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3anotace, abstract

Anotace

Zadaným tématem bakalářské práce bylo zpracování architektonické studie rodinného domu 
pro manželský pár s dvěma dětmi. Součástí zadání bylo též vyhotovení vybraných částí z dokumentace 
pro provedení stavby. Pozemek pro výstavbu RD se nachází ve městě Únětice. Objekt měřítkově zapadá 
do okolní zástavby a dodržuje uliční čáru. Hlavní přístup k objektu je ze jížní strany (z ulice Tiché údolí).

Cílem návrhu je tvorba kompaktní hmoty. Základní koncepce návrhu spočívá ve využití původního terénu 
a výhledu. Důležitým faktorem bylo také propojení obývací místnosti se zahradou. Koncept vychází z 
myšlenky dispozičního rozdělení různých provozů: technická část, denní a noční část domu. Objekt 
rodinného domu je dvoupodlažní.

Abstract

The theme of my bachelor work is the elaboration of an architectural study family house 
for married couple with two children. Part of the assignment is elaboration of selected 
parts from the documentation for building construction. The lay-out of this family house 
set in the town Únětice. The building fits into the surrounding buildings and adheres to 
the street line. The main access to the building is from the south side (from Tiché údolí street).
The goal of the design is to create a compact mass. The basic design concept consists in 
using the original terrain and views. An important factor was also the connection of the 
living room with the garden. The concept is based on the idea of disposition of different 
operations: technical part, day and night part of the house. The family house has two floors.
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RODINNÝ DŮM ÚNĚTICE Zadaný pozemek se nachází v Únětice. Novostavba se 
nachází v lokalitě se zástavbou pro individuální bydlení. 
Reaguje na výšky sousedních objektů, měřitkově zapadá 
do okolní zástavby a dodržuje uliční čáru. Objekt je 
dvoupodlažní, nepodsklepený. Hlavní přístup k objektu je 
ze jížní strany (z ulice Tiché údolí). 

Hlavní myšlenkou návrhu je kompaktní a pohodlné 
rozmístění všech potřebných místnosti, vytvoření moderní 
hmoty, která je v návaznosti na okolní zástavbu. 
Objekt rozdělen na tři částí: technická, denní a noční. 

Funkční náplň objektu je navržena ve dvou základních 
podlažích. Prizemi objektu obsahuje společenskou část 
domu. Navržená velka společenská místnost s obrovskou 
prosklenou plochu, otocenou smer jihovýchod, s vyhledem 
do udoli, a má přímý vstup a vazbu na zahradu. V přízemí 
take je situována denní – pobytová část domu s kuchyní a 
jídelnou, která je propojena s knihovnou v druhém 
nadzemním podlaží pomoci galerii.

Druhé nadzemní podlaží má větší intimitu a soukromí. 
Každý pokoj má vlastní hygienické zázemí a šatnu, což 
vychází z luxusu rodinného domu.

Hlavním cílem dispozičního řešení je rozdělění různých 
zón mezi sebou: technický – na západní straně, denní 
věřejná – v 1.NP, noční klidová – ve 2. NP. Spojovacím 
bodem pokojů je hala se sedací soustavou. Horní hala je 
osvětlena prosklenou, plochou což přídává prostoru větší 
vzdušnost a osvětlení.

Objekt celkem má 3 vstupy: hlavní z jížní strany, vstup do
garáže,  a výstup z obýváku do zahrady.

První nadzemní podlaží je na polovinu vkopané ve svah a 
zasypané ze severní strany pozemku vykopanou zeminou.

   



Vzhledem k tomu, že použití polootevřeného podlaží otevírá
mnoho příležitostí, byla dodržená všechna přání rodiny: garáž
pro dvě auta, skládací prostory a  byla navržená domací 
fotokomora.

Z důvodu toho, že část domu je skrytá pod zemí, byl jako materiál 
pro nosné konstrukce prvního nadzemního podlaží vybrán železobeton.
Materiál pro svislé nosné konstrukce druhého nadzemního podlaží je zdivo.
Nosná střešní konstrukce byla také vyrobena ze železobetonu.

Konstrukční systém je zcela stěnový. Pouze ve větsích prostorách (jako
obývák) je kombinovaný s žb sloupy.

Povrchová úprava fasády prvního nadzemního podlaží je provedená 
v tmavě šedé omítce, druhého nadzemního podlaží v svetle šedé. 
Velké prosklené plochy jsou opatřeny venkovními rolety proti přehřívání.
Obývací místnost zárověn opatřena druhým nadzemním podlažím. 

Dům je navržený s ohledem na požadavky na nízkou 
energetickou náročnost, a podle standardů pro pasivní domy. 
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TECHNICKÁ ČÁST



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Identifikace stavby 

„Novostavba rodinného domu Únětice, parc. č. 216/36“ 
Místo stavby:  
Katastrální území: Únětice 
Parcela číslo: parc. č. 216/36 

 
Identifikační údaje stavebníka 

Stavebník: Fakulta stavební ČVUT v Praze 
Se sídlem: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice   Sídlo/ bydliště 

IČ / RČ - 
 
Identifikační údaje projektanta 

Projektant:: Anastasiya Abramova 
Sídlo: Květnová 341/18 18200 Praha 8 
hlavní projektant: Anastasiya Abramova 
Hl. inženýr projektu Anastasiya Abramova 

 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
Použité podklady: 
Zadání bakalá[ské práce ČVUT v Praze, fakulta stavební, ZS 2019/2020 Katastrální mapa a další mapové 
podklady dostupné na internetu  
Regulační plán  
Návštěva pozemku 
 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a) Rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území 
 
Jedná se o parcelu 216/36 Únětice. Velikost řešeného území je 1047 m2. 
 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území  
 
Pozemek je nyní jako stavební parcela určen pro výstavbu rodinného domu v  současnosti nevyužíván. Pozemek 
je svažitý (dolů jižním směrem). 
 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památkové zóna, zvláště 
chráněné území, záplavové území apod.) 

Ochranná pásma podzemních vedení budou řešena v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. Parcela se nenachází v památkové chráněné oblasti. Území se nenachází v záplavovém 
území. Jiná ochranná pásma nebyla zjištěna a ani nejsou projektem stanovena.  

d) Údaje o odtokových poměrech 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry. Dešťové vody ze střechy a ze zpevněných ploch budou 
vedeny do nádrže na dešťovou vodu a dále využívány pro potřebu zahrady.  
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
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f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 
Stavba je v souladu s vyhl.č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Stavba je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů. Doklady o projednání s dotčenými orgány a 
organizacemi státní správy a budou stavebníkem doloženy v dokladové části projektu. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou navrženy. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 
Stavba nemá věcné ani časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (dle KN) 
 
Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků: 

Parcela č. Druh pozemku dle KN Způsob využití 
216/36 Zahrada Rodinný dům  

 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
Jedná se o novou stavbu rodinného domu. 
 
b) Účel užívání stavby 
 
Objekt bude využíván pro bydlení. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba bude trvalá. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka atd.) 
  
Pozemek se nenachází v ochranném pásmu. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby a ve znění pozdějších 
předpisů vyhl. 20/2012 Sb. Jedná se o stavbu rodinného domu, není třeba postupovat dle vyhl.398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

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

Projekt stavby byl navržen v souladu s požadavky dotčených orgánů 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou navrženy 
 
 
 
h) Navrhované kapacity stavby  
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Zastavěná plocha RD  218 m2 

Obestavěný prostor 1252 m3  

Užitná plocha RD  386 m2 

Počet uživatelů 4 

Do výměr nejsou zahrnuty opěrné zídky a zahradní úpravy. 
 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí adop.) 
 
Potřeba pitné vody na jednoho obyvatele je 29,2 m3/rok.  
 
Spotřeba elektrické energie: 35 kWh/den  
 
Odpad: Kompostovatelný odpad kompostován  
 
Komunální odpad likvidován svozovou službou.  
 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
 
Stavba objektu potrvá 1rok 
 
k) Orientační náklady stavby  
 
Orientační náklady na stavbu budou 10 000 000Kč. 
 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba bude dělena na stavební objekty: 

SO.01 Rodinný dům 

SO.02  Sadové úpravy 

SO.03 Oplocení a zpevněné plochy 

SO.04 Vnitřní vodovod 

SO.05 Podzemní vedení NN 

A.6 Plán kontrolních prohlídek stavby 
 
Na stavbě jsou projektantem navrženy kontrolní prohlídky stavby po dokončení následujících fází stavby: 

- vytyčení stavby 
- Hrubá stavba  RD 
- Dokončení stavby 

 
Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví závazný rozsah kontrolních prohlídek stavby. 
Neodkladně po ukončení dosažené fáze stavby stavebník předloží příslušnému stavebnímu úřadu „Oznámení 
dosažené fáze stavby“.  



B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B.1 Popis území stavby 
  
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 
Zadaný pozemek pro stavbu rodinného domu se nachází v Únětice. 
Terén je svažitý, orientovaný k jihu. 
Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Celková plocha řečeného pozemku je 1047 m2. 
Přístup je možný i z jihu, odkud bude navržen příjezd na pozemek. 
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu. Polohově je objekt osazen ve vzdálenosti ~ 6 m od přilehlé 
místní komunikace a ~ 5 m  a 13,4 m od sousedních hranic parcely. 
Dům bude napojen na vodovod, kanalizaci a elektro NN. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
Průzkumy v rámci bakalářské práce v řešeném území nebyly provedeny.  
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Parcela se nenachází v památkové chráněné oblasti. Ochranná pásma podzemních vedení budou řešena 
v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Jiná ochranná pásma nebyla zjištěna 
a ani nejsou projektem stanovena. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Poddolované území 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
Záplavové území Stavba se nenachází v záplavovém území. 
Sesuvy půdy V územním plánu obce není území vedeno jako území s rizikem sesuvů.  
Seizmicita Stavba je umístěna dle ČSN EN 1998-1 v oblasti s malou seizmicitou, s návrhovým zrychlením 
základové půdy od 0,08 g do 0,12 g. Na stavbě je třeba dodržovat zásady poctivého stavění. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry. Dešťové vody ze střechy a ze zpevněných ploch budou 
vedeny do nádrže na dešťovou vodu a dále využívány. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Požadavky na kácení porostů nejsou. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa (dočasné/trvalé) 
 
Dle informace z katastru nemovitostí není parc.č. 216/36 zařazeny do zemědělského půdního fondu a parcely 
nemá evidované BPEJ. 
 
h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Objekt rodinného domu bude napojen na místní komunikaci  příjezdovou rampou. Objekt bude napojen na 
inženýrské sítě – kanalizaci, podzemní vedení NN a vodovod. 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Stavba nemá věcné ani časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území. 
  
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
  
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
 Pozemek je převážně rovný, v jižní části mírně svažitý (dolů jižním směrem) 
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu. Polohově je objekt osazen ve vzdálenosti ~ 6 m od přilehlé 
místní komunikace a ~ 5 m a 13,4m od sousedních hranic parcely. 
Dům bude napojen na vodovod, kanalizaci a elektro NN. 

  
Zastavěná plocha RD  218 m2 

Obestavěný prostor 1252 m3  

Užitná plocha RD  386 m2 

Počet uživatelů 4 

Do výměr nejsou zahrnuty opěrné zídky a zahradní úpravy. 
  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
  
Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, architektonické řešení – kompozice 
tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
Novostavba se nachází v lokalitě se zástavbou pro individuální bydlení. Reaguje na výšky sousedních objektů a 
měřitkově zapadá do lokality. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. 
 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
 
Architektonicky je rodinný dům navržen jako jednoduchý dvoupodlažní objekt (1.NP a 2.NP) s plochými 
střechami tak, aby respektoval požadavky územního plánu o nové navržených hmotách, výšce objektů a 
orientaci štítů a střech.  
Objekt rozdělen na tři částí: technická, denní a noční. Technická část představuje technickou místnost, garáž, 
šatnu, WC u vstupu a umístěna v 1. NP v zapádní části objektu. Denní se nachází v 1. NP, noční – ve 2. NP. 
Galerie spojuje jidelnu v 1.NP a knihovnu v 2.NP. 
Druhé nadzemní podlaží má větší intimitu a soukromí. Každý pokoj má vlastní hygienické zázemí a šatnu, což 
vychází z luxusu rodinného domu. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Dle vyhlášky 398/2009 o bezbariérovém řešení objektů ad. § 2 nemusí být rodinný dům navrhován dle 
obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Stavba bude užívána s obecně platnými bezpečnostními předpisy. Během užívání stavby je třeba provádět 
pravidelné kontroly a revize předepsaných částí, dílů a technických vybavení stavby v souladu s ustanoveními 
platných předpisů. 
 



Klempířské práce budou z polp. plechu sytému Lindab a Fatrafol provedeny v souladu s ČSN 73 3610. Typové 
detaily oplechování vycházejí a budou provedeny dle systémových řešení dle příslušné normy. Klempířské 
práce sestávají z oplechování detailů atiky a parapetů. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita           
 
Stavba nebude mít negativní vliv na sousední pozemky a stavby. 
Stavba je navržena podle obecně platných předpisů na mechanickou odolnost a stabilitu. Základové, stropní a 
střešní konstrukce budou provedeny podle statického výpočtu. 
  
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 
Zásabování vodou 
 
Rodinný dům je napojen na jižní straně pozemku pomocí vodovodní přípojky na veřejný vodovodní řad. 
Vodoměrná soustava je umístěna 1m od hranice pozemku ve vodoměrné šachtě. 
 
Splaškové vody 
 
Splaškové vody budou svedeny pod základy objektu, kde budou napojeny na ležatou kanalizaci, která bude 
odvedena přes revizní šachtu do kanalizační připojky a dále do jednotného kanalizačního řadu. 
 
Deštové vody 
 
Ze střech budou vnitřními vtoky svedeny deštové vody do ležatého potrubí, které bude ústit do akumulační 
nádrže umístěné na severní straně pozemku. Pojistný přepad bude potrubím spojen s revizní šachtou a dále 
napojen přes kanalizační přípojku na jednotný kanalizační řad. 
 
El. energie 
 
Elektroměr bude umístěn v hlavní rozvodové skříni zabudované v oplocení pozemku. V garáží se nachází hlavní 
rozvaděč odkud bude rozváděn proud jednotlivě po domě. 
 
Vytápení 
 
Dům je vytápen pomocí hlavne teplovzdušného vytapeni, v kombinaci z teplovodním podlahovým vytapením. 
Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV je zvoleno tepelné čerpadlo (vzduch - voda) umístěno na střeše 
domu. V soustavě se nachází akumulační zásobník o objemu 300l a zásobník na TUV o objemu 300l. Jako záložní 
zdroj je zvolen elektrický kotel. 
 
Domovní odpad 
 
Domovní odpad řešen dle obecně závazné vyhlášky obce. 
 
Verejné osvetlení 
 
Není řešeno. 
 
b)Výčet technických a technologických zeřízení:  
 
Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena ve výkresové části TZB. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení + konstrukční a materiálové řešení 
 
Stavební část 
 
Základové konstrukce 
Pro zakládání budovy jsou navrženy betonové pasy - beton C 20/25 XC2. Základová spára je navržena 
v nezámrzné hloubce min. 1287 mm pod upraveným terénem, a v hloubce min .487 mm do rostlého terénu. 
Prostor mezi základy bude vyplněn tříděným betonovým recyklátem nebo štěrkopískem hutněným po vrstvách 
max. 200 mm , Edf = 40 MPa. 
Prostupy pro ZDT – jejich umístění, počet, velikost a hloubku určí projekt zdravotechniky . 
 
Svislé konstrukce 
V 1.NP:  
- Vnější vápenosádrová omítka, 2xmalba 20mm 
- Fasádní zateplovací systém s minerální vlnou 200mm 
- Železobeton 250mm 
 - Vnitřní vápenosádrová omítka, 2xmalba 20mm 
V 2.NP:  
- Vnější vápenosádrová omítka, 2xmalba 20mm 
- Fasádní zateplovací systém s minerální vlnou 200mm 
- Zdivo HELUZ FAMILY 25 2in1 broušená, integrovaná izolace chráněná keramikou 250mm 
 - Vnitřní vápenosádrová omítka, 2xmalba 20mm 
Pro vnitřní dělení prostoru jsou navrženy příčky z nenosného zdiva tloušťky 100 mm. 
 
Vodorovné konstrukce a schodiště 
 
Stropní konstrukce budou provedené jako železobetonové prefamonolitické, beton C 25/30, tl. 250 mm. 
Schodiště bude železobetonové. 
 
Výplně otvorů 
 
Okenní otvory jsou vyplněny okny s hliníkovým rámem od firmy Slavona s izolačním trojsklem. LOP je navržen 
systémem Schueco 
Vnitřní dveře budou dřevěné dýhované do obložkové zárubně. 
 
Podlahy 
 
Nášlapné vrstvy místností jsou popsány v legendách jednotlivých podlaží. Nášlapné vrstvy podlah budou 
převážně tvořeny keramickou dlažbou a dřevěnou podlahou. 
V koupelnách, chodbě, kuchyni a obývacím pokojích i v suterénu musí být použita podlahová krytina (dle výpisu 
podlah a legendy místností), která je zároveň vhodná pro podlahové vytápění. 
 
Omítky, úpravy povrchů 
 
Vnitřní omítky budou systémové, vápenocementové, dvouvrstvé. Obklady stěn budou provedeny 
z keramických obkladů do potřebné výšky. Venkovní omítky budou systémové. 
Práce klempířské 
 



 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
 
Není předmětem této práce.  
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení:  
 
Stavba splňuje kritéria tepelně technických požadavků. Objekt je navržen v energetické třídě B.  
 
b) Energetická náročnost stavby:  
 
Řešeno v energetickém štítku obálky budovy.  
 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií.  
 
Objekt na vytápění využívá tepelné čerpadlo vzduch-voda. Tento zdroj byl vyhodnocen jako efektivní.  
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
 
a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.): 
 
V místě stavby nejsou známy žádné škodlivé vlivy a účinky, před kteými by bylo nutno stavbu chránit. Veškeré 
materiály a stavební hmoty použité pro stavbu jsou zdravotné nezávadné. 
Větrání rodinného domu je řešeno nucené pomocí vzduchotechnické jednotky a rekuperací tepla. 
 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží:  
 
Stupeň výše radonu nebyl v rámci bakalářské práce řešen. Ochrana proti pronikání radonu by byla řešena 
podsklepením objektu s odpovídající izolací.  
 
b) Ochrana před bludnými proudy:  
 
Nebyla zjišťována přítomnost bludných proudů, není tedy navržena žádná ochrana.  
 
c)Ochrana před technickou seizmicitou:  
 
Nedochází k technické seizmicitě.  
 
d)Ochrana před hlukem: 
 
Nadměrný hluk se v o objektu, ani jeho okolí nevyskytuje. Ochrana před běžným provozním hlukem je řešena 
výběrem oken, která jsou dostatečně těsná a správným provedením obálky budovy.  
 
e) Protipovodňová opatření:  
 
Objekt se nenachází v záplavovém území.  
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury:  
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Objekt je napojen na vodovodní síť, splaškovou kanalizaci a distribuční elektrickou síť. Přípojky jsou kolmé na 
stávající sítě.  
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:  
 
Splašková kanalizace – přípojka PVC DN 200, délky 25 m  
Vodovod – přípojka PE 63/8,6, délky 24 m  
Elektrická síť – CYKY – J 7x1,5, délky 24 m  
 
B.4 Dopravní řešení  
 
a) Popis dopravního řešení:  
 
Vjezd na pozemek je umožněn z ulice Tiché údolí. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:  
 
Vjezd není v kolizi s dopravní situací na dané komunikaci – vychází z regulačního plánu.  
 
c) Doprava v klidu:  
 
Parkování je zajištěno v rámci garáže.  
 
d) Pěší a cyklistické stezky. 
 
Pěší vstup na pozemek je navržen z jížní strany. Ostatní plochy pro pěší jsou zachovány. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 
a) Terénní úpravy:  
 
Pozemek se nachází ve svahu, v rámci hrubých terénních úprav dojde k násypu na severozapádní straně 
objektu. Dojde k zarovnání nejbližšího okolí objektu.  
 
b) Použité vegetační prvky:  
 
V okolí objektu bude vyset trávník s několika nově navrženými stromy, které jsou určené jako vysoká zeleň. 
Bližší osazení keřových porostů a okrasných zahrad není předmětem této práce.  
 
c) Biotechnická opatření:  
 
Není předmětem této práce.  
 
B.6 Popis vlivc stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 
a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:  
 
Stavba nevykazuje negativní vlivy na životní prostředí.  
 
Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině):  
 
Stavba nevykazuje negativní vlivy na životní prostředí.  
 
b) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000:  
Ekologická území jsou zachována.  
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c) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:  
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení.  
 
d) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů:  
Není součástí této práce.  
 
B.7 Ochrana obyvatelstva Splnění základních poţadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:  
Všechny požadavky jsou splněny.  
 
B.8 Zásady organizace výstavby  
Není v rámci bakalářské práce řešeno 
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1. Stínění pohyblivými žaluziemi, 
možnost automatického a manualního 
ovládání + předsazení 2,5m 

3. Stínění pohyblivými žaluziemi, 
možnost automatického a manualního 
ovládání. 

AJ    jimka na destovou vodu
VT    vsakovaci tunel
TČ    tepelne cerpadlo
RS    rozdelovac sberac
TZ     teplovodni zasobnik vody
EK    elektrokotel
E      expanzni nadobaE      expanzni nadoba
TN    tlakova nadoba
VZT  vzduchotechnicka jednotka s rekuperaci
RH    hlavni domovni rozvadec

2. Bez rizika letního přehřívání. Bez
stínění 
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