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ANOTACE 

CÍLEM BAKALÁ SKÉ PRÁCE JE NÁVRH RODINNÉHO DOMU V KLECANECH V OKRESE PRAHA-VÝCHOD. 

HLAVNÍM SPECIFIKEM PARCELY JE TERÉN SVA UJÍCÍ SE NA JIHOVÝCHOD S VÝHLEDEM NA PROT JŠÍ
ZELENÝ SVAH S ÍDKOU ZÁSTAVBOU RODINNÝCH DOM . P I ROZPARCELOVÁNÍ BYLO VOLENO
ROZD LENÍ NA DOLNÍ A HORNÍ PARCELY. TÍMTO ZP SOBEM SE CO MO NÁ NEJVÍCE RESPEKTOVAL
STRMÝ TERÉN A ZÁROVE  SE VYTVO ILA KLIDOVÁ LINIE MEZI PARCELAMI, KTEROU MOHOU
SOUSEDI VYU ÍVAT SPOLE N .  

HMOTA SAMOSTATN  EŠENÉHO DOMU JE UMÍST NA V SEVEROVÝCHODNÍ ÁSTI POZEMKU. TATO
POZICE UMO UJE UMÍSTIT POBYTOVÉ MÍSTNOSTI NA P ÍJEMN  PROSLUN NÉ SV TOVÉ STRANY A
POSKYTUJE MO NOST U ÍVAT SI NA TERASE JAK VYCHÁZEJÍCÍHO, TAK I ZAPADAJÍCÍHO SLUNCE.
D RAZ BYL KLADEN NA INTIMITU BYDLENÍ, KTEROU ZAJIŠ UJE UZAV ENÁ SEVEROVÝCHODNÍ
FASÁDA NATO ENA K SOUSEDNÍMU DOMU. 

ANNOTATION 

THE AIM OF THIS BACHELOR THESIS IS THE DESIGN OF A FAMILY HOUSE IN KLECANY, DISTRICT
PRAGUE-EAST. 
 
THE LAND IS CHARACTERIZED MAINLY  BY THE DOWNHILL TERRAIN WITH THE VIEW OF THE
OPPOSITE GREEN HILLSIDE WITH FEW FAMILY HOUSES. THE AREA WAS DIVIDED INTO UPPER AND
LOWER SEPARATE LANDS WITH THE ROAD AT THE EDGES. SUCH A WAY OF DESIGN RESPECTS THE
STEEP DOWNHILL TERRAIN AND CREATES THE QUIET BORDER ZONE BETWEEN THE LANDS WHICH
COULD BE USED IN COMMON. 
 
THE HOUSE IS LOCATED IN THE NORTH-EAST PART OF THE LAND. THIS POSITION MAKES IT
POSSIBLE TO PLACE LIVING ROOM AT THE SIDE OF THE HOUSE, WHICH HAVE THE PLEASANT
SUNSHINE TIME, AND AT THE SAME TIME TO PLACE TERRACE SO, THAT  DWELLER COULD ENJOY
SUN-RISE AND SUN-SET FROM IT. THE IMPORTANT ASPECT OF THE DESIGN WAS INTIMITY OF 
LIVING, WHICH IS PROVIDED BY THE CLOSED NORTH-EAST FACADE WHICH IS TURNED TOWARD
THE NEIGHBOR HOUSE. 



ATELIÉR JIRAN - NOVOTNÁ LS 2016/17 
RODINNÝ D M V KLECANECH (OKR. PRAHA-VÝCHOD) 
 
Úkolem zadání bakalá ského projektu je vypracovat urbanistickou studii a posléze vlastní návrh 
rodinného domu 3-4+KK v p ím stské oblasti.  
Lokalita se nachází v jihozápadním cípu obce Klecany ve sva itém terénu. Rozloha daného území je 
1,9 ha (viz podklady z OÚ). 
 
Urbanistická studie 
Urbanistický návrh rodinných domk  by m l být ešen tak, aby umo nil vytvo it p íjemné sousedské 
prost edí r zných charakter , v sestavách adových, izolovaných, atriových dom  i dvojdom . 
Finální skupina by m la vytvo it harmonický celek charakteristický pro dané umíst ní a urbanisticky 
vhodn  dopl ovala okolní prost edí.  
 
Návrh rodinného domu 
Stavební technologie m e vyu ívat prefabrikované elezobetonové dílce, st echy by m ly být 
p ednostn  ešeny jako ploché s p stebním souvrstvím s ozelen ným povrchem. Ka dý domek by 
m l spl ovat energetické nároky blí ící se pasivnímu domu, p ípadn  s vyu itím alternativních zdroj  
energie, hospoda ení s deš ovou, p . odpadní vodou, topení p edevším podlahové. 

Stavební program 
-záv t í 
-zádve í 
-p edsí  
-obývací pokoj s kuchy ským koutem (kuchyní) a napojením na venkovní terasu 
-lo nice rodi , šatna, koupelna s WC 
-d tské pokoje, šatna, koupelna s WC (alt. spole ná koupelna s WC pro d  i rodi e) 
-komora 
-technická místnost 
-gará ové stání pro 1 auto (alt. p íst ešek pro auto) 
-sklad zahradního ná iní a nábytku 
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STUDIJNÍ  PROGRAM    ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ 

BAKALÁ SKÁ  PRÁCE 2017 – info k zadání a pr b hu 
 

kalá ská práce je základní ást SZZ. Student v ní prokazuje erudici, krea vitu a samostatnost. Ka dý bakalá  architektury oboru A+S Fsv 
UT by m l um t navrhnout kvalitní stavbu rozsahem a slo itos  odpovídající rodinnému domu. 
doucí práce je povinen p esn  a v as formulovat zadání, v pr b hu semestru pak studenta metodicky vést, pomáhat mu s orientací 
ématu a zkontrolovat stav práce po odevzdání. V posudku pak zhodno t pr b h práce a její výsledek. V ádném p ípad  vedoucí není 
oluautorem projektu a v tomto smyslu tedy ani neovliv uje tv r í rozm r práce. 
em je, aby student p edstavil své schopnos . Projekt a úsp šnost jeho obhajoby je nejvýznamn jším podkladem pro p ije  do 
agisterského studia a dá se íci, e nahrazuje té  talentové zkoušky. 

Cílem bakalá ské práce je ov ení schopnos  studenta navrhnout a profesionáln  zpracovat projekt malé stavby na úrovni dokumentace 
ke stavebnímu povolení.  

Tématem  bakalá ské práce je projekt rodinného domu pro rodinu se dv ma d tmi na konkrétní místo dle zadání vedoucího práce, se 
zvláštním d razem na kontext a individualitu zpracovatele p i zohledn ní po adavk  na nízkou energe ckou náro nost. Velikost 
rodinného domu by m la odpovídat obvyklým nárok m eských klient , cena do 10 mil. K . 

Práce budou zadány v 1. týdnu výuky. Formulá  zadání je v p íloze této informace a na webu FSv. Vypl uje se jedno zadání, které se 
okam it  po podpisu studentem p edlo í k podpisu vedoucímu katedry. Sekretariát teprve poté zhotoví 2 kopie, originál pak obdr í 
student a po 1 kopii katedra a studijní odd. 

Rozsah práce: 

4.1. Návrh stavby (studie objektu) 

 situace širších vztah  (1:2000 – 1:5000) 
 idea návrhu – mo o - gra cké znázorn ní  
 architektonická situace se základní rozvahou o vyu i  pozemku (1:200) a s pohledem na st echu 
 všechny p dorysy se za ízením místnos , popisem a vým rami (1:100) 
 2 ezy (1:100), prokazující výškové uspo ádání stavby a její vztah ke kon guraci pozemku 
 všechny pohledy (1:100), alespo  2 musí ukázat kontext stavby s okolní zástavbou i terénní kon gurací 
 prostorové zobrazení (z normálního horizontu, ideáln  zákres do fotogra e) 
 prostorové zobrazení, dokumentující vztah mezi n kterým z hlavních vnit ních prostor a pozemkem 

4.2. Vybrané ás  projektu v úrovni DSP (DPS) 

Pr vodní a souhrnná technická zpráva ve struktu e dle P íl. .4 i 5 Vyhl. 62/2013 Sb. (O dokumentaci staveb) dle zadání. Ve zpráv  
budou zohledn ny m.j. vyhl. MMR 268/2009 (OTP) a MMR 398/2009 (OTP BBUS), v p ípad  parcely v Praze rovn  Pra ské stavební 
p edpisy. Zpráva bude popisovat ás , které student eší, ostatní kapitoly budou pouze nadepsány. 

Koordina ní situace - hranice a ísla parcel, odstupy, rozm ry, výškové kóty, napojení na sít  (odd lit p ípojky a vnit ní instalace), 
napojení na komunikace, zpevn né plochy, ostatní objekty (reten ní nádr e, vsakovací objekty, venkovní ás  tep. erpadel,…), 
stávající a navr ená zele , oplocení... 

P dorys jednoho základního podla í (1:100 – 1:50) s detailem jednostup ového projektu 

1 ez (1:100 – 1:50) s detailem jednostup ového projektu 

Stavebn  – architektonický detail  – vý ez pohledu a svislý ez pr elím ve stejném míst , v m . cca 1:20. Pohled zachy  konkrétní 
materiály, jejich barevnost, strukturu a rozm ry, v etn  oplechování, prvk  zábradlí, skute ných pro l  oken a dve í atd. ez musí 
zobrazit kontakt stavby s terénem v míst  výstupu z interiéru, ešení parapet  a nadpra í, ulo ení strop , a ku i okraj konstrukce 
st echy, ev. i ešení balkonu i terasy, vše s ohledem na vedení izolací, oplechování, pr b h obkladových prvk , prov trávání fasády, 
ešení kotvení zábradlí atd.. 

Komplexní energe cké posouzení bude nahrazeno energe ckým š tkem obálky budovy. 

4.3. Ostatní povinné ás  projektu: 

Konstruk ní schéma (1:200) s vyzna ením svislých nosných konstrukcí, pnu  stropních desek a konzolí a s konceptem zalo ení stavby. 
Schéma lze zpracovat i formou axonometrie, p ípadn  „od ruky“. 

Schémata základního rozvr ení (bez dimenzování) hlavních komponent techniky prost edí staveb: 
   Kanalizace splašková – rozmíst ní stoupa ek a trasy svodného potrubí 

   Kanalizace deš ová – schema odvodn ní st echy a zpevn ných ploch, p íp. umíst ní retence a vsaku 
   Vodovod – rozmíst ní stoupa ek, umíst ní vodom rové ady a umíst ní zdroje TV 
   Elektroinstalace – umíst ní m ení, rozvad  a osv tlovacích t les ovliv ujících interier 
   Vytáp ní – ur ení topného média, umíst ní zdroje tepla a rozmíst ní otopných t les 
   V trání – ur ení prostor mechanicky odv trávaných a  jedno árové schema hlavních tras potrubí. 

Schémata budou zakreslena ve slepých p dorysech (M 1:100), mo né je provedení „od ruky“ a v jednom p dorysu m e být i více 
profesí, pokud bude výkres p ehledný. 

ešení techniky prost edí staveb budou slovn  popsána v p íslušných ástech Zprávy (viz. 4.2. této informace). 

 

5. Pr b h práce: 

Práce konzultuje výhradn  vedoucí, a to v rámci sch zek v ase a míst  vymezeném rozvrhem. Studen  budou v pr b hu semestru 
minimáln  2x v rámci bakalá ského atelieru prezentovat vývoj projektu.  

Návrh objektu, jeho za len ní do prost edí, výtvarné ešení, loso e bydlení i konstruk ní ešení v . detail  je ponecháno na 
individuálních schopnostech, zájmech a p ístupech student , podpo ených obecnými diskusemi nad jednotlivými tématy uvnit  bakalá ské 
skupiny nebo samostatným studiem autor  prací. 

 
6. Práce bude odevzdána v následující podob : 

6.1. Vyhotovení pro prezentaci a archivaci: 

2 VYHOTOVENÍ, FORMÁT A3 NA ŠÍ KU, V DRÁT NÉ I KROU KOVÉ VAZB  VLEVO, oboustranný sk 
Paré 1 z stane u vedoucího a následn  se vrá  studentovi, paré 2 jde oponentovi, který v n m zvýrazní chyby a p ipomínky uvedené 
v jeho posudku. Po obhajobách bude toto paré ulo eno v archivu.  

Obsah a skladba obou paré je následující: 

Titulní list – gra cké ešení dle autora, ale na pravý okraj je nutné umís t jednotný pruh – viz p íloha. 

Úvodní strany  
 Základní údaje - jméno studenta a vedoucího, název BP a anotace, ( esky a anglicky), obsah  
 Kopie „Zadání bakalá ské práce" a „Up esn ného zadání (stavebního programu)“ 
 asopisová zkratka – p edvedení projektu formou lánku v asopise na 2 strany A3 (v etn  zmenšených obrazových p íloh), 

shrnující a p edvád jící hlavní myšlenky návrhu. 
Dokumentace dle bodu 4. této informace („Rozsah práce“)  

v azení dle  bod  4.1.-4.3.. M ítko sku lze p izp sobit formátu, výkresy mohou být skládané. Podmínkou je srozumitelnost a 
itelnost výkres  i popis . 

P ílohy 
Nepovinné, mohou dopl ovat a vysv tlovat BP. Po et není omezen, lze za adit i foto modelu. 

Bakalá ská práce na CD (jen jedno vyhotovení, je ur eno pro vedoucího práce) 
Komplet ve formátu .pdf, názvy soubor  shodné s ozna ením a íslováním list  práce. Disk bude popsán (jméno autora a 
vedoucího, akad.rok a semestr, název BP) a p edán v obalu, ve kterém bude ulo en i obsah (struktura adresá ). 

1 VÝKRES 700/1000 OBSAHUJÍCÍ HLAVNÍ PRINCIPY EŠENÍ  -  V horní ás  perspek va z normálního horizontu, povinnou sou ás  je také 
architektonická situace. Zbylý obsah je na autorovi – má p edstavit nejd le it jší aspekty ešení. Doporu uje se mimo jiné 
nazna it hlavní ideu návrhu, stru n  vyjád it vývoj práce (foto pracovních model , zmenšeniny podstatných skic atd.) a upozornit 
na hlavní kvality výsledného ešení. Dolní okraj výkresu tvo í 5cm vysoký pruh základní iden kace (FSv VUT v Praze, program 
Architektura a stavitelství, BP, ak. rok 2016/17 – LS, název práce, jméno autora s malou fotogra í, jméno vedoucího). 
Tento výkres bude pou it i p i obhajobách a po nich pak z stává na kated e pro pot eby ev. výstav v následujícím období. 

MODEL - Abstrahovaný architektonický model v m ítku 1:100 – 1:200. Materiál a zpracování libovolné.  
 

OSTATNÍ VÝKRESY PRO PREZENTACI 
Po et ani forma nejsou omezeny, slou í jako doprovod prezentace. Tyto výkresy se student m vrací. Odd len  mohou být p ipraveny 

i výkresy, reagující na p ipomínky oponenta, tyto výkresy je však mo né p edstavit a  v rámci reakce na oponentský posudek. 

 
L.Knytl a L.Tichý, únor 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 



Sva itá, jihovýchodní, zpustošená, neudr ovaná, 
zarostlá nálety, volající po revitalizaci, p esn  tak bych 
v dnešní dob  charakterizovala zvolenou parcelu. A kde 
jinde by m la vzniknout nová lokalita p íjemného 
rodinného bydlení, ne  práv  na takto nevyu ívané 
ploše, ale s ú asnou orientací. 

Práv  svah byl zásadním motivem, musel se 
respektovat, a proto vznikly domy terasovitého typu. 
Nabízejí vyu ití svahu a zárove  krásného výhledu do 
krajiny. Domy se vyskytují ve dvou adách, pro 
zachování mo nosti sousedského sdru ování,   byly 
komunikace navr eny podél severní a ji ní strany 
parcely a tak nic nenarušuje klidové jádro.  

Studie se zam ila na podrobn jší vypracování 
lukrativn jších horních rodinných dom , práv  díky své 
poloze. P i snaze co nejvíce vyu ít klady místa, byly 
všechny pobytové místnosti umíst ny na jih, aby nikdo 
nebyl ochuzen o zelené panorama, které nabízí prot jší 
svah. A naopak u severní fasády nalezneme technické, 
úklidové místnosti a koupelny. D m se d lí na dv  
základní hmoty a to spodní, která je áste n  v terénu a 
na ní polo ena druhá, která má p ímý p ístup 
z komunikace. P ednost nadzemní ásti je prostorný 
obývací pokoj spojený s    kuchy skou linkou a jídelním 
stolem. Prosklené ásti napomáhají propojení interiéru 
s p írodou a umo ují vstup na velkorysou terasu.   
V podzemním podla í se nachází klidová ást s pokoji, 
které mají ka dý vlastní p ímý vstup na zahradu.  

RODINNÝ DŮM V KLECANECH

ČASOPISOVÁ ZKRATKA





ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH



SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
1:5 000



IDEA

OBJEKT  UMÍSTĚN  NA SEVER K SILNICI, KRÁSNĚ  OTEVÍRÁ  VOLNÝ  PROSTOR
SOUKROMÉ  ZÓNY S  PROSLUNĚNOU JIŽNÍ  ORIENTACÍ.  OBJEM  HMOTY MÁ 
SPÍŠE PODÉLNÝ CHARAKTER,  KTERÝ REAGUJE NA ČETNÉ VRSTEVNICE A TÍM
ZAJIŠŤUJE SPLYNUTÍ S TERÉNEM A CELÝM OKOLÍM.

SNAHA CO NEJVÍCE VYUŽÍT TEPLÝCH SVĚTOVÝCH STRAN A UKLIDŇUJÍCÍHO
VÝHLEDU   NA  PROTĚJŠÍ  ZELENÝ   SVAH,  MUSELA   RESPEKTOVAT   DRÁHU 
SLUNCE  BĚHEM  ROKU.  PROSKLENNÉ  PLOCHY  OCHRÁNIT,  PŘED  PŘÍMÝM 
SILNÝM   LETNÍM   SLUNCEM  A  NAOPAK  V  CHLADNÝCH  ZIMNÍCH  DNECH 
CO  NEJVÍCE  TEPLÝCH  PAPRSKŮ  VSTŘEBAT.

DÍKY  ČÁSTEČNÉMU  USTOUPENÍ  HORNÍ HMOTY
OBJEKTU,    VZNIKÁ   ODPOČINKOVÁ   TERASA   S 
PŘÍJEMNOU JIŽNÍ ORIENTACÍ, KTERÁ POSKYTUJE
PŘÍJEMNÉ USLUNĚNÍ BĚHEM CELÉHO DNE.

PROSKLENÁ STĚNA U  TERASY ZAJIŠŤUJE, ABY DO
INTERIÉRU CO NEJVÍCE  PRONIKLA OKOLNÍ ZELEŇ 
A  SLUNCE.  ZACHOVÁNÍ S  OUKROMÍ  POSKYTUJE
UZAVŘENÁ VÝCHODNÍ FASÁDA  A JEJÍ PROTAŽENÍ 
NA TERASU.





















KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÝ NÁVRH



TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Zpracována dle p ílohy . 5 k vyhlášce . 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby 

A. Pr vodní zpráva 

         A.1. Identifika ní údaje 

A.1.1. Údaje o stavb  

Název stavby: Rodinný d m v Klecanech 
Místo stavby: Na hradišti 
.parcel:  357/1 

Katastrální území: Klecany (666033) 
P edm tem projektové dokumentace: Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Stavebník: Dagmar Jan , Poštovní 10, Karlovy Vary 360 01 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Projektant: Dagmar Jan , Poštovní 10, Karlovy Vary 360 01 

         A.2. Seznam vstupních podklad  

a)    Vlastní fotodokumentace 
c)    Katastrální mapa CUZK 

         A.3. Údaje o území 

a)    Rozsah ešeného území 
Stavba se nachází na parcelách . 357/1.  Její rozsah je vyzna en v koordina ní situaci. V sou asné dob  je 
parcela nevyu ívána  

b)   Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  
Ochranné pásmo nadzemního vedení VVN 
Ochranné pásmo kanaliza ních stok a sb ra e 

c)    Údaje o odtokových pom rech 
Realizací stavby nebudou narušeny sou asné odtokové pom ry území. Deš ová voda bude kolem objektu svedena 
drená í 

d)   Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, nebo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územním opat ení, 
pop ípad  nebyl-li vydán územní souhlas. 
Na pozemku dle územn  plánovací dokumentace je tato lokalita ur ena pro zástavbu. 

e)   Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 
územním souhlasem, pop ípad  s regula ním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v 
p ípad  stavebních úprav podmi ujících zm nu v u ívání stavby údaje o jejím souladu s územn  plánovací 
dokumentací. 
Stavba je v souladu s výše uvedenými vydaným územními rozhodnutími. 

f)   Údaje o dodr ení obecných po adavk  na vyu ití území 
Dokumentace je navr ena v souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb. o obecných po adavcích na vyu ívání území ve 
zn ní pozd jších p edpis . 

g)   Údaje o spln ní po adavk  dot ených orgán  
V pr b hu zpracování dokumentace nebyly ádné po adavky vzneseny 

h)   Seznam výjimek a úlevových ešení 
Pro území nejsou výjimky. 

i)   Seznam souvisejících a podmi ujících investic 
V dob  zpracování projektové dokumentace nebyly známy ádné 

j)   Seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby (podle katastru nemovitostí) 
Dot ené pozemky ve vlastnictví investora: 

parc. íslo  vlastník     vým ra m2 druh pozemku   
357/1_ ást   Obec Klecany                        750  ostatní plocha   
 

          A.4. Údaje o stavb  
 

a) Nová stavba nebo zm na dokon ené stavby 
Jedná se novostavbu rodinného domu a související technické a dopravní infrastruktury.  
 
b) Ú el u ívání stavby 
Stavba slou í jako rodinný d m, stavba pro bydlení 
 
c) Trvalá nebo do asná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) Údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  (kulturní památka apod.) 
P edm tná lokalita se nenachází v  chrán ném území. 

 
e) Údaje o dodr ení technických po adavk  na stavby a obecných technických po adavk  zabezpe ujících 
bezbariérové u ívání staveb 
Projektová dokumentace je ešena v souladu se stavebním zákonem . 183/2006 Sb. ve zn ní pozd jších 
p edpis . 
Dokumentace byla dále zpracována v souladu s obecnými technickými po adavky na výstavbu dle vyhlášky . 
268/2009 Sb. o technických po adavcích na stavby. 
Rodinný d m nemusí spl ovat po adavky . 398/2009 Sb. o obecných technických po adavcích zabezpe ujících 
bezbariérové u ívání staveb, pokud není specifickým po adavkem investora. V p ípad  nutnosti lze první nadzemní 
podla í pou ívat jako bezbariérové 
 
f) Údaje o spln ní po adavk  dot ených orgán  a po adavk  vyplývajících z jiných právních p edpis  
V pr b hu zpracování projektové dokumentace nebyly ádné po adavky vzneseny 
 
g) Seznam výjimek a úlevových ešení 
Nejsou ádné uva ovány 
 
 
 



a) Navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, u itná plocha, po et funk ních 
jednotek a jejich velikosti, po et u ivatel  / pracovník  apod.) 
Celá parcela 357/1:  15 300 m2 
Zastav ná plocha: 113 m2 
Obestav ný prostor: 750 m3 
U itná plocha: 178  m2 
Po et u ivatel : 4osoby 

b) Základní bilance  
Bilance spot eby vody 
Bilance splaškových odpadních vod   

c) Základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na etapy) 
Dle p edpokladu bude stavba zahájena ve tvrtém tvrtletí roku 2017 a bude ukon ena v roce 2018.  

k) Orienta ní náklady stavby 
Orienta ní cena stavby je uva ována 5 000K / . Náklady na stavbu jsou tedy odhadovány na 4 000 000 K  

         A.5. len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 

Rodinný d m 
Vodovodní p ípojka 
Kanaliza ní p ípojka 
Elektro p ípojka 
Venkovní úpravy 
Oplocení 
Venkovní terasy 

B. Souhrnná technická zpráva 

         B.1.Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek se nachází na sva itém terénu v Klecanech. Svah s orientací jihovýchod. Pozemek má dv  p íjezdové 
cesty. V blízkém okolí se nachází nová i starší zástavba  

b) Vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  (geologický pr zkum, hydrogeologický pr zkum, stavebn  
historický pr zkum apod.) 

c) Stávající ochranná a bezpe nostní pásma 
Stávající in enýrské sít  ve smyslu b ných ochranných pásem a vzdáleností vyplývají z SN 736005. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Lokalita se nenachází v záplavovém území ve smyslu zákona .254/2001 Sb. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry v území 

Stavba nebude mít ádný vliv na okolní stavby a pozemky. Odstup ované vzdálenosti od hranic pozemku jsou 
v souladu s po adavky. Odtokové pom ry nebudou narušeny. Plochy pro p ší jsou áste n  odvodn ny do 
p ilehlých ploch zelen . P i výstavb   nebudou v chrán ném venkovním prostoru stávajících staveb p ekro eny 
limity ze stavební innosti stanovené na ízením vlády . 272/2011 Sb.  
 
f) Po adavky na asanace, demolice, kácení d evin 
Dojde k vykácení náletové zelen  a menších d evin. Vzrostlá nenapadená zele  bude z ásti zachována 
 
g) Po adavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa 
(do asné / trvalé) 
V ešeném území se nenachází ádné pozemky, které by byly sou ástí zem d lského p dního fondu, ani pozemky 
ur ené k pln ní funkce lesa. 
 
h) Územn  technické podmínky (zejména mo nost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 
K dopravní obsluze budou slou it nové obslu né komunikace. Vše vyzna eno v koordina ní situaci. 
Na všechny parcely budou p ivedeny nové in enýrské sít . 
P ipojení na technickou infrastrukturu bude provedeno vybudováním p ípojek 

B.2.Celkový popis stavby 
 

B.2.1.   Ú el u ívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek 
Stavba rodinného domu bude ur ena pro bydlení ty lenné rodiny 
 
B.2.2.   Celkové urbanistické a architektonické ešení 
a)    Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 
Návrh respektuje svou urbanistickou stopou i výškovými limity. Urbanistické ešení odpovídá celkové urbanistické 
koncepci území.  
Hmoty budov jsou navr eny tak, aby svým objemem a prostorovým uspo ádáním negativn  nenarušovaly okolí, 
dotvá ely m stskou zástavbu a zlepšily kvalitu okolního prost edí, které je v dnešní dob  zna n  zpustlé. Budovy 
jsou navr eny do dvou linií, vodorovn  s vrstevnicemi parcely  
 
b)     Architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení 
Budovy jsou navr eny do dvou linií, vodorovn  s vrstevnicemi parcely.  
Samotné tvarování budov navazuje na principy definované v DUR, krajní ásti obou linií jsou tvo eny relativn  
rigidními p evá n  kubickými hmotami s rovnými atikami a pravidelným rastrem fasády, vnit ní ásti obou linií jsou 
oproti tomu hmotov  i kompozi n  uvoln n jší.. 
Hmotové a kompozi ní ešení vychází z výše zmín ných princip  ešení budov v komplexu. 
Hmota této ásti budovy je tedy p evá n  kubická, se 2 nadzemními podla ími. 
 
B.2.3.   Celkové provozní ešení, technologie výroby 
Objekt neobsahuje výrobní provoz nebo technologii výroby. 
Dispozi ní a technická ešení v rámci objektu odpovídají po adavk m vyhl. .398/2009 O obecných technických 
po adavcích, zabezpe ujících bezbariérové u ívání staveb. 
Všechny domovní vstupy do objektu mají ší ku aktivního dve ního k ídla 900 mm, madlo, zámek i klika domovních 
dve í jsou navr eny ve vyhláškou definované výšce 800 a  900 mm, bezpe nostní zasklení domovních dve í od 
úrovn  400 mm od podlahy. 
Výškový rozdíl mezi istými podlahami 1.NP vstup  a p ístupových chodník  k nim je max. 20 mm, horní hrana 
zvonkového tabla je ve výšce 1200 mm. 



Domovní schodišt  jsou navr ena jako úniková, v nadzemních obytných podla ích jsou schodiš ová ramena 
navr ena s jednotnými po ty stup  shodné výšky. 

B.2.4.   Bezbariérové u ívání stavby 
P ímý p ístup handicapovaných osob je umo n n do 1.NP všech vstupních ástí . 

B.2.5.   Bezpe nost p i u ívání stavby 
Stavba je navr ena v souladu s po adavky na bezpe nost u ívání svatby 

B.2.6.    Základní charakteristika objekt  

a)      Stavební ešení- Navr ený objekt svým charakterem p edstavuje zástavbu m stského typu. Stavba je 
dvoupodla ní s jedním podzemním  a jedním nadzemním podla ím a s plochou st echou. Hlavní vstup z úrovn  
komunikace se nachází v nadzemní ásti objektu. Stavba je zalo ena na základových pásech. Hlavní nosnou 
konstrukcí tvo í obvodové a vnit ní st ny z vápenocementových blok  Ytong. Vodorovné nosné konstrukce jsou 
elezobetonové monolitické desky se skrytými pr vlaky. Stavba bude zaizolována tepelnou izolací. 

b)      Konstruk ní a materiálové ešení 

Zemní práce: Jako první bude provedena skrývka ornice v tlouš ce cca 200-300mm. Ornice bude v plném rozsahu 
ulo ena na pozemku pro zp tné terénní úpravy. Výkopy je t eba chránit p ed zaplavením od deš ové vody 
stékající po terénu. V p ípad  intenzivního dešt  bude voda od erpávána erpadlem ze šachty v dn  výkopu. 

Základy: Objekt bude zalo en na základových pasech v nezámrzné hloubce. V hloubce 800mm budou ulo eny 
základy vnit ních st n. Základy podél obvodových st n budou izolovány tepelnou izolací. Stavba bude zaizolována 
hydroizolací ze ivi ných pás  

Svislé konstrukce nosné: V nadzemních podla ích objektu je navr en st nový systém, svislé obvodové nosné 
konstrukce v kontaktu se zeminou jsou tvo eny elbet. monolitickými st nami v tl. 250 mm. 

Svislé konstrukce nenosné: B né vnit ní p í ky nadzemních podla í jsou navr ené jako zd né z typových 
keramických blok  v tl. 100 mm na MV. 
Instala ní p edst ny v koupelnách, komorách jsou navr ené jako typové SDK p í ky, p edst ny jsou navr eny na 
výšku 12mm, jen výjime n  a  po strop místnosti. 

Vodorovné konstrukce nosné: Stropní konstrukce jsou tvo eny z elezobetonových monolitických desek o tlouš ce 
200mm 

Schodišt : Ramena domovních schodiš  jsou navr ena jako elbet. prefabrikáty, ramena jsou ulo ena p es 
akustickou pry ovou podlo ku (nap . Belar) na ozuby elbet. podestových a mezipodestových desek.  
Mezi svislými st nami a schodiš ovými prefa rameny jsou navr eny dilata ní spáry 15 mm, mezipodesty jsou 
navr eny jako elbet. monolitické desky tl. 180 mm, ukládané do monolitických schodiš ových st n p es 
vylamovací lišty. 
Proti ší ení kro ejového hluku z nášlapných vrstev podest schodišt  do elbet. podestových desek jsou do skladeb 
navr eny akustické izolace z kro ejového polystyrénu.  

c)     Mechanická odolnost a stabilita 

Všechny navr ené nosné konstrukce objektu vyhovují na p edpokládané zatí ení z hlediska po adavk  p íslušných 
norem pro navrhování jak z hlediska 1.skupiny mezních stav  (MSÚ), tak z hlediska 2.skupiny mezních stav  (MSP 
– deformace). Podrobný návrh je nutno ov it výpo tem v dalším stupni dokumentace 

B.2.7.   Základní charakteristika technických a technologických za ízení 
 
a)Technické ešení 
V rodinném dom  je ešený vnit ní vodovod, splašková a deš ová kanalizace, vytáp ní, v trání a elektro 
 
b)Vý et technických a technologických za ízení 
 
KANALIZACE 
Vnit ní kanaliza ní soustava navrhovaných objekt  je navr ena jako oddílná. 
 
Splašková kanalizace: 
Splaškové odpadní vody budou odvedeny b ným zp sobem le atých kanaliza ních svod  v podzemních 
podla ích. Odpadní potrubí splaškové kanalizace bude vyvedeno nad st echu a ukon eno ventila ními hlavicemi. 
Le até splaškové kanaliza ní svody budou zaúst ny do hlavního le atého splaškového kanaliza ního svodu, které 
po prostupu obvodovou st nou jsou kanaliza ními p ípojkami DN 200 mm.  
išt ní vnit ní kanalizace umo ní osazené istící tvarovky na le atých odpadech.  

Vnit ní p ipojovací kanaliza ní potrubí za izovacích p edm t  a odpadní kanaliza ní potrubí je navr eno z 
polypropylénového kanaliza ního hrdlového potrubí typu HT se zvukov  izolujícími upev ovacími objímkami. 
Veškeré za izovací p edm ty a technologická za ízení budou napojeny na kanalizaci p es zápachové uzáv ry. 
Potrubí pro odvod kondenzátu bude napojeno na splaškovou kanalizaci p es vodní zápachovou uzáv rku 
s p ídavnou mechanickou uzáv rkou (kuli kou).  
Minimální sklon splaškového kanaliza ního le atého potrubí je 2 % a p ipojovacího potrubí je 3 %. P echody ze 
svislých odpad  na le até kanaliza ní svody budou provedeny pomocí dvou kolen 45° s uklid ujícím mezikusem. 

 
Deš ová kanalizace: 
Deš ové odpadní vody ze st ech a teras budou odvedeny vnit ními svislými odpady vedenými okolo obvodu st n, 
vnit ními odpady vedenými v tepelné izolaci obvodového plášt  objektu a le atými deš ovými svody.  
Veškeré deš ové st ešní a terasové vtoky budou s p íslušenstvím v souladu se skladbou st echy. Na všech 
st echách a terasách budou provedeny bezpe nostní p epady.  
Minimální sklon deš ového kanaliza ního le atého potrubí je 1%. P echody svislých odpad  na le até kanaliza ní 
svody budou provedeny pomocí dvou kolen 45° s uklid ujícím mezikusem. 
Veškeré deš ové kanaliza ní rozvody budou provedeny z HDPE sva ovaného kanaliza ního potrubí.  
išt ní vnit ní deš ové kanalizace umo ní osazené istící tvarovky na le atých odpadech. 

VODOVOD 
Objekt má jednu vodovodní p ípojku DN80 s hlavním m ením (vodom rná sestava DN80) v 1. NP objektu hned 
za vstupem vodovodu do objektu.  
V technických místnostech, v místnosti pro odpadky se osadí výtokové ventily na hadici se zp tnou klapkou a 
ventilem. Tyto ventily se té  osadí pro my ky a pra ky. 
 
ÚST EDNÍ VYTÁP NÍ, ROZVODY TEPLA 
Zdrojem tepla pro vytáp ní bude plynový kotel. V koupelnách jsou umíst ny eb íková teplovodní t lesa a ve 
zbytku objektu teplovodní podlahové vytáp ní 
 
VZDUCHOTECHNIKA 
Obytné místnosti jsou odv trávány p irozen  okny. Koupelny a WC opat eny malými vzduchotechnickými 
jednotkami. V kuchyni je instalována digesto  nad sporákem. 
 
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, HROMOSVOD 
Hlavní domovní rozvad  je umíst n v 1. Nadzemním podla í v šatn  
Hromosvod: Objekt bude vybaven hromosvodnou soustavou v provedení SN EN 62 305 



B.2.8.    Po árn  bezpe nostní opat ení 

Objekt je rozd len na jeden po ární úsek. Konstrukce zaizolována minerální vatou má vyhovující po ární odolnost 
a net eba navyšovat. Podrobné ešení není obsahem bakalá ské práce. 

B.2.9.    Zásady hospoda ení s energiemi 

a)Kritéria tepeln  technického hodnocení 
Skladby stavebních konstrukcí a výplní otvor  objektu jsou navr eny v souladu s po adavky technických norem 
SN 73 0540-2 . 

b)Energetická náro nost stavby 
Obálka budovy je navr ena jako úsporná, viz posouzení energetické náro nosti budovy metodou dle SN 730450-
2 je obálka hodnocena B-úsporná. 

B.2.10.   Hygienické po adavky na stavby, po adavky na pracovní a komunální prost edí. Zásady 
ešení parametr  stavby (v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování vodou, odpad  apod.) a 

dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost). 

Vytáp ní a v trání objekt : 
Vytáp ní jednotlivých prostor  bude p evá n  ešeno pomocí podlahového topení. Zásobování teplem je navr eno 
ze zdroje plynového kotle.  
V trání p irozené. P ívod erstvého vzduchu do pobytových místností je navr en p es obvodové konstrukce z 
exteriéru (prvky integrovanými do stavebních konstrukcí /oken). V koupelnách a WC v trání nucené. 

Denní osv tlení a oslun ní: 
V navrhovaných budovách bude v souladu s p edpisy a normou po adovanými kritérii dbáno na co nejv tší vyu ití 
denního osv tlení. Všechny byty jsou proslun ny a osv tleny dle po adavku p íslušných SN. 

Zásobování vodou: 
Bytový d m má jednu vodovodní p ípojku DN80 s hlavním m ením v 1.NP objektu hned za vstupem vodovodu do 
objektu.  

Odpadové hospodá ství: 
Nakládání s odpady se ídí zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech ve zn ní dalších p edpis , vyhláškou 
. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou . 381/2001 Sb., katalogem odpad  ve zn ní 

pozd jších p edpis , a dále legislativou v oblasti ochrany vod.  
Povinnosti stanovené v zákon  o odpadech . 185/2001 Sb. se vztahují jak na investora a provozovatele objektu 
(p vodce odpadu). 
Povinnosti se vztahují i na firmu, která bude zajiš ovat výstavbu objektu, na kterou budou povinnosti p vodce 
smluvn  b hem výstavby p eneseny.  

B.2.11.   Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

a)     ochrana p ed pronikáním radonu z podlo í 
Na základ  prov ení geologické skladby území a z ní odvozené plynopropustnosti pro radon a z výsledk  
nam ených hodnot objemové aktivity radonu v p dním vzduchu lze celý pozemek p ipravovaný pro výstavbu 
za adit do nízkého radonového indexu pozemku.  
Nízký radonový index pozemku nevy aduje zvláštní ochranná opat ení proti pronikání radonu z podlo í do budov. 
Lze pou ít b né konstrukce se standardními izolacemi.  

b)     ochrana p ed bludnými proudy 
 
c)     ochrana p ed technickou seizmicitou 
Stavba se nenachází v oblasti s rizikem sesuv  p dy, v poddolované oblasti a oblasti s rizikem seismické innosti. 

d)     ochrana p ed hlukem 
V blízkém okolí se nenachází zdroj nadm rného hluku 
 
e)     protipovod ová opat ení 
Protipovod ová opat ení nejsou navr ena. 

          B.3. P ipojení na technickou infrastrukturu 
 
a)     Napojovací místa technické infrastruktury 
 
b)     P ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky 

          B.4. Dopravní ešení 
 
a)     Popis dopravního ešení 
Bude zajišt na novými komunikacemi viz. koordina ní situace 
 
b)     Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
V dostupné vzdálenosti se nachází zastávka p ím stské dopravy 

c)P ší a cyklistické stezky 
 
         B.5. ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a)    Terénní úpravy 
Na celém objektu budou probíhat rozsáhlé terénní úpravy. Na jednotlivých pozemcích bude muset být betonová 
op rná ze . 
 
b)    Pou ité vegeta ní prvky 
Pro novou výsadbu strom  jsou vybírány d eviny odpovídající daným stanovištním podmínkám, výrazným 
m ítkem pro výb r sortimentu byla orientace prostoru ke sv tovým stranám. Kompozice je ešena v kombinaci 
strom  se st edn  velkou korunou a se stromy s malou, kulovitou korunou. Výsadba je o ivena o kvetoucí druhy. 
 
c)    Biotechnická opat ení 
Biotechnická opat ení nejsou navr ena. 

 

 

 

 



       B.6. Popis vliv  stavby na ivotní prost edí a jeho ochrana 

a)     vliv stavby na ivotní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p da 
Stavba je navr ena v souladu s dokumentací EIA, resp. v souladu s dokumentací „Oznámení dle zákona R 
100/2001 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis , zpracované dle p ílohy .3 zákona“.  

b)   vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , ochrana rostlin a ivo ich  
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin . 

Vlivy na krajinu: 
Zám r je situován do prost edí, které nebylo vyu íváno. V sou asnosti je území z ásti siln  devastováno. Území 
v sou asnosti není vyu itelné pro relaxaci. Rozsah a charakter zám ru umo ní výhledové zvýšení estetické hodnoty 
v území, krajiná ské hodnoty a v bec celkového dojmu z oblasti. Výstavbou nedojde k narušení pom ru krajinných 
slo ek, dojde ke zkvalitn ní stávajících pom r  v území.  

Vlivy na povrchové a podzemní vody: 
Nedojde k ohro ení jakosti povrchových vod p i respektování ochranných opat ení. 
V zájmovém území se nenacházejí ádné vodní zdroje ani lé ebné prameny, které by mohly být návrhem 
ovlivn ny. 
 

Vlivy na p du: 
Pozemky ur ené pro stavební zám r jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plochy. Nedojde k záboru 
zem d lského p dního fondu ani k záboru pozemk  plnících funkci lesa. 

c)      vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000 
Stavba se nachází mimo území Natura 2000 

d)   navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
p edpis  

e)   Navrhovaný zám r vytvá í nová ochranná pásma pouze v d sledku nového ešení napojení na ve ejné 
in enýrské sít  ve smyslu b ných ochranných pásem a vzdáleností vyplývajících s SN 736005. 

        B.7.Ochrana obyvatelstva 

        B.8.Zásady organizace výstavby 

P íjezd ke staveništi je po stávajících ve ejných komunikacích. Hlavní vjezd a výjezd na staveništ  bude z obslu né 
komunikace. Provád ním stavby nebude ohro ena bezpe nost provozu na p ilehlých komunikacích, stabilita 
okolních objekt  ani bezpe nost chodc  v okolí stavby. 
Staveništ  bude zajišt no proti vstupu nepovolaným osobám. Bude vybudováno souvislé ohrazení staveništ  
v.min.1,8m; aby byla zajišt na ochrana stavby, za ízení a osob podle na ízení vlády . 591/2006 Sb. o bli ších 
minimálních po adavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 
Po dobu provád ní stavby nebude okolní zástavba ovliv ována nadm rným hlukem, vibracemi a ot esy nad 
stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanovením na ízení vlády o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky 
hluku a vibrací .272/2011 §11,12. Jednotlivé mechanismy nasazené na stavb  budou p edstavovat bodové zdroje 
zne išt ní ovzduší. Uvedené zdroje budou pouze do asného charakteru.  

V Karlových Varech dne 13.5.2017                                                                                              Dagmar Jan                                                                                             
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