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ZADÁNÍ: RODINNÝ DŮM PRO ČTYŘČLENNOU RODINU 

 

rámcový stavební program 

• zádveří se šatnou 

• hala 

• obývací pokoj s částečně odděleným kuchyňským koutem a napojením na zahradu 

součástí pokoje velký jídelní stůl, krb, knihovna 

• spíž v návaznosti na kuchyň 

• WC 

• ložnice rodičů, šatna, koupelna s WC 

• dětské pokoje, šatna, koupelna, WC 

šatna může být i společná pro rodiče a děti 

• pracovna matky /hostinský pokoj, alt. se samostatným hygienickým zařízením 

• pracovna otce 

• komora/sklep 

• technická místnost 

• sklad zahradního nábytku a náčiní 

• garáž / přístřešek pro 2 auta 

• část objektu k pronájmu /možnost malé bytové jednotky 
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ANOTACE 

Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Pozemek se nachází na rozhraní 
čtvrtí Podolí a Braník v Praze na úpatí Branických skal. Ačkoli je převýšení na pozemku 14 metrů a svah 
severozápadním směrem, všechny pokoje mají jižní světlo a přímý vstup na terasu, balkon nebo lodžii. Dvoupod-
lažní stavba se suterénem zaujme svým dynamickým a vertikálním pojetím, dřevěnými prvky a terasovitostí 
zahrady. Stavba je navržena dle původní morfologie terénu s citem ke svému okolí. Důraz je kladen na použití 
ekologických materiálů a energie z obnovitelných zdrojů. Interiéru vévodí podlouhlá světla a průhledy na několik 
světových stran. 

KLÍČOVÁ SLOVA: dům ve svahu, rodinný dům, vícegenerační bydlení, severní svah, 

ABSTRACT

The subject of this bachelor project is design of family house for four-member family. The plot is situated 
between two Prague district Podolí and Braník, in the foothills of Branicke Skaly. Although a height difference 
on the plot is almost 14 meters and a hillside is oriented to west-north direction, all bedrooms have sunshine 
from the south and direct entrance to a terrace, a balcony or an enclosed balcony. Two-floor house with a 
basement attract attention with his dynamic and vertical expression, wood elements and terraced garden. The 
building is designed in accordance with original terrain morphology and in tune with the neighbourhood. Envi-
ronmental materials and renewable resources are preferred. Elongated lights and views to different sides 
dominate interior design. 

KEY WORDS: house in slope, family house, multi-generation housing, north slope



Dům u Branických skal
Nápadný rodinný dům si pro sebe bere kus svahu na 
severním úpatí Branických skal. Výrazná bílá 
hmota se svislými dřevěnými prvky nahradila zboře-
niště staré vily a do nárožní parcely přinesla řád 
a současnou architekturu . Čtyřčlenná rodina si tak 
užije výhled na Hrad  i do divoké kopcovité terasy.
 
Při pohledu z ulice působí dům jako třípodlažní vila, 
vykonzolavané poslední patro ji usazuje na poze-
mek a přidává dominantní charakter. Parcela je na 
velice exponovaném místě, jejímu zviditelnění z 
pohledu od Vltavy však brání vzrostlé stromy na 
ulici a ve svahu. 

Stavba ustupuje od uliční čáry a částí svého 
pozemku rozšiřuje stávající ulici, nepřehledné a 
úzké místo na vyhýbání aut se tak rozšířilo a dům 
získal důstojný předprostor. Vstup je zvýrazněn 
dvěma bílými vertikálami, jakousi bránou, kterou 
shora ukončuje vykonzolované patro. Ze severozá-
padu je bílá hmota rozehrána dřevěnými lizénami, 
které zvýrazňují nároží a pozvolna přecházejí ve 
své nezměněné podobě do oplocení. Dům tak splývá 
se svahem a vytváří jednolitou strukturu. 

Druhou výraznou vertikální hmotou je opláštění 
severního balkónu menšími dřevěnými profily, do 
jejichž „stěny“ jsou vyřezány otvory; balkón je tak 
mnohem intimnější, než kdyby byl do ulice úplně 
holý. Dřevěné lizény tvoří celistvý prvek od atiky 
až k úpatí soklu. Kromě těchto vertikálních prvků 
je hmota spíše horizontální s bílou fasádou a fran-
couzskými okny.  

Ten nejlepší výhled na dům se ale naskytne pouze 
jeho majitelům a návštěvám. Ze zahrady ho uvidí z 
jejího vršku, který je o 14 metrů výše než vstupní 
dveře. Z tohoto místa je vidět jižní skleněná fasáda 
domu, všechny jeho terasy a přes střechu lze 
zahlédnout věže sv. Víta a celé panorama Hradčan.  
Všechny zřejmě zaujme jižní průčelí s výraznou 
skleněnou plochou v druhém podlaží, minimálními 
okraji a sešikmeným ostěním a nadpražím . Lodžie 
je zárukou soukromého pobytového prostoru, roz-
šířením všech pokojů o exteriér, který je v létě 
plně propojitelný s terasou a v zimě aspoň částečně 
chráněný skládací skleněnou stěnou, která význam-
ně rozšiřuje pobytovou dobu venku od poloviny 
února až do konce listopadu. 

Život na terasách

V rodinném domě by se měl ztrácet rozdíl mezi interi-
érem a exteriérem, mělo by se žít v zahradě. Tyto 
ideály lze naplnit i jinak než s travnatou plochou s 
rozsáhlými terénními úpravami, například konceptem 
terasovité zahrady, která umožňuje využít různé 
výškové úrovně pozemku osázeného trvalkami, keři a 
travinami. I když se může zdát, že pět teras je na 
jeden rodinný dům hodně, jejich rozdílné výškové 
uspořádání a jiná doba oslunění je přesně rozdělují do 
jiných denních a ročních režimů. 

Horní terasa je nejlépe využitelná na snídani a dopo-
ledne v letních měsících, na jaře po celý den. Terasa 
u hlavního pobytového prostoru láká k posezení pře-
devším v létě od oběda až do západu slunce. Dolní 
terasa alias molo a lávka nad bazénem v jednom svádí 
k opalování a slunění, v létě na ni sluneční paprsky 
dopadají po celý den. Terasa východní pak slouží 
výhradně pro potřeby garsonky. 



Vnitřní uspořádání

Z hlediska funkčního členění dům nenabízí nic překvapi-
vého, sleduje jednoduchou formu vertikálního rozdělení: 
technické, pobytové a spací patro.  Vstupní podlaží, čás-
tečně zapuštěný suterén, je tak využit pro provoz bez 
nároků na denní osvětlení, jako je vinný sklep či sauna. 
Pozornost ovšem poutá vertikální prostor schodiště s 
výrazným žlutým zábradlím, spirálovitě tvarovaným plným 
plechem. 

V patře, které je tak na úrovni zahrady, jsou dva funkční 
celky. Prvním je garsonka se samostatným vstupem ze 
zahrady, která bude sloužit jako vícegenerační bytová 
jednotka, ze začátku rodičům majitelů, posléze jejich dětem 
jako první samostatné útočiště. Dle potřeb lze prostory i 
pronajmout, popřípadě používat jako pokoj pro hosty.

Druhým prostorem, srdcem celého domu, je obývací pokoj 
s jídelnou a kuchyní. Vystupuje-li se po schodišti, 
návštěvníkovi se nabídne pohled ze západního okna přes 
jídelní stůl. Ten je středobodem všeho, nachází se na 
průsečíku dvou os a právě z tohoto bodu je výhled do tří 
světových stran. Dům je se tak jeví poloprůhledný. 

Podobný efekt je zopakovaný i v horním patře, u schodiš-
tě je druhý společenský prostor, klidná zóna na čtení, 
postavení autodráhy či skládání lega. Dětské pokoje jsou 
oba otočeny k jihu, což je jejich hlavní benefit, přičemž do 
druhého se sice vstupuje přes šatnu, nevznikla ale žádná 
chodba a druhý pokoj dosáhl i západního světla.

Aktivní rodina, pasivní 
dům, ekologické stavění

Ačkoli je v garáži dostatek místa na pohybové 
náčiní, jako jsou kola a úschovné boxy na kajaky 
a místo na motorku, dům je navržen v plně 
pasivním standardu. Splňuje tak náročné pod-
mínky na minimální provozní náklady. Důraz byl 
ale kladen i na jeho ekologickou zátěž při prová-
dění stavby (při stavebním procesu vznikne 11 % 
emisí v celosvětovém měřítku). 

Z hlediska staveb se mluví o tzv. vázaném 
uhlíku čili emisích, které byly spotřebovány na 
výrobu stavby, na výrobu materiálů, jejich recyk-
laci a dovoz, emisích spotřebovaných na převoz 
zeminy, těžbě dřeva a cementu použitého do 
betonu nebo omítek.  I na tento aspekt bylo při 
konstrukčním řešením a výběru stavebních 
materiálů přihlédnuto.

Vzhledem k velikosti svahu a významným zemním 
tlakům bylo potřeba stavbu provádět jako žele-
zobetonový monolit. Provádění stěn je řešeno 
sendvičovou konstrukcí, kdy ztracené bednění 
tvoří cementotřískové desky, na které se váže 
betonářská výztuž. Kontaktní zateplení bylo 
zvoleno z dřevovláknité izolace, materiálu z 
obnovitelných zdrojů, který je plně recyklovatel-
ný. Samozřejmostí je pak použití dřevěných oken 
s trojsklem a dřevěných podlah, které nejenže 
snižují emisní náročnost, ale mnohonásobně zvy-
šují pobytovou kvalitu. 

Dům v neposlední řadě také šetrně hospodaří s 
dešťovou a šedou vodu, kterou po recyklaci 
používá na splachování toalet a zalévání zahra-
dy. Bazén na terase je řešen jako částečný 
biobazén, kvůli složení podloží je jeho dno zpev-
něno, aby bylo zabráněno úniku vody do podloží. 
Bazén využívá prvky kořenové filtrace bez che-
mických prostředků a ve svých mělčinách dává 
prostor živočichům hledajícím zdroj vody. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
 Název stavby: Rodinný dům 
 Místo stavby: 
 Obec: Praha 
 Parcelní číslo: 189 
 Katastrální území: Braník 
 Charakter stavby: Pasivní dům 
 Předmět dokumentace: Záměrem investora a obsahem předkládané projektové dokumentace ke stavebnímu 
 povolení je výstavba rodinného domu se suterénem a dvěma nadzemními podlažími. 
 
A.1.2. ÚDAJE O ŽADATELI / STAVEBNÍKOVI 
a) název, IČ, adresa sídla 
 Fakulta s tavební Č VUT v Praze se s Sídlem Thákurova 7, 1 66 2 9 Praha 6 – Dejvice 
 IČ: 6840 7 700 
 
A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE 
a) navrhl a zpracoval 
 Tomáš Kodet 
 
A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
 Prohlídka staveniště, Rámcový program, Katastrální mapa, mapové podklady, Výpis z katastru nemovitostí, 
 Regulační plán,  Územní plán, Fotodokumentace,  Normy a stavební zákon s prováděcími vyhláškami 
 
A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a) rozsah řešeného území 
 Řešené území se nachází na nároží ulic V Podhájí a Vysoká Cesta na hranici městských čtvrtí Podolí  
 a Braník. Pozemek je v katastru veden jako čistě obytný. Pozemek je ze severní a západní strany ohraničen 
 komunikací, z východní strany plotem z pletiva a z jižní strany plotem a fasádou sousedního objektu. 
 Dopravní obslužnost a inženýrské sítě jsou přivedeny z ulice V Podhájí. Objekt bude napojen na veřejný 
 vodovod, kanalizační řad, slaboproudé napětí a síť CETIN samostatnou přípojkou.  
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
 Na řešeném území se nachází vysoká a nízká zeleň, opěrná zeď a zbořeniště bývalé vily. Celková plocha 
 dotčeného pozemku 189 je 1 101 m2. 
 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 
území, záplavové území apod.) 
 Lokalita se nachází na území Ochranné zóny památkové rezervace hl. m. Prahy. Není zde vyhlášeno chráněné 
 ložiskové území. V řešené lokalitě nejsou poddolovaná území. V dotčené oblasti se nenachází zdroje podzemní 
 vody pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou ani jejich ochranná pásma ani se nenachází  
 v záplavovém území. 
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d) údaje o odtokových poměrech 
 V řešeném území nebyl proveden hydrogeologický průzkum, nejsou dány odtokové poměry. Řešení odvodu 
 dešťové vody: vody budou svedeny do retenční nádrže, při jejím naplnění bude přepadem odveden  
 do vsakovací jímky umístěné na pozemku. Část stavby zapuštěné v terénu je proti vodě ochráněna drenážemi. 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
 Dle platného územního plánu se řešené území nachází v ploše čistě obytné, záměr výstavby je v souladu 
 s územním plánem.  
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Objekt odpovídá požadavkům na využití území.  
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Není předmětem bakalářské práce 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Není předmětem bakalářské práce 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 Související a podmiňující investice nejsou vyžadovány.  
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
 Obec Praha, katastrální území Braník, parcela 189.  
 
A.4. ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Nová stavba. 
 
b) účel užívání stavby 
 Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Trvalá 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
 V území dotčeném stavbou není způsob ochrany nemovitostí. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 
 Projektová dokumentace byla vypracována podle platných ČSN, vyhlášek a zákonů. Při realizaci bude postupováno 
 podle obecných požadavků na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské 
 stavební předpisy) ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. HMP s aktualizovaným odůvodněním a dalších závazných 
 vyhlášek, norem a předpisů (především pak hygienické a požární). 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 
 Není součástí bakalářské práce. 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Výjimky ani úlevové řešení není nutno vydávat. 
 
h) navrhované kapacity stavby 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu s obytnou funkcí. Dům je navržen pro 4-6 obyvatel. 
 Počet bytových jednotek: 2 
 Plocha stavbou dotčeného území: 860,0 m2 
 Plocha zastavěná objektem: 168,3 m2 
 Plochy zeleně: 479 m 2 
 Zpevněné plochy: 212,7 m2 
 Obestavěný prostor: 1 560,7 m3 
 Užitná plocha: 315,7 m2 (z toho 1PP = 111,1 m2, 1NP = 116,3 m2, 2NP = 88,3 m2) 
 Počet podlaží: 3 
 Počet uživatelů: 4–6 
 Počet parkovacích stání: garážované 1, volné stání na pozemku 1 
 
i) základní bilance stavby  
 Stavba spadá do klasifikační třídy energetické náročnosti B s roční potřebou tepla na vytápění 20 kWh/m2rok. 
 Předpokládá se využití tepelného čerpadla typu země-voda pro ohřev teplé vody a vytápění. Záložním zdrojem 
 je elektřina. Dešťová voda je odváděna svodným potrubím do retenční nádrže, kde je při jejím přeplnění voda 
 odvedena do vsakovací jímky. 
 Rodinný dům bude napojen na vodovodní řad, splaškovou kanalizaci a elektrickou energii. Napojení bude provedeno 
 z ulice V Podhájí. 
 
j) základní předpoklady výstavby 
 Není předmětem bakalářské práce. 
 
k) orientační náklady stavby 
 Cena rodinného domu byla orientačně stanovena propočtem s využitím systému JKSO. Ceny jsou podle českých 
 stavebních standardů dostupných pro rok 2018.  
 RD obestavěný prostor: 1 560,7 m3 (cena JKSO 5 700 Kč/m3) -> 8 895 990 Kč 
 Výkopové práce: 40 % z obestavěného prostoru: 624,3 m3 (cena JKSO 1 500 Kč/m3) -> 936 420 Kč 
 Vnitřní technologie (odhad): 800 000 Kč 
 Přirážka za kvalitní izolační materiály, kompozitní prvky a okenní výplně: 400 000 Kč 
 Celkový propočet stavby byl stanoven na 11 032 410 Kč 
 
A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY, TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
  
 SO 01 Rodinný dům 
 SO 02 Terénní schodiště, opěrné zdi a terasy 
 SO 03 Opěrná zeď s oplocením, terénní schodiště, přístřešek na zahradní náčiní 
 SO 04 Bazén 
 SO 05 Retenční nádrž 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 POIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

Řešený pozemek na parcele 189 v Praze se nachází na rozhraní dvou městských čtvrtí: Podolí a Braník. Jedná 
se o velice svažitý pozemek s průměrným převýšením 0,4 m výšky na metr délky. Pozemek je v současné době 
pokryt náletovými dřevina a dvěma zdravými vzrostlými stromy (dub lesní) v jihovýchodním rohu. Na pozemku 
se momentálně nachází pozůstatky vily z druhé poloviny 19. století, jedná se o třípatrové torzo bez střechy 
a dalších vodorovných konstrukcí a podsklepenou část zahrady v severozápadním nároží. Počítá se s demolicí 
objektu a zasypání sklepních prostor. Dle územního plánu je pozemek v čistě obytné zástavbě. Dle katastru 
nemovitostí má parcela výměru 1 101 m2, řešeným územím je ale pouze severní část parcely čtvrtkruhového 
tvaru o poloměru 32 m a plochy 860,0 m2. Nadmořská výška je v nároží pozemku 199 m n. m. Bpv a v horní 
části 212 m n. m. Bpv. Pozemek je od sousedních oddělen plotem z pletiva, z jižní strany doléhá sousední objekt 
přímo na hranici pozemku. Výškový rozdíl mezi komunikací a terénem na pozemku je vyrovnán kamennou zídkou 
určenou k demolici. V současnosti je pozemek přístupný ze západní strany.  
 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod. 
 Není předmětem řešení bakalářské práce. 
 
c) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem 
 Zpracovaná dokumentace je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, schváleným 
 usnesením č. 10/05 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 9.9.1999 a se všemi pořízenými změnami ÚP SÚ hl. m. 
 Prahy 
 
d) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Řešený pozemek se nachází v ochranné zóně Městské památkové rezervace hl. m. Prahy.  
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Objekt se nenachází v záplavovém území, ani na poddolovaném území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
 V rámci stavebních prací nebudou narušeny okolní pozemky a stavby. Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 
 114/1992 Sb. je dodržen. Se zeminou bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně 
 některých dalších zákonů, část zeminy, která bude splňovat všechny podmínky stanovené ust. § 3 odst. 5 a 
 odst. 7 zákona o odpadech bude na pozemku využita k terénním úpravám a podobu stavby bude skladována na 
 pozemcích stavební firmy. Odtokové poměry nejsou dány. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
 Na pozemku dojde k vykácení náletových dřevin. Dále bude pozemek vyčištěn a upraven. Dojde k demolici 
 stávajících objektů, se stavební sutí se bude zacházet dle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně 
 některých dalších zákonů. 
 
g) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa 
 Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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h) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Objektu bude napojen na jednotnou kanalizační, vodovodní a slaboproudou elektrickou síť vlastní přípojkou 
 vedoucí pod terénem. Příjezdová komunikace již existuje z ulice V Podhájí. Na zpevněnou plochu se bude 
 napojovat vjezd do garáže a zpevněná plocha před vstupem do objektu.  
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Stavba bude provedena ve více etapách, rozdělena na demolici, mokrou a suchou stavbu. Nejdříve dojde k demolici 
 původního objektu a následně k výkopovým a těžebním pracím. Stabilita svahu bude zajištěna, způsob a technické 
 provedení se určí na základně hydrogeologického průzkumu. Poté dojde k vybudování železobetonových 
 konstrukcí suterénu a horní stavby. Následně dojde k vybudování ostatních stavebních objektů, následují 
 kompletační a dokončovací práce. Na závěr výstavby dojde k úpravě svahu a výsadby zeleně.  
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami, účelem je trvalé bydlení.  
 Počet bytových jednotek: 2 
 Plocha stavbou dotčeného území: 860,0 m2 
 Plocha zastavěná objektem: 168,3 m2 
 Plochy zeleně: 479 m 2 
 Zpevněné plochy: 212,7 m2 
 Obestavěný prostor: 1 560,7 m3 
 Užitná plocha: 315,7 m2 
 (z toho 1PP = 111,1 m2, 1NP = 116,3 m2, 2NP = 88,3 m2) 
 (na bytové jednotky: 4+kk 289,3 m2, 1+kk 26,4 m2 
 Počet podlaží: 3 
 Počet uživatelů: 4–6 
 
B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Objekt je umístěn na severní straně pozemku z důvodu dostatečného oslunění, využití co největší míry aktivních 
 i pasivních solárních zisků a maximalizace využití zahradní plochy. Hmota domu je vložena do ulice v Pod Hájí, 
 hmotově i výškově reflektuje řadu vil na téže straně ulice, taktéž zasazeny do kopce. Jedná se o rohovou 
 parcelu na poměrně exponovaném místě, hmota i umístění domu na to reagují vykonzolovaným druhým nadzemním 
 podlažím a zároveň zasunutím suterénu do svahu. Umístění stavby reflektuje stávající terén a saní se 
 minimalizovat výkopové práce. Z toho důvodu je například výstup na pozemek z 1. NP v místě původní morfologie 
 terénu. Do veřejného prostoru vstupuje dům otevřením svého předního severního prostoru, kde je plocha ulice, 
 resp. chodníku protažena až ke vstupním dveřím a vjezdu do garáže. Z této plochy je také umožněn vstup na 
 venkovní schodiště do zahrady ke druhému vstupu do objektu a dále na zahradu. Ta je členěna na tři části, 
 terasovitou u objektu, bazén s molem v západní části a travnatou část v horním rohu pozemku.  
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 Dispoziční řešení domu odpovídá základnímu schématu technického suterénu a sklepa s hlavním vstupem a 
 prostornou schodišťovou halou, první podlaží jako společensky obytné, s garsonkou se samostatným vstupem 
 a patro jakožto klidová a noční zóna pouze pro obyvatele domu, každá pokoj má vstup do zasklené lodžie, 
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 která se v létě může celá otevřít. V zimně může sloužit jako zimní zahrada. Z horního patra je i vstup na 
 terasu nad obývacím prostorem, odkud se dá sejít na zahradu.  
 
 Zahrada je členěna do několika výškových úrovních a zón. Má dva samostatné vstupy, ze severu na terasovité 
 schodiště odkud se vchází do garsonky. (Ta může být buď samostatně oddělená, nebo může sloužit jako pokoj 
 pro hosty.) Druhý vstup je ze západní strany a lze se z něho dostat na dolní část terasy s bazénem a lávkou. 
 Bazén je navržen jako přírodní, má tak mělkou část s travinami, rákosím a vodními rostlinami a hlubokou část 
 pro koupání a vodní rekreaci. Druhá úroveň, hlavní pobytová terasa má přímý vstup z obývacího pokoje v 1. 
 NP a je tak přímo napojená na obytný prostor. Z ní se lze dostat na horní terasu se schodištěm na terasu 
 nad obývacím pokojem. Z horní terasy také vede přírodní schodiště v podobě dřevěných trámů zasazených do 
 terénu na vršek pozemku se stromy. Horní část je v původní morfologii, je zabezpečena proti sesuvům právě 
 dřevěnými trámy a osazena travinami, trvalkami, cibulovinami a půdopokryvnými rostlinami. Zahrada nemá 
 šlechtěný trávník.  
 
 Architektonické pojetí je barevně pojato velmi jednoduše, využívá kombinaci bílé, antracitové a přírodního dřeva, 
 sibiřského modřínu s bezbarvou povrchovou úpravou. Rámy výplní otvorů jsou také bílé, parapety a kování 
 šedivé, uchycení dřevěné konstrukce je v antracitovém kovovém rámu. Dřevěná pergola je taktéž ze sibiřského 
 modřínu, stínění na ní je z tmavě šedé látky.  
 
 Vnitřní úpravě povrchů dominuje buď bílá vnitřní omítka nebo pohledový beton. Podlahy jsou dřevěné z jasanu. 
 Keramická dlažba v koupelnách je velkoformátová matná tmavě šedá, obklad zdí z malých bílých dlaždic.  
 
B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
 
 Objekt slouží jako rodinný dům a má 2 bytové jednotky.  
 
 Do objektu vedou dva vstupy. Hlavní vstup v úrovni ulice v 1. PP do zádveří/šatny ze kterého se lze dostat 
 do technické místnosti domu s prádelnou, přímo naproti vchodovým dveřím však vede vstup do hlavní 
 schodišťové haly, velkorysého a shora osvětleného prostoru. V přímé návaznosti je sklep na víno, popřípadě 
 další potraviny a pod schody jsou dveře do místnosti se saunou a sprchovým koutem. Garáž je z vnitřní 
 dispozice přístupná ze zádveří.  
 
 V 1. NP se z prostoru schodiště volně vstupuje do obývacího prostoru s jídelnou a kuchyní. Kompoziční princip 
 řešení je ve dvou osách. První vede z výstupní čáry schodiště přímkou do okna u jídelního stolu, osa kolmá 
 vede od kuchyňského okna přes jídelní stůl na terasu. Kuchyň je řešena ve tvaru paralelních „I“ a náleží jí 
 spíž. Tento společenský prostor se dá od schodišťové haly oddělit skleněnou příčkou, z haly je přístupná i 
 toaleta pro hosty doplněna sprchovým koutem a propojení s druhou bytovou jednotkou. Její využití se může 
 v průběhu času měnit, ať už bude sloužit jako ložnice mladého páru s dítětem, či k pronájmu jako druhý příjem 
 rodiny, nebo jako bytová jednotka další generace, ať už mladší, či starší. Má proto samostatný vstup, svoji 
 koupelnu, malý kuchyňský kout i balkón.  
 
 Druhé nadzemní podlaží obsahuje dvě ložnice se společnou šatnou a lodžií. Druhý pokoj je přístupný pouze přes 
 šatnu, oba však mají jižní světlo. Ložnice rodičů má samostatnou lodžii, která jim zajistí dostatečné soukromí 
 a koupelnu. Společenský prostor v 2. NP je možné využívat několika způsoby. Buď jako klidovou zónu, když 
 jsou děti malinké, popřípadě jako hračkárnu s rozloženou autodráhou nebo puzzlem, popřípadě s využitím závěsů 
 jako domácí kino, v neposlední řadě jako knihovnu se čtecím koutkem. Genius loci spočívá v severním a jižním 
 okně, díky dostatečné výšce podlaží je viditelné panorama Hradčan.  
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B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
 Objekt i přístupové komunikace jsou řešeny v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., O obecných technických 
 požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, kterou se stanovují obecné požadavky zabezpečující 
 užívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, pro rodinné domy není nutné navrhovat 
 zvláštní požadavky a řešení pro bezbariérové užívání stavby. Z povahy navrženého řešení je 1. PP 
 bezbariérové, i přesto že stavba není navržena jako bezbariérová, lze ji na schodišti doplnit o plošinu a 
 zpřístupnit všechna patra.  
 
B.2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
 Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 
 nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 
 elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání a provádění stavby budou dodrženy veškeré 
 příslušné legislativní předpisy. 
 Při užívání je nutné dodržovat pokyny a doporučení výrobců jednotlivých výrobků a stavebních materiálů, je 
 nutné provádět revizní a servisní zkoušky příslušných částí stavby a spotřebičů.  
 Není dovoleno neodborně zasahovat do konstrukce stavby a provádět neodborné zásahy do elektroinstalací, 
 rozvodů, zdravotních instalací a systému vytápění.  
 
B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
 
a) konstrukční a materiálové řešení 
 Konstrukční systém novostavby je stěnový příčný, s doplňujícími sloupy v 1. NP. Obvodové nosné stěny jsou 
 řešeny jako železobetonové monolitické se ztraceným bedněním z dřevocementových desek buď z jedné nebo 
 z obou stran (záleží na povrchové úpravě v interiéru) tl. 220 mm. Suterénní stěny stavby jsou kvůli vysokým 
 tlakům zeminy ze železobetonové monolitické konstrukce spojené se základovými pasy tl. 300 mm. Vodorovné 
 konstrukce jsou navrženy ze železobetonových desek tl. 200 mm. Návrh počítá s betonem C 30/35 a ocelí dle 
 statického výpočtu B500B. Schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové.  

Svislé nosné konstrukce 
 Nosné svislé konstrukce jsou zhotoveny jako sendvič z cementotřískových desek tl. 35 mm s navázanou ocelovou 
 výztuhou a zality betonem C 30/35 v tloušťce 150 mm.  
 Stěny ve styku se zeminou budou odlity z téhož betonu v tloušťce 300 mm jako monolitická železobetonová 
 konstrukce. Z důvodu vysokého tlaku zeminy budou konstrukčně provázány s železobetonovými pasy.  

Svislé nenosné konstrukce 
 Svislé nenosné konstrukce jsou navrženy ve dvou variantách. Příčky klasické tl. 120 mm z dvojitých panelů 
 z lisované slámy tl. 60 mm a příčky instalačních tl. 120 mm prováděných jako sendvič ze stejných panelů tl. 40 
 mm a instalační mezery tl. 40 mm vyplněnou přírodní akustickou izolací min. obj. hm. 30 kg/m3.  

Vodorovné nosné konstrukce 
 Vodorovné nosné konstrukce jsou řešeny jako jednosměrně armované železobetonové monolitické desky tl.  200 
 mm (požadavek stanovený po konzultaci se statikem). Návrh počítá s betonem C 30/35 a ocelí dle statického 
 výpočtu B500B.  
 
Schodiště 



5 
 

 Schodiště je řešeno jako tříramenné železobetonové monolitické, schodišťová ramena jsou přímá, tloušťku 
 betonové desky ověří statický výpočet. Zábradlí je navrženo jako plná železná deska. Povrchová úprava stupňů 
 je z jasanového dřeva.  

Venkovní schodiště 
 Venkovní terénní schodiště jsou řešena jako železobetonová s plně podporovanými stupni. Nášlapnou vrstvou 
 je zdrsněný protiskluzný beton.  

Venkovní terasa 
 Terasovitá nášlapná prkna jsou ve východní části v rámci terénního schodiště osazena na rošt z nosných 
 trámků 50 x 50 mm chráněný hliníkovými profilovanými lištami, trámy jsou připojeny na ratifikovanou plastovou 
 podložku nad betonovou plochou, která slouží jako podesta schodiště.  
 Nášlapná vrstva, modřínová lepená prkna s protiskluznou venkovní úpravou určena na podlahy teras tl. 25 mm, 
 jsou kotvena do roštu nosných trámků 50 x 50 mm po 300 mm chráněný hliníkovými profilovanými lištami, trámy 
 jsou připojeny na ratifikovanou plastovou podložku na betonovými dlaždicemi zasazenými do kladečského písku 
 tl. 50 mm a štěrkové fr. 16/32 tl. 150 mm.  

Opěrné stěny  
 Opěrné stěny na východní straně pozemku jsou součástí terénního schodiště (SO 04), jsou zhotoveny ze 
 železobetonu tl. 150 mm, tloušťku a založení ověří statik dle tlaků zeminy.  
 Opěrná stěna na hranici pozemku ze západní strany je železobetonová tl. 250 mm, založení a třída betonu 
 budou navrženy po návrhu statika.  

Pergola 
 Konstrukci pergoly tvoří jednoduchý trám a sloup ze sibiřského modřínu, dřevo je ošetřeno proti škůdcům a 
 povětrnostním podmínkám bezbarvou úpravou. Sloup je kotven pomocí T botky do betonové konstrukce opěrné 
 zdi u terasy domu. Trám je ke sloupu kotven vruty a L profilovaným plechem, do konstrukce domu je kotven 
 kotvícím prvkem s přerušeným tepelným mostem (vysokopevnostního plastu s hliníkovou vložkou) a uzavřenou 
 trámovou botkou.  

Založení a spodní stavba 
 Rodinný dům je založen a základových pasech ze ztraceného bednění jejichž dutina bude vyztužena a zalita 
 betonem hl. 750 mm a šířky 300 mm s dolním rozšířením z monolitického železobetonu hl. 450 mm a šířky 600 
 mm. Celková hloubka základů bude 1200 mm.  

Tepelné izolace a hydroizolace 
 Blíže specifikována v následující části skladby podlah a plášťů.  
 
SKLADBY PODLAH A PLÁŠŤŮ 
 
Střešní plášť 
 Objekt je zastřešen plochou střechou se spádem min. 1° s extenzivním ozeleněním. Střecha je provedena jako 
 jednoplášťová duo střecha. Skladbu střešního pláště z interiéru tvoří: vnitřní omítka, nosná železobetonová 
 konstrukce tl. 200 mm, hydroizolace/parozábrana, pěnový polystyren EPS ve dvou vrstvách tl. 100 a 150 mm, 
 spádové klíny z EPS odolného proti tlakům, netkaná textilie, hydroizolační folie PVC-P odolná proti prorůstání 
 kořínkům, netkaná textilie, drenážní profilovaná folie tl. 20 mm, netkaná textilie, substrát střešní extenzivní 
 tl. 100 mm, rozchodníková rohož tl. 40 mm.  
 
 Střechu nad 1. NP od interiéru tvoří: železobetonová deska tl. 200 mm, asfaltová vodou ředitelná emulze, pás 
 SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm, 2x desky z pevnostní PIR pěny pro ploché pochozí střechy tl. 100 a 100 
 mm, spádové klíny pevnostní PIR pěny, hydroizolační folie PVC-P, folie z PVC-P s PES výztužnou vložkou, 
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 plastové vyrovnávací podložky, laťování 20x30 mm s roztečí 200 mm, terasová prkna ze sibiřského modřínu 
 s protiskluznou úpravou tl. 25 mm.  
 
Atika 
 Atika je od exteriéru tvořena kontaktním zateplovacím systémem, tepelná izolace je lepena vkládána mezi OSB 
 bedny, které tvoří konzolu atiky a jsou vyplněny dřevovláknitou měkkou izolací. Atika je proti vodě chráněna 
 poplastovým plechem lepeným na hydroizolaci z PVC-P, plech je kotven na OSB desku tl. 25 mm připevněnou 
 roštu z OSB beden. Mezera mezi tepelnou izolací pláště a OSB desku je vyplněna montážní PUR pěnou. Přesah 
 plechu atiky před hranu fasády je min. 30 mm. Spád vnějšího povrchu atiky je min. 3°.  
 
Obvodový plášť 
 Jedná se o kontaktní jednoplášťovou konstrukci. Od exteriéru je fasáda opatřena tenkovrstvou probarvenou 
 omítkou tl. 2 mm provedenou na dřevovláknitou izolaci ve dvou vrstvách, λ = 0, 036 W/mK, tl. 250 mm přilepený 
 na sendvič ze dvou dřevocementových desek tl. 35 mm každá a železobetonové konstrukce tl. 150 mm. Z vnitřní 
 strany je provedena vnitřní omítka. V druhé variantě obvodového pláště je zachována stejná tepelněizolační 
 vrstva, nosná vrstva je složena z jedné dřevocementové desky směrem do exteriéru a železobetonové 
 konstrukce s pohledovou vnitřní úpravou tl. 195 mm.  
 
 Obvodový plášť ve styku se zeminou je prováděn od zeminy: profilovaná folie HDPE 8 mm, desky extrudovaného 
 polystyrenu 180 mm, lepící asfaltovou stěrkou modifikovanou tl. 3 mm, dvakrát nastavitelným pásem 
 z modifikovaného SBS asfaltu tl. 4 mm, asfaltovou penetrační emulzí a železobetonovou monolitickou stěnou 
 s vnitřní pohledovou úpravou tl. 300 mm.  
 
Konstrukce podlahy 
 Konstrukce podlahy ve styku se zeminou (skladba P01) tvoří: podkladní štěrk frakce 16/30 mm, železobetonová 
 podkladní deska tl. 110 mm, PE folie, dvouvrstvá dřevovláknitá lisovaná izolace tl. 2x 80 mm, podlahová 
 dřevovláknitá  deska tl. 60 mm spojovaná dřevěnými lištami tl. 55 mm na P+D, lepená dřevěná prkenná podlaha 
 z masivního jasanového dřeva.  
 
 Konstrukce podlahy ve styku se zeminou (skladba P02) tvoří: podkladní štěrk frakce 16/30 mm, železobetonová 
 podkladní deska tl. 110 mm, PE folie, dvouvrstvá dřevovláknitá lisovaná izolace tl. 2x 80 mm, podlahová 
 dřevovláknitá deska tl. 40 mm spojovaná dřevěnými lištami tl. 35 mm na P+D, lepená konstrukční OSB deska 13 
 mm s kontaktním můstkem, dilatační samolepící páska, cementové lepidlo, SDI panel 20 mm, cementové lepidlo, 
 keramická dlažba tl. 12 mm. 
 
 Podlahová konstrukce v garáži se skládá: betonová mazanina s kari sítí, nášlapná/pojezdová vrstva cementové 
 mazaniny tl. 30 mm.  
 
 Podlahová konstrukce na desce (skladba P03): (vnitřní omítka), železobetonová deska tl. 200 mm, desky 
 z elastického polystyrenu určené pro tlakové namáhání tl. 30 mm, pěnový polystyren EPS tl. 50 mm s uzavřenou 
 povrchovou strukturou, litý cementový potěr tl. 50 mm s vloženou otopnou sostavou, penetrační vrstva, 
 hydroizolační nátěr do vlhkých prostor, cementové lepidlo tl. 3 mm, keramická dlažba tl. 12 mm.  
 
 Podlahová konstrukce na desce (skladba P 04): železobetonová deska tl. 200 mm, desky z elastického 
 polystyrenu určené pro tlakové namáhání tl. 30 mm, pěnový polystyren EPS tl. 50 mm s uzavřenou povrchovou 
 strukturou, anhydritový potěr tl. 50 mm s vloženou otopnou soustavou podlahového vytápění teplou vodou, 
 penetrační nátěr, lepidlo na dřevěné podlahy, lepená dřevěná prkenná podlaha z masivního jasanového dřeva. 
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Výplně otvorů 
 Okna jsou zasklena izolačním trojsklem se součinitelem prostupu tepla Uf = 0, 65 W/m2K. Okna jsou dřevohliníková 
 s odstínem světle šedé, Pro prosklené dveře z místnosti 1.02 a 1.07 je použit posuvný systém otevírání. Okna 
 z pokojů na lodžii jsou řešena jako dvoukřídlá, otevíravé je vždy jedno křídlo, druhé je fixní. Skleněné výplně 
 na lodžii nejsou zahrnuty v tepelné obálce budovy. Jedná se o prosklenou posuvnou stěnu.  
 Vstupní dveře jsou neprůhledné plné v odstínu světle šedé, se součinitelem prostupu tepla Uf = 0, 65 W/m2K.  
Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
 Základové konstrukce a podkladní betony jsou z vyztuženého betonu C 20/25, nosné konstrukce vodorovné a 
 svislé jsou ze železobetonu C 30/35 s doplněnou výztuží dle statického výpočtu.  
 
b) mechanická odolnost i stabilita  
 Při stavbě musí být respektována projektová dokumentace, musí být použity materiály s vlastnostmi, které 
 předepisuje projektová dokumentace. Provádění stavby se musí řídit technickými a technologickými listy výrobců, 
 pokud projektová dokumentace neuvádí jinak. Při splnění těchto podmínek nedojde k překročení uvažovaných 
 zatížení a nedojde k porušení stavby nebo její části. Při zachování navrhované stavu nedojde při provádění 
 stavby ani v době jejího užívaná ke ztrátě mechanické odolnosti a stability.  
 
B.2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 
 
a) technické řešení 
 Vytápění je řešeno centrální teplovodní soustavou, ohřev TUV zajistí teplené čerpadlo země-voda. To zajistí 
 i ohřev teplé vody, záložním zdrojem je elektřina. Technologie jsou umístěny v místnosti 0. 02.  
 Nucené větrání je řešeno větrací jednotkou s rekuperací tepla, čerství vzduch je veden do obytných místností, 
 znečištěný odsáván z koupelen, toalety a kuchyně.  
 Rozvody vody řeší nakládání s šedou vodou.  
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Vytápění a ohřev TV 
 Objekt je vytápěn pomocí centrálního teplovodní dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem otopné vody. Ta je 
 ohřívána tepelným čerpadlem země – voda umístěným v místnosti 0.02. Tepelné čerpadlo je opatřeno plošným 
 kolektorem umístěným na pozemku. Podlahové vytápění je zajištěno v obytných místnostech a koupelnách, kde 
 jsou navíc připojena i trubková tělesa. V Garsonce v 1.NP je vytápění zajištěno podlahovým konvektorem 
 s ventilátorem. Stejně tak jako ve společenské místnosti v 2. NP.  
 Ohřev TV je taktéž zajištěn tepelným čerpadlem, TUV je akumulována v zásobníku v technické místnosti, 
 záložním zdrojem pro dohřev TUV je elektřina.  
Elektro 
 Na pozemku je v současné době umístěna přípojková skříň, ta bude zrušena a nahrazena novou přípojkovou 
 skříní, která bude součástí oplocení. Hlavní rozvaděč bude umístěn v technické místnosti.  
Vodovod 
 Dodávka pitné vody bude řešena novou přípojkou k vodovodnímu řadu z ulice V Podhájí. Vodoměrná soustava 
 je umístěna ve vodoměrné šachtě umístěné v zemi na hranici pozemku. Hlavní uzávěr vody se nachází v technické 
 místnosti.  
Větrání 
 Nucené větrání je řízeno větrací jednotkou, čerstvý vzduch je veden do obytných místností a odváděn 
 z koupelen a kuchyně, v 2. NP je u pokojů odváděn přes šatnu. Odvod je řešen vývodem na fasádě.  
Kanalizace 
Nakládání s šedou vodou 
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 Šedá voda z umyvadel, sprch a dřezů je svedena do filtrační nádrže na šedou vodu a zásobníku recyklované 
 vody v technické místnosti, ze zásobníku vede do splachovacích nádrží toalet, při naplnění zásobníku je voda 
 přečerpávána do retenční nádrže.  
Splašková 
 Kanalizace je řešena jako gravitační, toalety jsou vybaveny zápachovou uzávěrkou. Od WC mís je voda vedena 
 připojovacím potrubím do svislého odpadního potrubí a dále svodným potrubím v úrovni základů až k hlavní 
 revizní šachtě u hranice pozemku.  
Dešťová  
 Ploché střechy jsou provedeny v dostatečném sklonu pro odvodnění, ze spádových ploch do žlabu, odkud je 
 vedena vpusť do svodné roury. Voda z obou střešních ploch je odváděna do retenční nádrže. Voda z této 
 nádrže je používána na zalévání zahrady a po filtraci i k naplnění bazénu. Přepad retenční nádrže je řešen 
 vsakovací jímkou umístěnou na pozemku.  
 
B.2.8. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
 Není součástí bakalářské práce.  
 
B.2.9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 Novostavba má obvodové a střešní pláště a prosklené výplně navrženy s dostatečným tepelným odporem, které 
 splňují tepelně technickou normu ČSN 73 0540. 
 
b) Energetická náročnost stavby 
 Hodnocená budova splňuje požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla budovy. Energetický koncept budovy 
 je řešen na samostatném výkrese.  
 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 Budova využívá tepelné čerpadlo země – voda, které ohřívá teplou vodu a otopnou soustavu.  
 
B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 Provádění stavby zajistí odborná firma s živnostenským oprávněním ke stavební činnosti s proškolenými 
 pracovníky a odborným vedením. Práce budou probíhat v denních hodinách v pracovní dny výlučně od 9:00 až 
 18:00. Hladina hluku nepřekročí 65 dB. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, s veškerým 
 odpadem na stavbě vzniklým se bude zacházet dle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, nakládání s odpady 
 a jejich možnou recyklaci zajistí stavební firma.  
 Denní osvětlení prostor s trvalým pobytem osob bude zabezpečeno v souladu s ČSN 730580-1 a ČSN 730580-
 2. Stínící prvky zabrání oslnění a nadměrnému oteplení, návrh umělého osvětlení je v souladu s normou Č SN 
 E N 12 4 64-1, T NI 3 60450. 
 Užívám stavby bude vznikat běžný komunální odpad, jeho odvoz bude smluvně řešen s příslušnou firmou. 
 S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. Na okolní pozemky a stavby se 
 nepředpokládá žádný negativní vliv. Stavba není umístěna na seismologicky aktivním ani poddolovaným územím.  
 
 Stavba je chráněna proti zemní vlhkosti příslušnou hydroizolační obálkou v rámci spodní stavby. HPV nedosahuje 
 základové konstrukce.  
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B.2.11. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Podle radonové mapy se pozemek nachází území s nízkým radonovým rizikem. Nejsou prováděna protiradonová 
 opatření.  
 
b) ochrana před bludnými proudy 
 Není řešeno v bakalářské práci. 
  
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 Není řešeno v bakalářské práci. 
 
d) ochrana před hlukem 
 Objekt se nenachází v oblasti se zvýšenou hladinou hluku.  
 
e) protipovodňová opatření 
 Objekt se nenachází v záplavovém území.  
 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 Není řešeno v bakalářské práci. 
 
B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 Není řešeno v bakalářské práci. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 Není řešeno v bakalářské práci. 
 
B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) popis dopravního řešení 
 Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce z ulice V Podhájí.  
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Vjezd na pozemek je ze severní strany z ulice V Podhájí.  
 
c) Doprava v klidu 
 V 1.PP se nachází garáž pro jedno osobní auto. Druhý automobil je možné parkovat na pozemku před garáží.  
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
 Dům je vstupem na zahradu napojen na pěší komunikaci Vysoká cesta.  
 
 
B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
a) terénní úpravy  
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 Ačkoli objekt respektuje morfologii terénu kopce, předpokládá se značná část vytěžené zeminy. Částečně se 
 použije na terénní úpravy po dokončení stavby dolní části pozemku, kde se dnes nachází zbořeniště. Další 
 terénní úpravy budou probíhat ve východní části pozemku v terasovitém schodiště, kde jsou z koordinační 
 situace patrné plochy pro výsadbu střední zeleně. M9rné terénní úpravy nastanou u hlavní terasy, kde bude 
 dbáno na zabránění sesuvů půdy.  
 
b) Použité vegetační prvky 
 Zahrada je dle použitých vegetačních prvků rozdělena do několik zón. První zóna na severovýchodě pozemku 
 počítá v rámci terasovitého schodiště s osázením střední a nízkou zelení. Preferované jsou druhy jalovce 
 (Jalovec chvojka, Jalovec šupinatý, Jalovec skalní), Vonokvětka cesmínolistá, Hebe masité a Javor japonský.  
 Druhou zónou je oblast u hlavní z horní terasy, kde převažují cibuloviny jako Bledule letní, Frézie, Sternbergie 
 žlutá, Krokus, Begonie zahradní a Kosatec holandský. Jsou doplněny kvetoucími trvalkami jako Hydrogena, 
 Písečnice velkokvětá, Bergélie tučnolistá, Tužebník červený, Pivoňka obecná. V truhlících u hlavní terasy 
 zasázené bylinky jako jsou Máta peprná, Petrželka kadeřavá, Pažitka pobřežní.  
 Do svažitého kopce malé drobné kvetoucí trvalky jako jsou Lomikámen zrnatý, Jitrocel kopinatý, Prvosenka 
 bezlodyžná, Lomikámen trsnatý, Kostřava, Konvalinka vonná, Řebříček obecný, ale třeba i Jahodník obecný. 
 Doplněné o travnaté trsy, například modrý kultivar, scoparia, ostřice hnědá, panašovaná, dále smělka sivá.  
 Dolní část zahrady je plně věnována travinám. Kolem vodní plochy dominují traviny jako jsou metlice trsnatá, 
 duchan práskovitý a další menší kultivary. Zřídka se vyskytnou travnatí obři, především pak na jižní straně u 
 sousedního domu pampová tráva, ozdobnice a bambusovitý Giganteus.  
 Do mělké části bazénu s vrstvou kačírku budou zasazeny drobné vodní rostliny jako je Nepukalka vzplývající, 
 Stulík žlutý.  
 Koncepce zahrady je uzpůsobena tak, aby se na ní každý měsíc nacházel aspoň jeden kvetoucí prvek, aby byla 
 především u terasy barevná a proměnlivá a v odlehlejších částech zahrady co nejméně náročná na údržbu a 
 jednoduchá, zároveň však bohatá na druhy a čeledě rostlin. Osazení jednotlivých druhů rostlin bude konzultováno 
 se zahradníkem, který určí konkrétní místo pro každou rostlinu.  
 
c) biotechnická opatření 
 Na pozemku není umístěno žádné plně funkční biotechnické opatření pro zadržování vody v krajině. Bio bazén 
 je pouze polo funkčním biotechnickým zařízením nepropouštějícím vodu do zeminy, vytváří však prostředí 
 vhodné pro drobné ptactvo a dostatečnou plochu pro odpařování vody v letních měsících. Voda do bazénu je 
 doplňována z přefiltrované vody z retenční nádrže.  
 
B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 Novostavba nemá negativní vliv na ovzduší, její užívání nezatíží okolí hlukem, stavba nebrání a nemění 
 průtokové či hydrogeologické podmínky v krajině, s odpady a půdou je nakládáno dle zákona.  
 
 
b) vliv na přírodu a krajinu 
 Stavba svou funkcí nenarušuje ekologické fungování a vazby v krajině. Na pozemku se nacházejí dva vzrostlé 
 stromy v jihovýchodním cípu, vyhoví-li odbornému přezkumu budou zachovány. V blízkosti stavby se nenachází 
 žádné památné stromy. Ochrana rostlin a živočichů se bude řídit Zákonem č. 114/1992 Sb., O ochraně 
 přírody a krajiny. 
 
c) vliv chráněných území Natura 2000 
 Novostavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2 000. 
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 Ke stavebnímu záměru nebylo vydáno závazné stanovisko dle §9 a z hlediska posouzení vlivu 
 záměru na životní prostředí dle Zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 1 00/2001 S b., o posuzování 
 vlivů n a životní prostředí (tzv. EIA). Není předmětem bakalářské práce. 
 
e) navrhovaná ochranná nebo bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů 
 Stavební záměr nevyvolá vznik nových ochranných nebo bezpečnostních pásem z hlediska ochrany životního 
 prostředí. 
 
B. 7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
 Není předmětem bakalářské práce.  
 
B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Veškeré sítě technické infrastruktury potřebné k výstavbě objektu se nacházejí v blízkosti staveniště – 
 pozemku, na kterém bude probíhat realizace výstavby.  
 
b) odvodnění staveniště 
 Není předmětem bakalářské práce. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Není předmětem bakalářské práce. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Při provádění stavby je nezbytné dodržovat ustanovení bezpečnostních, protipožárních a hygienických 
 předpisů a zákonů. Zvláště musí být kladen důraz na dodržení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 
 č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
 Při provádění stavby je provedeno bezpečné zajištění terénu při provádění výkopových prací a zajištění proti 
 sesuvu půdy a je dbán důraz na minimální změnu hydrogeologických podmínek v okolí.  
 Při výstavbě je nutné splnit ustanovení nařízení vlády 502/2000 S b. v plném znění. 
 Obyvatelé okolních domů budou s investičním záměrem seznámeni a případné stížnosti na hluk ze 
 stavební činnosti bude řešit investor přímo. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 Při provádění asanace a výstavby dojde ke zvýšení prašnosti a hlukové zátěže, které budou splňovat hygienické 
 normy. V případě znečištění ploch komunikací provede stavební firma úklid a vyspravení ploch do původního 
 stavu.  
 Bourací práce budou prováděny pod odborným dohledem stavebníka, při demolici zbořeniště bude okolí zkrápěno 
 užitkovou vodou, aby byla omezena prašnost.  
 Na pozemku se nachází vzrostlá zeleň, jedná se o dřeviny, které svým charakterem nepodléhají povolní o 
 kácení dřevin rostoucích mimo les. Práce se budou řídit normou ČSN 839061 (Technologie vegetačních úprav v 
 krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při s tavebních p racích). Veškeré pokácené dřeviny 
 budou na místě drceny a dřevnatá drť bude prodána stavební firmě jako druhotný produkt.  
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 Stavba si vynutí částečný zábor komunikací Vysoká cesta a V Podhájí, tento zábor bude konzultován 
 s městským úřadem a dopravní policí.  
 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy nejsou. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 Při likvidaci odpadů bude respektována vyhláška č. 381/2001 sb. – Katalog odpadů a vyhláška č. 
 383/2001 Sb. – O podrobnostech nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. – O odpadech. 
 Bude vedená evidence odpadů dle § 16 o dst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 S b. a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
 § 21 a § 22. Takto vedená evidence tvorby a likvidace odpadů bude doložena při 
 kolaudaci stavby. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Odtěžená zemina a sejmutá ornice bude uložena v deponii na pozemku stavební firmy, částečně bude navrácena 
 na pozemek a částečně prodána jako druhotný produkt.  
 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Při realizaci budou použity pouze takové technologie a stroje, které nemají negativní vliv na 
 životní prostředí. 
 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 Bude zajištěna bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, oplocení a osvětlení staveniště a 
 bezpečný přístupna staveniště. Je nutné se řídit vyhláškou č. 6 01/2006 S b. O bezpečnosti práce a technických 
 zařízení při stavebních pracích a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
 ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
 nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  
 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb nejsou uvažovány. 
 
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 Stavba bude probíhat pouze na pozemku stavebníka. 
 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou uvažovány. 
 
o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Není předmětem bakalářské práce. 






























