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TÉMA:  

VÍCEGENERA NÍ VESNICKÝ RODINNÝ D M - LENEŠICE 
 
Architektonický a stavebn  technický koncep ní návrh vícegenera ních rodinných dom  v 
území bývalého Cukrovaru Lenešice /okres Louny/ 
 
Lokalita, program, vymezení úkolu   

Na dané území je ateliérem MS architekti zpracována architektonická studie a návrh 
Regula ního plánu. Tyto podklady jsou student m poskytnuty v digitální form  a jsou 
sou ástí zadání práce. 
 
Každý student si vybere jednu parcelu v p ímé blízkosti bývalého Curovaru Lenešice. Tyto 
parcely jsou sou ástí blok  08, 09, 10 a jsou ozna ené ísly 13-25, p i emž na parcelách 
.21 a .22 je v projektu navržen dvojd m. Ten je možné zpracovávat ve dvojici, p ípadn  

ale také jako samostatný solitérní d m na jedné v tší parcele /21+22/. Na vybrané parcele 
zpracuje každý student návrh vícegenera ního RD. 
 
 
Stavební program - vícegenera ní rodinný d m 
 
Dva odd lené byty v rodinném dom , jeden pro stavebníka, druhý menší pro starší dít , pro 
rodi e, pro hosty, p ípadn  k pronájmu. 
 
Níže uvedený stavební program je pouze orienta ní – úkolem, pokud se dispozi ního a 
provozního ešení tý e, je navrhnout 
 

A. bydlení pro klienta a jeho rodinu, kterou tvo í rodi e a dv  d ti aktuáln  p edškolního 
v ku – chlapec a dívka; rodi e jsou oba zam stnáni v „konfek ní“, b žné profesi, 
rodina žije b žným životem, nemá žádné mén  obvyklé aktivity, žije b žným životním 
stylem vyšší st ední sociální vrstvy po átku 21. století; 
 

B. druhý byt v dom , o jehož p esném ú elu / zp sobu užívání klient zatím nemá jasno: 
pravd podobn  ho bude chtít po ur itou dobu pronajímat, asem se do n j možná 
nast hují prarodi e (nebo prarodi ), možná v n m bude bydlet jedno z mezi tím 
dosp lých d tí. 

 
 
Tím, jak promítne takto obecné zadání do konkrétního stavebního programu, student 
sou asn  potvrdí pochopení uživatelských pot eb a projeví schopnost tvorby adekvátního 
dispozi n  prostorového a provozního ešení stavby, které jsou d ležitou sou ástí 
návrhového procesu 
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!

A.! PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1!IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE!
!
A.1.1. ! Údaje o stavbě 

Místo stavby: Lenešice  
Katastrální území: Lenešice [679925] 
Parcela číslo: Parc. č. 16 

   Předmět dokumentace:        Novostavba dvougeneračního rodinného domu 
!
A.1.2. ! Identifikační údaje stavebníka 
Stavebník: Fakulta stavební ČVUT v!Praze 

Se sídlem: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice   Sídlo/ bydliště 
IČ / RČ - 
 
A.1.3. ! Identifikační údaje projektanta 
Projektant:   Alena Strouhalová 
Sídlo:   Miřetice čp. 132, PSČ 539 55 
Zodpovědný projektant Alena Strouhalová 
Vypracoval Alena Strouhalová 
Datum zpracování 05/2020  

!
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
!
Použité podklady: 

"! Regulační plán území bývalého cukrovaru Lenešice 
o! Výkres technické infrastruktury 
o! Výkres dopravní infrastruktury 
o! Koordinační výkres 
o! Situační výkres 
o! Výkres asanace 

"! Katastrální mapy dané lokality 
"! Dokumentace z!úrovně studie 

!
Použité normy: 
ČSN 73 43 01 Obytné budovy 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací  
!
Použité zákonné předpisy: 
Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
Vyhl. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření 
Vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území 
Vyhl.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhl.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 
Zákon.č.185/2001Sb. Zákon o odpadech   
Vyhl.č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
62 Vyhl., kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhl. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
 

!

!

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
!
a) Rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území 
Řešené území o ploše 601 m2 se nachází v!obci Lenešice, přiléhá ke stavbě cukrovaru v!havarijním 
stavu. Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu na této parcele. Pozemek má 
nepravidelný tvar mnohoúhelníku, je rovinatý. 
!
"#!Dosavadní využití a zastavěnost území!!
Území je v!současné době nezastavěné, předpokládá se zde ale přítomnost podzemních 
pozůstatků staveb – tyto budou asanovány. Jedná se o devastované území přiléhající ke stavbě 
cukrovaru v!havarijním stavu. Dle nového regulačního plánu je určeno k!zastavění obytnou 
zástavbou. 
!
$#!Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památkové zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.)!
Ochranná pásma podzemních vedení budou řešena v!souladu s!ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Parcela se nenachází ani v!záplavovém ani v!památkově 
chráněném území. Parcela se nachází v!běžném prostředí a na území nejsou naleziště nerostů. Jiná 
ochranná pásma nebyla zjištěna a ani nejsou projektem stanovena.  
 
d) Údaje o odtokových poměrech 
Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry. Dešťové vody ze střechy a ze zpevněných 
ploch budou vedeny do akumulační nádrže na dešťovou vodu a dále využívány pro potřebu 
zahrady. Přebytečné dešťové vody se vsáknou do vsakovací galerie na pozemku.  
!
e) Údaje o souladu s!územně plánovací dokumentací, s!cíli a úkoly územního plánování 
Stavba je v!souladu s!územně plánovací dokumentací. 
!
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba je v!souladu s!vyhl. č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území.!
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Stavba je navržena v!souladu s požadavky dotčených orgánů. Doklady o projednání s!dotčenými 
orgány a organizacemi státní správy a budou stavebníkem doloženy v!dokladové části projektu. 
!
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Byla udělena výjimka z!regulačního plánu při umístění garáže. 
!
%) Seznam souvisejících a podmiňujících investic!
Stavba může začít po úpravě stávajícího brownfieldu – podmiňujícími stavebními úpravami jsou 
zejména výstavba technické a dopravní infrastruktury. 
!
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (dle KN) 
!
Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků: 
Parcela č. Druh pozemku dle KN Způsob využití 
173/1 Ostatní plocha Zahrada 
 
 
 



!

!

Vlastníci stavbou dotčených pozemků a objektů: 
Parcela č. Druh pozemku Vlastník 
173/1 Ostatní plocha Obec Lenešice 
 
 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
!
&#!'()*!+,&)"&!-."(!/01-&!2(3(-4.-5!+,&)"6!
Jedná se o novostavbu rodinného domu. 
 
b) Účel užívání stavby 
Jedná se o nepodsklepený objekt s!jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím, který bude 
sloužit pouze k bydlení. Polohově je objekt osazen 5 m od komunikace (západ), 3m od severní a 5m 
od jižní sousední parcely. Na východ osazen 6,05m od veřejného prostranství. Dům bude napojen 
na vodovod, kanalizaci a elektro NN. Výškově bude objekt osazen ± 0,000 = 187,35 m n.m. 

 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba bude trvalá. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka atd.) 
Pozemek se nenachází v!žádném ochranném pásmu. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba je navržena v!souladu s!vyhl. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby a ve znění 
pozdějších předpisů vyhl. 20/2012 Sb. Jedná se o stavbu rodinného domu, není třeba postupovat 
dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb.  

 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z!jiných právních 
předpisů 
Projekt stavby byl navržen v souladu s požadavky navrhovaného Regulačního plánu pro území 
bývalého cukrovaru Lenešice.  
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou navrženy. 
 
h) Navrhované kapacity stavby  
 
Plocha pozemku 601 m2 

Zastavěná plocha RD  174,80 m2 

Obestavěný prostor 1346 m3 

Užitná plocha RD  135,5 m2 

Zelené plochy  323,33 m2 

Zpevněné plochy  102,83 m2 

Vodní plochy   - 

Počet uživatelů  6 
 
Do výměr nejsou zahrnuty opěrné zídky a zahradní úpravy. 

!

!

 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s!dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí adop.) 
Viz souhrnná technická zpráva. 
 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Není předmětem bakalářské práce. 
 
k) Orientační náklady stavby 
Není předmětem bakalářské práce. 
 
l) Nakládání s!odpady 
Veškeré zpracování suti a odpadů zajistí zhotovitel, stejně tak zajistí likvidaci zbytkových materiálů. 
Při předání díla bude předložena evidence odpadů. Zhotovitel bude dle povinností uvedených 
v!zák.č.185/2001Sb.Zákon o odpadech. Odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených 
v!katalogu odpadů dle vyhl.č 381/2001 Sb Katalog odpadů. Nelze-li odpady využít, zajistí dodavatel 
prací jejich zneškodnění. Je povinen kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s!nimi 
podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je 
před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, umožní 
kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytne úplné 
informace související s!odpadovým hospodářstvím. 
 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Stavba bude dělena následovně dle souhrnné tech.zprávy: 

SO.01 Rodinný dům 

SO.02 Garáž 

SO.03 Terasy 

SO.04 Zpevněné plochy a oplocení 

SO.05 Vnitřní vodovod 

SO.06 Vnitřní splašková kanalizace 

SO.07 Podzemní vedení NN 

SO.08 Dešťová kanalizace, akumulační nádrž a vsakovací galerie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Miřeticích 05/2020!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Vypracovala: Alena Strouhalová! 



!

!

!"!SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA!
 
Údaje o stavbě 

Místo stavby:           Lenešice  
Katastrální území:        Lenešice [679925] 
Parcela číslo:        16 

  Předmět dokumentace:         Novostavba dvougeneračního rodinného domu 
 
Identifikační údaje stavebníka 

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

IČ / RČ - 
 
Identifikační údaje projektanta 

Projektant:   Alena Strouhalová 
Sídlo:   Miřetice čp. 132, PSČ 539 55 
Zodpovědný 
projektant: 

Alena Strouhalová 

Vypracovala: Alena Strouhalová 
Datum zpracování: 05/2020  
! 

! 

! 

  
B.1 Popis území stavby 
  
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Navrhovaný pozemek k!výstavbě pč. 16 vznikl !dělením z!původní parcely č. 173/1. Výměra 
pozemku činí 601 m2 a  nachází se v!obci  a k.ú. Lenešice, přiléhá ke!stávající stavbě cukrovaru, 
tento je stavebně v!havarijním stavu. Projektová dokumentace řeší novostavbu dvougeneračního 
rodinného domu na této parcele. Pozemek je obdélníkového půdorysu, rovinatý, v!přední západní 
části přístup i příjezd po nově navržené komunikaci, v!této se nalézají inženýrské sítě. Území je 
v!současné době nezastavěné, geologický a stavebně technický průzkum nebyl proveden. Dle 
regulačního plánu je parcela určena k!zastavění obytnou zástavbou. Projektovaný dům je v!souladu 
s!tímto plánem navržen jako samostatně stojící přízemní stavba, nepodsklepená jednopodlažní 
s!podkrovím. Půdorysně rozdělena do dvou samostatně oddělených částí, větší část obsahuje byt 5 
+ kk s!garáží, menší část byt velikosti 3 + kk. Polohově je objekt osazen 5 m od komunikace (západ), 
3m od severní a 5m od jižní sousední parcely. Na východ osazen 6,05m od veřejného prostranství. 
Dům bude napojen na vodovod, kanalizaci a elektro NN. Výškově bude objekt osazen ± 0,000 = 
187,35 m n.m. Zastavěná plocha pozemku 174,80 m2. 
! 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

•! Průzkum všeobecný stavebně technický, zaměření 
Pozemek byl prohlédnut při osobní návštěvě. Pozemek je devastovaný, zarostlý náletovou zelení. 
Pozemek byl zaměřen geodetem, návrh probíhal na základě podrobného situačního výkresu. 

•! Průzkum geologický 
Geologický průzkum nebyl proveden. Typ a únosnost zeminy je předpokládána dle běžné 
zkušeností projektanta stavby dle okolních staveb, resp. z!charakteru založení stávajících staveb v 
území.!Projektant požaduje po stavebníkovi (ev. zhotoviteli stavby) v!dostatečném předstihu před 
zahájením stavebních prací zajistit provedení doplňujícího geologického průzkumu tak, aby mohly 

!

!

být vyhodnoceny dopady případných změn z!výsledků průzkumu plynoucích na stavebně technické 
a ekonomické řešení stavby. 

•! Radonový průzkum, stanovení radonového indexu pozemku 
Dle podkladů nového regulačního plánu byl pozemek zatříděn do kategorie bez rizika. Posudek 
stavebního pozemku z!hlediska radonového indexu pozemku bude doložen stavebníkem k!žádosti 
o stavební povolení. V!případě, že radonové riziko bude vyšší, než je uvažováno projektem, navrhne 
projektant úpravu projektového řešení stavby. 
! 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Ochranná pásma podzemních vedení budou řešena v!souladu s!ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Jiná ochranná pásma nebyla zjištěna a ani nejsou projektem 
stanovena. 
Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník (zhotovitel stavby)! vytýčení všech vedení 
inženýrských sítí a přípojek na staveništi včetně zemních vedení a bude se řídit požadavky a 
stanovisky jednotlivých správců a vlastníků inženýrských sítí.!Při souběhu nebo křížení inženýrských 
sítí je nutno dodržet vzdálenosti dle ČSN! 73 6005.  
 
d) Poloha vzhledem k!záplavovému území, poddolovanému území apod. 

•! Poddolované území: Stavba se nenachází v!poddolovaném území. 
•! Záplavové území: Stavba se nenachází v!záplavovém území. 
•! Sesuvy půdy: Stavba se nenachází v!oblasti sesuvů půdy. 
•! Seizmicita: Stavba se nenachází v!seizmické oblasti.  
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v!území 
Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry. Dešťové vody ze střechy a ze zpevněných 
ploch budou vedeny do akumulační nádrže na dešťovou vodu a dále využívány pro potřebu 
zahrady. Přebytečné dešťové vody se vsáknou na pozemku (Pozemek je převážně rovný a pro 
předpokládaný typ podloží je vhodné použít vsakovací galerii).  
! 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Území je v!současné době nezastavěné, předpokládá se zde ale přítomnost podzemních 
pozůstatků staveb – tyto budou asanovány. Náletová zeleň bude pokácena / odstraněna. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k!plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Požadavky jsou vyřešeny regulačním plánem. 
 
h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Objekt rodinného domu bude napojen na místní komunikaci.!Objekt bude napojen na inženýrské 
sítě – splaškovou kanalizaci, podzemní vedení NN, vodovod , el. Komunikační síť a optické vedení. 
Veškerá dopravní a technická infrastruktura bude navržena dle příslušných výkresů Regulačního 
plánu. 
! 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba může začít po úpravě stávajícího brownfieldu – podmiňujícími stavebními úpravami jsou 
zejména výstavba technické a dopravní infrastruktury. 
!!
 
 



!

!

B.2!CELKOVÝ POPIS STAVBY 
!!
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu v!Lenešicích na parc.č.!16 dle nového 
regulačního plánu. Jedná se o dvougenerační rodinný objekt s!dvěma bytovými jednotkami pro 4, 
respektive 2 osoby.  

! 
Plocha pozemku 601 m2 

Zastavěná plocha RD  174,80 m2 

Obestavěný prostor 1346 m3 

Užitná plocha RD  135,5 m2 

Zelené plochy  323,33 m2 

Zpevněné plochy 102,83 m2 

Vodní plochy   - 

Počet uživatelů  6 

Do výměr nejsou zahrnuty opěrné zídky a zahradní úpravy. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
! 
Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Řešená parcela je umístěna na území bývalého cukrovaru Lenešice. Regulační plán navrhuje 
rozparcelování celé lokality s!ponecháním cukrovaru jako ústředního bodu a veřejného prostranství, 
kde vznikne amfiteátr, venkovní posilovna, venkovní galerie, dětské hřiště atd.  
 
Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt s!obytným podkrovím, ke kterému přiléhají terasy. 
Polohově je objekt osazen 5 m od komunikace. Objekt je pravidelného obdélníkového půdorysu se 
stavebním rozdělením na dvě samostatné části vzdálené 3,45 m  s!klasickou sedlovou střechou 
sklon 45°. Umístění objektu včetně odstupů odpovídá vymezeným uličním čarám dle RP, orientace 
hřebene je určena též RP. 
 
Nosné zdivo je z tepelně izolačních tvárnic Heluz Family 2IN tl. 250 mm(247*250*249 mm), dále 
následuje tepelná izolace Isover UNI tl. 140 mm, provětrávaná mezera tl. 40 mm a vnější plášť tvoří 
lícové cihly tl. 100 mm typ Pagud Bruin Zwart (WDF 215*102*65). Stropní konstrukce je 
železobetonová. Konstrukce střechy je provedena jako vaznicový krov s!tepelnou izolací  TI TOPDEK 
022 PIR tl. 240 mm. Stropní části podkroví tvoří hranoly s!nášlapnou vrstvou přístupný po 
stahovacích schodech z!2.NP, SDK podhled. Okna, dveře budou hliníkové. Veškeré obvodové 
konstrukce jsou řešeny jako dvouplášťové, vnější povrch budovy je tvořen lícovými cihlami.  
!!
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Při realizaci stavby dodavatel stavby zajistí soulad použitých materiálů/konstrukčních částí se 
zákonnými požadavky Stavebního zákona a navazujících předpisů – certifikace, posouzení shody, 
vč. požadavků CE a!technickými požadavky dle zák. č.22/1997 Sb. a příslušného nařízení vlády vč. 
předpisů EU a odpovídajících harmonizovaných ČSN. 
 

!

!

•! Dispoziční řešení větší bytové jednotky 5+kk 
Přízemí objektu je vyhrazeno pro pobytovou denní část. Hlavní vstup je od ulice halou, která slouží i 
jako komunikační prostor. Odtud následuje vstup do obývacího pokoje s!kuchyní a schodištěm do 
podkrovní části, dále pracovny s!komorou, garáže a WC. Z!obytného prostoru!je možný výstup na 
terasu. Nad obytným prostorem se nachází otevřený prostor. V podkroví jsou dva dětské pokoje 
s!přístupem z!chodby, dále koupelna s!WC,!vanou a sprchou, umyvadly, prostorem pro pračku. 
Ložnice přístupná šatnou se!vstupem do koupelny se sprchou, umyvadly a WC. Z!chodby 
stahovacími schody přístup do prostoru se zásobníkem TUV, kombinovaným akumulačním 
zásobníkem tepla a jednotkou ZZT. 
 

•! Dispoziční řešení menší bytové jednotky 3+kk 
Přízemí objektu je vyhrazeno pro pobytovou denní část. Hlavní vstup je od ulice zádveřím. Odtud se 
vstupuje do šatny, dále WC a do hlavního obytného prostoru se schodištěm do podkroví a 
kuchyňským koutem. V!podkroví se z!chodby přes šatnu vstupuje do ložnice a!koupelny, tato je 
vybavena umyvadlem, sprchou a WC. Z!chodby je přístupná pracovna a WC. V!chodbě dále 
stahovací schody do prostoru se zásobníkem TUV, kombinovaným akumulačním zásobníkem tepla 
a jednotkou ZZT. 
!
!

!!
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Při zpracování projektu provedl projektant vyhodnocení požadavků vyhlášky!Vyhl.398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stavba nesplňuje 
požadavky vyhl.398/2009!Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. Objekt není nutno dle §2 posuzovat dle vyhl.398/2009. 
!!
!
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba bude užívána s!obecně platnými bezpečnostními předpisy. Během užívání stavby je třeba 
provádět pravidelné kontroly a revize předepsaných částí, dílů a technických vybavení stavby 
v!souladu s!ustanoveními platných předpisů. 
!
B.2.6 Základní technický popis staveb 
!

SO.01 Rodinný dům 

•! Svislé nosné konstrukce 

Nosné zdivo je z tepelně izolačních tvárnic Heluz Family 2IN tl. 250 mm(247*250*249 mm), dále 
následuje tepelná izolace Isover UNI tl. 140 mm, provětrávaná mezera tl. 40 mm a vnější plášť tvoří 
lícové cihly tl. 100 mm typ Pagud Bruin Zwart (WDF 215*102*65).  Vnitřní nosné stěny jsou zděny 
z!tepelně izolačního zdiva Heluz Family 2IN1 tl. 300 mm. Vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm Heluz P15 
tl. 250 mm, vnitřní nenosné příčky tl. 100 mm SDK montovaná konstrukce tl. 100 mm, skladba 
2*SDK tl. 12,5 mm + TI Isover tl. 75 mm, v!koupelnách a WC SDK desky impregnované. 

!

•! Založení stavby 

Nosné zdi jsou založeny na pasech z!prostého betonu C25/30, na ně je uložena podkladní ŽB deska 
tloušťky 150 mm. Základová spára je v!hloubce 1200 mm, základy jsou zatepleny tepelnou izolací 
XPS tl. 140 mm do hloubky 1200 mm. Vnitřní nosné zdi a úpatí schodiště jsou založeny stejným 
způsobem do hloubky 1200mm (400) mm.   Zákl. podkladní deska o tloušťce 150 mm je umístěna 



!

!

na štěrkopískovém loži. Prostupy kanalizace, vodovodu aj., vč. velikosti, počtu a umístění nejsou 
řešeny v!bakalářské práci. 

Hydroizolační vrstvy jsou tvořeny jedním asfaltovým pásem SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 
40 SPECIAL MINERAL na základové desce s penetrací. V!oblasti soklu je vytažena 300 mm nad 
úroveň okolního terénu. Tato hydroizolace odpovídá úrovni předpokládaného radonového rizika. 
V!případě pozdějšího prokázání vyššího radonového rizika je třeba adekvátně přizpůsobit 
hydroizolační vrstvu.  

•! Vodorovné konstrukce a schodiště, podlahy 

Stropní konstrukce je provedena jako monolitická ŽB deska tl. 120 mm, pnutá mezi návlaky či 
nosnými stěnami. Dimenze desky i průvlaků byly pro potřeby bakalářské práce dimenzovány 
empiricky. ŽB nadvlaky jsou uloženy na nosných  stěnách a ve věncích. 

Schodiště ve větším bytě je řešeno jako jednosměrně pnuté mezi nosnou zdí a ŽB deskou, 
monolitické dvouramenné schodiště. Šířka ramena je 1000 mm, tloušťka ramene byla 
dimenzována na 100 mm. Podesta je 1000 mm hluboká, tloušťka je 100 mm. Schodiště je uloženo 
na pružné pásce, do ŽB nosníku ve zdivu a nahoře do stropní desky kotveno přes nosník Schöck 
Tronsole typ T. Stupnice jsou obloženy prkenným obkladem. Zábradlí je kotveno do konstrukce 
schodiště. 

Schodiště v!menším bytě je řešeno jako lomené ve tvaru L, ŽB monolitické, uložené na zákl. pasu 
jako 2x zalomená deska – vyneseno stropní kcí uloženou na obv.nosnou stěnu skrz nosník Schock 
Tronsole typ T. 

V!podlaze je uloženo podlahové vytápění UPONOR (průměr 17mm) na systémové desce UPONOR 
TECTO zalité  vrstvou samonivelačního betonu COMPACTON tl.50mm, na níž je lepena povrchová 
úprava – prkenná dubová podlaha lepidlem BONA R848T. Akustická izolace řešena min.vatou 
ISOVER N 30mm, dilatačním páskem a dřevěnou zakrývací lištou. V!prostorách koupelen a WC tvoří 
povrchovou vrstvu keramická dlažba. 

•! Střešní konstrukce a střešní plášť 

Nosná konstrukce střechy je tvořena vaznicovým krovem. Rozpon Pozednice jsou zakotveny do ŽB 
věnce ocelovými předepjatými táhly. Dimenze jednotlivých částí krovu byly stanoveny empiricky: 
Pozednice 180/140mm, krokve 140/180, kleštiny 120/160mm á 4m. Osová vzdálenost 
jednotlivých krokví se pohybují mezi 800 a 1100 mm. Prostorové ztužení je zajištěno štítovými 
stěnami a tuhou rovinou OSB desek ve střešním plášti. 

Konstrukce střechy tl.450mm, krytina BRAMAC TEGALIT ebenově černá 330x420mm na latě 
60x40mm. Kontralatě kotveny do krokve vruty TOPDEK ASSY podtěsněné páskou 40x60mm. 
Doplňkovou I vrstvu tvoří TOPDEK COVER PRO. Itolováno TI TOPDEK 022PIR tl.240mm. 
Parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva TOPDEK AL BARRIER. Podhled tvoří palubky tl.18mm kotveny 
na krokve 140x180mm. 

•! Vnitřní dělicí konstrukce 

Vnitřní nenosné příčky jsou montované konstrukce 2x SDK deska 12,5mm, TI ISOVER tl.75mm + 
kovový profil 75mm. Ve všech koupelnách a WC použít impregnované SDK desky. 

•! Výplně otvorů 

Okenní rámy jsou hliníkové antracitové barvy. Zaskleny jsou izolačním trojsklem (U =0,6 W/m2K). 
Musí splňovat požadavky na bezpečnost dle ČSN EN 356. Ve štítové stěně je hliníkový HS portál 
s!posuvnou částí. Stínění oken je řešeno vnějšími žaluziemi se zabudovanou plechovou kapsou 

!

!

ukrytou za přizdívkou v!úrovni překladu. Tepelnému mostu v!této oblasti je zabráněno 30 mm 
DEKPIR izolací za plechovou schránou. Připojovací spára je z!vnějšku vyplněna kompresní 
parotěsnou páskou, okna jsou kotvena přes PUR pěnu nebo purenit. Dveře ve vnitřních 
konstrukcích jsou dřevěné, uloženy do obložkové zárubně. Okna i dveře jsou opatřeny kováním – 
kliky, madla. 

•! Klempířské, zámečnické, tesařské práce 

Všechny kovové prvky budou opatřeny protikorozní úpravou. Vnější prvky, jako např. kryty 
ventilačních otvorů, prvky větracích potrubí a vývody VZT, budou provedeny v!barevném provedení 
antracit. 

Detaily oplechování (štít, skrytý okap, hřebenové větrání, vlastní spoje falců, parapety, vikýře aj.) 
budou řešeny dle systémových řešení navržených výrobcem a v!souladu s ČSN 73 3610.  

SO.02 Garáž  

Garáž se nachází uvnitř dispozice většího bytu, oddělena TI zdivem Heluz 2IN1!300mm, vodorovná 
kce zaizolována min. vatou ISOVER 150mm. 

SO.03 Terasa 

Terasu tvoří terasová prkna ze sibiřského modřínu tl.28mm na podkladní hranoly 60/80mm á 
500mm, křížem na podkladní hranoly 60/800 á 1000mm s!gumovými podlažkami. Nosnou část 
tvoří betonové tvarovky, založeno na štěrkopískovém posypu a zhutněné zemní pláni.  

SO.04 Zpevněné plochy a oplocení 

Zpevněná plocha pro parkovací stání a je tvořena žulovou dlažbou, uloženými na štěrkovém loži. 
Terasy jsou tvořeny prkny ze sibiřského modřínu, skladba viz SO.03.  

Oplocení výšky 1400 mm je tvořeno dřevěnými hranoly čtvercového průřezu 25x25mm spojených 
ocelovými táhly s!osovou vzdáleností 200mm. Vstupy do objektu brankami stejné výšky s!osovou 
vzdál. hranolů 50mm, posuvná elektrická vjezdová brána. 

 

SO.05 Vnitřní vodovod 

Objekt je napojen na veřejnou síť. Vodoměrná soustava včetně HUV je umístěna ve vodoměrné 
šachtě o rozměrech 900x1200 mm, hloubky 1500 mm, která se nachází 2 m od hranice pozemku. 
Svislé potrubí vede v!drážce ve zdi, připojovacím potrubím jsou připojeny veškeré armatury (WC, 
vany, sprchy, dřezy, myčka, pračka) a akumulační zásobník vody. Návrh přesných dimenzí a rozvodů 
není předmětem bakalářské práce. 

SO.06 Vnitřní splašková kanalizace 

Objekt je napojen na veřejnou síť. Na pozemku se nachází kruhová betonová revizní šachta o 
průměru 1200 mm s!čistící tvarovkou. Svislé potrubí je vedeno v!drážce ve zdi, v!kuchyni menšího 
bytu je vytvořena etáž, která vede pod stropem kuchyně, skryta v!kuchyňské sestavě. Toto potrubí 
je obaleno akustickou izolací (např. Mirelon) a umístěno v!izolační akustické sádrokartonové 
schránce. Svislé potrubí je odvětráno na střechu. Připojovací potrubí je umístěno v!předstěnách a 
má sklon směrem ke svislému potrubí 3%. Podrobnější řešení není součástí bakalářské práce. 

SO.07 Podzemní vedení NN 

Objekt je napojen na veřejnou síť přes elektroměrový rozvaděč. 



!
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SO.08 Dešťová kanalizace, akumulační nádrž a vsakovací galerie 

Veškerá voda se vsakuje dle normy na pozemku. Odvodňovací systém objektu se skládá 
ze!zapuštěných okapních žlabů 100/150 mm. Svislé svody o DN 100 mm jsou umístěny mezi 
tepelnou izolací a vnějším pláštěm svislé obvodové konstrukce, v!místě zeslabené tepelné izolace 
jsou podloženy tepelnou izolací PIR s!lepšími tepelnými vlastnostmi (" = 0,02 W m-1 K-1).  

Dešťová voda je odváděna do podzemní akumulační nádrže s!přepadem. Akumulační nádrž je 
plastovým prefabrikovaným prvkem, předběžně byla podle charakteru a spádu odvodňovaných 
ploch dimenzována na objem 6m3. Akumulovaná voda je používána na zavlažování zahrady. Při 
naplnění akumulační nádrže je voda odváděna přepadem do vsakovací galerie, která byla 
dimenzována na 12 m3. Vsakovací galerie je sestavou prefabrikovaných plastových boxů. 
Podrobnější výpočet není předmětem bakalářské práce.   

 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 
a) Zásady technického řešení 

•! Splašková kanalizace 
Objekt je napojen na veřejnou síť. Na pozemku se nachází kruhová betonová revizní šachta o 
průměru 1200 mm s!čistící tvarovkou. Svislé potrubí je odvětráno nad střechu. Podrobnější řešení 
není součástí bakalářské práce. 

•! Dešťová kanalizace 
Objekt je odvodněn šesti svislými svody. Dešťová voda je sváděna do podzemní akumulační nádrže, 
která byla předběžně nadimenzována na 6 m3. Dešťové vody bude využíváno k!zavlažování 
zahrady. Po každých 25 m je umístěna podzemní plastová revizní šachta o průměru 600 mm. 
Návrh dimenzí a rozvodů není předmětem bakalářské práce. 

•! Vodovod 
Objekt je napojen na veřejnou síť. Vodoměrná soustava je umístěna ve vodoměrné šachtě, která se 
nachází na pozemku. Návrh dimenzí a rozvodů není předmětem bakalářské práce. 

•! Zásobování teplou vodou 
Ohřev teplé vody je zajištěn pomocí zásobníku o objemu 200 l, který je ohříván energií tepelného 
čerpadla. Záložním zdrojem je elektrická energie. Čerpadlo i zásobník jsou v!technickém prostoru 
nad 2.NP v!každé z!bytových jednotek. Návrh dimenzí a rozvodů není předmětem bakalářské práce. 

•! Elektroinstalace 
Objekt je připojen na veřejnou síť přes elektroměrový sloupek s!pojistnou skříní, která je umístěna 
v!rámci oplocení. Obě bytové jednotky mají vlastní rozvaděč a elektroměr umístěný ve vstupních 
prostorech. Na ten jsou připojeny jednotlivé obvody. Návrh dimenzí a rozvodů není předmětem 
bakalářské práce. 

•! Vytápění a chlazení 
Vytápění je centrální. Zdrojem tepla (chladu) je tepelné čerpadlo země-voda, záložním zdrojem je 
elektrický kombinovaný zásobník. Čerpadlo i zásobník jsou v!technickém prostoru nad 2.NP v!každé 
z!bytových jednotek. Koncovými jednotkami jsou zejména teplovodní podlahové rohože, 
v!koupelnách se pak jedná o otopné trubkové tělesa. Rozdělovač a sběrač s!regulací vytápění mají 
obě jednotky separovaný, umístěný v!zádveří / hale. Návrh dimenzí a rozvodů není předmětem 
bakalářské práce. 

•! Vzduchotechnika 
Je navrženo centrální nucené větrání se zpětným získáváním tepla. VZT jednotka je v!tech.části nad 
2.NO (viz TZB schéma), vzduch je nasáván přes fasádu, vyfukován na střechu. Přívodní a odvodní 
potrubí je uloženo v!podhledech. Vzduch je přiváděn do obytných místností skrze nadedveřní 
přívodní prvky, odtahován je z!koupelen, WC a kuchyní. Účinnost ZZT je 75%. Přívodní a odvodní 
prvky na fasádě a na střeše jsou v!barevném provedení antracit.  
!

!

!

 
b) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií 
Jedná se o rodinný dům, kde se nachází pouze spotřebiče s!běžnou spotřebou. 
!
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Posouzení technických podmínek požární ochrany: 
Není součástí bakalářské práce. Objekt je rozdělen na tyto požární úseky: Malá bytová jednotka, 
velká bytová jednotka. 
!
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
"#!Kritéria tepelně technického hodnocení!
Pro tepelně technické hodnocení byla použita tato kritéria: 
Vnitřní návrhová teplota: 20° C 
Venkovní návrhová teplota v!zimě: -12° C 
Vnitřní relativní vlhkost: 60% 
 
b) Energetická náročnost stavby 
Energetická náročnost stavby je doložena vyhodnocením energetického štítku budovy. Budova 
spadá do kategorie A. 
!
c) Posouzení alternativních zdrojů tepla 
Objekt využívá tepelné čerpadlo země-voda, které je využíváno jako primární zdroj energie. 
!
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.). 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala zdraví uživatelů. Nebylo použito nebezpečných materiálů. 
Veškeré prostory se zvýšenou mírou tvorby vlhkosti či aerosolů jsou podtlakově větrány (viz výše). 
Veškeré prostory jsou dle normy dostatečně osvětleny a osluněny. Kanalizace je oddělená, dešťové 
vody se vsakují na pozemku. Stavba nemá negativní vliv na své okolí. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Negativní účinky vnějšího prostředí nejsou známy. 

a)! Pronikání radonu z!podloží 
Dle podkladů nového regulačního plánu byl pozemek zatříděn do kategorie bez rizika. 
b)! Bludné proudy 
V!místě stavby se nenachází bludné proudy!"
c)! Seizmicita 
Stavba se nenachází v!seizmické oblasti. 
d)! Hluk 
Oblast cukrovaru je navrhována jako rezidenční s!obslužnými komunikacemi a minimální 
dopravou. V!okolí se nenachází žádný zásadní zdroj hluku!"
e)! Protipovodňová opatření 
Parcela neleží v!záplavové oblasti, není třeba protipovodňových opatření. 

!
!
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu - napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt je napojen na síť vodovodní, splaškovou a elektrickou. Místa napojení jsou přesně 
definována ve výkresu situace. Dimenze jednotlivých potrubí nebyla v!rámci bakalářské práce 
řešena"!
!
 



!

!

 
B.4 Dopravní řešení 
a)!popis dopravního řešení 
Objekt je napojen na navrhovanou komunikaci. Poloha komunikace je popsána v!příslušném 
výkresu regulačního plánu, poloha vjezdu na parcelu je popsána ve výkresu situace. 
b)!napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Území není napojeno na stávající infrastrukturu, veškeré komunikace v!území jsou navrhované. 
c)!doprava v!klidu 
Na pozemku se nachází jedno garážové a jedno nezakryté parkovací stání. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Navrhovaný objekt respektuje terénní reliéf, terén nebude měněn, jedná se o rovný terén bez 
převýšení. Parcela bude zatravněna. Pozice vysoké zeleně jsou zřejmé z!architektonické či 
technické situace. 
!
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a)!vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Je součástí samostatné zprávy – není předmětem bakalářské práce. 
 
b)!vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v!krajině 
Na území se nenachází památné stromy, chráněné rostliny či živočichové. 
!
c)!vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Území se nenachází v!chráněné oblasti Natura 2000. 
 
d)!návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Není předmětem bakalářské práce. 
 
e)!navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Není předmětem bakalářské práce"!
!
!
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Vzhledem k!charakteru stavby není třeba řešit ochranu obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a)!napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Je součástí samostatné zprávy – není předmětem bakalářské práce.  
b)!ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Je součástí samostatné zprávy – není předmětem bakalářské práce!"
c)!maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Je součástí samostatné zprávy – není předmětem bakalářské práce. 
d)!bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Je součástí samostatné zprávy – není předmětem bakalářské práce. 
 
 
 
V Miřeticích 05/2020!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!       Vypracovala: Alena Strouhalová 
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