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RODINNÝ DŮM
ANOTACE PROJEKTU

Objekt rodinného domu se nachází v poměrně klidné lokalitě nedaleko Prokopských skal v městské části hlavního 
města Prahy, konkrétně Praha 5 – Hlubočepy.

Návrh byl proveden na základě stanovených kritérií a investičních požadavků investora stavby za účelem začlenění 
původního objektu stodoly, který je součástí předmětného pozemku určeného pro výstavbu rodinného domu. Jedná 
se o RD pro mladý manželský pár se dvěma dětmi ve věku 10 a 12 let, kde je nutno vytvořit odpovídající podmínky k 
bydlení pro čtyřčlennou rodinu.

Navrhovaný objekt využívá pozemek v minimální míře se zakomponovaným torzem původní stodoly a zachovává 
tvarosloví zástavby odpovídající městské části Prahy 5.

Vestavbou do původního objektu vzniká přehledné členění pozemku na dvůr s vjezdem, severozápadně orientovanou 
zahradou a přehledně zónovaným objektem rodinného domu. Klidová zóna je umístěna v podkroví s jižně orientovanými 
dětskými pokoji a severně orientovanou ložnicí pro manželský pár. Společenská zóna je propojena skrze terasu se 
zahradou a zónově oddělena od rušné ulice technickým zázemím objektu a garáží.

Rodinný dům se nachází na spojnici ulic Hlubočepská a Slivenecká s jižním průčelím a severozápadní zahradou. 
Morfologie terénu pozemku je rovinatého charakteru. Vstup na parcelu je z přilehlých ulic. Pozemek z východu a západu 
lemují dva slepé štíty sousedních objektů.

FAMILY HOUSE
PROJECT SYNOPSIS

The designed family house is situated in a relatively peaceful location close to Prokopské skály in Prague, namely Prague 
5 – Hlubočepy.

The building was designed according to the client’s criteria and the investor’s financial requirements. One of the main 
konditions was to incorporate into the family house structure an original barn building that occupied the objective 
property. Most important design goal was to create sufficient living quarters for a family of four, a married couple and 
their two children age 10 and 12.

Due to the relatively small plot, the design minimizes the family house built-up area by using an existing barn building 
as part of the new overall concept. Using the original barn building torso, the design conserves the accidence of the 
Prague 5 city district.

Building into the original structure created a well arranged plot with a drive-in yard, northwest oriented garden, and 
a family house with transparent zone position. The quiet zone is positioned in the attic. It includes south oriented 
children rooms and north oriented master bedroom for the parents. The social, daily quarters are interconnected by a 
terrace with a garden, and they are separated from the busy street by technical premises of the building and garage.

With its house front facing south and northwest oriented garden, the family house is located at the junction of 
Hlubočepská and Slivenská streets. Terrain morphology of the plot is level and it is accessible from the adjacent streets. 
From East and West two blind building gables border the land.
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SPECIFIKACE INDIVIDUÁLNÍHO ZADÁNÍ

• Rodinný dům pro běžnou čtyřčlennou rodinu prostorově a ergonometricky uspořádán tak, aby splňoval normové 
rozměrové hodnoty jednotlivých místností.

• Objekt rodinného domu bude splňovat zvyklosti a zásady nízkoenergetického nebo pasivního domu v možném 
kontextu k dané lokalitě pro výstavbu rodinného domu. 

• Upřednostňuje se neotřelé a originální architektonické řešení, se zachováním tvarosloví původního objektu nebo 
jeho úplného případně částečného zachování.

• Požaduje se rozdělení objektu na klidovou a společenskou část, umístění technologického zařízení objektu v 
samostatné místnosti a vytvoření garážového stání.

• Návrh rodinného domu bude obsahovat základní rozvahu zahrady a přilehlých pozemků dotčených navrhovaným 
řešením.

• Investice pro výstavbu rodinného domu by neměly přesáhnout 10 miliónů korun.

INVESTOR

OTEC: věk 35 let
• Pracuje jako kuchař ve vlastní restauraci, práce je jeho koníčkem, rád cestuje a sportuje.
MATKA: věk 34 let
• Pracuje jako administrativní pracovník ve státní sféře, minimálně jednou týdně pracuje z domova, ráda čte a cestuje.

OSTATNÍ ČLENOVÉ DOMÁCNOSTI | děti 10 a 12 let

SPECIFICKÁ PŘÁNÍ INVESTORA
• „Přejeme si velkou kuchyň propojenou s jídelnou a obývacím pokojem“
• „Neodmítneme terasu opticky provázanou s jídelnou nebo obývacím pokojem.“
• „Chceme ložnici s vlastní koupelnou.“
• „Nevyžadujeme spíž, potraviny pořizujeme převážně čerstvé nebo pravidelně dovážíme z vlastní restaurace.“
• „Rádi bychom klidnou zahradu s velkým pocitem soukromí.“

STAVEBNÍ PROGRAM

SPOLEČENSKÁ ČÁST DOMU:
• Obývací pokoj s jídelnou a kuchyní
• Pracovní kout s možností přespání hostů
• Koupelna s WC
SOUKROMÁ ČÁST DOMU:
• Rodičovská ložnice s šatními skříněmi a s vlastí koupelnou a WC
• Dětské pokoje se společnou koupelnou a WC
ZÁZEMÍ DOMU:
• Předsíň s šatnou
• Technická místnost
• Dvojgaráž s úložným prostorem
• Horizontální a vertikální komunikace
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Rodinný dům v Hlubočepích se nachází nedaleko 
Prokopských skal,  které jsou od domu orientovány 
severním směrem. Jižní průčelí je lemováno ulicí 
Hlubočepská a západní a východní  stranu pozemku 
svírají dva slepé štíty sousedních pozemků. Součástí 
pozemku je původní stodola, se kterou se mělo 
naložit dle uvážení.  Celkově se jednalo o lokalitu s 
dokončenou zástavbou rodinných domů. Zástavba 
svým uspořádáním odpovídá předválečnému a 
poválečnému období. Novostavbou je tedy nutno 
na tuto situaci reagovat hlavně z urbanistického 
hlediska. Obecně byly požadavky investora zadány 
svébytným způsobem.  Cílem bylo navrhnout atraktivní, 
architektonicky neotřelý objekt s maximální možnou 
reakcí na okolí, samozřejmostí bylo funční dispoziční 
řešení v komfortním standartu bydlení s hospodárným 
enviromentálním provozem. Základním kamennem 
bylo dopřát budoucím majitelům klidnou zahradu 
využitelnou především odpoledních hodinách. Návrh 
spočíval v jednoduchém zónování vnitřních prostor, 
vytvoření propojení mezi zahradou a společenskými 
prostory a zachováním torza původního objektu, které 
dodá rodinnému domu charakteristické tvary k dané 
lokalitě.  Vnitřní prostory jsou dispozičně děleny dle 
charakteristických zón - v 1.NP společenské prostory s 
kuchyní, technické a hygienické zázemí, vstupy s garáží 
a v 2.NP (podkroví) pokoje a ložnice s hygienickým 
zázemím pro děti a rodiče zvlášť. Celý dům sjednocuje 
materiálové řešení barvený falcovaný plech jak pro 
zastřešení, tak pro fasádu.

RODINNÝ DŮM V HLUBOČEPÍCH







1	 ARCHITEKTONICKÉ	ŘEŠENÍ
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2	 STAVEBNÍ	ŘEŠENÍ



 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
 

a) název stavby 
Rodinný dům 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)     
Kat. úz. Hlubočepy [728837], parc. č. 12/2, Hlubočepská 483/54A 

c) Předmět dokumentace 
Projektová dokumentace pro stavební povolení, která řeší novostavbu rodinného domu a stavební úpravy 
stávajícího objektu stodoly na předmětném pozemku č. 12/2. 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
 

V rámci zpracování bakalářské práce nebyl investor ani stavebník stanoven. 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) 
Jakub Sedláček, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
 

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 
Ing. arch. Michal Šmolík, ČKA540 
 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace 
Tato projektová dokumentace je zpracována formou bakalářské práce, a tedy se nepodílely jiné osoby na 
jejím zpracování. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavební objekty (SO) 

SO-01 Rodinný dům 

Inženýrské objekty (IO) 

IO-01 Hrubé terénní úpravy 

IO-02 Přípojka vedení nízkého napětí 

IO-03 Přípojka splaškové kanalizace 

IO-04 Přípojka vodovodu 

IO-05 Přípojka plynovodu 

IO-06 Sadové úpravy 

IO-07 Čisté terénní úpravy 

IO-08 Dvůr, chodníky a ostatní zpevněné plochy 

Provozní soubory (PS) 

PS-01 Rodinný dům (jedná se o jeden provozní celek) 

 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
• mapové podklady https://geoportal.cuzk.cz/ 
• georeport https://georeport.iprpraha.cz/ 
• geologické podklady http://www.geologicke-mapy.cz/ 
• podklady z katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
• platný územní plán hlavního města Prahy 
• zadání a požadavky investora včetně investičních nároků na stavbu 
• průzkum lokality a pozemku v místě stavby 
• fotodokumentace a zaměření stávajícího objektu 

  



 
 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby 
s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území – navrhovaný objekt rodinného domu je umístěn 
na parc. č. 12/2 Kat. úz Hlubočepy. Pozemek je rovinatého až mírně svažitého charakteru s převýšením po 
severně vedené diagonále přibližně o jeden metr od nivelety přilehlé komunikace ulice Hlubočepská. 
Pozemek se nachází v zastavěném území se stávající zástavbou rodinných domů a občanskou vybaveností. 
Součástí pozemku je stavba, která byla původně využívána jako stodola pro hospodářské účely. Stávající 
stavba je orientována podélnou stranou souběžně s jižní linií pozemku sousedící s ulicí Hlubočepská.  

 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem – v rámci zpracování bakalářské práce nebylo vydáno 
územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující nebo územní souhlas k předmětné stavbě. 
V současné době území nepodléhá žádnému regulačnímu plánu. 

 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 

v užívání stavby – dle aktuální územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy je předmětné území 
určeno jako všeobecně obytné, tzn. stavby pro bydlení a byty v nebytových domech včetně občanské 
vybavenosti a drobné nerušící výroby a služeb.  
 
Rodinný dům slouží pro trvalý pobyt osob – bydlení.   je v souladu ÚPn hl.m. Prahy 
Rodinný dům má 1.NP a podkroví     splňuje koeficient podlažnosti 
 
V daném území není koeficient podlažních ploch a koeficient zastavitelnosti stanoven. 

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

v průběhu zpracování bakalářské práce nebylo vydáno rozhodnutí o povolených výjimkách z obecných 
požadavků na využívání území. 

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

dotčených orgánů – bakalářská práce neobsahuje závazná stanoviska dotčených orgánů a podmínky nejsou 
obsahem bakalářské práce. 

 
f) výčet a záměry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně-

historický průzkum, apod.) – v průběhu bakalářské práce nebyly provedeny žádné průzkumy nebo rozbory. 
Pro návrh objektu byly uvažovány jednoduché základové poměry a informace získané z webů České 
geologické služby a Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. 
 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů – objekt rodinného domu se nachází v ochranném pásmu 
železniční dráhy, ochranném pásmu letiště s výškovým omezením staveb a v ochranném pásmu leteckých 
radionavigačních zařízení letiště Praha/Ruzyně. 
 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. – objekt rodinného domu se 
nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území 
 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území – navrhovaná 
stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu a přilehlé pozemky. Stavbou rodinného domu nebudou 
změněny odtokové poměry okolní zástavby. Dešťová voda zachycená zpevněnými plochami na pozemku 
investora bude svedena do retenční nádrže a dále využívána pro závlahu zahrady. Přebytečná dešťová voda 
bude likvidována vsakem formou vsakovací jámy na pozemku investora. 
 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin – v návaznosti na výstavbu rodinného domu je nutno 
stavebně a staticky zajistit stávající objekt stodoly, tzn. že bude proveden stavebně technický průzkum 
zachovávané obvodové konstrukce odpovědným statikem stavby. ostatní konstrukce včetně zastřešení 
budou z objektu odstraněny. Rozsah zachované stavby je zřejmý z výkresové dokumentace. Stávající zahrada 
obsahuje drobný porost formou keřů, drobné zeleně a náletových dřevin. Dle požadavků investora bude 
stávající zeleň odstraněna a po dokončení výstavby bude provedena výsadba nových dřevin a doprovodné 
zeleně.  
 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa – novostavbou rodinného domu a prováděnými stavebními úpravami na předmětném 
pozemku nedochází k trvalým záborům zemědělského půdního fondu nebo pozemkům určených k plnění 
funkce lesa. 

 
l) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), možnost 

bezbariérového přístupu k navrhované stavbě – příjezd na pozemek je umožněn stávajícím zachovaným 
vjezdem do původní stodoly z ulice Hlubočepská. Vstup do objektu zajišťuje stávající vstup branku 
v původním oplocení. Stávající objekt byl plně napojen veškerou technickou infrastrukturu, tzn. voda, plyn, 
elektro a kanalizace. Navrhovanou stavbou dojde k zachování všech uvedených médií a bude provedena 
úprava napojovacích bodů, osazení nových přípojných skříní, uzávěrů a revizních šachet dle nově 
navrhovaných dispozic. Napojovací body a jednotlivé prvky jsou zřejmé z koordinační situace. Přístup 
k navrhované stavbě je proveden bezbariérově, dále dle požadavků investora není stavba řešena jako 
bezbariérová. 

 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice – po řádném získání stavebního 

povolení bude stavba prováděna plynule včetně nutných technologických přestávek odbornou firmou 
v závislosti na čerpání hypotéky investora stavby.  
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 Parcelní číslo:   12/2 
 Obec:    Praha [554782] 
 Katastrální území:  Hlubočepy [728837] 
 Číslo LV:   448 
 Výměra [m2]:   508 
 Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
 Mapový list:   DKM 
 Určení výměry:   Ze souřadnic v S-JTSK 
 Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
 Součástí je stavba 
 Budova s číslem popisným: Hlubočepy [400289]; č. p. 486; rodinný dům 
 Stavba stojí na pozemku: p. č. 12/2 
 Stavební objekt:  č. p. 486 
 Ulice:    Hlubočepská 
 Adresní místa:   Hlubočepská 486/54a 
 Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
 Seznam BPEJ   Parcela nemá evidované BPEJ. 
 Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení. 
 Jiné zápisy   Změna výměr obnovou operátu 



 
 

 

 Řízení, v rámci kterých byl 
 k nemovitosti zapsán 
 cenový údaj   Nejsou evidována žádná řízení, v rámci kterých byl zapsán cenový údaj k  
    nemovitosti. 
 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo – 
výstavbou nevzniknou ochranná nebo bezpečnostní pásma. Stavba bude prováděna na pozemku investora. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby (u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí) – jedná se novostavbu, respektive o vestavbu do zachovaného torza původního objektu, který je 
součástí parc. č. 12/2. Stávající objekt je vystavěn jako zděná stavba převážně ze smíšeného zdiva, zdivo 
omítané, zastřešení objektu je provedeno sedlovou střechou s nosnou krovovou konstrukcí – stojatá stolice 
s vrcholovou a mezilehlou vaznicí. V současnosti je celkově objekt ve špatném technickém stavu. Vzhledem 
k tomu že jedná o nevyužívaný objekt, který pochází přibližně z 50 let a je zde nutné předpokládat absenci 
jakékoliv izolace proti zemní vlhkosti, vykazuje zdivo známky drobné lokální vlhkosti v soklové části. Celkově 
lze obvodovou zděnou konstrukci posoudit jako zachovalou s možností dalšího využití. Střešní konstrukce 
stavby je označena jako nevyhovující, napadená hnilobou vzniklou častým zatékáním střešním pláštěm, je 
navržena k odstranění. 
 

b) účel užívání stavby – stavba bude využívána rodinnému bydlení – trvalému pobytu čtyřčlenné rodiny. 
  

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 stavby – stavba není provedena jako bezbariérová. 
Bezbariérové provedení stavby nebylo požadavkem investora. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů – v průběhu zpracování bakalářské práce nebylo provedeno vyjádření dotčených orgánů. 
Závazná stanoviska nejsou součástí bakalářské práce. 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – v rámci bakalářské práce se neuvažuje ochrana stavby podle 
jiných právních předpisů. 
 

g) navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikost, apod.) 
Stávající stav:             
Plocha pozemku dle KN:    508,0 m² 
Stávající zastavěná plocha stodoly:   205,8 m² 
Stávající obestavěný prostor stodoly:   cca 1522,0 m³ 
Výška objektu:      8,80 m 
 
Navržený stav:             
Zastavěná plocha RD:     189,6 m² 
Obestavěný prostor RD:    1179,5 m³ 
Podlahová plocha  1.NP    150,1 m² 
   2.NP (podkroví)   69,8 m² 
Výška objektu:       8,80 m 

 
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.) – navržený objekt 
rodinného domu disponuje kompletním připojením na dostupnou technickou infrastrukturu v ulici 
Hlubočepská. 

• Elektro - napojení bude provedeno z veřejné soustavy do přípojné skříně rodinného domu, která je 
osazena do fasády objektu dostupná z ulice Hlubočepská. Součásti přípojné skříně (dále jen PS) je 
elektroměr. Dále je provedeno napojení z PS do hlavního domovního rozvaděče, ze kterého jsou 
navrženy vnitřní rozvody. 

• Voda - přípojka vodovodu je provedena skrze stávající vodovodní přípojku na uliční vodovodní řád. 
Vodovodní přípojka je před vnitřními rozvody osazena hlavním uzávěrem vody a vodoměrnou 
sestavou.  

• Kanalizace - kanalizační přípojka je osazena revizní šachtou umístěnou ve dvoře před hranicí 
pozemku a napojena stávající veřejnou kanalizační síť. 

• Plyn - stávající plynovodní přípojka je umístěna ve fasádě objektu přístupná z ulice Hlubočepská. 
Ukončení přípojky je osazenou uzavírací armaturou a plynoměrem. Dle požadavků investora není 
využití plynu žádoucí a přípojka je provedena jako možná příprava pro budoucí využití.  

 
Dešťová voda zachycená zpevněnými plochami pozemku a zastřešením objektu, bude svedena do retenční 
nádrže s přepadem a následným vsakem. Dešťová voda v akumulována v retenční nádrži bude následně 
využívána k závlaze zahrady. 
 
Objekt RD nebude zdrojem odpadů a emisí. Vzniklé domovní odpady provozem budou likvidovány běžným 
způsobem. Domovní odpad bude tříděn a dále likvidován ve sběrných dvorech a místech k tomu určených. 
Kuchyňský biologický odpad bude likvidován domácím kompostem a komunální odpad pravidelným 
týdenním svozem.  
 
Třída energetické náročnosti budovy je B – úsporná. 
 

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) – výstavba RD bude 
započata po vydání stavebního povolení a následně prováděna plynule včetně prováděných technologických 
přestávek. Stavba bude provedena najednou a nebude členěna na jednotlivé etapy. 
 

j) orientační náklady stavby – předpokládané orientační náklady stavby jsou 10 mil. Kč. 

 
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 

a) urbanismus (územní regulace, kompozice prostorového řešení) – objekt RD je navržen do stávající zástavby 
rodinných domů. Dle Územního plánu hl. m. Prahy se jedná o současně zastavěné území všeobecně obytné.  
Území není vázáno regulačním plánem. Lokalita převažuje původní zástavbou z první poloviny 20. století. 
Střešní krajinu tvoří převážně sedlová a valbová konstrukce střech. 
Navržená kompozice prostorového řešení reaguje na stávající zástavbu a zachovává torzo původního objektu 
stodoly a reaguje tak na původní vzhled objektu a situaci uliční zástavby.  Navržený hmotový koncept kopíruje 
původní střešní rovinu původní stodoly a sníženou částí pokračuje severním směrem a otvírá společenskou 
část RD do zahrady orientovanou na západ. Torzo původní stodoly svou polohou dispozičně člení pozemek 
na dvůr s vjezdem a rekreační část – zahradu. Prostorovým upořádáním vytváří torzo a navržený RD 
přirozenou bariéru proti hluku z přilehlé ulice Hlubočepská. Pocit soukromí vytváří uzavřenost pozemku 
slepými štíty sousední zástavby a nově vysazenou zelení. 

 
b) architektonické řešení (kompozice tvarového řešení, materiálového a barevného řešení) – navržený objekt RD 

je lichoběžníkového půdorysu částečně vestavěn do původního objektu stodoly obdélníkového půdorysu. 



 
 

 

Zastřešení je provedeno kombinací sedlové a pultové konstrukce. RD obsahuje jedno nadzemní podlaží 
s podkrovím.  

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
 
Dispozičně je objekt řešen samostatným vjezdem a samostatným vstupem z ulice Hlubočepská. Vjezd automobilem 
je umožněn na dvůr s možností parkování v garáži, která je součástí RD. Z garáže je umožněn vstup do předsíně. 
Vstupní branka z ulice je osazena do vstávajícího oplocení a rozdílnou niveletu komunikace a úrovně podlahy RD 
vyrovnává vstupní rampa. Do předsíně se vstupuje přes menší závětří. Z předsíně se vstupuje do chodby, která se 
opticky otvírá směrem do zahrady a ta je přirozeně osvětlena, dále odděluje koupelnu s WC a technologické zázemí 
objektu od denních prostor. Hlavním prostorem se stává společenská část skládající se z obývacího pokoje, kuchyní 
s jídelnou a pracovnou. Společenská část je okny nasměrována na západ do zahrady a poskytuje tak dostatečné 
osvětlení a proslunění prostor v odpoledních hodinách, kdy se předpokládá nejfrekventovanější využití prostor. 1.NP 
a podkroví propojuje přímé schodiště. Podkroví je navrženo především jako klidová část objektu RD – jižně 
orientované dětské pokoje a severně ložnice s vlastní koupelnou a WC. Pro děti je vytvořeno samostatné hygienické 
zázemí přístupné z chodby. RD tvoří jeden funkční celek. 
 
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNI STAVEB 
 
Stavba je navržena jako soukromý objekt. Dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb není požadována výstavba rodinných domů bez kontaktu s veřejností 
v bezbariérovém provedení. Dále není požadavkem investora stavby. 
 
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Stavba je navržena takovým způsobem, aby splňovala veškeré požadavky uvedené v příslušné legislativě, zejména 
ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Dále bude stavba provedena a zabezpečena dle 
platných norem proti možnému vzniku nepřijatelných nehod nebo poškození, např. pádem, uklouznutím, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. 
 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
 

a) stavební řešení – stavba rodinného domu je řešena systémovým vápenopískovým zdivem včetně všech 
doplňkových prvků. Stavba bude prováděna standartními stavebními pracemi a dodávaným stavebním 
materiálem. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení – navržený objekt RD je stěnového konstrukčního systému zděného 
z vápenopískových cihel zděných na tenkovrstvou maltu. Založení objektu je na betonových základových 
pasech s železobetonovou základovou deskou. Objekt je ztužen železobetonovými (dále jen ŽB) pozedními 
věnci a tuhou ŽB stropní konstrukcí. Stropní konstrukce jsou jednosměrně pnuté. Vertikální komunikaci 
zajišťuje ŽB konzolované schodiště o 16 stupních uložené na základové konstrukci a vnitřní nosné stěně. 
Zastřešení objektu je provedeno kombinací sedlové a pultové konstrukce. Střešní konstrukce je zhotovena 
jako ŽB monolitická jednosměrně a obousměrně pnutá. Stavba je provedena jako vestavba jednoho celku do 
torza původního objektu stodoly. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita – je zajištěna normovými hodnotami navržených konstrukcí a použitých 
výrobků. Veškeré dodávané výrobky musí splňovat normové hodnoty navržené statikem stavby a budou 
deklarovány certifikátem výrobku. Dále bude stavba splňovat další legislativní požadavky uvedené ve 
vyhlášce 268/2009 Sb., zejména pak musí stavba odolávat účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostřední, 
kterým je vystavena během výstavby a jejího užívání.  

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

a) technické řešení – objekt RD je plně napojen na stávající technickou infrastrukturu, viz. popis výše. Napojovací 
body a umístění jednotlivých prvků zařízení technologie stavby je zřejmé z výkresové dokumentace. Návrh 
technologického řešení se snaží minimalizovat využití z neobnovitelných zdrojů energie. Navrhovaná 
koncepce vytápění a ohřev teplé užitkové vody využívá síť elektrické energie a z obnovitelných zdrojů 

geotermální energii. Vytápění objektu je uvažováno především tepelným čerpadlem země/voda 
s geotermálním vrtem, zásobníkem teplé užitkové vody s možným dohřevem topným tělesem integrovaném 
v zásobníku. Celý systém vytápění doplňuje řízené větrání vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací a 
dohřevem/chlazením přiváděného čerstvého vzduchu. Rozvody jsou navrženy v 1.NP formou podlahového 
vytápění a v podkroví běžnými rozvody otopné soustavy s topnými tělesy. 

 
b) výčet technických a technologických zařízení – obsahem stavby je tepelné čerpadlo země/voda, zásobník 

teplé užitkové vody s možností ohřevu a vzduchotechnická jednotka s rekuperací, dále pak revizní kanalizační 
šachta, retenční nádrž na dešťovou vodu s čerpadlem, hlavní uzávěr vody s vodoměrem, přípojná skříň a 
hlavní uzávěr plynu s měřením. Bližší specifikace jednotlivých technologických zařízení není obsahem 
bakalářské práce. 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
RD je navržen jako jeden požární celek. Vzhledem k použitému zateplení obvodových stěn s třídou reakce na oheň E-
F (pro EPS) je konstrukce vyhodnocena jako DP2 a konstrukční systém hořlavý. Požárně otevřené plochy nejsou 
z hlediska bakalářské práce posuzovány. Dle platné legislativy musí RD obsahovat minimálně jeden hasící přístroj na 
dostupném místě a autonomní detekci a signalizaci požáru.  
 
RD bude splňovat vyhlášku č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb a závaznou ČSN 73 0810 
Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, včetně dalších závazných norem.  
 
Podrobnější požárně bezpečnostní řešení není součástí bakalářské práce. 
 
B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
 
Objekt je navržen dle platné ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Objekt disponuje skladbou konstrukcí a 
zateplením, které zaručuje splnění normových hodnot pro obvodové konstrukce. Koncept a návrh obálky budovy je 
samostatnou částí bakalářské práce včetně systému vytápění a využití alternativních zdrojů energie. Objekt je 
posouzen klasifikační třídou budovy „B“ – úsporná. 
 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Větrání objektu je zajištěno nuceně pomocí vzduchotechnické jednotky s rekuperací vzduchu. Množství větraného 
vzduchu bude odpovídat normovým hodnotám, tedy 25m3/h na osobu v pobytových místnostech nebo minimální 
intenzita větrání 0,5/h. Koncentrace CO2 ve vnitřním vzduchu v místnostech nesmí překročit hodnotu 1500ppm. 
 
Denní osvětlení a proslunění je zajištěné prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení je zajištěno 
elektroinstalacemi s osazenými svítidly.  
 
RD obsahuje tři koupelny osazené odpovídajícím sanitárními zařizovacími předměty, které jsou napojeny na vnitřní 
rozvody kanalizace, teplé a studené vody. 
 
V rámci RD je navrženo kompletní ústřední vytápění včetně zdroje vytápění. 
 
Stavba dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. splňuje kompletní hygienické požadavky stavby a hygienické standarty stavby 
z hlediska hluku a navržených stavebních materiálů. 
 
B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží – navrhovaná stavba se nachází v oblasti s nízkým radonovým 
rizikem. Jako základní ochranu proti pronikání radonu z podloží tvoří hlavní hydroizolační souvrství proti zemní 
vlhkosti z asfaltových SBS modifikovaných pásů. 
 

b) ochrana před bludnými proudy - monitoring a průzkum bludných proudů nebyl proveden, jedná se o běžnou 
stavbu. Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. Dále není zadáním bakalářské práce. 
 



 
 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou – v uvedené lokalitě se nepředpokládá výskyt technické seizmicity. 
Konstrukce jsou navrženy standartním způsobem – ochrana proti technické seizmicitě není navržena. 
 

d) ochrana před hlukem – stavba se nachází v uliční zástavbě rodinných a bytových domů. Jižní část domu 
sousedí s místní pozemní komunikací II. třídy, která je v rámci stavby označena jako největším zdrojem hluku. 
Ochrana proti hluku je zajištěna dispozičním uspořádáním, orientací RD a akustickými vlastnostmi užitých 
konstrukcí. RD splňuje požadavky nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb. jejíž hodnoty jsou následující. LAeq,16h = 60 
dB, LAeq,8h = 50 dB pro denní a noční dobu a hluk z dopravy na, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a 
II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních 
pozemních komunikacích. 
 

e) protipovodňová opatření – stavba se nenachází v záplavovém území a dále stavbou nevznikají nová 
protipovodňová opatření. 
 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) – dle získaných podkladů Českého geologického 
ústavu nespadá lokalita do poddolovaného území nebo do území s výskytem metanu, apod. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury – RD je kompletně napojen na jednotlivá média technické 
infrastruktury, která jsou dostupná v ulici Hlubočepská – přípojky kanalizace, vodovodu, plynovodu STL a 
elektra (NN). Napojovací body a jejich umístění je zřejmé z koordinační situace.  

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky – nejsou zadáním 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 – novostavba RD je osazena do stávající dokončené zástavby 
s plnou dopravní obslužností. Stavbou nevznikají potřeby na úpravu stávající dopravní situace 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu – navržený stav objekt plně reaguje na původní vjezd a 

vstup na pozemek. Navrženou dispozicí RD navazuje na původní vstupy pozemku.  

 
c) doprava v klidu – RD obsahuje garážové stání pro dva osobní automobily. 

 
d) pěší a cyklistické stezky – Novostavbou RD nejsou pěší a cyklistické stezky dotčeny. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

a) terénní úpravy – po dokončení výstavby RD bude srovnána výšková úroveň zahrady do jednotné nivelety. 
Výška terénu zahradu bude shodná s výškovou úrovní 1.NP. Pro úpravu terénu bude využit stávající výkopek 
vzniklý stavbou a původní skrývka ornice bude využita pro vrchní vrstvu. 

 
b) použité vegetační prvky – pro revitalizaci zahrady bude v převážné ploše použit výsev parkového trávníku 

určený pravidelnému sečení, výsadba popínavých rostlin, okrasných keřů, travin a vzrostlých stromů. 
Osazované stromy s předpokládanou konečnou výškou větší než 3m budou osazeny minimálně 3m od 
hranice pozemku a dále nebude vysazována vzrostlá zeleň v místě vedení přípojek technické infrastruktury. 

 
c) biotechnická opatření – nejsou zadáním bakalářské práce. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

a) vliv stavby na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda) – stavba svým provozem v dokončeném 
stavbu nebude produkovat žádné látky znečišťující ovzduší, vodu, půdu nebo negativně působit na okolní 
stavby a sousední pozemky akustickým tlakem nebo produkovanými odpady vzniklými provozem objektu. 
Vzniklé odpady provozem a užíváním stavby pobytem osob budou odpady z domácnosti likvidovány 
standartním způsobem, viz popis výše. 

 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 

apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině – navrhovaná stavba nemá vliv na okolní přírodu a 
krajinu. Stavbou nevzniká nutná ochrana dřevin, památných stromů, ochrana rostlin, živočichů, apod.. 

 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 – v dosahu stavby se nenachází evropsky významné 

lokality ani ptačí oblasti pod ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území 
Natura 2000. 

 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí – 

neposuzuje se. 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 
závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrovaného povolení, bylo-li vydáno – není součástí 
bakalářské práce. 

 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisů – v rámci této stavby není nutné navrhovat ochranná a bezpečnostní pásma nebo jiná omezení. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém ochrany 
obyvatelstva. Stavba je řešena standardními technologiemi a stavebními materiály. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění – staveniště bude využívat stávající přípojky 
jednotlivých médií stávajícího objektu. Napojení a měření odběru bude předem projednáno se správci 
technické infrastruktury. 

 
b) odvodnění staveniště – v rámci staveniště nebudou tvořeny trvalé zpevněné plochy, které by zadržovaly vodu 

na pozemku – dešťová voda bude likvidována přirozeným vsakem na pozemku. 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – pro odběr jednotlivých médií budou 

využity stávající přípojky technické infrastruktury. Dodavatel stavby zajistí, před jejich odběrem projednání se 
správci sítí a osazení podružných meřících zařízení. 

 



 
 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky – realizace stavby nebude negativně ovlivňovat okolní 
stavby a pozemky. Případné znečištění sousedních pozemků bude neprodleně uklizeno.  

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin – staveniště bude 

vytyčeno hranicemi pozemků a zabezpeční staveniště proti krádeži a vniknutí cizích osob bude využívat 
stávající oplocení a ponechávanou stavbu. Mimo pracovní dobu bude staveniště uzamčeno a zabezpečeno. 
Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády 
ze dne 21.1. 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky 
hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním 
prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Prašné materiály budou skladovány tak, aby se 
zamezilo úniku nadměrného prachu a částic do ovzduší. Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou 
likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním 7 
souvisejícími (vyhláška MŽP č. 381/2001, 383/2001). Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní 
předpisy, zejména vyhl.č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích.  

 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) - trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi 

stavebního pozemku. Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména 
během napojování přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a 
budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy – v rámci stavby nejsou zhotoveny zábory, které by blokovaly 
bezbariérové trasy.  

 
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.  

• 17 01 01  beton        O 
• 17 01 02  cihla        O 
• 17 02 01  dřevo        O 
• 17 02 02 sklo        O 
• 17 02 03 plasty        O 
• 17 04 05 železo/ocel      O 
• 17 05 01 zemina/kameny     O 
• 17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad   O 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin – v průběhu zemních prací bude v prostoru 

stavby odstraněna vrchní vrstva ornice a ostatní výkopek v rámci základových pasů, který bude dočasně 
skladován na předmětném pozemku a následně využit při terénních úpravách zahrady. Nevyužitá zemina 
bude následně odvezena na příslušnou skládku. 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě - Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné 

dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále 
předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou 
odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou 
užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v 
souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími 
vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou 

recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu 
určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň 
budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny.  

 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - při provádění stavebních a montážních prací 

musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 
dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro provádění staveb.  
 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb - Stavbou nevznikají požadavky na úpravu 
staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby 
určené pro bezbariérové užívání. 

 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření - Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné 

dopravy a chodců. Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod.) – stavba bude probíhat na pozemku investora. Pozemek investora 
bude oplocen proti neoprávněnému vniknutí cizích osob.  Jedná se o běžnou výstavbu a není třeba zavádět 
speciální podmínky pro provádění stavby. 

 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny – doba výstavby včetně osazení technologických zařízení stavby 

se předpokládá max. na 1 rok. Stavba bude provedena jako jednorázová akce a dále nebude členěna na 
jednotlivé etapy. Navržená stavba předpokládá běžný postup stavebních prací. 

 















HRANICE VYTÁPENÉHO PROSTORU - SCHÉMA
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PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

TEPELNÉ ZTRÁTY ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

ZPŮSOB VĚTRÁNÍ A ODHAD POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ
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POKRYTÍ ENERGETICKÝCH POTŘEB BUDOVY - ODHAD KONCEPT STÍNĚNÍ A OCHRANY PROTI LETNÍMU PŘEHŘÍVÁNÍ

KONCEPT ENERGETICKÉHO SYSTÉMU BUDOVY - SCHÉMA

KONCEPT SYSTÉMU VĚTRÁNÍ - SCHÉMA
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ILUSTRATIVNÍ OBRÁZKY NAVRHOVANÉHO ZASTÍNĚNÍ

OKNA 1-4 - ŘEŠENO POMOCÍ POSUVNÝCH 
OKENIC DO KAPSY PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY

OKNA 5-6 - ZASTÍNĚNÍ MARKÝZOU SVISLÉ ČÁSTI 
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