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STAVEBNÍ PROGRAM - ZADÁNÍ
• 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 sWC

• 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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OBSAH

ANOTACE 

Zadaným tématem bakalářské práce bylo zpracování architektonické studie domu pro manželský 
pár se dvěma, popřípadě třemi dětmi. Součástí zadání bylo též vyhotovení vybraných částí do-
kumentace pro provedení stavby. Pozemek pro výstavbu rodinného diómu se nachází na pomezí 
Prahy - Braník a Prahy- Podolí. V okolí pozemku se nachází zástavba rodinných domů městského 
charakteru. Hlavní idea domu vychází z rekonstruování vily z první poloviny 19. století. V současné 
době se na pozemku nachází pouze torzo vily. Na místě bývalého altánu bude přistavěna menší 
jednopodlažní stavba. Dům je umístěn na velmi svažité parcele v její spodní části a celý prostor 
zahrady se otevírá na jih. Objekt lze rozdělit na více provozních celků tj. společenská část v 1NP, 
soukromá ve 2NP, s pracovnou umístěnou ve 3NP a ateliér architekta. 
Hlavním materiálem třípodlažní neposklepené vily je smíšené obvodové zdivo využívané v 19. století 
a železobetonové stropy, v přístavbě je užito jako nosné konstrukce vpáenocementových cihle a 
železobetonu. Vila je zrekonstruována do své původní podoby, přístavba je z pohledového betonu. 
Výrazným prvkem na fasádě jsou dřevěné lamely, na částech fasády bez lamel se jako inverze k 
nim nachází jejich obtisk lamel. 

ABSTRACT

The assigned topic of this bachelor’s thesis was „an architectural study of a house for a married 
couple with two, or possible three children.“ Part of the assignment was also the preparation of 
selected parts of the documentation for the construction. The land for the construction of a family 
house is located in between Prague-Braník and Prague-Podolí. Built-up area with family houses of 
an urban character is located in a close proximity of the plot. Main idea for the house stems from 
the reconstruction of the villa from the first half of the 19th century. Currently, there is only a torso 
of the villa located on the given plot. A small single-storey building will be built up on the site of the 
former gazebo. The house is located in a lower part of a very sloping plot and the whole garden 
opens to the south. The object can be divided into several operational units, i.e. social unit on the 
ground floor, private one on the first floor, and the second floor with a study and an architect’s stu-
dio.
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VILA V BRANÍKU DOSTALA 
DRUHOU ŠANCI
Obyvatelé pražských Dvorců celé roky chodili kolem zpustošeného pozemku 
s ruinou vily, která kdysi byla chráněnou památkou. Na jejím místě jako Fénix z 
popela povstala zrekonstruovaná vila z první poloviny 19. století. A na pozem-
ku není sama - ze severní strany byla rozšířena o jednopodlažní budovu. 

Zrekonstruovaná vila se nachází na nároží ulic Vysoká cesta a V Podhájí ve Dvor-
cích. Pozemek je velmi svažitý, nejvyšší bod pozemku nabízí atraktivní výhled na 
Vltavu. Stavba je zasazena na nejnižším místě pozemku, tudíž nenrušuje svah. 
Vila doplňuje ostatní historické vily nacházející se v ulici Vysoká cesta. 

DRUHÉ ZROZENÍ
Celý koncept a idea řešení návrhu je založena na rekonstrukci vily a její přístavby, 
která by stavbu nepřevyšovala jako výškově, tak vzhledově. Zahrada prošla taktéž 
obrozením, bylo obnoveno její historické řešení v podobě teras, čímž získávala 
obdiv nejednoho kolemjdoucího a tichou závist sousedů. Proč závist? Jako jedna 
z mála zahrad v okolí má z nejvyššího bodu na zahradě atraktivní výhled
 na Vltavu. 

Přístavba nemá narušovat vilu, naopak ji má podpořit, nestrhávat na sebe
pozornost. Zatímco vila spoléhá na tradiční materiály a fasádu v podbě šambrán, 
říms a dalších typických prvků, přístavba využívá moderních materiálů, jako je 
pohledový beton a modřínové lamely. Pohledový beton si velmi rozumí 
s antracitovými rámy oken. Tato okna jsou použita i ve vile samotné, se zapuště-
ným rámem působí velice čistě. 

MENŠÍ BRÁŠKA 
Přístavba se skládá ze tří různě vysokých a zapuštěných kvádrů, které jsou do 
sebe vzájemně zaklesnuty. Hlavním materiálem hmoty je pohledový beton se za-
puštěnými okny a dveřmi s rámy odstínu antracit. Na částech fasády se nachází 
lamelový obklad ze svisle kladených latí, dřevo modřín na podklad z pohledového 
betonu. Lamelový obklad tvoří stínění oken do obytných prostor a koupelen. Stře-
cha je řešena jako plochá vegetační s extenzivní zelení a má pomyslně navazovat 
na terasovitou zahradu nacházející se nad opěrnou zídkou. Garáž je částečně 
zapuštěná do terénu a svou střechou na svah plně navazuje. Obklad garáže je 
totožný jako na částech fasády, tj. svislé latě z modřínového dřeva).
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DOSTATEK MÍSTA I PRO NÁHODNÉ NÁVŠTĚVY
Dům je svým zónováním rozdělen na klidovou, spací a společenskou část. Společenská část se 
nachází ve vstupním podlaží. Srdcem celého domu je obývací pokoj propojený s kuchyní a velko-
rysými vstupními prostory. Chodba prochází celým podlažím a volně navazuje na obývací pokoj s 
kuchyní a jídelnou. 

Z chodby vede schodiště do dalšího podlaží, na téže straně se nachází toaleta a sklad s prá-
delnou, skrz kterou se lze dostat do technické místnosti sloužící i jako sklad zahradní techniky a 
nábytku. Na protilehlé straně od obývacího pokoje se nachází dveře do ložnice pána domu na-
cházející se v přístavbě původní vily. Master bedroom je vzdušnou kovovou konstrukcí a příčkou 
rozdělena na tři části- spací část směřující do ulice, uprostřed se nachází truhlářsky řešená šatna 
a směrem k pažící stěně se nachází koupelna. 

Další částí prvního nadzemního podlaží je ateliér, který lze v případě potřeby zařídit jako garsonku 
s rozkládací pohovkou. Ateliér má samostatný vstup ze západní strany a má k dispozici malou 
soukromou terasu ohraničenou stěnou garáže se svislými latěmi a opěrnou stěnou. 
Ve druhém nadzemním podlaží se nacházejí dva dětské pokoje s koupelnou. Pracuje se dvěmi 
variantami- s koupelnou spojující oba pokoje a s variantou, kdy je koupelna dostupná z chodby. 
V tomto případě se v každém pokoji nachází umyvadlo integrované do nízké skříňky nacházející 
se v prostorách šatny. 

Ve třetím podlaží v původní cihlové nástavbě a podkroví vily se nachází pracovna, která v případě 
potřeby slouží jako pokoj pro hosty, proto je vybavena rozkládací pohovkou s kvalitní matrací. U 
vikýřů je zřízeno pódium z dubové dýhy, kde lze sedět a kochat se výhledem na Vltavu. Polovinu 
prostoru ohraničuje knihovna. V části pokoje pro hosty se nachází kulečník. Součástí podkroví je 
také komora, kde se nachází vzduchotechnická jednotka. 

INTERIÉR, KTERÝ NIKDY NEOMRZÍ
Uvnitř cellého domu hrajou prim přírodní materiály s industriálními prvky. Kombinuje dřevěnou 
parketovou podlahu, natřenou mléčně bílým zmatňujícím lakem, beton imitující cementovou stěr-
ku světlé pigmentace, dub olejovosk, tmavě namořenou dubovou dýhu a černou matnou barvu. 
Keramické obklady v koupelnách imitují beton, na některých stěnách jsou mozaikové obklady v 
barvě imitace betonu. 

V obývacím pokoji spojeném s kuchyní a jídelnou se nachází krb zabudovaný do truhlářsky ře-
šené stěny z roxorů. Za zmínku určitě stojí i šikovně skrytá spíž pod schody, kam určitě povedou 
krůčky dětí pro nějakou sladkou odměnu. 

Ložnice jsou od šatny odděleny vzdušnou kovovou konstrukcí, nedochází tedy k optickému 
rozdělení pokoje, ale přesto je rozdělen na zóny. Samozřejmostí jsou široké postele umožňující 
se pohodlně vyspat i těm nejvíce roztahovačným spáčům. Jako ze špionážních filmů si můžete 
připadat, když objevíte umyvadla skrytá v toaletních stolcích. 

Interiér jako takový má další obrovský plus- využívá převážně designového nábytku a světel pže-
vážně od českých designérů, tudíž podporuje český design.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1.  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  
A.1.1.  ÚDAJE O STAVBĚ  

a)  název stavby  
Rodinný dům  

b)  místo stavby  
ul.  Vysoká cesta ,  parcela č.  171 a parcela č . 189,  k.ú.  Braník [727873] (Hlavní  město Praha) ,  
140 00 Praha-Braník ,  Hlavní  město Praha,  Česká republika  

c)  předmět projektové dokumentace 
nová stavba ,  t rva lá s tavba ,  stavba určena pro trvalý  pobyt  4-5 osob 

A.1.2.  ÚDAJE O ŽADATELI / STAVEBNÍKOVI  
a)  název, IČ, adresa sídla  

Fakul ta s tavební ČVUT v  Praze 
se s íd lem Thákurova 7, 166 29 Praha 6 –  Dejv ice 
IČ:  6840 7700 

A.1.3.  ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE  
a)  navrhl a zpracoval  

Kr istýna Brudnová,  Blatenská 117,  335 03 Dvorec u Nepomuka             
te l . :  +420 737 964 806, emai l :  k .brudnova@gmai l .com  

A.2.  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  
Snímek z  katastrální mapy ,  or tofotomapy, fotodokumentace  
In formace a požadavky zadavate le/s tavebníka –  zadávací kr i tér ia  
Prohl ídka staveniště  
Územní p lán  

A.3.  ÚDAJE O ÚZEMÍ  
a)  rozsah řešeného území  

Řešené území se nachází  na nároží  ul ic  Vysoká cesta a V  podhájí  v  městské část i  Praha -Braník.  
Pozemek je v  katastru veden jako č is tě obytný.   
Pozemek je ze severní a západní s trany ohraničen komunikacemi,  z  východní s trany p lotem a 
z j ižní  s trany fasádou sousedního domu a p lotem.  Dopravní  obs lužnost  a inženýrské sí tě jsou 
př ivedeny z  u l ice V podhájí  na severní  s traně. Objekt  bude napojen na veřejný vodovod,  
kanal izační řád a na e lektr ické vedení  samostatnou přípojkou.  

b)  dosavadní využití a zastavěnost území  
Na řešeném území se nachází  opěrná zeď, torzo bývalé v i ly ,  vysoká a nízká zeleň.  Celková 
p locha dotčeného  pozemku je 860,  m2.   

c)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 
apod.)  

Lokal i ta  se nachází  na hranic i  území Praha -Podolí  a Praha -Braník.  Navržené objekty se nachází  
v památkové chráněném území .  Není zde vyhlášeno chráněné lož iskové území.  V řešené 
lokal i tě  nejsou poddolovaná území.  V dotčené oblast i  se nenachází zdroje podzemní  vody pro 
hromadné zásobování  obyvate l p itnou vodou ani je j ich 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,  př i  jej ím naplnění bude  
přepadem odvedena do vsakovací j ímky umístěné na pozemku. Část stavby zapuštěné v terénu 
je prot i  vodě ochráněna drenážemi.  

e)  údaje o souladu s  územně plánovací dokumentací, s  cíli a úkoly 
územního plánování  

Dle p latného územního plánu se řešené území nachází  v p loše č istě obytné p lochy .  
Dokumentace pro s tavební povolení je v  souladu s územně plánovací dokumentací.   

f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití  území  
Navržený objekt  odpovídá požad avkům určených územním plánem –  v území def inovaném jako 
plochy čis tě obytné,  záměr výstavby je tedy v  souladu s územním plánem. Objekt  tedy odpovídá  

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  
Souvisejíc í  a podmiňuj ící  invest ice nejsou vyžadovány.  

j)  seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
(podle katastru nemovitostí)  

č. pozemku  výměra (m2)  druh 
189 313 ostatní p locha  
171 1101 ostatní p locha  
2902 1341 ostatní p locha  -  komunikace 
2931 810 ostatní p locha  –  komunikace 

 
 

A.4.  ÚDAJE O STAVBĚ  
a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Nová s tavba  

b)  účel užívání stavby  
Rodinný dům  pro č tyřč lennou 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 nemovitost í .  

e)  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

Projektová dokumentace by la vypracována podle platných ČSN, vyhlášek a zákonů.  Př i  real izac i  
bude postupováno podle  obecných požadavků na využívání území a technické požadavky na 
stavby v  h lavním městě Praze (pražské s tavební předpisy) ve znění nařízení  č. 14/2018 Sb.  
HMP s aktual izovaným odůvodněním, vyhl.  o  obecných technických požadavcích 
zabezpečujíc ích bezbar iérové užívání  staveb –  vyhl.  č .  398/2009 a dalších závazných vyhlášek,  
norem a p ředpisů (především pak hygienické a požární) .  

f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z  jiných právních předpisů  
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Není  součást í  bakalářské práce  

g)  seznam výjimek a úlevových řešení  
Výj imky ani  ú levové řešení není nutno vydávat .  
 

h)  navrhované kapacity stavby  
Jedná se o novostavbu rodinného domu s obytnou funkcí .  Dům je navržen pro 4 -5 obyvate l .  
Počet bytových jednotek:    1  
Plocha s tavbou dotčeného území:  901,3 m2 
Plocha zastavěná objektem:  232,8 m2 
Plochy zeleně:    591,4 m2 
Zpevněné plochy:     77,1 m2 
Obestavěný prostor :    1 109,8 m3 
Užitná p locha:    364,2 m2  
   (z toho 1NP = 203,6 m2, 2NP = 104 m2, 3NP = 62,5 m 2 garáž = 28,7 m2)  
Počet podlaží :     3  
Počet už ivate lů:    4 (manželé a  2 dět i )  
Počet parkovacích stání :    garáž  1 stání   

i)  základní bilance stavby  
Stavba spadá do k lasi f ikační  tř ídy  energet ické náročnost i  A  s  roční  potřebou tepla na vytápění  
20 kWh/m2rok.  Předpok ládá se využ it í  tepelného čerpadla typu voda-vzduch pro ohřev teplé 
vody a vy tápění.  Záložním zdrojem je e lektř ina. Dešťová voda je odváděna svodným potrubím 
do retenční nádrže,  kde je př i  je j ím přeplnění  voda odvedena do vsakovací j ímky.  
Rodinný dům bude napojen na vodovodní  řád,  splaškovou kanal izaci  a elektr ickou energi i .  
Napojení  bude provedeno z  u l ice V Podhájí .  

j)  základní předpoklady výstavby  
Není předmětem bakalářské práce.  

k)  orientační náklady stavby  
Předpok ládané nák lady na real izac i  stavby rodinného domu budou určeny v  rozpočtu stavby.  

A.5.  ČLENĚNÍ  STAVBY  NA OBJEKTY,  TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  

SO 01  Rodinný dům  –  v i la                     
SO 02  Rodinný dům -  přís tavba  
SO 03  Garáž  
SO 04  Zpevněné plochy,  terénní úpravy  
SO 05  Oplocení  
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B .  S O U H R N N Á  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  
 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
a)  Charakteristika území a stavebního pozemku  

Nová stavba se navrhuje na parcele č .  189 o celkové výměře  901,3 m2.  Jedná se o velmi svaž itý  
pozemek s  opěrnou stěnou v  polov ině pozemku. V současné době je stavební parcela 
nezastavěna a nachází  se zde nízká až s t řední zeleň , vzrost lé stromy, náletové dřev iny a  
pozůstatky v i ly  z  druhé polov iny 19.  sto letí .  Jedná se o tř ípatrové torzo beze s třech a dalších 
vodorovných konstrukcí.  V severozápadní  část i  nároží se nachází  podsk lepená část  zahrady. 
Počí tá se se zachováním torza v i ly ,  je j í  ce lkovou sanací  a zasypáním podsk lepené část i  
zahrady.  Dle územního p lánu má pozemek čistě  obytnou funkci .  Celý pozemek je oplocený ,  
z  j ižní  strany doléhá sousední objekt př ímo na hranic i  pozemku .  Výškový rozdí l  mez i komunikací  
a pozemkem je vyrovnán kamennou zídkou, která bude upravena d le nového návrhu.  Přís tup je  
ze západní s trany pozemku, k de se nachází  pěší  komunikace.  V jezd na pozemek je  z veřejné 
komunikace u l ice V Podhájí  ze severní st rany .  Parcela má mnohoúhelníkový tvar  (př ib l ižu je se 
čtvr t ině kruhu) .  Okolní  zástavba je převážně vi lová.  

b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
Žádný z  průzkumů nebyl proveden –  není obsahem bakalářské práce.   

c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
Řešený pozemek se nachází v  ochranné zóně Městské památkové rezervace h l.  m.  Prahy.  

d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
Území se nenachází v  záplavové oblast i  řeky. Není  zde vyhlášeno chráněné lož iskové území.  
V řešené lokal i tě nejsou poddolovaná území. Nenacházej í  se zde zdroje podzemní vody pro 
hromadné zásobování  obyvate l  p i tnou vodou ani  je j ich ochranná pásma.  

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

Nepředpok ládá se žádný negat ivní v l iv  na okolní pozemky a s tavby v  průběhu real izace a 
užívání s tavby. Př i  real izac i dojde v omezené výši ke zvýšení prašnost i  a h lukové zátě že v  
zájmovém území,  které však musí  splňovat předepsané hygienické l imi ty.  

V př ípadě zneč iš tění  nebo poškození veře jných p loch a komunikací př i  výs tavbě provede 
investor  úk l id , př ípadně vyspravení  p loch do původního stavu.   

Odpad bude l ikv idován odvezením na úřadem schválenou sk ládku.  V řešeném území neby l  
proveden hydrogeologický průzkum, nejsou dány odtokové poměry.  

f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
V současné době se na pozemku nachází někol ik  stromů bez významné hodnoty  a nízká až  
středně vysoká zeleň . Tato zeleň bude odstraněna v  první fázi výstavby (pokud to bude 
nezbytné).  

Dojde k  zasypání  podsklepené část i  pozemku. U pozůstatků v i ly  bude provedena  rekonstrukce 
dle původní podoby v i ly .  Bude provedena asanace zdiva, stávající  obvodové a nosné stěny 
budou doplněny o krov a vodorovné konstrukce,  taktéž budou osazeny nové okenní a dveřn í  
otvory.   

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

Zábory  nejsou potřeba. Není  předmětem bakalářské práce.  
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h)  územně technické podmínky  
Vjezd na pozemek je um ís těn na severní  straně z  př i leh lé u l ice V podháj í .  Bude řešen formou 
vyrovnávací  rampy.  Vstup na pozemek je jeden,  a  to z  ul ice Vysoká cesta,  která je  pouze pro  
pěší.   

Novostavba je napojena pomocí  přípojek na s távajíc í  veře jné u l iční  rozvody pi tné vody,  e lektř iny  
a kanal izace.  

i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

Řešení  není  požadavkem bakalářské práce.  Souv isejíc í  a podmiňuj ící  invest ice nejsou 
vyžadovány.   

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY  
B.2.1.  ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH 

JEDNOTEK 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s obytnou funkcí .  Dům je navržen pro 4 -5 obyvate l .  

Počet bytových jednotek:    1  
Plocha s tavbou dotčeného území:  901,3 m2 
Plocha zastavěná objektem:  232,8 m2 
Plochy zeleně:    591,4 m2 
Zpevněné plochy:     77,1 m2 
Obestavěný prostor :    1 109,8 m3 
Užitná p locha:    364 m2  
   (z toho 1NP = 203,6 m2, 2NP = 104 m2, 3NP = 62,5 m2 garáž     = 55,3 m2)  
Počet podlaží :     3  
Počet už ivate lů:    4 (manželé a 2 dět i)  
Počet parkovacích stání :    garáž 1 stání  

B.2.2.  CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  
a)  urbanismus –  územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Novostavba rodinného domu je umístěna na nároží u l ic  Vysoká cesta a V  podhájí  na pomezí  
Prahy Braníku a Prahy Podol í .  Roz loha parcely je 901,3 m2. Způsob využi t í  pozemku je nyní  
veden jako všeobecně obytná p locha  a druh pozemku jako ostatní  p locha. Pozemek je ohraničen 
ze severozápadní st rany komunikací a z  j ižní  strany na hranic i pozemku naléhá sousední objekt .   
Ze zby lých světových stran sousedí s ostatními pozemky v lokal i tě  př ímo. Dopravní obs lužnost  
a inženýrské sí tě jsou př ivedeny z  př i léhaj ící  komunikace na severní  straně.  Výškový rozdí l  
mez i  komunikací a pozemkem je vyrovnán kamennou zídkou.  

Rodinný dům se nachází v  severní  část i  pozemku. Rekonstruovaná v i la je rozšířena  o  
jednopodlažní  přís tavbu,  která nahrazuje  pozůstatky  jednopodlažního altánu na severní s traně .  
Na západní  s traně je zř ízena opěrná s těna.  Zahrada je terasovi tá ,  tak  jak  tomu by lo v  minulost i .  
V nejvyšším bodě zahrady se nachází  ohniště s  vyhl ídkou,  odkud je výhled na Vl tavu.  

Novostavba doplňuje l ini i  v i l  v ul ic i  Vysoká cesta.  Vjezd je z  u l ice V podhájí  a vs tup z  pěší .  
Stolet í   komunikace v  ulic i  Vysoká cesta. Vstupním podlažím je podlaží  první .   

Pozemek je kvůl i  okolní  vzrost lé zeleni  zakryt,  tudíž  je  z  protě jšího břehu Vl tavy v idět  pouze 
vyvýšená východní část .  Navržené prostorové řešení  nenarušuje ani  neovl ivňuje dálkové 
pohledy.   

Objekt  rodinného domu  je  dvoupodlažní  s podkrovím  a garáž  je  umístěná na pozemku jako 
samostatný objekt .  Objekty jsou záměrně umístěny př i  severozápadní hranic i pozemku blízko 
u l iční komunikace  z  důvodu kratšího napojení  domu a garáže a zároveň i  max imálního využ it í  
j ižního svahu.  Stávaj íc í  vstup na parcelu ze západu  je  zachován.  
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b)  architektonické řešení –  kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení  

Objekt  se sk ládá ze dvou h lavních hmot  -  rekonstruované tř ípodlažní  v i ly  z  druhé polov iny 19.  
sto let í  a jednopodlažní přís tavby .   

Vi la je  tř ípodlažní  s  podkrovím. Stávaj ící  kamenné obnažené zdivo je asanováno (v iz.  his tor ická 
zpráva) , opatřeno omítkou a doplněno okenními a dveřními otvory se za puštěným rámem. Krov 
a souvrs tví s třechy je navrhnut tak , aby vyhovoval současným normám. Na východní straně 
střechy jsou zbudovány dva v ikýře, k teré zaj išťu j í  atrak t ivní výhled na Vltavu.  Povrchová úprava 
v ikýřů je z  p lechu barvy antrac it .   

Přístavba se skládá ze tř í  různě vysokých a zapuštěných kvádrů,  které jsou do sebe vzájemně 
zak lesnuty . Hlavním mater iá lem hmoty  je pohledový beton se zapuštěnými okny  a dveřmi  s  rámy 
odstínu antrac it .  Na částech fasády se nachází lamelový obk lad  ze svis le  k ladených lat í ,  dřevo 
modř ín na podk lad z  pohledového betonu. Lamelový obk lad tvoří  st ínění oken do obytných 
prostor a koupelen. Střecha je řešena jako plochá vegetační  s  extenz ivní zelení a má pomyslně 
navazovat na terasov itou zahradu nacházejíc í  se nad opěrnou zídkou. Garáž je částečně 
zapuštěná do terénu a svou střechou na svah plně navazuje. Obk lad garáže je totožný jako na 
částech fasády,  t j .  sv is lé latě z  modřínového dřeva).   

Okna v i ly  jsou v původních poz icích,  na místě vstupních dveří  je  otvor  vypl něn f rancouzským 
oknem, aby se fasáda neodk loni la od svého původního vzhledu. Okna v  př ístavbě jsou 
or ientována na západ a východ, francouzské okno v  garsoniéře vede na soukromou terasu 
obk lopenou pažící  stěnou a zdí garáže.   

In ter iér  je laděn do pří rodních mater iá lů s  industr iá lními prvky. Kombinuje dřevěnou parketovou 
podlahu,  natřenou mléčně bí lým zmatňuj ícím lakem, beton imitu jíc í  cementovou s těrku svět lé 
p igmentace, dub o le jovosk,  tmavě namořenou dubovou dýhu a černou matnou barvu.  Keramické 
obk lady v  koupelnách imi tu j í  beton, na některých stěnách jsou mozaikové obk lady v  barvě 
imi tace betonu.  V obývacím pokoj i  spojeném s  kuchyní  a j ídelnou se nachází  krb zabudovaný 
do truhlářsky řešené stěny.  Ložnice jsou od šatny odděleny vzdušnou kovovou konstrukcí ,  
nedochází tedy k  opt ickému rozdělení  pokoje.   

B.2.3.  CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY  
Objekt s louží  jako rodinný dům a obsahuje 1 bytovou jednotku.  

Dům je svým zónováním rozdělen na k l idovou, spací a společenskou část.  Společenská část se 
nachází  ve vstupním podlaží .  Srdcem celého domu je obývací pokoj  propojený s  kuchyní  a 
velkorysými vstupními prostory. Chodba prochází celým podlažím a volně navazuj e na obývací 
pokoj  s  kuchyní a j ídelnou.  Z  chodby vede schodiště do dalšího podlaží,  na téže straně se 
nachází  toaleta a sk lad s  prádelnou,  skrz k terou se lze dostat  do technické mís tnost i  s loužíc í i  
jako sk lad zahradní techniky  a nábytku.  Na prot i leh lé s t raně od obývacího pokoje se nachází  
dveře do ložnice pána domu nacházejíc í  se v  přís tavbě původní v i ly .  Master bedroom je 
vzdušnou kovovou konstrukcí  a př íčkou rozdělena na tř i  část i -  spací část směřujíc í  do u l ice,  
uprostřed se nachází t ruhlářsky řešená ša tna a směrem k  pažíc í s těně se nachází  koupelna.  

Dalš í část í  prvního nadzemního podlaží je  ate l iér ,  k terý lze v  případě potřeby zař íd i t  jako 
garsonku s  rozk ládací  pohovkou. Ate l iér  má samostatný vs tup ze západní strany a má 
k d ispoz ic i malou soukromou ter asu ohraničenou stěnou garáže se sv is lými latěmi a opěrnou 
stěnou.  

Ve druhém nadzemním podlaží  se nacházej í  dva dětské pokoje s  koupelnou.  Pracuje se dvěmi 
var iantami-  s  koupelnou spoju jíc í  oba pokoje a s  var iantou, kdy je koupelna dostupná z  chodby. 
V tomto př ípadě se v  každém pokoji  nachází  umyvadlo integrované do nízké skříňky nacházejíc í  
se v  prostorách šatny.   

Ve třet ím podlaží  v  původní  c ihlové  nástavbě  a podkroví  v i ly se nachází  pracovna, která 
v př ípadě potřeby s louží jako pokoj  pro hosty ,  proto je  vybavena rozkládací  pohovkou s  kval i tní  
matrací .  U v ikýřů je  zř ízeno pódium z  dubové dýhy,  kde lze sedět a kochat  se výhledem na 
Vltavu. Polovinu prostoru ohraničuje knihovna. V  část i  pokoje pro hosty se nachází kulečník.  
Součást í  podkroví je také komora,  kde se nachází vzduchotechnická jednotka.   
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B.2.4.  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  
Objekt  i  př ís tupové komunikace jsou řešeny v  souladu s  vyhl .  č.  398/2009 Sb.,  O obecných 
technických požadavcích zabezpečujíc ích bezbar iérové  užívání s taveb,  kterou se s tanovuj í  
obecné  požadavky zabezpečuj ící  už ívaní  staveb osobami s  omezenou schopností  pohybu a 
or ientace,  pro rodinné domy  není  nutné navrhovat  zv láš tní  požadavky a řešení  pro bezbar iérové 
užívání  stavby.  

B.2.5.  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY  
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby př i  je j ím užívání  nebo provozu 
nevznikalo nepř i ja te lné r iz iko nehod nebo poškození .  

Př i  už ívání s tavby je nutné dodržovat  pokyny a doporučení  výrobců stavebních mater iá lů,  
výrobků a spotřebičů,  které budou insta lovány v  rámc i  s tavby,  dále dbát řádné údržby a provádět  
rev izní  č i  serv isní  zkoušky př ís lušných částí  stavby a spotřebičů (např . otopný zdroj,  těsnost  
spojů,  rev ize e lektro, atd…) .  

Pro zachování  mechanické odolnost i  a  stabi l i ty  s tavby není  dovoleno neodborně zasahovat  do  
konstrukcí  stavby. Není  dovoleno provádět  neodborné zásahy do e lektroins ta lací ,  rozvodů 
zdravotních ins ta lací  a systému vytápění .  Případné úpravy smí provádět pouze odborná f irma 
nebo osoba s  přís lušným vzděláním a oprávněním.  

Všechna otvíravá okna  budou opatřena sk leněným zábradlím. Výšky jsou s tanovené d le h loubky  
volného prostoru pod vodorovnou konstrukcí.  Jednot l ivé výšky jsou uvedeny ve výkresové část i .  

B.2.6.  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ  
a)  konstrukční a materiálové řešení  

Konstrukční systém novostavby je stěnový příčný  s  nosnými obvodovými s těnami . Obvodové 
nosné s těny jsou z exter iéru řešeny jako monol i t ické železobetonové t l .250mm, z  inter iéru jako 
keramické tvárn ice t l .  300mm. V  případě částečně zapuštěné garáže a technické místnost i  se 
jedná pouze o monol i t ickou železobetonovou konstrukci  (zachycení  vodorovných s i l  od zemního 
t laku).  Stropní desky jsou buď jednostranně nebo kř ížem vytužené železobetonové desky o 
celkové t loušťce 250 mm z  betonu C25/30.   

Svis lé nosné konstrukce  

Nosné sv is lé  konstrukce jsou z  exter iéru zhotoveny z  pohledového železobetonu  C25/30 o 
t loušťce 150mm. Z inter iéru jsou vyzděny vápenopískové tvárn ice Silka S20-2000 v provedeni  
PD o t loušťce 240 mm s normal izovanou pevností  v  t laku fb  = 20 MPa. Tvárnice jsou zděny na 
Zdíc í maltu Si lka.   

Stěny ve s tyku se zeminou je nutno zaj is t i t  prot i  vodorovnému zemnímu t laku,  proto  jsou stěny 
garáže a technické místnost i  vyrobeny ze železobetonu  C 25/30 o t loušťce 250mm.   

Svis lé nenosné konstrukce  

Svis lé nenosné konstrukce budou vyzděny z  Ytong tvárn ic pro nenosné s těny v  t loušťkách 
uvedených na výkresech ( tvárn ice Si lka lze vzhledem k  téměř  ident ickému mater iá lovému 
složení  kombinovat  pórobetonovými výrobky na báz i  písku Ytong) .  

Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou řešeny jako  jednostranně nebo  obousměrně  armované 
železobetonové monol i t ické desky o t loušťce 2 00 mm. Blíže v iz  konstrukční  schéma. Překlady 
nad otvory  jsou železobetonové monol i t ické.  

Schodiště  

Schodiště v objektu jsou řešena jako lehká ocelová,  aby nedocházelo k  narušení  stat iky torza  
vi ly.  Schodišťové rameno je kotveno do s tropní konstrukce .  Základna schodiš tě je  umístěna 
v okruhu půl  metru od smyčky podlahového topení ,  aby př i  montáž i  nedoš lo k  porušeni spirály .  
Schodišťové stupně jsou ocelové prefabr ikované, náš lapem je dřevěný  dubový  obk lad opatřený 
mléčným zmatňujícím lakem, aby korespondoval s  podlahou.  Hlavní schodiš tě je tro jramenné  
se dvěma podestami. Šířka kosého schodišťového stupně je 290mm ,  výška je 167mm. Šířka 
celého ramene je 900mm.  
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Venkovní  schodiště  

Venkovní  schodiš tě jsou přímočar á.  Jsou železobetonová s  plně podporovanými s tupni.  
Nášlapem je zdrsněný beton (prot isk luz) .    

Venkovní  terasa  

Venkovní  terasa je osazena na samostatných zák ladech z  prostého betonu s  v loženou kar isí t í .  
Na zák ladech jsou osazeny kovové sto lové podnože, ve k terých je umístěn dřevěný t rámec,  
který  nese j iž  samotné dřevěné palubky ,  k teré tvoř í  náš lapnou vrstvu terasy.  

Opěrné s těny  

Opěrné s těny, k terými je řešena (zvolňována) v  urči tých místech svaž itos t terénu jsou 
železobetonové monol i t ické.  Jej ich návrh a konkrétní  t loušťku je nutno konzultovat  se s tat ikem.  

Založení  a spodní  stavba  

Rodinný dům je založen na zák ladových pasech.  Předpok ladem je umístění zák ladové spáry na 
rost lém terénu. Zák ladové poměry musí  být posouzeny  geologem ještě před výkopem pro  
provedení založení s tavby.  Hloubka zák ladové spáry závis í na poloze zák ladu v  rámci  
objektu/d ispoz ice a na typu zeminy. Pro obvodové konstrukce je nutné dosáhnout nezámrzné 
hloubky 0,8 m pod upravený terén, u zák ladů vni třních sv is lých konstrukcí je tuto h loubku možné 
redukovat.  

Komín  

Komín od krbu bude proveden z  dvouvrs tvého komínového systému s  integrovanou tepelnou 
izolac í –  Schiedel Absolut,  ⌀200 mm. V nadstřešní  část i  bude komínové tě leso omítnuté.  

Tepelné izolace a hydroizolace  

Blíže spec if ikovány v  část i  sk ladby podlah a p lášťů.   

 SKLADBY PODLAH A PLÁŠŤŮ  

Střešní  plášť  

Objekt je zastřešen p lochou střechou  č leněnou na úseky se spádem min. 1° s  extenz ivním 
ozeleněním.  Část střechy  je  pochozí.  Střecha je provedena jako jednoplášťová s  klas ickým 
pořadím vrstev.  Spád se sk loňuje  ke s tranám jednot l ivých úseků a nejn ižší  vrs tva je př i  straně ,  
kde jsou zároveň vpustě, k teré dešťovou vodu vedou do retenční  nádrže.  

Skladbu st řešního p láště  s  extenz ivní zelení  tvoří  (z inter iéru) :  vn i třní omítka Cemix (10 mm),  
nosná železobetonová konstrukce (d le požadavku stat ika 200 mm), hydroizolace/parozábrana 
(10 mm),  spádové kl íny Isover EPS (nejmenší rozměr 50 mm), tepelná izo lace Isover Intense 
(300 mm –  lepena ke spádovým k l ínům),  hydroizolace Fatrafo l s  drenážní  vrstvou,  ochranná 
geotext i l ie a př i t ížení /extenzivní ozelenění.  

Sk ladbu pochozího střešního p láště tvoří  (z  inter iéru) :  vn i třní  omítka Baumit  (10 mm),  nosná 
železobetonová konstrukce (d le požadavku sta t ika 200 mm), hydroizolace/parozábrana (10 
mm), spádové k l íny  Isover  EPS (nejmenší rozměr 50 mm), tepelná izolace Isover Intense (300 
mm –  lepena ke spádovým k línům) ,  hydroizolace Elastodek 40 Spec ia l  mineral,  ochranná 
geotext i l ie,  terasové terče a latě nesoucí palubky.  

At ika  

At ika je  od exter iéru tvořena pouze monoli t ickým pohledovým železobetonem o t l .  250mm. At ika 
je hydroizolována spoj i tě  se souvrs tvím ploché střechy.  

Obvodový p lášť  

Jedná se o kontaktní jednoplášťovou konstrukc i.  Od exter iéru je  fasáda opatřena vyz tuženou 
pohledovou betonovou vrstvou (C 25/30)  o t l .  150mm. Na betonovou monol i t ickou konstrukc i 
jsou př ipevněny tepelněizolační desky Isover  Greywal l  (o t loušťce 200 mm, λD=0,032 Wm- 1K- 1) .  
Desky EPS jsou nás ledně př ikry ty zděnými vápenopískovými tvárn icemi Si lka,  t l .  240mm. 
Sk ladba je zakončena inter iérovou omítkou Cemix .   
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Stěna př i léhaj ící  k  zemině je řešena o inter iéru nás ledovně –  vyztužený pohledový  beton C 
25/30,  hydroizolace Fatrafo l,  k terá je  př ipevněna na nosný podk lad.  K hydroizolac i  př i léhá 
geotext i l ie chráníc í hydroizolaci  od zeminy.   

Konstrukce podlahy ( i  garáž)  

Podlahy jsou provedeny jako těžké p lovoucí.   

Konstrukc i  podlahy ve s tyku se zeminou  (skladba S1)  tvoř í :  štěrkový podsyp (150mm),  
železobeton C 25/30 (150mm), tepelná izo lace Isover  XPS Styrodur 3000CS (250mm) ,  
hydroizolace Elastek 40 Spec ia l  Mineral,  sys tém podlahového vytápění  zal i tý  vrstvou anhydr itu 
( t l .  60mm), náš lapná vrstva –  dřevěné parkety.  

Konstrukce podlahy 2NP a 3NP (sk ladba S2)  je tvořena nás ledovně: železobetonová nosná 
stropní  deska (200 mm, požadavek s tat ika),  hydroizolace ,  tepelná izo lace EPS 150 o t l .  200mm, 
systém podlahového vytápění  zal i té vrs tvou anhydr itu ( t l .  60mm) a náš lapná vrs tva.  

V prostorách koupelen a technické mís tnost i  je nášlapnou vrs tvou keramická d lažba umístěna 
na f lex ib i lním lepid le.  

Podlahová konstrukce v garáž i se sk ládá :  drcené kamenivo 0/32 (250mm), lože –  drť frakce 4/8 
(40mm) a žulová drobná dlažba (100mm) 

Výplně otvorů  

Okna jsou zask lena izo lačním tro jsk lem se souč in ite lem prostupu tepla U f  = 0,65 W/m2K (např .  
výrobce Slavona) . Okna jsou dřevohl iníková (odst ín antrac i t) .  Otevíravé je vždy pouze jed no 
okenní  kř íd lo (menší) ,  zby lá prosk lení jsou f ixní.  Pro prosk lené dveře vedoucí  na pobytové 
terasy je použ i t  posuvný systém ASS 70.HI f i rmy Schüco.  Dveře jsou ze s te jného mater iá lu jako 
okna –  dřevohl iníková (odstín antrac i t) .   

Navržené výrobky, mater iá ly a h lavní konstrukční prvky  

Základová konstrukce a podk ladní  betony jsou z  prostého betonu C 20/25, nosné stěny a s loupy,  
stropní  a zák ladová nosná konstrukce je zhotovena z  betonu C 25/30 s  doplněnou tahovou 
h lavní  nosnou výztuží  a doplněna rozdě lovací výztuží,  př ípadně smykovou.  

b)  mechanická odolnost a stabilita  
Př i  stavbě musí bý t použ ity  mater iá ly  určené d le pro jektové dokumentace a  technologických a 
technických předpisů výrobců s  vydaným prohlášením o shodě. Př i  sp lnění  těchto podmínek a  
nepřekročení  uvažovaných zat ížení  nedojde k  porušení jednot l ivých částí  s tavby ani  staveb 
ostatních. Př i  zachování  navrhovaného stavu nedojde v  průběhu výstavby  ani  po jej ím 
dokončení k  ohrožení stabi l i ty .  

B.2.7.  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  

a)  technické řešení  
Vytápění je řešeno jako centrá lní  teplovodní  soustava zaj ištěné ohřevem otopné vody  pomocí  
tepelného čerpadla typu voda-vzduch. Tepelné čerpadlo zaj išťu je i  ohřev teplé vody.  Záložním 
zdrojem je elektř ina.  Tepelné čerpadlo,  akumulační nádoba a zásobník  TV jsou umístěny 
v technické mís tnost i  v  1NP. 

Nucené větrání je řešeno pomocí větrací jednotky, která je umístěna v  podkroví  (3NP). Čerstvý  
vzduch je veden do obytných mís tnost í  a zneč iš těný odsáván  z  koupelen,  toalety a kuchyně. 
Rozvod vody, kanal izační potrubí a rozvod e lektř iny jsou nově př ipojené přípojkou na s távajíc í  
uliční s í ť .  
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b)  výčet technických a technologických zařízení  
Vytápění a ohřev TV  

Vytápění objektu je řešeno pomocí centrá lní  teplovod ní dvoutrubkové soustavy. Jedná se  o  
nucený oběh otopné vody. Otopná voda je ohř ívána pomocí tepelného čerpadla voda-vzduch 
umístěným v technické mís tnost i  v  1NP. Tepelné čerpadlo je  opatřeno p lošným kolektorem 
umístěným na pozemku.  Ve všech místnostech je vy tápění zaj iš těno pomocí  podlahového 
vytápění ,  v  koupelnách  jsou navíc př ipojena trubková otopná tě lesa .  

Ohřev teplé vody je real izován také tepelným čerpadlem. TUV je zásobována v  akumulačním 
zásobníku umístěným v technické mís tnost i  v 1NP.  Záložním zdrojem je elek tř ina.  

Plynovod 

Objekt není př ipojen na p lynovod.  

Elektro  

Na hranic i  pozemku je v  oplocení  umístěna př ípojková skř íň. Hlavní  rozvaděč je umístěn  v  
objektu v technické místnost i .  

Vodovod 

Dodávka pi tné  vody pro uvažovanou zástavbu je navržena rozšířením stávajíc í  vodovodní  sí tě.  
Objekt  je  př ipojen k  vodovodnímu řadu, umístěného v  u l ic i  V podháj í .  Potrubí  musí  splňovat  
podmínky  pro dodávku p i tné vody.  Vodoměrná sestava je ve vodoměrné šachtě umístěné v e zdi  
u hranice pozemku.  Hlavní uzávěr  vody se nachází v  technické  místnost i .  

Větrání  

Nucené větrání je řešeno pomocí větrací jednotky,  která je  umístěna v  komoře  (3NP).  Čers tvý  
vzduch je veden do obytných mís tnost í  a zneč iš těný odsáván z  koupelen,  toalety a kuchyně. 
Přívod čerstvého vzduchu k  jednotce je řešen prostupem  ve střeše ve formě komínového tě lesa .  
Odvod je řešen vývodem na střešní  p lášť .  

U nenuceného větrání  je p ř ívod větracího venkovního  vzduchu řešen pomocí př ívodních  prvků 
umístěných v obvodových konstrukcí  v př ímém dosahu proudu teplého vzduchu  otopné p lochy 
nebo otvory integrovanými v rámech oken.  Mezi  jednotl ivými mís tnostmi jsou  dveře vybaveny 
mřížkami pro umožnění převodu vzduchu.  

Kanal izace:  

Splašková  

Kanal izace je řešena jako grav i tační.  Všechny zař izovací předměty jsou vybaveny zápachovou  
uzávěrkou.  Od zař izovacích předmětů je odpadní  voda odváděna př ipojovacím potrubím  do  
svis lého odpadního potrubí .  Dále je voda svodným potrubím  vedena v úrovni zák ladů až  k h lavní  
rev izní šachtě u hranice pozemku.  

Dešťová  

Ploché st řechy  jsou provedeny ve požadovaném sk lonu nutné bezpečnému odvedení dešťové 
vody z povrchu.  Spádování s třechy je k  vpust ím  vytvořené prof i lac í tepelné izo lace a 
hydroizolace.  Na konc i  tohoto ž labu je umístěna vpusť  s  vodorovným potrubím, k teré převádí  
dešťovou vodu skrz  at iku do vnitřního  svodu umístěném v přestěnách .  Dále je  voda svedena 
svodným potrubím do retenční nádrže. Př i  je j ím naplnění je  přepadem odvedena do vs akovací  
j ímky umístěné na pozemku.  

B.2.8.  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
Není součást í  bakalářské práce.  
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B.2.9.  ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S  ENERGIEMI 
a)  kritéria tepelně technického hodnocení  

Novostavba má obvodové, s třešní p láš tě a prosk lené výplně navrženy s dostatečným tepelným 
odporem, k teré splňuj í  tepelně technickou normu ČSN 73 0540.  

b)  posouzení využití alternativních zdrojů energií  
Není předmětem bakalářské práce.  

B.2.10.  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 
PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ  

Stavební práce bude provádět odborná f i rma se ž ivnostenským oprávněním ke stavební  
č innost i ,  k terá bude mít proškolené pracovníky s odborným vedením. Práce budou probíhat  
výlučně v denních hodinách a to od 7 do 20 hodin, h ladina h luku nesmí překroč i t  hladinu L p , m a x  
= 65 dB.  Stavba nebude mít  negat ivní  v l iv  na ž ivotní  prostředí.  Př i  provádění  prašných prací  
bude okol í  s tavby kropeno. Zásobování vodou umožní  stávajíc í  vodovodní  př ípojka.  

Denní osvět lení prostorů s trva lým pobytem osob bude zabezpečeno v  souladu s  ČSN 730580 -
1 a ČSN 730580-2. Zábrana prot i  os lnění a nadměrnému oteplení bude řešena s tíníc ími doplňky.  
Návrh umělého osvět lení je řešen v souladu s požadavky ČSN EN 12 464 -1,  TNI 360450.  

Provozem stavby bude vznikat  běžný komunální odpad. Jeho l ikv idace bude zaj ištěna smluvní  
dohodou s oprávněnou f irmou. Jedná se o zaj ištění odvozu popeln ic z  budoucí s tavby. Je  
předpokládána jedna nádoba (popeln ice)  na komunální  odpad.  S  veškerým odpadem vznik lým 
př i  užívání  stavby bude nak ládáno ve smyslu Zákona č.  185/2001 Sb.  Nepředpok ládá se žádný 
negat ivní  v l iv  na okolní pozemky a s tavby v  průběhu užívání  stavby. Veškeré mater iá ly  a prvky 
použ ité ve s tavbě musí bý t chráněny před škodl ivými v l ivy vnějš ího prostředí  d le předpisů a  
doporučení  výrobců tak,  aby by la zaručena stá lost  v las tností  a n eporušení  konstrukcí .  
Nepředpok ládá se umístění  stavby na seizmicky akt ivním území ani poddolovaném území.  

Ochrana s tavby prot i  zemní v lhkost i  bude zaj ištěna vhodným hydroizolačním souvrstv ím v rámci  
spodní  stavby.  V pro jektu se předpok ládá,  že maximální h ladina podzemní vody nezasahuje 
zák ladové konstrukce.  Dřevěné prvky a řez ivo použ ité př i  výstavbě budou ošetřeny ochranou 
prot i  dřevokazným škůdcům a houbám.  

B.2.11.  ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží  
Neměřeno –  podle mapy radonového indexu se území nachází v  místě s  nízkým r iz ikem. Není  
potřeba zavádět prot iradonová opatření .   

b)  ochrana před bludnými proudy  
Ochrana před b ludnými proudy není  v  bakalářské prác i  uvažována a řešena.  

c)  ochrana před technickou seizmicitou  
Není předmětem bakalářské p ráce.  

d)  ochrana před hlukem  
Stavba rodinného domu se nenachází v  h lukově zatíženém území,  v dané lokal i tě  se  nachází  
pouze s tavby rodinných domů, k teré nejsou zdrojem hluku .  V těsné b lízkost i  s tavby se 
nenachází žádné frekventované komunikace nebo železnice.  Dle p latné územně plánovací 
dokumentace se v okolí  pozemku stavebníka neplánují  stavby nových komunikací ,  že leznic , 
výrobních nebo komerčních zón.  

Stavba rodinného domu tvoř í  jednu bytovou jednotku a splňuje požadavky normy  ČSN 73 0532 
z h lediska vzduchové neprůzvučnost i  a  stavební normované hladiny  akust ického t laku.  
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e)  protipovodňová opatření  
Pozemek s tavebníka se nenachází v  záplavovém území,  z tohoto důvodu nejsou prot ipov odňová 
opatření  v  bakalářské prác i  uvažována a řešena.  

f)  ostatní účinky –  vliv poddolování , výskyt metanu apod.  
Není předmětem bakalářské práce.  

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
a)  napojovací místa technické infrastruktury  

Není předmětem bakalářské práce.  

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
Není předmětem bakalářské práce.  

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a)  popis dopravního řešení  

Pozemek je napojen na dopravní infras trukturu obce, př ístup a pří jezd k  objektu je zaj iš těn  
z severní  strany, z př i leh lého obecního pozemku  parcelní čís lo 2920 (asfa ltová komunikace). K 
parkování  jednoho osobního automobi lu s louží  garáž.  Vstupní branka bude provedena 
v stávaj ící  zídce tak ,  aby navazovala na zpevněnou komunikac i  vedoucí  k h lavnímu vstupu do 
rodinného domu.  

Vzhledem k druhu navrhovaného objektu (rodinný dům) a na zák ladě p latné Vyhlášky č. 
398/2009 Sb.,  kterou se s tanovuj í  obecné požadavky zabezpečuj íc í  užívaní  staveb osobami s  
omezenou schopností  pohybu a or ientace,  není  nutné navrhovat zvláštní  požadavky a řešení  
pro bezbar iérové užívání s tavby.  

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Z ul ice V podhájí ,  č .  parcely  2920–  asfal tová komunikace 

c)  doprava v klidu 
Jedno volné parkovací  stání v garáž i.   

d)  pěší a cyklistické stezky  
Pěší  a cyk l is t ické stezky nejsou předmětem bakalářské práce.  

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
a)  terénní úpravy  

Př i odkrývání zeminy u opěrné s těny je potřeba s tat icky zaj is t i t  zeď tak, aby nedošlo k je jímu 
kolapsu.  Je nutné real izovat  opatření  pro je j í  f ixac i .  Základové pasy objektu, budou vytvořeny 
vyl i t ím betonu do s tavebních rýh. Po dokončení s tavby budou provedeny terénní  úpravy.  

b)  použité vegetační prvky 
V rámci dalš ích úprav a bude osazena intenz ivní  i  extenz ivní  zeleň d le návrhu v  s i tuac i .  

c)  biotechnická opatření  
Není předmětem bakalářské práce.  Biotechnická opatření  na pozemku s tavebníka nejsou 
p lánována.  

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

a)  vliv na životní prostředí –  ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
Není předmětem bakalářské práce.  
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b)  vliv na přírodu a krajinu  
Plánovaná s tavba RD nebude mít negativní  vl iv na př írodu a kra j inu. Na pozemku se v  mís tě 
navržených s tavebních objektů nenachází  vzrost lá zeleň.  V  blízkost i  stavby se nenachází  žádné 
památné s tromy.  Ochrana rost l in  a ž ivoč ichů se bude ř íd it  Zákonem č.  114/1992 Sb.,  O ochraně 
přírody a kra j iny . Stavba svým vzhledem a užíváním nenaruší  ekologické funkce a vazby v  
kra j ině.  

c)  vliv chráněných území Natura 2000  
Stavba rodinného domu se nenachází v  soustavě chráněných území Natura 2000.   

d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení  nebo 
stanoviska EIA 

Ke s tavebnímu záměru nebylo vydáno závazné s tanov isko d le §9a z  h lediska posouzení v l ivu 
záměru na ž ivotní prostředí  d le Zákona č .  39/2015 Sb.,  kterým se mění zákon č.  100/2001 Sb. ,  
o posuzování v l ivů na ž ivotní  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 h lediska 
ochrany ž ivotního 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 s ítě technické infrastruktury  potřebné k  výstavbě objektu se nacházejí  v b lízkost i  
staveniš tě –  pozemku ,  na k terém bude real izována s tavba.  

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  
Za bezpečnost  př i  provádění  s tavebních prací zodpovídá dodavate l s tavby.  Př i  s tavbě budou 
dodržena bezpečností  opatření d le zásad bezpečnost i  a ochrany zdraví př i  prác i a bude v  
maximální míře brán ohled na v las tníky sousedních nemovitost í .  Stavební  práce bud ou probíhat 
v době mimo noční k l id.  Stavba bude zaj iš těna v průběhu výstavby prot i  vn iknut í .  

Př i všech pracích je nutné dodržovat us tanovení bezpečnostních, prot ipožárních a hygienických 
předpisů a zákonů. Zvláště musí bý t k laden důraz na dodržení  zákona č .  309/2006 Sb. a 
nař ízení v lády č.591/2006 Sb. ,  o b l ižších minimálních požadavcích na bezpečnost  a ochranu 
zdraví př i  prác i na s taveništ ích. Př i  výstavbě je nutno postupovat d le technických l is tů pro 
jednot l ivé výrobky a dodržovat  zásadní prav idla hygieny práce. Veškeré spec ial izované práce 
musí provádět  pracovníci  s předepsanou kval i f ikací .  

Požadavky ČÚBP budou př i  výs tavbě s ledovány bezpečnostním technikem dodavate le.  
Nebezpečná místa s taveniš tě se d le potřeby zabezpečí nebo označí  výstražnými nápisy a za j is t í  
prot i  př ístupu nepovolaných osob.  

Stavební práce budou probíhat pouze v pracovní dny od 7:00 do 2 0 :00 hod. Př i  stavbě budou 
používány pouze takové s tro je,  nástro je a pomůcky, k teré nebudou ohrožovat okolí  nadměrným 
hlukem. Stavební  práce budou probíhat pouze z  pozemku stavebníka.   
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Př i provádění  stavebních prací  nebude v chráněném venkovním prostoru s taveb překročen 
hygienický l imi t  akust ického t laku A l q , t  = 60 dB v  době mezi  7:00 a 20 :00 hod,  takže budou 
splněna ustanovení nařízení  v lády 502/2000 Sb.  v p lném znění.  

Po celou dobu výstavby je nutné dbát na:  

▪  Čištění voz idel opouště jíc ích staveniš tě a př i leh lých komunikací ,  dojde - l i  v l ivem výstavby 
k je j ich zneč iš tění  

▪  Zabránění v l ivu př í l išné prašnost i  a h lučnost i  př i  provádění  stavebních prací  
▪  Dodržování veškerých dohod a nařízení s  dotčenými orgány a organizacemi  
▪  Opatření,  která zabrání př i  provozu a plnění pohonných hmot mechanismů a  dopravních 

prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod  
▪  Chránění vzrost lé zeleně v prostoru s taveniš tě  

Obyvatelé okolních domů budou s invest ičním záměrem seznámeni a př ípadné st ížnost i  na  h luk  
ze s tavební č innost i  bude řeš i t  investor přímo.  

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

Př i real izac i  dojde v  omezené výš i  ke zvýšení  prašnost i  a  hlukové zátěže v  zájmovém území,  
které však musí splňovat předepsané hygienické l imity .  Automobily  opouště jíc í  s taveniště 
budou očiš těny. V př ípadě zneč ištění nebo poškození  veře jných p loch a komunikací př i  výstavbě 
provede prováděcí f i rma úkl id,  př ípadně vyspravení  p loch do původního stavu.  

Vzhledem k charakteru s tavební akce, navrženému objektu a jeho konstrukčnímu řešení a 
geologickým podmínkám se nepředpok ládá provádění bouracích prací .  

Na pozemku se v místě navržených stavebních obj ektů nachází vzrost lá zeleň. Jedná se 
převážně o dřev iny, které svým vzrůstem nepodléhaj í  žádost i  o povolení pokácení dřev in 
rostoucích mimo les. V případě výskytu větších dřev in podléhajíc ích povolení bude zažádáno o 
povolení k je j ich pokácení a práce se budou ř íd it  normou ČSN 839061 (Technologie vegetačních 
úprav v kra j ině –  Ochrana stromů, porostů a vegetačních p loch př i  stavebních pracích).  

f)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  
Stavba bude probíhat pouze na pozemku s tavebníka.  

g)  Požadavky na bezbariérové obchozí trasy  
Požadavky na bezbar iérové obchozí trasy nejsou.  

h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Př i l ikv idac i odpadů bude respektována vyhláška č. 381/2001 sb. –  Katalog odpadů a vyhláška 
č. 383/2001 Sb. –  O podrobnostech nak ládání s odpady d le zákona č . 185/2001 Sb.  –  O 
odpadech. Bude vedená ev idence odpadů dle § 16 odst .  1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb. a 
d le vyhlášky č. 383/2001 Sb.,  § 21 a § 22. Takto vedená evidence tvorby a l ikv idace odpadů 
bude doložena př i  ko laudac i s tavby.  

i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
Není předmětem bakalářské práce.  

j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě  
Př i real izac i budou použ ity pouze takové technologie a s tro je,  které nemají  negat ivní  v l iv  na  
ž ivotní  prostředí.  

k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
Př i provádění stavby a prác i na staveniš t i  budou provedena opatření k ochraně zdraví a 
bezpečnost i .  Během stavebních a přípravných prací je potřeba dodržovat zejména to,  že práce 
na s tavbě mohou provádět pouze oprávněné a poučené osoby, nesmí být nepovoleně omezován 
provoz na komunikacích, nesmí být nadměrně zneč išťováno ovzduší a okolí  s tavby, an i  j inak  
zhoršováno ž ivotní  prostředí .  Nesmí být  omezena práva v las tníků  sousedních pozemků.  Musí  
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být  zaj iš těna bezpečnost  práce a technických zař ízení,  požární  ochrana,  oplocení  a osvět lení 
staveniš tě a bezpečné př ístupy ke s tavbě.  Je nutné ř íd it  se  vyhláškou č .  601/2006 Sb.  O 
bezpečnost i  práce a technických zař ízení př i  s tavebních pracích  a zákonem č. 309/2006 Sb.,  
kterým se upravují  další požadavky bezpečnost i  a ochrany zdraví  př i prác i v pracovněprávních 
vztazích a o zaj iš tění bezpečnost i  a ochrany zdrav í př i  č innost i  nebo poskytování s lužeb mimo 
pracovněprávní  vztahy.  

l)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
Úpravy pro bezbar iérové  užívání  výstavbou dotčených s taveb nejsou uvažovány.  

m)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření  
Stavba bude probíhat pouze na pozemku s tavebníka.  

n)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
Speciá lní podmínky pro provádění s tavby nejsou uvažovány.  

o)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Není předmětem bakalářské práce.  



BPA RODINNÝ DŮM PRAHA - BRANÍK
KRISTÝNA BRUDNOVÁ 38 NÁVRH ÚPRAV 

HISTORICKÉHO OBJEKTU

 

–1– 
 

N Á V R H  Ú P R A V  H I S T O R I C K É H O  O B J E K T U  
HISTORIE  
Vi la se nachází v  pražských Dvorcích na pomezí  mezi  Braníkem a Podol ím.  Původní  vesnická 
zástavba v  osadě Dvorce vzala za své za první  republ iky,  z  archi tek tury  se zachoval  pouze 
památkově chráněný č inžovní  dům „Ve Dvoře“,  usedlost  Sansoucc i a někol ik domů v  u l ic i  
Vysoká cesta. Mezi  tyto domy patř i la  i  v i la  na nároží  u l ic  V  Podhájí  a Vysoká cesta .  
Pozoruhodné by lo zasazení stavby do velmi svaž itého terénu, kde se ve spodní část i  pozemku 
nacházela budova s  jednopodlažním al tánem a v horní část i  pozemku byla zbudována terasov itá 
zahrada. Tato stavba by la  od roku 1976 památkově chráněna,  avšak s tavba začala postupně 
chátrat ,  a tak  byla 16.  srpna 2012 vyřazena ze seznamu kulturních památek.   

ARCHITEKTURA 
Původně  nepodsk lepený  dvoupodlažní dům s  jednoduchou k lasic is tní fasádou,  rozšířen nad 
středem průčelní  fasády o třet í  podlaží  s  jednoosým altánem s  postranními balustrádami.  
Objekt by l nepodsk lepený, se segmentovými k lenutými prostory v  přízemí. Z druhého podlaží 
by la možnost  výstupu na jednopodlažní  al tán na spodní zahradě.  Horní zahrada by la 
terasovi tě upravená, což by lo na tu dobu pozoruhodné.  Budova by la dokladem o hodnotné 
k lasic is tní zástavbě Braníku z  pře lomu 18.  a 19. s toletí .  Autor s tavby není znám.  

STAV OBJEKTU PŘED REKONSTRUKCÍ 
V současné době zůsta ly  z  v i ly  dochovány  pouze nosné a obvodové zdi.  Torzo je bez krovu ,  
vodorovných konstrukci,  výplní  otvorů.  Al tán se nedochoval  vůbec.  Terasová zahrada  by la ve 
zpustošeném stavu .  Celý pozemek by l pokry t náletovou a nízkou zelení .  Na pozemku se 
nenachází žádný památný ani významný s trom.  

STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Vlastním pracím bude předcházet  detai ln í s tavebně - technologický a h istor ický průzkum a 
jednání s  památkář i.  Cí lem přestavby je obnovení  původní  podoby v i ly .  Budova bude 
rekonstruována,  opatřena novou valbovou střechou,  je j íž sk ladba  odpovídá současné tepelné 
normě.  Budou osazeny výplně otvorů odpovídaj ící  taktéž současné normě.  

Okna mají skrytý rám a  jsou zask lena izo lačním tro jsk lem se souč in ite lem prostupu tepla U f  = 
0,65 W/m2K (např.  výrobce Slavona) .  Okna budou dřevohl iníková (odstín antraci t) .  V místech 
bývalého vstupu v i ly  bude osazeno francouzské okno. Dveře budou ze ste jného mater iálu jako 
okna –  dřevohl iníková (odstín antrac i t) .   

Balustráda lemující  balkon ve třetím nadzemním podlaží  bude nahrazena oplechovanými v ikýř i  
s okny směřuj ícími na  Vltavu.  Podkroví  bude zřízené jako obytné.  

Vodorovné konstrukce budou kompletně nově vybudovány se sk ladbou vyhovuj ící  současné 
normě (U=0,15W/m2K). Stropy budou jednosměrně pnuté železobetonová, tuhost objektu bude 
zaj iš těna v loženým věncem.  

Opěrná stěna  bude lokálně opravena přezděním degradovaného zdiva a zesí lena hel ikální 
výztuží.  Opěrné z ídky na jednot l ivých terasách jsou z  gabionových košů a metr  vysoké.  

ZDIVO 
Jako podk lad pro změnu stavby bude potřeba  znát rozměry, druh a s tav nosných konstrukcí  
původního objektu a vybrané v lastnost i  použ itých mater iá lů. Dále bude proveden s tavebně 
technický průzkum, k terý dokáže, že s tavba není n i jak ohrožena s tat ickými poruchami,  
nevhodnými konstrukčními zásahy z  minulost i ,  korozí  nebo jest l i  nebude docházet  k  př i t ížení  
zdiva.  

Terénním a laboratorním výzkumem budou stanoveny výpočtové hodnoty pevnost i  zd iva  
jednot l ivých svis lých nosných konstrukcí.  Průzkumy budou real izovány sondami, odkrýváním 
konstrukcí  a odběrem vzorků k  laboratorním zkouškám.  
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STÁVAJÍCÍ  STAV  

Tloušťky a založení stávajíc ích konstrukcí  b udou z j ištěny detai ln ím s tavebně - technickým 
průzkumem. Z  bývalé v i ly  zůsta ly  pouze obvodové stěny t l .  600mm a dvě nosné s těny t l .  450mm. 
Založení  zdí je na zák ladových pasech š ířky  850mm a výšky 1000mm.  

Zdivo je smíšené (kámen a c ih ly) ,  nástavba t řet ího nadzemního podlaží je  vybudována z  c ihel  
plných pálených .  Na částech fasády se nachází pozůstatky původní omítky,  ř íms, část i  šambrán 
okolo okenních a dveřních otvorů. Průčel í  fasády by lo zdevastováno vandal ismem 
(posprejované p lochy) .  

Část i ř íms jsou porost lé náletovovými rost l inami jako jsou mechy a různé trav iny.   

SANACE 

Dle stat ických  průzkumů bude z j ištěno, že zdivo je únosné.  Po konzultac i  s  odborníkem se 
stanoví  vhodné řešení  t j .  provádět  sanac i v lhkého zdiva injek táží.  In jek táž je  ideální  řešení  pro 
neprav idelné půdorysy, neohrožuje stat iku zdiva a k in jek táž i  stačí př ís tup ke s těně z  jedné 
strany.   

U zdiva nad terénem bude provedena metoda jednořadé in jek táže,  kdy b udou vrty  se vzdáleností  
100mm od sebe vedeny ve vodorovné l in i i  nad úrovní terénu. Nat la kováním hmoty  je zabráněno 
dalš ímu vz l ínání kapi lární v lhkost i  z  podzák ladí budovy. Zdivo pod úrovní  terénu, k teré nelze  
odkopat,  bude ošetřeno p lošnou t lakovou in jek táží.  B ude dodržen technologický postup,  
dodrženo bude také  dávkování  in jektážní  hmoty.   

Jako in jektážní hmota budou použi ty jednos ložkové pryskyř ice. Velmi dobře u lpívají  na v lhkém 
podk ladu,  př i  v las tní polymer izac i odnímá vodu z  okol í  a zabraňuje jej ím průsakům do zdiva.  
Pomocí pryskyř ice se zvyšuje vaznost  zdiva,  taktéž je vhodná na d i la tačn í spáry.   

Aby by lo zabráněno dalšímu v l ínání  vody do zdiva nad úrovní  vodorovné c lony,  bude využ ita 
metoda drátové elektroosmózy,  kdy obrácením elektr ického pole dochází k  vyt lačování  vody ze 
zdiva.  

POVRCHOVÉ  ÚPRAVY FASÁDY  

Fasáda bude opravena do s tavu d le dostupných dobových fotograf i í .   

Budou odebrány vzorky omítky  z  fasády a  budou stanoveny je j í  jednot l ivé s ložky a jej ich poměr.  
Podle s tanoveného poměru bude namíchána směs použ i tá jako fasádní omítka.  

Budou zrekonstruovány  šambrány  okolo oken a dveří ,  dojde k  restaurování  ř íms a dalších 
fasádních  prvků  v id i te lných  na fotodokumentac i.  

Torzo v i ly  bude konzervováno a překry to rekonstrukcí fasády. V  místech svodných potrubí  
střešních svodů do jde ke skry tí  potrubí  za fasádní  prvky.  Okapy  jsou integrované v  ř ímsách  a 
mají  v průřezu  tvar  l ichoběžníku.   

Okna a dveře budou soudobá .   
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PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych touto cestou poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce panu 
profesorovi Hulcovi za vedení mé bakalářské práce, jeho ochotu a jeho cenné 
podněty k mé  tvorbě.  Dále bych chtěla poděkovat panu architektovi Fránkovi za 
konzultace bakalářské práce. Hlavní bych chtěla poděkovat své rodině a svým 
blízkým, kteří mě vždy podporovali, a to v časech nejhorších.  
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