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ANOTACE

Bakalářská práce se zabývá studií rodinného domu v rozvojovém území oblasti Na Hutích v 

pražských Kyjích. Jedná se o návrh rodinného domu a zahrady pro konkrétní klienty –  postarší 

manželský pár.. Cílem návrhu je skloubení potřeb a požadavků klientů se specifiky zadaného 

pozemku, nadčasové architektonické řešení, racionální skladba dispozic, nízká energetická 

náročnost a šetrnost při nakládání s vodou. Součástí práce je dokumentace částí projektu v 

rozsahu DSP. 

ABSTRACT

This Bachelor Thesis presents the study of a family house in the developmental area Na Hutích 

in Prague’s Kyje. It introduces the design of a family house with a garden for specific clients – an 

older married couple. The goal of the design is to combine the needs and wants of the clients 

within the specifics of the given property, a timeless architectural solution, a rational layout, low 

energy consumption and frugal water usage.
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ZADÁNÍ
Návrh novostavby kompaktního rodinného domu rozvojovém pásmu přilehlém ke stávající 

zástavbě rodinných domů čtvrti Na Hutích v pražských Kyjích na rozsahem 

menších pozemcích kolem ul.  Pivoňská; č. parc. 2587/23, k.ú. Kyje o výměře cca 597 m2. Cílem 

je návrh spojující současný životní komfort, co nejefektivnější prostorové řešení, částečnou 

energetickou nezávislost a zdrojovou šetrnost.

INVESTOR

Klienty jsou manželé v důchodovém věku. Žijí sami dva, mají dospělou dceru,  která je často na-

vštěvuje s manželem a dítětem. Manželé jsou cestovatelé a na léto odjíždějí se svým obytným 

vozem na cesty. Když zrovna necestují, poznávají nové kultury jinak – pronajímají dům přes 

Airbnb. Požadují úložné prostory na lyže a kola. Rádi by domácí kino.

STAVEBNÍ PROGRAM
Obytná plocha

Kryté stání

Zádveří

Technická místnost

WC

Kuchyně a obývací pokoj

Ložnice s šatnou

Koupelna

Východní terasa

Západní terasa

Obývací pokoj

Pokoj pro hosty

Pokoj pro hosty

Koupelna

Horní terasa

143,5 m2

40,2 m2

6,3 m2

4,6 m2

1,8 m2

50,7 m2

15,5 m2

5,2 m2

8,3 m2

21,2m2

15,5 m2

12 m2

12,5 m2

4,6 m2

7,8 m2
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Požadavkem investorů bylo kromě propojení domu se za-
hradou a nízkými nároky na spotřebu energie s maximálním 
využitím obnovitelných zdrojů možnost ubytování hostů. 
Dalším důležitým aspektem byla jejich vášeň pro cestování 
a fakt, že jsou majiteli obytného vozu, pro který bylo třeba 
navrhnout kryté stání.
Styčným bodem konceptu se stal právě fakt, že klienti chtějí 
svůj dům pronajímat přes Airbnb. Idea uspořádání vnitřních 
prostor je založena na jejich osobním přístupu k hostům. 
Stavbu tak tvoří tři části - intimní prostor pro majitele, in-
timní prostor pro hosty a jejich prolnutí, kde dochází k jejich

setkávání. Tato myšlenka se pak promítla i do hmotového 
řešení domu, který se skládá z jedné dvoupodlažní a dvou 
přízemních a do sebe zaklesnutých budov.
Místo interakce mezi majiteli a jejich hosty je kuchyně, která 
se otevírá přes dvě podlaží, čímž se zdůrazňuje její reprezen-
tativní role. Ačkoliv je dispozice této části domu otevřená, 
snížením stropu obývacího pokoje vůči kuchyni se dosáhlo 
stupňování úrovně intimity směrem k ložnici a koupelně ma-
jitelů, která je umístěna v přízemí z důvodu bezbariérového 
fungování domu. Obývací i spací část je prosklena směrem 
na západ respektive sever směrem do pobytové zahrady. 

Z kuchyňského koutu je přístup na východní terasu a zeleni-
novou a bylinkovou zahradu.
V druhém podlaží, které je přístupné po vnitřním schodiš-
ti z kuchyně nebo venkovním schodišti z pobytové zahrady, 
se nachází dva pokoje pro hosty, koupelna a menší obývací 
pokoj, který stejně jako ten hlavní vytváří přechod mezi spo-
lečenskou a soukromou částí.

  putsv a ířtěváz étyrk olkinzv ížaldop ohéhurd uotomh doP
do domu a stání pro osobní automobil a obytný vůz. Stá-
ní obytného vozu je sníženo o 70 cm a světlá výška je tak 
dostatečná pro jeho parkování. Je zde také umístěn úložný 
prostor na zahradní a sportovní náčiní s vertikálním usklad-
něním kol na stěnu.
Uložné prostory jsou v domě kumulovány tak, aby roz-
dělovaly volnou dispozici na jednotlivé části. Jedná se o 

RODINNÝ DŮM V KYJÍCH
Manželský pár původem z Rakouska se rozhodl vyměnit život v bytě ve Vídni za rodinný dům na okraji pražské čtvrti Na Hu-
tích. Aktivní, velice společenští postarší lidé hledali pohodlné bydlení na období důchodu, které by odráželo jejich osobnost 
a životní styl.
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nábytek na míru, skříně jsou vlastně stěny mezi menšími ne-
pobytovými místnostmi, například vstupní skupina zádveří-
-technická místnost-WC.
Kvůli tomu, že je pozemek sevřený z jihu a východu ulicemi 
Jordánská a Pivoňská a ze severu propojovacím chodníkem 
pro pěší, jsou hmoty, kterými je stavba tvořená, poskládany 
do tvaru písmene L a zaštiťují tak pobytovou zahradu před 
zraky kolemjdoucích. Zahrada je nedílnou součástí dispo-
zice domu a především podél jižní hranice pozemku jsou 
vysázeny nové stromy a trvalky, které rovněž zabrání vizuál-
nímu kontaktu s ulicí.
Fakt, že právě na jih nebyly kromě výstupu na východní te-
rasu orientovány žádné otvory, byl kompenzován proskle-
ním jižního průčelí dvoupodlažní hmoty budovy. Dům tak v 
zimě těží z pasivních solárních zisků a v létě je zabráněno

přehřívání interiéru horizontálními nepohyblivými lamela-
mi. Skladba obálky budovy zajišťuje , že v létě bude uvnitř 
příjemná teplota a v zimě společně s ventilací se zpětným 
získáváním tepla zabraní velkým tepelným ztrátám., které 
pokryje tepelné čerpadlo voda-vzduch.
Stavba má celkem tři střechy - pultovou a dvě ploché v růz-
ných výškách. Ploché střechy jsou extenzivní  zelené mo-
křadní střechy, které fungují jako kořenová čistička  předčiš-
těné odpadní vody. Přečištěná odpadní voda se akumuluje 
v retenční nádrži a slouží jako užitková voda na splachování 
a zálivku zahrady. 
Díky zelené střeše a obložení z neošetřeného sibiřského 
modřínu, který postupem času zešedne, navíc nižší hmo-
ty splynou s osázenou zelení a nejvýraznější zůstane část 
dvoupodlažní s pultovou střechou opláštěná vlnitým ple-
chem, která odpovídá měřítku stabilizované zástavby loka-
lity Na Hutích. SCHÉMA ČIŠTĚNÍ VODY
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DOKUMENTACE OBJEKTU



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) Název stavby:   Rodinný dům 

b) Místo stavby:  K.Ú. Kyje, parc. č. 2587/23 

c) Předmět PD:  Dokumentace pro společné povolení stavby 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

a) Harold a Hilda Neumann, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 Dejvice 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Daniela Čečková, Plynární 39, 170 00 Praha 7 Holešovice, daniela.cecka@gmail.com 

A.2. Členění stavby na objekty a technologická zařízení 

Stavba není s ohledem na jednoduchost členěna na jednotlivé objekty, technická a 

technologická zařízení. Stavba neobsahuje žádná speciální technologická zařízení. 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

Katastrální mapa, jednotný projekt obytného souboru Jordánská, podklady správců sí� 

  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Popis území stavby 

a) Pozemek č. parc. 2587/23 je veden jako orná půda. Pozemek je suchý, lehce svažitý 

směrem k severu. Na jihu hraničí s ulicí Jordánská, na východě s ulicí Pivoňská, na severu 

s chodníkem pro pěší a na západě s parcelou č. parc. 2052. 

b) V současné době je vydaný územní plán hlavního města Prahy. Parcela se nachází 

v ploše OB-B – území čistě obytné s hlavním využi�m jako plochy pro bydlení. Územní plán pro 

plochy OB definuje nejvyšší přípustný koeficient podlažních ploch (KPP=0,3) a minimální 

koeficient zeleně (KZ = 0,5 při průměrné podlažnos� 1). Navrhovaná stavba je v souladu 

s těmito požadavky. 

KPP:  0,3 

KZ:  0,53 

c) Nebyla žádána ani vydána žádná výjimka. 

d) Podmínky závazných stanovisek budou zohledněny po jejich vydání. Součás� 

dokumentace bude energe�cký š�tek a požárně bezpečnostní řešení. 

e) Bude proveden geologický a hydrogeologický průzkum pozemku. 

f) Parcela náleží do ZPF. 

g) Nachází se mimo poddolovaná a záplavová území. 

h) Nepředpokládá se, že by stavba měla nega�vní vliv na okolní stavby a pozemky. 

i) Stavba nevyžaduje žádnou předchozí asanaci, demolici ani kácení dřevin. 

j) Bude proveden trvalý zábor ZPF (katastrální území Kyje) na 

č. parc. 2587/23, způsob využi� jako orná půda s celkovou výměrou 594 m2. Odnímatelná 

plocha ze ZPF se rovná 364 m2. 

k) Stavba RD bude dopravně obslužná z přilehlé komunikace v ulici Pivoňská. Stavba RD 

bude napojena na stávající technickou infrastrukturu, vodovod, elektřinu. 

Srážkové vody budou ze střechy sváděny do retenční nádrže na parcele č. parc. 2587/23 ve 

vlastnictví stavebníka a využívány jako užitková voda na splachování a zálivku zahrady. 

Splaškové odpadní vody budou sváděny do sep�ku na pozemku č. parc. 2587/23 ve vlastnictví 

investora, kde budou předčištěny, následně přečerpány k dočištění kořenovou čis�čkou na 

střeše domu a zadržovány jako užitková voda na splachování a zálivku zahrady. Kaly budou 

odvedeny do veřejné kanalizační stoky. 
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l) Nejsou známy žádné podmiňující, vyvolané ani související inves�ce. 

m) č. parc. 2587/23, K. Ú. Kyje, výměra 594 m2, druh pozemku – orná půda. 

n) Vznikne ochranné pásmo přípojek sí� na č. parc. 2587/23. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba 

b) Stavba rodinného domu 

c) Trvalá stavba 

d) Bylo požádáno o výjimku z požadavku na odstup stavby od severní hranice pozemku. 

e) Tato dokumentace je určena pro projednání s dotčenými orgány státní správy. Po 

obdržení potřebných stanovisek budou podmínky zohledněny v dokumentaci, která bude 

podána jako příloha dokumentace. 

f) Stavba není chráněná 

g)  Zastavěná plocha:   176,65 m2  

 Užitná plocha:   179,09 m2 

h) Dešťové vody budou svedeny do svodného potrubí dešťové kanalizace a akumulovány 

v retenční nádrži na pozemku investora. Stavba nebude mít nega�vní vliv na odtokové poměry. 

Stavební úpravy nemají vliv na okolní stavby a pozemky. Odpady ze stavby budou likvidovány 

v souladu se zákonem o odpadech, likvidaci odpadu bude mít stavební firma dokladovanou ke 

kolaudaci.  

i) Stavba bude postavena v 1 etapě do dvou let od vydání stavebního povolení. 

j) 6  mil. Kč  

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Pozemek se nachází v městské čás� Praha 14, v rozvojovém území na okraji oblas� Na 

Hu�ch. Umístění stavby na pozemku reaguje na polohu mezi ulicemi Jordánská a Pivoňská; je 

voleno s ohledem na stávající dopravní napojení pozemku v severní čás� z ulice Pivoňská, uliční 

čáru v ulici Jordánská i Pivoňská a maximální ods�nění pobytové zahrady od provozu na těchto 

komunikacích.  

b) Stavba rodinného domu má navržen členitý tvar, tvoří jí tři hmoty s různou výškou, 

zaklesnuté do sebe. Jižní část domu bude přízemní, severní část pak dvoupodlažní s přesahem 

až na hranici pozemku s pěší cestou – přesah vytvoří kryté stání pro osobní vůz a 

dodávku/obytný vůz. Severní dvoupodlažní část bude mít pultovou střechu a bude opláštěná 

vlnitým plechem stříbrné barvy. Přízemní část domu bude obložená modřínovými prkny a bude 

mít mokřadní střechu fungující jako čis�čka odpadních vod. Dveře a okna budou dřevěné. 

Dlážděná plocha kolem rodinného domu bude provedena vegetačními tvárnicemi kromě 

příjezdové cesty a stání pro osobní vůz, kde bude zpevněný povrch bez vegetace. 

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Dispozice rodinného domu – 5kk. V přízemí je navrženo zádveří, technická místnost, WC, 

kuchyně s jídelnou a obývací pokoj, ložnice s šatnou a koupelnou. V patře pak dvě ložnice, 

menší obývací pokoj a koupelna. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Přízemí je navrženo pro bezbariérové užívání. Objekt i přístupové komunikace jsou řešeny 

v souladu s vyhláškou č. 398/2009 S. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Aby se předešlo možným rizikům při užívání stavby, budou používány pouze cer�fikované 

materiály a standardní stavební postupy.  

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) RD je dvoupodlažní nepodsklepený objekt. Má členitý půdorys a kombinace ploché 

mokřadní střechy a pultové střechy se sklonem 15°.  

b) Založení stavby je na základové desce z betonu C25/30. Izolace pro� zemní vlhkos� 

bude zajištěna PVC folií pod základovou deskou. Podlaha na terénu je zateplena štěrkem 

z pěnového skla. Obvodové stěny budou tvořit CLT panely DEKPANEL a zateplí se 

dřevovláknitou tepelnou izolací. CLT panely budou ve velké čás� domu pohledové, na 

podlahách a stropech doplněny biodeskami, v obývacím pokoji a koupelnách budou 

sádrovláknité předstěny a podhledy s bílou výmalbou. Stropy bude tvořit nosná konstrukce 

trámů z lepeného dřeva.  

c) Stavba splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu stanovenou platnými 

předpisy a normami. 
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B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Zdroj tepla pro ohřev teplé vody bude tepelné čerpadlo vzduch-voda v kombinaci se 

solárními panely na střeše. Dům bude vytápěn podlahovým topením. Vnitřní jednotka 

tepelného čerpadla a zásobník TUV budou umístěny v technické místnos�, vnější na 

západní fasádě objektu. 

Na střeše budou kromě solárních kolektorů umístěny i fotovoltaické panely pro částečné 

pokry� spotřeby elektrické energie. Domovní rozvaděč bude umístěn v technické 

místnos�. 

Stavba bude vybavena mechanickým ven�lačním systémem s rekuperací tepla, 

podstropní rekuperační jednotka bude zavěšena v technické místnos�, schovaná do 

podhledu. 

Odpadní splaškové vody budou čištěny a znovu využívány jako užitková voda na zalévání 

zahrady a splachování. Na pozemku se umís� podzemní sep�k na předčištění vody, která 

bude následně čerpána na střechu, kde se dočis� pomocí kořenové čis�čky. Vyčištěná a 

dešťová voda bude uchovávána na pozemku v retenční nádrži propojené s povrchovou 

nádrží. Pomocí čerpadla bude voda cirkulovat mezi oběma nádržemi. 

 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Není součás� projektu. 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavba je řešena v pasivním standardu, součás� projektu je energe�cký š�tek obálky 

budovy – hodnoceno A – velmi úsporná. 

Stavba využívá prosklených ploch k maximálnímu využi� denního světla a pasivních 

solárních tepelných zisků. Zároveň je v letních měsících zabráněno svitu slunce do 

interiéru a jeho přehřívání. 

Potřeba elektrické energie je částečně pokryta fotovoltaickými panely na střeše objektu. 

  

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, 
zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

VYTÁPĚNÍ 

Zdroj tepla pro ohřev teplé vody bude tepelné čerpadlo vzduch-voda v kombinaci se 

solárními panely na střeše. Dům bude vytápěn teplovodním podlahovým topením. Vnitřní 

jednotka tepelného čerpadla a zásobník TUV budou umístěny v technické místnos�, 

vnější na západní fasádě objektu. 

Tepelné čerpadlo bude disponovat funkcí chlazení s automa�ckým přepínáním léto/zima. 

Ovládání vytápění bude zajištěno pomocí termostatu. 

Vnitřní návrhová teplota je 20°. 

 

VODOVOD 

Vodoměrná sestava je umístěna v šachtě u jižní hranice pozemku investora.  

Vodovodní přípojka rodinného domu je napojena na veřejný vodovodní řad. Veřejná 

vodovodní síť je uložena pod vozovkou na jižní straně objektu. 

Vnitřní rozvody vody budou vedeny plastovými trubkami. Potrubí budou vedena v izolaci 

v podlaze, v předstěnách a podhledech.  

 

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

Objekt je napojen na veřejnou kanalizační stoku. 

Odpadní splaškové vody budou čištěny a znovu využívány jako užitková voda na zalévání 

zahrady a splachování. Na pozemku se umís� podzemní sep�k na předčištění vody, která 

bude následně čerpána na střechu, kde se dočis� pomocí kořenové čis�čky. Vyčištěná a 

dešťová voda bude uchovávána na pozemku v retenční nádrži propojené s povrchovou 

nádrží. Pomocí čerpadla bude voda cirkulovat mezi oběma nádržemi. Kaly budou ze 

sep�ku odváděny kanalizační přípojkou na jižní straně objektu do veřejné kanalizační 

stoky. 

 

Připojovací potrubí je vedeno v předstěnách a pod kuchyňskou linkou.  

Svodné potrubí je vedeno pod základovou deskou ve spádu 2 %.  
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DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Dešťové vody ze střechy budou odváděny do retenční nádrže na pozemku investora. 

Společně s přečištěnou splaškovou vodou budou používány jako užitková voda pro 

splachování a zálivku zahrady. 

Potrubí bude vedeno ve spádu nejméně 2 %. Potrubí se uloží s krytím nejméně 0,8 m.  

 

VZDUCHOTECHNIKA 

Stavba bude vybavena mechanickým ven�lačním systémem s rekuperací tepla, 

podstropní rekuperační jednotka bude zavěšena v technické místnos�, schovaná do 

podhledu. 

Potrubí vzduchotechniky bude po domě vedeno v předstěnách a podhledech s výjimkou 

připojovacího potrubí výsuvného odsavače par, které je třeba vést v podlaze. 

Čerstvý vzduch se bude přivádět do obytných místnos�, odpadní vzduch se bude odvádět 

z koupelen, WC a technické místnos�. 

 

ELEKTROINSTALACE 

Navržený rodinný dům se napojí elektrickou instalační přípojkou. Na střeše budou kromě 

solárních kolektorů umístěny i fotovoltaické panely pro částečné pokry� spotřeby 

elektrické energie. Domovní rozvaděč bude umístěn v technické místnos�.  

Rozvody EI povedou v předstěnách nebo v drážce ve stěně. 

. 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochranu pro� pronikání radonu z podloží – není součás� projektu. 

b) Výskyt bludných proudů – není součás� projektu. 

c) Výskyt technické seizmicity – není součás� projektu. 

d) Výskyt zdrojů mimořádného hluku – není součás� projektu. 

e) Pro�povodňová opatření – není součás� projektu. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. - není součás� projektu. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na zbudované veřejné sítě technické infrastruktury, vodovodu a 

elektřiny dle výkresu C.1 – Koordinační situace 

B.4. Dopravní řešení 

a) Příjezd k objektu je zajištěn z přilehlé komunikace. Bezbariérovost je zajištěna 

terénním svahováním. 

b) Je zachováno stávající napojení na ulici Pivoňská v severní čás� pozemku. 

c) V rámci objektu vzniknou dvě krytá garážová stání. 

d) Pěší a cyklis�cké stezky se v projektu neřeší a stávající nejsou dotčeny. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Stavba vyžaduje drobné terénní úpravy. Okolí stavby zasažené stavebními pracemi se 

zatravní. Ornice se zrecykluje přímo na pozemku. 

b) Pozemek bude zatravněn a budou zde vysazeny stromy. 

c) Biotechnická opatření nejsou navržena. 

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

a) Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí 

dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu, především nepřekročení norem 

hlučnos� na hranici staveniště dle následující tabulky: 

 

06,00 - 07,00 55 dB 

07,00 - 21,00 65 dB 

21,00 - 22,00 55 dB 

22,00 - 06,00 45 dB 

 

V rámci ochrany okolních objektů a jejich uživatelů bude investor v průběhu stavby dbát 

na to, aby stavba neobtěžovala své okolí nadměrným hlukem, prašnos� a znečištěním 

přilehlých komunikací.  

b) Stavba nebude mít nega�vní vliv na přírodu a krajinu. Nepředpokládá se znečištění 

vodních zdrojů ani půdy. 

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

d) Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 

e) Nepředpokládá se. 

f) Nepředpokládá se. 
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B.7. Ochrana obyvatelstva 

a) Stavební úpravy nemají vliv na funkčnost systému civilní ochrany, zároveň je zaručen 

bezproblémový příjezd pro zásahové složky Policie ČR, HZS a zdravotnické záchranné služby. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Staveniště bude odvodněno stávajícím způsobem – vsakováním do nezpevněných 

ploch pozemku vlastníka. 

b) Pro odběr elektřiny během stavby bude využit domovní rozvaděč. Zásobování stavby 

bude zajištěno po místní komunikaci. 

c) Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska 

hluku, vibrací, prašnos� apod. 

d) Vzhledem k tomu, že při stavbě budou použity běžné stavební elektrické stroje a ruční 

nářadí, které splňují výše uvedené akus�cké požadavky (např. míchačka, vrtačka, el. kompresor) 

a pracovní doba, při provádění stavby, bude v časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, 

budou požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akus�ckého tlaku dle příslušného 

předpisu splněny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt. 

e) Příjezd k objektu a zásobování stavby bude po okolních komunikacích. Předpokládá se 

dočasná zábor pěší komunikace na severní hranici pozemku.  

f) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy nevznikají. 

g) Viz výše. 

h) Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro vyrovnání pozemku a 

zhotovení základových konstrukcí. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu zeminy. 

Výkopek z vyrovnání pozemku investor využije na svém pozemku. Výkopek ze základů bude 

znovu použit na násypy kolem stavby. 

i) Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny 

předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o 

bezpečnos� práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou 

odváženy na řízené skládky k tomu určené. Osoby angažované v realizaci stavby budou užívat 

WC v rodinném domě. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, 

bude nakládáno v souladu se zákonem O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy 

souvisejícími. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u 

příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu 

určené.  

j) Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 

bezpečnostní předpisy v oblas� bezpečnos� a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména 

základní vyhláška O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveniš�ch a další platné normy pro provádění staveb. Při manipulaci se stroji a vozidly 

zajis� dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný v zastavěné čás� a na veřejných 

prostranstvích, musí být zajištěn pro� pádu do výkopu zábradlím. Svislé stěny výkopů 

prováděné ručně musí být zajištěny pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. 

Vzniknou-li hlubší výkopy mimo vlastní staveniště, dodavatel stavby je musí zabezpečit v 

souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.  

k) Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby. 

l) Vzhledem k poloze staveniště nárok na dopravní inženýrská opatření nevzniká. Při 

zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců.  

m) Žádné speciální podmínky nejsou stanoveny. 

n) Doba výstavby se předpokládá v trvání do 24 měsíců po získání stavebního povolení.  

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Dešťová voda bude uchovávána na pozemku v retenční nádrži propojené s povrchovou 

nádrží. Pomocí čerpadla bude voda cirkulovat mezi oběma nádržemi. Dešťová voda bude 

zpětně využívána na zalévání zahrady a splachování. 
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6. POKRYTÍ ENERGETICKÝCH POTŘEB BUDOVY -ODHAD

1. HRANICE VYTÁPĚNÉHO PROSTORU

2. PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

3. TEPELNÉ ZTRÁTY

5. ZPŮSOB VĚTRÁNÍ A ODHAD POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ

30

25%

17%

13%0%

45%

TEPELNÁ ZTRÁTA

OBVODOVÁ STĚNA

STŘECHY

PODLAHA NA TERÉNU

PODLAHA NAD STÁNÍM

OTVORY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HODNOCENÁ BUDOVA REFERENČNÍ BUDOVA 

KONSTRUKCE Aj bj Uj HT,j UN,j HT,ref,j 

OBVODOVÁ STĚNA 225,50 1,00 0,14 31,57 0,30 67,65 
STŘECHY 175,00 1,00 0,12 21,00 0,24 42,00 
PODLAHA NA TERÉNU 114,00 0,80 0,18 16,42 0,45 41,04 
PODLAHA NAD 
STÁNÍM 4,00 1,00 0,11 0,44 0,24 0,96 
OTVORY 87,00 1,00 0,65 56,55 1,50 130,50 

        
TEPELNÉ VAZBY 605,50  0,02 12,11 0,02 12,11 

        
CELKEM 605,50     138,09   294,26 

       
Uem 0,23      
Uem,N 0,49      
       
Cl= 0,47      

 

ZPŮSOB VĚTRÁNÍ VOLBA PŘEDPOKLÁDANÁ POTŘEBA TEPLA 
NA VYTÁPĚNÍ EA 

Přirozené větrání otevíráním oken   
Nucené větrání ZZT ANO 20kWh/m2 
Jiný systém   
   
ηZZT= 80 %   

  Potřeba energie a odhad pokry� 

  Neobnovitelné zdroje [%] Obnovitelné zdroje [%] 

  Celkem 
Elektřina Zemní 

plyn 

Centrální 
zásobování 

teplem 

Jiný 
zdroj Dřevo 

Solární 
fototermický 

systém 

Solární 
fotovoltaický 

systém 

Geotermální 
energie 

Jiný 
zdroj   [kWh/a] 

Vytápění 3500 20%     10%   70% 

Ohřev vody 2200 20%     10%   70% 
Pomocná 
energie 400 90%      10%   

Jiné…           

Celkem 6100 25%     10% 1%  64% 



9. KONCEPT STÍNĚNÍ A OCHRANY PROTI LETNÍMU PŘEHŘÍVÁNÍ

7. KONCEPT ENERGETICKÉHO SYSTÉMU BUDOVY 8. KONCEPT SYSTÉMU VĚTRÁNÍ - SCHÉMA

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY
Typ budovy, místní označení:

Adresa budovy:
Hodnocení obálky

budovy

Celková podlahová plocha Ac = stávající doporučení

Cl Velmi úsporná

0,5

0,75

1,0

1,5

2,0

2,5

Mimořádně nehospodárná

KLASIFIKACE

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
Uem ve W/(m2.K) Uem = HT/A

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 73 0540-2
Uem,N ve W/(m2.K) 

Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem

Cl

Uem

0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50

Platnost štítku do Datum

Jméno a příjmení

17.5.2020

Daniela Čečková

A

B

C

D

E

F

G

0,47

Rodinný dům

Pivoňská,  Praha 14, 198 00 

146,65 m2

0,23

0,49

0,24 0,36 0,49 0,73 0,97 1,21

sk
ry

tý
 ž

al
uz

io
vý

 k
as

tlí
k
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