkové.

Povrchové úpravy
Příčky z Ytongových tvárnic budou opatřeny hlazenou stěrkou bílé barvy. Nosné vápenopískové cihly

budou též opatřeny hlazenou stěrkou. V koupelnách je na stěnách betonová stěrka. Fasády jsou tvořeny

většinou provětrávanou mezerou a modřínovým obkladem. Další stěny jsou tvořeny fasádní bílou
omítkou tloušťky 10 mm.

Klempířské výrobky
Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm.

Zámečnické výrobky
Zámečnické výrobky budou natřeny základním nátěrem a finálním nátěrem, pro exteriérové prvky žárový
zinkový podklad (upřesní projektant s investorem).

c) Mechanická odolnost a stabilita
Není součástí bakalářské práce.

B.2.7  Základní popis technických a technologických zařízení

a) Technické řešení
Nově budou vytvořeny přípojky pro vodovod, elektro.

Vnitřní vodovod
Objekt je napojen na vodovod přípojkou v severozápadní části objektu k ulici Pod Havránkou. Napojení

na vodovodní řád je pomocí navrtávacího pasu. Přípojka končí vodoměrnou sestavou umístěnou v šachtě

v blízkosti okraje pozemku (viz koordinační situace).

Odhad bilance potřeby vody: Stanovení potřeby vody je provedeno v souladu s vyhláškou 120/2011 Sb.

Výpočty zmíněny v průvodní zprávě.

Zásobování teplou vodou
Ohřev teplé vody zajišťuje tepelné čerpadlo o výkonu 20kW. Dohřev teplé vody zajištěn elektrokotlem.
Čerpadlo typu země-voda získává energii ze zemních vrtů umístěných vedle budovy, kterou ukládá do
akumulačního zásobníku. Tepelné čerpadlo je umístěno v hospodářské místnosti v 1NP.

Vnitřní instalace splaškové kanalizace
Čištění kanalizačního potrubí bude prováděno z dvou revizních šachet umístěných mimo objekt.

Připojovací a odpadní potrubí, bude proveden z potrubí systému HT. Svodné potrubí ze systému KG. Po

uložení potrubí musí být provedena zkouška potrubí podle ČSN 736760. Kanalizace bude provedena v

souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 756760. Vnitřní splašková voda bude odvedena do domovní ČOV, kde se

přečistí a odvede do retenční nádrže.

Odhad množství splaškových vod je uveden v průvodní zprávě.

Dešťová kanalizace
Dešťová voda ze střech je sváděna pomocí vnitřního svodu do retenční nádrže. Zbytková voda z retenční

nádrže je odváděna přepadem do vsakovacích boxů na pozemku investora.

Elektroinstalace
Elektrické připojení bude rozvedeno po objektu dle projektu, který není součástí bakalářské práce. Bude
provedena nová přípojka NN na hranici pozemku, kde bude v elektro skříni umístěn elektroměr s hlavním

jističem. Rozvaděč bude umístěn v 1PP v zádveří.

Vytápění
Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla o výkonu 20kW s podlahovým vytápěním. Pomocný

dohřev bude pomocí elektrokotle a také pomocí VZT se ZZT. Rozvody podlahového topení budou vedeny
v systémové desce Varionova pro podlahové vytápění. V koupelně bude umístěno koupelnové žebříkové

otopné těleso.

Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou dle ČSN 736760 a ČSN 736701.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Tepelné čerpadlo země-voda
Vzduchotechnická jednotka pro 1PP, 1NP a 2NP s rekuperací tepla

Zásobník TUV

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Není součástí bakalářské práce.

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana

a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Pro výpočet tepelných ztrát objektů byla použita následovná kritéria:

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te -12,0 C

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m    8,1 C

Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m  20,0 C

Veškeré budované konstrukce byly navrženy tak, aby byly splněny doporučené hodnoty součinitele
prostupu tepla. Průměrný součinitel prostupu tepla obálky je Uem = 0,22 W/m2K. Dále v části energetický

koncept budovy.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Navrhuje se tepelné čerpadlo země-voda, který byl z hlediska aplikace pro daný dům vyhodnocen jako

nejefektivnější. Navrhnuta je také vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla.

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

a) Výčet odvětrávacích zařízení
Větrání objektu je zajištěno přirozeným větráním okny a nuceně pomocí rekuperační vzduchotechnické
jednotky. Odvětrávání hygienických zázemí a WC bude nuceně podtlakové pomocí ventilátoru.

b) Hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení dle §12 odst. 1,3 a přílohy č. 3, část
A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Stavba není umístěna v hlučném prostředí. Konstrukce mají akustické vlastnosti. Je zajištěno splnění

legislativy a ČSN.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) před pronikáním radonu z podloží

Ochrana zajištěna pomocí modifikovaných asfaltových pásů.

b) Ochrana před bludnými proudy
Není součástí bakalářské práce.

c) Ochrana před hlukem
Objekt je navržen v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací z vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů objektu. Nařízení vlády
bude splněno rovněž dodržením ustanovení a požadavků ČSN 730532 - Akustika

d) Protipovodňová opatření
Pozemek se nenachází v záplavovém území.

e) Ostatní před ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Není součástí bakalářské práce.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Pro objekt budou vytvořeny nové přípojky pro vodovodní přípojku, elektro a slaboproud v ulici Pod

Havránkou na severozápadu pozemku.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Není součástí bakalářské práce.

B.4. Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci. Pro rodinný dům není dle 368/2009 Sb. OTP BBUS
potřeba navrhovat bezbariérové řešení.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Pozemek je dopravně napojen na přilehlou komunikaci Pod Havránkou na severozápadě pozemku.

c) Doprava v klidu

Parkování pro residenty je vyřešeno pomocí 2 garážových stání v samostatném objektu na pozemku

investora.

d) Pěší a cyklistické stezky
Není navrženo.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy
Kolem navrhovaného objektu se bude upravovat úroveň terénu. Řešení úpravy terénu je řešením
samostatné části projektu a není součástí bakalářské práce.

b) Použité vegetační prvky
Na pozemku bude vzrostlý trávník. Kolem ulice Nad Havránkou budou okrasné keře a dřeviny. Na
východní a jižní části pozemku budou ovocné stromy.

c) Biotechnická opatření
Nejsou navržena žádná biotechnická a technická opatření.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná se zejména
o:
- omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech -
pracovního volna a klidu
- ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami
- snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě
- odvoz a likvidaci odpadů ze stavby
Doklad o likvidaci odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. ke kolaudaci obdrží investor po provedení stavby.

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů,
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba je navržena s ohledem na své okolí. Na území stavby, ani v její těsné blízkosti, se nevyskytují

žádné chráněné rostliny a památné stromy.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Nemá vliv.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
podkladem
EAI není zpracována.

e) V případě záměrů spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Není součástí bakalářské práce.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů
Ochranní pásma se nenavrhují.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Jedná se o stavbu rodinného domu bez požadavků ve smyslu tohoto odstavce.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Při stavbě bude zajištěno připojení na veřejný vodovod a rozvod NN.

b) Odvodnění staveniště
Dešťové vody z ploch staveniště se budou z velké části vsakovat do terénu, nepředpokládá se jejich

odvádění.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude napojeno na přilehlou komunikaci. Bude zajištěno včasné a pravidelné čištěním vozovek.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací,

prašnosti apod.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Před zahájením stavby rodinného domu bude staveniště oploceno souvislým oplocením výšky
minimálně 1,8m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Dále
bude odstraněna náletová zeleň a proběhnou terénní úpravy.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště.
Dočasné zábory vzniknou na parcele číslo 1661/1 k. ú. Troja. Dočasné zábory budou co nejmenšího
rozsahu po dobu nezbytně nutnou k provedení přípojek a budou předem domluveny s příslušným

vlastníkem pozemku a správcem sítě.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Není součástí bakalářské práce.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho

prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných

surovin nebo na skládku k tomu určenou.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Všechna ornice, která byla sejmuta, bude opět použita na řešeném pozemku. Zemina z výkopů bude

použita na terénní úpravy pozemku.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Při výstavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí a také na ochranu stávajících dřevin.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve

stavebnictví a nařízení, zejména pak:

Zákony:
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č.
159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.
Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákoník práce

Nařízení vlády:
Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o
úrazu
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí,
7. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení
signálů

Vyhlášky:
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.
98/1982 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění vyhlášky č. 551/1990
Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Vyhláška MPSV č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru  -
Institut technické inspekce Praha
Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb.

ČSN:
ČSN 73 3050 - Zemní práce
ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem.
ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem
ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při
projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné
dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení,
zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.
Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:
U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci

musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v

provozuschopném stavu.
Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na
dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s

médiem.
Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je v případech nutnosti nezbytné

zajistit varovné osvětlení. Přes rýhy v místech provozu pro pěší musí být zřízeny lávky.

Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro

jednotlivá zařízení.
Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým
normám. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele
stavby.

Ochranná opatření:

Ochrana proti hluku a vibracím:
Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje stanovené

hodnoty. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivními
kryty (akustické zástěny apod.). Harmonogram prací bude sestaven tak, aby hlučné práce probíhaly v co

nejmenším časovém úseku provádění stavby.

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti:
Vozidla vyjíždějící ze staveniště na ulici musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a
komunikací (zemina, bet. směs). Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno.

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace:
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Do kanalizace může být
vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.

Pracoviště odpovídají vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb., vč. změny č. 207/1991, Sb., ve kterých jsou stanoveny
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních. Pracoviště budou rovněž
vybavena příslušnými bezpečnostními tabulkami s nápisy pro elektrická zařízení. Místa výskytu rizika,
umístění zařízení a pomůcek důležitých pro ochranu zdraví budou vyznačena bezpečnostními barvami a
bezpečnostními znaky ve smyslu ČSN ISO 3864 a požárními tabulkami v souladu s ČSN 01 8013.

Uzemnění zařízení vyhovuje ČSN 33 2000 a všem normám souvisejícím. Při obsluze a práci na elektrickém
zařízení musí obsluha respektovat ustanovení ČSN 33 2000 a ustanovení všech souvisejících ČSN.

Protipožární opatření:
Pro zabránění vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, musí se dodržovat dále uvedené zásady:
Aby bylo zabráněno vzniku požáru, musí se dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle

ČSN 33 20 00-5-523 a ČSN 33 20 00-4-43.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům vyhlášky 398/2009 OTP BBUS.

m) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření
Dopravní připojení není součástí řešení bakalářské práce.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  - provádění stavby za provozu, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Pro tento druh stavby nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění staveb.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude provedena v jedné etapě.

B.9. Celkové vodohospodářské řešení

Splašková voda z objektu je přivedena do domovní ČOV, kde se přečistí voda a putuje do nádrže, kam je

přivedena i dešťová voda. Z této nádrže je možno zalévat přilehlé plochy pozemku. Při přebytečné vodě v

nádrži je přepadem tato voda odvedena do vsakovacích boxů.

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA38
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B
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Č.

1.01
1.02
1.03
1.05
1.06
1.07

1.08

1.09
1.10
1.11
1.12

1.13

1.14
1.15

Název místnosti

ZÁDVEŘÍ
ŠATNA
CHODBA
OBÝVACÍ POKOJ
LOŽNICE
ŠATNA

KOUPELNA RODIČE

KUCHYŇ
SPÍŽ
PRACOVNA
TEMNÁ KOMORA

WC

HOSPODÁŘSKÁ MÍSTNOST
SKLAD

Plocha
(m2)

13,0
5,0

16,2
46,4
15,2
5,1

11,0

13,6
4,2

10,1
8,4

2,3

12,5
5,1

168,1 m2

Nášlapná vrstva

Polyuretanová podlaha
Polyuretanová podlaha

Kaučuková podlaha
Kaučuková podlaha
Kaučuková podlaha
Kaučuková podlaha

Kaučuková podlaha s
protiskluzem

Kaučuková podlaha
Kaučuková podlaha
Kaučuková podlaha
Kaučuková podlaha

Kaučuková podlaha s
protiskluzem

Kaučuková podlaha
Keramická dlažba

Stěny

Barva bílá
Barva bílá
Barva bílá
Barva bílá
Barva bílá
Barva bílá

Keramický obklad

Barva bílá
Barva bílá
Barva bílá
Barva bílá

Keramický obklad

Barva bílá
Barva bílá

Strop

Barva bílá
Barva bílá
Barva bílá
Barva bílá
Barva bílá
Barva bílá

Barva bílá

Barva bílá
Barva bílá
Barva bílá
Barva bílá

Barva bílá

Barva bílá
Barva bílá
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TABULKA MÍSTNOSTÍ

ZELENÁ STŘECHA

S

PŮDORYS 1NP
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VÁPENNOPÍSKOVÉ CIHLY (VPC) SENDWIX 14DF-LD,
 tl. 200 mm, na lepidlo PROFIMIX ZM 921

Šedý fasádní polystyren Isover Greywall Plus
(Λ=0,031 W/mK), tl. 230 mm - EPS

YTONG tvárnice pro nenosné příčky,
tl. 150 mm, tenkovrstvá zdicí malta

YTONG tvárnice pro vnitřní nosné zdivo, tl.
200 mm, tenkovrstvá zdicí malta
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200 MM NOSNÁ KONSTRUKCE - VÁPENNOPÍSKOVÉ CIHLY (VPC)
230 MM TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA - EPS
  40 MM PROVĚTRÁVANÁ MEZERA
  40 MM KONTRALATĚ
  40 MM OBLOŽENÍ - PROFILY 40X60

S01

200 MM NOSNÁ KONSTRUKCE - VÁPENNOPÍSKOVÉ CIHLY (VPC)
230 MM TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA - EPS
100 MM PROVĚTRÁVANÁ MEZERA
  40 MM KONTRALATĚ
  40 MM OBLOŽENÍ - PROFILY 40X60

S02

200 MM NOSNÁ KONSTRUKCE - VÁPENNOPÍSKOVÉ CIHLY (VPC)
230 MM TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA - EPS
  10 MM FASÁDNÍ OMÍTKA

S03

200 MM NOSNÁ KONSTRUKCE - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
    4 MM HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS
230 MM TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA - XPS
  20 MM NOPOVÁ FOLIE

S04

230 MM TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA - EPS
200 MM NOSNÁ KONSTRUKCE - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
230 MM TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA - EPS

S05

    2 MM KAUČUKOVÁ PODLAHA
  55 MM ROZNÁŠECÍ VRSTVA - CEMENTOVÁ MAZANINA
  53 MM SYSTÉMOVÁ DESKA VARIONOVA + PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
  40 MM KROČEJOVÁ A TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA
200 MM TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA - EPS
    4 MM HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS
150 MM NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
 SEPARAČNÍ VRSTVA - GEOTEXTILIE
  50 MM ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP
 ROSTLÝ TERÉN

S06

    2 MM KAUČUKOVÁ PODLAHA
  55 MM ROZNÁŠECÍ VRSTVA - CEMENTOVÁ MAZANINA
  53 MM SYSTÉMOVÁ DESKA VARIONOVA + PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
  40 MM KROČEJOVÁ A TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA
200 MM TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA - EPS
250 MM NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
200 MM PODHLED - SDK

S07

  25 MM VEGETAČNÍ ROHOŽ
  60 MM SUBSTRÁT STŘEŠNÍ EXTENZIVNÍ
 FILTRAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ TEXTILIE
  20 MM DRENÁŽNÍ VRSTVA - NOPOVÁ FOLIE
 SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ TEXTILIE
  12 MM HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - 3X ASFALTOVÝ PÁS
250 MM TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA - EPS
 POLYURETANOVÉ LEPIDLO
  20 MM SPÁDOVÁ VRSTVA - EPS
    4 MM PAROTĚSNÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
250 MM NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
200 MM PODHLED - SDK

S08

  25 MM  VEGETAČNÍ ROHOŽ
  60 MM SUBSTRÁT STŘEŠNÍ EXTENZIVNÍ
  20 MM NOPOVÁ FOLIE
    4 MM HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
  50 MM SPÁDOVÁ VRSTVA
250 MM NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA

S09

 POLYURETANOVÝ NÁTĚR
100 MM ROZNÁŠECÍ VRSTVA - BETONOVÁ MAZANINA
    4 MM HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS
150 MM NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
 SEPARAČNÍ VRSTVA - GEOTEXTILIE
  50 MM ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP
 ROSTLÝ TERÉN

S10

  20 MM DŘEVĚNNÉ PALUBKY - TERMOBOROVICE
  16 MM HLÍNKOVÁ KONSTRUKCE
  55 MM VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ OTOČNÁ HLAVA
  12 MM HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - 3X ASFALTOVÝ PÁS
230 MM TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA - EPS
 POLYURETANOVÉ LEPIDLO
  20 MM SPÁDOVÁ VRSTVA - EPS
250 MM NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
200 MM PODHLED - SDK

S11

  25 MM VEGETAČNÍ ROHOŽ
  60 MM SUBSTRÁT STŘEŠNÍ EXTENZIVNÍ
 FILTRAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ TEXTILIE
  20 MM DRENÁŽNÍ VRSTVA - NOPOVÁ FOLIE
 SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ TEXTILIE
  12 MM HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - 3X ASFALTOVÝ PÁS
240 MM TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA - EPS
  20 MM SPÁDOVÁ VRSTVA - EPS
 POLYURETANOVÉ LEPIDLO
250 MM NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
200 MM TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA - EPS
  10 MM FASÁDNÍ OMÍTKA

S12 LEGENDA MATERIÁLŮ
VÁPENNOPÍSKOVÉ CIHLY (VPC) SENDWIX 14DF-LD,
 tl. 200 mm, na lepidlo PROFIMIX ZM 921

Šedý fasádní polystyren Isover Greywall Plus
(Λ=0,031 W/mK), tl. 230 mm - EPS

NASYPANÁ ZEMINA

YTONG tvárnice pro nenosné příčky,
tl. 150 mm, tenkovrstvá zdicí malta

BETON PROSTÝ C25/30

Synthos XPS Prime G30 IR, tl. 230 mm, (Λ=0,034 W/mK)

ROSTLÝ TERÉN

ŠTĚRKOPÍSEK, snižující se frakce

HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS

ŘEZ A-A
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VS
G

VS
G

-3,200

±0,000

-0,590

+0,320

+0,160

+2,610

+5,810

-4,200

BETONOVÝ OBRUBNÍK NA PRYŽOVÉ PODLOŽCE

PODKLAD PRO KOTVENÍ OSB TL. 25 MM
L-PROFIL (KOMPOZIT) ā 800 MM

KOMPRIMAČNÍ PÁSKA

KONZOLA-VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA TL. 15 MM

PODKLAD PRO NALEPENÍ FASÁDNÍHO EPS TL. 15 MM

T-PROFIL (KOMPOZIT) TL. 15 MM

FASÁDNÍ EPS TL. 200 MM

FASÁDNÍ EPS TL. 230 MM

FASÁDNÍ OMÍTKA TL. 10 MM

NABETONÁVKA

OKRAJOVÝ PÁSEK

DŘEVĚNÝ SBÍJENÝ SCHOD

ŠROUB M10

SYSTÉM BALARDOŠROUB M10

OCELOVÝ ÚHELNÍK TL. 12 MM

FASÁDNÍ EPS TL. 90 MM

NABETONÁVKA

FASÁDNÍ EPS TL. 90 MM

OCELOVÝ ÚHELNÍK TL. 12 MM

SYSTÉM BALARDO

PÓROBETON, P6, Λ = 0,21 W/MK

  25 MM VEGETAČNÍ ROHOŽ
  60 MM SUBSTRÁT STŘEŠNÍ EXTENZIVNÍ
 FILTRAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ TEXTILIE
  20 MM DRENÁŽNÍ VRSTVA - NOPOVÁ FOLIE
 SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ TEXTILIE
  12 MM HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - 3x ASFALTOVÝ PÁS
250 MM TEPELNÉIZOLAČNÍ VRSTVA - EPS
 POLYURETANOVÉ LEPIDLO
  20 MM SPÁDOVÁ VRSTVA - EPS
    4 MM PAROTĚSNÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
250 MM NOSNÁ KCE - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
200 MM PODHLED - SDK

    2 MM KAUČUKOVÁ PODLAHA
  55 MM ROZNÁŠECÍ VRSTVA - CEMENTOVÁ MAZANINA
  53 MM SYSTÉMOVÁ DESKA VARIONOVA
  40 MM KROČEJOVÁ A TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA
250 MM NOSNÁ KCE - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
200 MM PODHLED - SDK

  20 MM DŘEVĚNNÉ PALUBKY - TERMOBOROVICE
  16 MM HLINÍKOVÁ KCE
  55 MM VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ OTOČNÁ PATKA
    4 MM HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS
  20 MM SPÁDOVÁ VRSTVA - EPS
300 MM TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA - EPS
 POLYURETANOVÉ LEPIDLO
250 MM NOSNÁ KCE - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
200 MM TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA - EPS
  10 MM FASÁDNÍ OMÍTKA

    2 MM KAUČUKOVÁ PODLAHA
  55 MM ROZNÁŠECÍ VRSTVA - CEMENTOVÁ MAZANINA
  53 MM SYSTÉMOVÁ DESKA VARIONOVA
  40 MM KROČEJOVÁ A TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA
250 MM NOSNÁ KCE - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
200 MM PODHLED - SDK

  20 MM DŘEVĚNNÉ PALUBKY - TERMOBOROVICE
  16 MM HLINÍKOVÁ KCE
  55 MM VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ OTOČNÁ PATKA
    4 MM HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS
  20 MM SPÁDOVÁ VRSTVA - EPS
300 MM TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA - EPS
 POLYURETANOVÉ LEPIDLO
250 MM NOSNÁ KCE - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
200 MM TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA - EPS
  10 MM FASÁDNÍ OMÍTKA

    2 MM KAUČUKOVÁ PODLAHA
  55 MM ROZNÁŠECÍ VRSTVA - CEMENTOVÁ MAZANINA
  53 MM SYSTÉMOVÁ DESKA VARIONOVA
  40 MM KROČEJOVÁ A TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA
200 MM TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA - EPS
    4 MM HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS
150 MM NOSNÁ KCE - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
 SEPARAČNÍ VRSTVA - GEOTEXTILIE
  50 MM ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP
 ROSTLÝ TERÉN

  20 MM DŘEVĚNNÁ PALUBKA - TERMOBOROVICE
  16 MM HLINÍKOVÁ KCE
 NASYPANÁ ZEMINA

VZT

VZT

VZT

BETONOVÝ OBRUBNÍK NA PRYŽOVÉ PODLOŽCE

PODKLAD PRO KOTVENÍ OSB TL. 25 MM
L-PROFIL (KOMPOZIT) ā 800 MM

KOMPRIMAČNÍ PÁSKA

KONZOLA-VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA TL. 15 MM

PODKLAD PRO NALEPENÍ FASÁDNÍHO EPS TL. 15 MM

T-PROFIL (KOMPOZIT) TL. 15 MM

FASÁDNÍ EPS TL. 200 MM

FASÁDNÍ EPS TL. 230 MM

FASÁDNÍ OMÍTKA TL. 10 MM

NABETONÁVKA

OKRAJOVÝ PÁSEK

DŘEVĚNÝ SBÍJENÝ SCHOD

ŠROUB M10

SYSTÉM BALARDOŠROUB M10

OCELOVÝ ÚHELNÍK TL. 12 MM

FASÁDNÍ EPS TL. 90 MM

NABETONÁVKA

FASÁDNÍ EPS TL. 90 MM

OCELOVÝ ÚHELNÍK TL. 12 MM

SYSTÉM BALARDO

PÓROBETON, P6, Λ = 0,21 W/MK

OBOR:
Architektura a stavitelství

ROČNÍK:
čtvrtý

ÚLOHA:

RODINNÝ DŮM V TROJI
VÝKRES:

KATEDRA:
K129

VEDOUCÍ:
Ing. arch. Vojtěch Taraba

VYPRACOVAL:

Lukáš Světlík

Měřítko:
Č. výkresu:
Formát:
Datum: 5/2019

0,000 = 254,00 m.n.m

STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 43STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÝ DETAIL

1:20

43
4x A4



GSPublisherVersion 0.4.100.100

ENERGETICKÝ KONCEPT BUDOVY
Tato Šablona ukazuje:
-  rozsah části Energetický koncept - členění na jednotlivé dílčí části (1 až 9)
-  předepsanou formu zpracování jednotlivých dílčích částí (tabulky k vyplnění)
-  doporučený poměr mezi velikostí (rozsahem) jednotlivých dílčích částí
-  možné uspořádání jednotlivých dílčích částí na vymezeném prostoru (2 listy A3)

-  Energetický koncept musí obsahovat všechny dílčí části uvedené v této Šabloně
-  dodržte předepsanou formu zpracování jednotlivých dílčích částí (tabulky k
vyplnění)
-  rozsah tabulek můžete podle potřeby změnit (např. počet řádků v tabulce pro

výpočet průměrného součinitele prostupu tepla)
-  vzájemný poměr mezi velikostí (rozsahem) jendotlivých dílčích částí podle této

Šablony by měl být zachován
-  uspořádání dílčích částí energetického konceptu (layout stránky) můžete zvolit

odlišně od této Šablony - v závilosti na potřebách svého projektu
-  podrobnější informace ke zpracování Energetického konceptu najdete v

Pokynech pro zpracování energetického konceptu

ZPRACOVATELÉ: Prof. Ing. JAN TYWONIAK, CSc. (K124)
Ing. JIŘÍ NOVÁK, Ph.D. (K124)
Ing. Arch. JOSEF SMOLA (K129)

KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. JIŘÍ NOVÁK, Ph.D.
jiri.novak.4@fsv.cvut.cz

DATUM: 6. 2. 2019

VERZE: 1.0

ENERGETICKÝ KONCEPT BUDOVY 44
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L
M

0,000

0,000

+0,360

+0,360

KUCHYŇ
14,1 m2

KOUPELNA RODIČE
10,7 m2

HOSPODÁŘSKÁ MÍSTNOST
11,7 m2

ZÁDVEŘÍ
13,2 m2

ŠATNA
6,4 m2

CHODBA
16,4 m2

OBÝVACÍ POKOJ
46,0 m2

LOŽNICE
15,6 m2ŠATNA

5,4 m2

SPÍŽ
5,3 m2

PRACOVNA
10,0 m2

TEMNÁ KOMORA
8,0 m2

WC
2,4 m2

SKLAD
5,6 m2

0,000

0,000

L

ZÁDVEŘÍ
18,4 m2

KOUPELNA
4,6 m2

GARSONIÉRA
36,1 m2

GARÁŽ
46,7 m2

SKLAD
16,1 m2

3,200

HERNA
18,1 m2 KOUPELNA DĚTI

8,6 m2

POKOJ DÍTĚ
19,5 m2

POKOJ DÍTĚ
22,0 m2

ZÁDVEŘÍ
19,0 m2

3,560

Ozn. Konstrukce

A j b j H T,j H T,ref,j

[m2] [ - ] [W/K] [W/K]
1 LOP 104,7 1 0,78 81,7 1,3 136,1
2 Dveře 10,1 1 0,67 6,8 1,7 17,2
3 Obvodová stěna 449,8 1 0,13 58,5 0,3 134,9
4 Střecha 204,1 1 0,128 26,1 0,24 49,0
5 Strop ve styku se vzduchem 21,1 1 0,15 3,2 0,24 5,1
6 Podlaha na terénu 211,4 0,8 0,147 24,9 0,45 76,1
7 Tepelné vazby 1001,2 1 0,02 20,0 0,05 50,1

Celkem 1001,2 221,1 468,4

průměrný souč. prostupu tepla - hodnocená budova U em [W/(m2�K)] 0,22
průměrný souč. prostupu tepla - referenční budova U em,N [W/(m2�K)] 0,47

Hodnocená budova Referenční budova

j
U j

[W/(m2�K)]
U N,j

[W/(m2�K)]

LOP

Dveře

Obvodová stěna

Střecha

Strop ve styku se
vzduchem

2. PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 3. TEPELNÉ ZTRÁTY 4. ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

5. ZPŮSOB VĚTRÁNÍ A ODHAD POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ
Způsobvětrání Volba Předpokládaná

potřeba tepla na vytápění

EA [kWh/m2]

Přirozené větrání otevíráním oken ANO 36

Nucené větrání–mech. systém se zpětným získáváním tepla (ZZT) ANO 20

Jiný větrací systém... NE -

ÚČINNOST ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA (ZZT): hZZT = 80 %

1. HRANICE VYTÁPĚNÉHO PROSTORU - SCHÉMA

POŽADAVEK: průměrný součinitel prostupu tepla Uem se musí pohybovat v intervalu 0,20 až 0,35 W/(m2K)

VÝSLEDEK: = = = 0,22 W/(m2K) � = = �� = =
UemUem, N = 0,47 W/(m2K) 퐶푙

Uem, N

0,22
0,47

= 0,47Uem

0,47
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S

  HT, j

  A j

221,2
1001,2

  HT, ref, j

  A j

468,4
1001,2
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9. KONCEPT STÍNĚNÍ A OCHRANY PROTI LETNÍMU PŘEHŘÍVÁNÍ

7. KONCEPT ENERGETICKÉHO SYSTÉMU BUDOVY - SCHÉMA

zemní registr pod základovou deskou

6. POKRYTÍ ENERGETICKÝCH POTŘEB BUDOVY - ODHAD
Potřeba energie a odhad jejího pokrytí

Z neobnovitelných zdrojů [%] Z obnovitelných zdrojů [%]

Ce
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ek
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m

ní
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nt
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So
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So
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rn
í
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lt

ai
ck

ý
sy

st
ém

G
eo
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rm
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ní

en
er

g
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Ji
ný

 z
d
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j..

.

Vytápění 18382 5 % 15 % 80 %

Ohřev teplé vody 3300 15 % 85 %

Pomocná energie 400 100 %

Jiná potřeba...

Celkem 22082 8 % 13 % 79 %
L

M

0,000

+0,360

0,000

+0,360

KUCHYŇ
14,1 m2

KOUPELNA RODIČE
10,7 m2

HOSPODÁŘSKÁ MÍSTNOST
11,7 m2

ZÁDVEŘÍ
13,2 m2

ŠATNA
6,4 m2

CHODBA
16,4 m2

OBÝVACÍ POKOJ
46,0 m2

LOŽNICE
15,6 m2ŠATNA

5,4 m2

SPÍŽ
5,3 m2

PRACOVNA
10,0 m2

TEMNÁ KOMORA
8,0 m2

WC
2,4 m2

SKLAD
5,6 m2

0,000

0,000

8. KONCEPT SYSTÉMU VĚTRÁNÍ - SCHÉMA

přívod větracího
vzduchu do místností

odtah větracího
vzduchu z místností

přívod čerstvého vzduchu
do VZT jednotky

výfuk odpadního vzduchu
z VZT jednotky

PŮDORYS 1NP

L
M

0,000

+0,360

0,000

+0,360

KUCHYŇ
14,1 m2

KOUPELNA RODIČE
10,7 m2

HOSPODÁŘSKÁ MÍSTNOST
11,7 m2

ZÁDVEŘÍ
13,2 m2

ŠATNA
6,4 m2

CHODBA
16,4 m2

OBÝVACÍ POKOJ
46,0 m2

LOŽNICE
15,6 m2ŠATNA

5,4 m2

SPÍŽ
5,3 m2

PRACOVNA
10,0 m2

TEMNÁ KOMORA
8,0 m2

WC
2,4 m2

SKLAD
5,6 m2

L

ZÁDVEŘÍ
18,4 m2

KOUPELNA
4,6 m2

GARSONIÉRA
36,1 m2

SKLAD
16,1 m2

B

3,200

HERNA
18,1 m2 KOUPELNA DĚTI

8,6 m2

POKOJ DÍTĚ
19,5 m2

POKOJ DÍTĚ
22,0 m2

ZÁDVEŘÍ
19,0 m2

B

3,560
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1

4

budova

2

6

1  tč země-voda
2  zásobník tepla
3  krbová kamna na dřevo
4  VZT jednotka se ZZT
5  podlahové topení
6  odběr teplé vody
7 el. dohřev zásobníku tepla

3
5

S

1 1 1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

11

2

2

1 Stínění předsazenou konstrukcí, předsazení
před úroveň fasády - 1,5 metru, v zimním
obodbí využívání solárních zisků

PŮDORYS 1PP PŮDORYS 1NP

PŮDORYS 2NP

LETNÍ DEN ZIMNÍ DEN

Stínění pohyblivými žaluziemi na el. pohon,
možnost automatického i manuálního ovládání

2

2

1

1

1 1

1

1

LETNÍ DEN
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