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ANOTACE
CÍLEM BAKALÁěSKÉ PRÁCE JE NÁVRH RODINNÉHO DOMU V KLECANECH V OKRESE PRAHA-VÝCHOD.
HLAVNÍM SPECIFIKEM PARCELY JE TERÉN SVAäUJÍCÍ SE NA JIHOVÝCHOD S VÝHLEDEM NA PROTċJŠÍ
ZELENÝ SVAH S ěÍDKOU ZÁSTAVBOU RODINNÝCH DOMģ. PěI ROZPARCELOVÁNÍ BYLO VOLENO
ROZDċLENÍ NA DOLNÍ A HORNÍ PARCELY. TÍMTO ZPģSOBEM SE CO MOäNÁ NEJVÍCE RESPEKTOVAL
STRMÝ TERÉN A ZÁROVEĕ SE VYTVOěILA KLIDOVÁ LINIE MEZI PARCELAMI, KTEROU MOHOU
SOUSEDI VYUäÍVAT SPOLEýNċ.
HMOTA SAMOSTATNċ ěEŠENÉHO DOMU JE UMÍSTċNA V SEVEROVÝCHODNÍ ýÁSTI POZEMKU. TATO
POZICE UMOäĕUJE UMÍSTIT POBYTOVÉ MÍSTNOSTI NA PěÍJEMNċ PROSLUNċNÉ SVċTOVÉ STRANY A
POSKYTUJE MOäNOST UäÍVAT SI NA TERASE JAK VYCHÁZEJÍCÍHO, TAK I ZAPADAJÍCÍHO SLUNCE.
DģRAZ BYL KLADEN NA INTIMITU BYDLENÍ, KTEROU ZAJIŠġUJE UZAVěENÁ SEVEROVÝCHODNÍ
FASÁDA NATOýENA 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 DĤM V KLECANECH (OKR. PRAHA-VÝCHOD)
Úkolem zadání bakaláĜského projektu je vypracovat urbanistickou studii a posléze vlastní návrh
rodinného domu 3-4+KK v pĜímČstské oblasti.
Lokalita se nachází v jihozápadním cípu obce Klecany ve svaåitém terénu. Rozloha daného území je
1,9 ha (viz podklady z OÚ).
Urbanistická studie
Urbanistický návrh rodinných domkĤ by mČl být Ĝešen tak, aby umoånil vytvoĜit pĜíjemné sousedské
prostĜedí rĤzných charakterĤ, v sestavách Ĝadových, izolovaných, atriových domĤ þi dvojdomĤ.
Finální skupina by mČla vytvoĜit harmonický celek charakteristický pro dané umístČní a urbanisticky
vhodnČ doplĖovala okolní prostĜedí.
Návrh rodinného domu
Stavební technologie mĤåe vyuåívat prefabrikované åelezobetonové dílce, stĜechy by mČly být
pĜednostnČ Ĝešeny jako ploché s pČstebním souvrstvím s ozelenČným povrchem. Kaådý domek by
mČl splĖovat energetické nároky blíåící se pasivnímu domu, pĜípadnČ s vyuåitím alternativních zdrojĤ
energie, hospodaĜení s dešĢovou, pĜ. odpadní vodou, topení pĜedevším podlahové.
Stavební program
-závČtĜí
-zádveƎí
-pƎedsíŸ
-obývací pokoj s kuchyŸským koutem (kuchyní) a napojením na venkovní terasu
-loǎnice rodiēƽ, šatna, koupelna s WC
-dĢtské pokoje, šatna, koupelna s WC (alt. spoleēná koupelna s WC pro dĢƟ i rodiēe)
-komora
-technická místnost
-garáǎové stání pro 1 auto (alt. pƎístƎešek pro auto)
-sklad zahradního náēiní a nábytku

KATEDRA
ARCHITEKTURY
VUT V PRAZE
FAKULTA
STAVEBNÍ

Kanalizace dešƛová – schema odvodnĢní stƎechy a zpevnĢných ploch, pƎíp. umístĢní retence a vsaku
Vodovod – rozmístĢní stoupaēek, umístĢní vodomĢrové Ǝady a umístĢní zdroje TV
Elektroinstalace – umístĢní mĢƎení, rozvadĢēƽ a osvĢtlovacích tĢles ovlivŸujících interier
VytápĢní – urēení topného média, umístĢní zdroje tepla a rozmístĢní otopných tĢles
VĢtrání – urēení prostor mechanicky odvĢtrávaných a jednoēárové schema hlavních tras potrubí.
Schémata budou zakreslena ve slepých pƽdorysech (M 1:100), moǎné je provedení „od ruky“ a v jednom pƽdorysu mƽǎe být i více
profesí, pokud bude výkres pƎehledný.
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\ešení techniky prostƎedí staveb budou slovnĢ popsána v pƎíslušných ēástech Zprávy (viz. 4.2. této informace).

STUDIJNÍ PROGRAM ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

BAKALÁ\SKÁ PRÁCE 2017 – info k zadání a prƽbĢhu
kaláƎská práce je základní ēást SZZ. Student v ní prokazuje erudici, kreaƟvitu a samostatnost. Kaǎdý bakaláƎ architektury oboru A+S Fsv
UT by mĢl umĢt navrhnout kvalitní stavbu rozsahem a sloǎitosơ odpovídající rodinnému domu.
doucí práce je povinen pƎesnĢ a vēas formulovat zadání, v prƽbĢhu semestru pak studenta metodicky vést, pomáhat mu s orientací
ématu a zkontrolovat stav práce po odevzdání. V posudku pak zhodnoƟt prƽbĢh práce a její výsledek. V ǎádném pƎípadĢ vedoucí není
oluautorem projektu a v tomto smyslu tedy ani neovlivŸuje tvƽrēí rozmĢr práce.
em je, aby student pƎedstavil své schopnosƟ. Projekt a úspĢšnost jeho obhajoby je nejvýznamnĢjším podkladem pro pƎijeơ do
agisterského studia a dá se Ǝíci, ǎe nahrazuje téǎ talentové zkoušky.

5. PrƽbĢh práce:
Práce konzultuje výhradnĢ vedoucí, a to v rámci schƽzek v ēase a místĢ vymezeném rozvrhem. StudenƟ budou v prƽbĢhu semestru
minimálnĢ 2x v rámci bakaláƎského atelieru prezentovat vývoj projektu.
Návrh objektu, jeho zaēlenĢní do prostƎedí, výtvarné Ǝešení, ĮlosoĮe bydlení i konstrukēní Ǝešení vē. detailƽ je ponecháno na
individuálních schopnostech, zájmech a pƎístupech studentƽ, podpoƎených obecnými diskusemi nad jednotlivými tématy uvnitƎ bakaláƎské
skupiny nebo samostatným studiem autorƽ prací.
6. Práce bude odevzdána v následující podobĢ:
6.1.

Cílem bakaláƎské práce je ovĢƎení schopnosơ studenta navrhnout a profesionálnĢ zpracovat projekt malé stavby na úrovni dokumentace
ke stavebnímu povolení.
Tématem bakaláƎské práce je projekt rodinného domu pro rodinu se dvĢma dĢtmi na konkrétní místo dle zadání vedoucího práce, se
zvláštním dƽrazem na kontext a individualitu zpracovatele pƎi zohlednĢní poǎadavkƽ na nízkou energeƟckou nároēnost. Velikost
rodinného domu by mĢla odpovídat obvyklým nárokƽm ēeských klientƽ, cena do 10 mil. Kē.
Práce budou zadány v 1. týdnu výuky. FormuláƎ zadání je v pƎíloze této informace a na webu FSv. VyplŸuje se jedno zadání, které se
okamǎitĢ po podpisu studentem pƎedloǎí k podpisu vedoucímu katedry. Sekretariát teprve poté zhotoví 2 kopie, originál pak obdrǎí
student a po 1 kopii katedra a studijní odd.
Rozsah práce:
4.1. Návrh stavby (studie objektu)
x
x
x
x
x
x
x
x

situace širších vztahƽ (1:2000 – 1:5000)
idea návrhu – moƩo - graĮcké znázornĢní
architektonická situace se základní rozvahou o vyuǎiơ pozemku (1:200) a s pohledem na stƎechu
všechny pƽdorysy se zaƎízením místnosơ, popisem a výmĢrami (1:100)
2 Ǝezy (1:100), prokazující výškové uspoƎádání stavby a její vztah ke konĮguraci pozemku
všechny pohledy (1:100), alespoŸ 2 musí ukázat kontext stavby s okolní zástavbou ēi terénní konĮgurací
prostorové zobrazení (z normálního horizontu, ideálnĢ zákres do fotograĮe)
prostorové zobrazení, dokumentující vztah mezi nĢkterým z hlavních vnitƎních prostor a pozemkem

4.2. Vybrané ēásƟ projektu v úrovni DSP (DPS)
Prƽvodní a souhrnná technická zpráva ve struktuƎe dle PƎíl. ē.4 ēi 5 Vyhl. 62/2013 Sb. (O dokumentaci staveb) dle zadání. Ve zprávĢ
budou zohlednĢny m.j. vyhl. MMR 268/2009 (OTP) a MMR 398/2009 (OTP BBUS), v pƎípadĢ parcely v Praze rovnĢǎ Praǎské stavební
pƎedpisy. Zpráva bude popisovat ēásƟ, které student Ǝeší, ostatní kapitoly budou pouze nadepsány.
Koordinaēní situace - hranice a ēísla parcel, odstupy, rozmĢry, výškové kóty, napojení na sítĢ (oddĢlit pƎípojky a vnitƎní instalace),
napojení na komunikace, zpevnĢné plochy, ostatní objekty (retenēní nádrǎe, vsakovací objekty, venkovní ēásƟ tep.ēerpadel,…),
stávající a navrǎená zeleŸ, oplocení...
Pƽdorys jednoho základního podlaǎí (1:100 – 1:50) s detailem jednostupŸového projektu
1 \ez (1:100 – 1:50) s detailem jednostupŸového projektu
StavebnĢ – architektonický detail – výƎez pohledu a svislý Ǝez prƽēelím ve stejném místĢ, v mĢƎ. cca 1:20. Pohled zachyơ konkrétní
materiály, jejich barevnost, strukturu a rozmĢry, vēetnĢ oplechování, prvkƽ zábradlí, skuteēných proĮlƽ oken a dveƎí atd. \ez musí
zobrazit kontakt stavby s terénem v místĢ výstupu z interiéru, Ǝešení parapetƽ a nadpraǎí, uloǎení stropƽ, aƟku ēi okraj konstrukce
stƎechy, ev. i Ǝešení balkonu ēi terasy, vše s ohledem na vedení izolací, oplechování, prƽbĢh obkladových prvkƽ, provĢtrávání fasády,
Ǝešení kotvení zábradlí atd..
Komplexní energeƟcké posouzení bude nahrazeno energeƟckým šơtkem obálky budovy.
4.3. Ostatní povinné ēásƟ projektu:
Konstrukēní schéma (1:200) s vyznaēením svislých nosných konstrukcí, pnuơ stropních desek a konzolí a s konceptem zaloǎení stavby.
Schéma lze zpracovat i formou axonometrie, pƎípadnĢ „od ruky“.
Schémata základního rozvrǎení (bez dimenzování) hlavních komponent techniky prostƎedí staveb:
Kanalizace splašková – rozmístĢní stoupaēek a trasy svodného potrubí

Vyhotovení pro prezentaci a archivaci:
2 VYHOTOVENÍ, FORMÁT A3 NA ŠÍ\KU, V DRÁT NÉ I KROUKOVÉ VAZB VLEVO, oboustranný Ɵsk
Paré 1 zƽstane u vedoucího a následnĢ se vráơ studentovi, paré 2 jde oponentovi, který v nĢm zvýrazní chyby a pƎipomínky uvedené
v jeho posudku. Po obhajobách bude toto paré uloǎeno v archivu.
Obsah a skladba obou paré je následující:
Titulní list – graĮcké Ǝešení dle autora, ale na pravý okraj je nutné umísƟt jednotný pruh – viz pƎíloha.
Úvodní strany
x Základní údaje - jméno studenta a vedoucího, název BP a anotace, (ēesky a anglicky), obsah
x Kopie „Zadání bakaláƎské práce" a „UpƎesnĢného zadání (stavebního programu)“
x
asopisová zkratka – pƎedvedení projektu formou ēlánku v ēasopise na 2 strany A3 (vēetnĢ zmenšených obrazových pƎíloh),
shrnující a pƎedvádĢjící hlavní myšlenky návrhu.
Dokumentace dle bodu 4. této informace („Rozsah práce“)
v Ǝazení dle bodƽ 4.1.-4.3.. MĢƎítko Ɵsku lze pƎizpƽsobit formátu, výkresy mohou být skládané. Podmínkou je srozumitelnost a
ēitelnost výkresƽ i popisƽ.
PƎílohy
Nepovinné, mohou doplŸovat a vysvĢtlovat BP. Poēet není omezen, lze zaƎadit i foto modelu.
BakaláƎská práce na CD (jen jedno vyhotovení, je urēeno pro vedoucího práce)
Komplet ve formátu .pdf, názvy souborƽ shodné s oznaēením a ēíslováním listƽ práce. Disk bude popsán (jméno autora a
vedoucího, akad.rok a semestr, název BP) a pƎedán v obalu, ve kterém bude uloǎen i obsah (struktura adresáƎƽ).
1 VÝKRES 700/1000 OBSAHUJÍCÍ HLAVNÍ PRINCIPY \EŠENÍ - V horní ēásƟ perspekƟva z normálního horizontu, povinnou souēásơ je také
architektonická situace. Zbylý obsah je na autorovi – má pƎedstavit nejdƽleǎitĢjší aspekty Ǝešení. Doporuēuje se mimo jiné
naznaēit hlavní ideu návrhu, struēnĢ vyjádƎit vývoj práce (foto pracovních modelƽ, zmenšeniny podstatných skic atd.) a upozornit
na hlavní kvality výsledného Ǝešení. Dolní okraj výkresu tvoƎí 5cm vysoký pruh základní idenƟĮkace (FSv VUT v Praze, program
Architektura a stavitelství, BP, ak. rok 2016/17 – LS, název práce, jméno autora s malou fotograĮí, jméno vedoucího).
Tento výkres bude pouǎit i pƎi obhajobách a po nich pak zƽstává na katedƎe pro potƎeby ev. výstav v následujícím období.
MODEL - Abstrahovaný architektonický model v mĢƎítku 1:100 – 1:200. Materiál a zpracování libovolné.
OSTATNÍ VÝKRESY PRO PREZENTACI
Poēet ani forma nejsou omezeny, slouǎí jako doprovod prezentace. Tyto výkresy se studentƽm vrací. OddĢlenĢ mohou být pƎipraveny
i výkresy, reagující na pƎipomínky oponenta, tyto výkresy je však moǎné pƎedstavit aǎ v rámci reakce na oponentský posudek.
L.Knytl a L.Tichý, únor 2017

ČASOPISOVÁ ZKRATKA

RODINNÝ DŮM V KLECANECH
Svaåitá,
jihovýchodní,
zpustošená,
neudråovaná,
zarostlá nálety, volající po revitalizaci, pĜesnČ tak bych
v dnešní dobČ charakterizovala zvolenou parcelu. A kde
jinde by mČla vzniknout nová lokalita pĜíjemného
rodinného bydlení, neå právČ na takto nevyuåívané
ploše, ale s úåasnou orientací.
PrávČ svah byl zásadním motivem, musel se
respektovat, a proto vznikly domy terasovitého typu.
Nabízejí vyuåití svahu a zároveĖ krásného výhledu do
krajiny. Domy se vyskytují ve dvou Ĝadách, pro
zachování moånosti sousedského sdruåování, byly
komunikace navråeny podél severní a jiåní strany
parcely a tak nic nenarušuje klidové jádro.
Studie se zamČĜila na podrobnČjší vypracování
lukrativnČjších horních rodinných domĤ, právČ díky své
poloze. PĜi snaze co nejvíce vyuåít klady místa, byly
všechny pobytové místnosti umístČny na jih, aby nikdo
nebyl ochuzen o zelené panorama, které nabízí protČjší
svah. A naopak u severní fasády nalezneme technické,
úklidové místnosti a koupelny. DĤm se dČlí na dvČ
základní hmoty a to spodní, která je þásteþnČ v terénu a
na ní poloåena druhá, která má pĜímý pĜístup
z komunikace. PĜednost nadzemní þásti je prostorný
obývací pokoj spojený s kuchyĖskou linkou a jídelním
stolem. Prosklené þásti napomáhají propojení interiéru
s pĜírodou a umoåĖují vstup na velkorysou terasu.
V podzemním podlaåí se nachází klidová þást s pokoji,
které mají kaådý vlastní pĜímý vstup na zahradu.

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.

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

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.

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 pĜílohy þ. 5 k vyhlášce þ. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby

A. PrĤvodní zpráva
A.1. Identifikaþní údaje

f) Údaje o dodråení obecných poåadavkĤ na vyuåití území
Dokumentace je navråena v souladu s vyhláškou þ. 501/2006 Sb. o obecných poåadavcích na vyuåívání území ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
g) Údaje o splnČní poåadavkĤ dotþených orgánĤ
V prĤbČhu zpracování dokumentace nebyly åádné poåadavky vzneseny
h) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení
Pro území nejsou výjimky.

A.1.1. Údaje o stavbČ
Název stavby: Rodinný dĤm v Klecanech
Místo stavby: Na hradišti
ý.parcel: 357/1
Katastrální území: Klecany (666033)
PĜedmČtem projektové dokumentace: Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
A.1.2. Údaje o stavebníkovi
Stavebník: Dagmar JanĤ, Poštovní 10, Karlovy Vary 360 01
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Projektant: Dagmar JanĤ, Poštovní 10, Karlovy Vary 360 01

A.2. Seznam vstupních podkladĤ
a)
c)

Vlastní fotodokumentace
Katastrální mapa CUZK

A.3. Údaje o území
a) Rozsah Ĝešeného území
Stavba se nachází na parcelách þ. 357/1. Její rozsah je vyznaþen v koordinaþní situaci. V souþasné dobČ je
parcela nevyuåívána
b) Údaje o ochranČ území podle jiných právních pĜedpisĤ
Ochranné pásmo nadzemního vedení VVN
Ochranné pásmo kanalizaþních stok a sbČraþe
c) Údaje o odtokových pomČrech
Realizací stavby nebudou narušeny souþasné odtokové pomČry území. DešĢová voda bude kolem objektu svedena
drenáåí
d) Údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací, nebo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územním opatĜení,
popĜípadČ nebyl-li vydán územní souhlas.
Na pozemku dle územnČ plánovací dokumentace je tato lokalita urþena pro zástavbu.
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veĜejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo
územním souhlasem, popĜípadČ s regulaþním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v
pĜípadČ stavebních úprav podmiĖujících zmČnu v uåívání stavby údaje o jejím souladu s územnČ plánovací
dokumentací.
Stavba je v souladu s výše uvedenými vydaným územními rozhodnutími.

i) Seznam souvisejících a podmiĖujících investic
V dobČ zpracování projektové dokumentace nebyly známy åádné
j) Seznam pozemkĤ a staveb dotþených provádČním stavby (podle katastru nemovitostí)
Dotþené pozemky ve vlastnictví investora:
parc. þíslo
357/1_þást

vlastník

Obec Klecany

výmČra m2
750

druh pozemku
ostatní plocha

A.4. Údaje o stavbČ
a)
Nová stavba nebo zmČna dokonþené stavby
Jedná se novostavbu rodinného domu a související technické a dopravní infrastruktury.
b)
Úþel uåívání stavby
Stavba slouåí jako rodinný dĤm, stavba pro bydlení
c)
Trvalá nebo doþasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.
d)
Údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ (kulturní památka apod.)
PĜedmČtná lokalita se nenachází v chránČném území.
e)
Údaje o dodråení technických poåadavkĤ na stavby a obecných technických poåadavkĤ zabezpeþujících
bezbariérové uåívání staveb
Projektová dokumentace je Ĝešena v souladu se stavebním zákonem þ. 183/2006 Sb. ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
Dokumentace byla dále zpracována v souladu s obecnými technickými poåadavky na výstavbu dle vyhlášky þ.
268/2009 Sb. o technických poåadavcích na stavby.
Rodinný dĤm nemusí splĖovat poåadavky þ. 398/2009 Sb. o obecných technických poåadavcích zabezpeþujících
bezbariérové uåívání staveb, pokud není specifickým poåadavkem investora. V pĜípadČ nutnosti lze první nadzemní
podlaåí pouåívat jako bezbariérové
f)
Údaje o splnČní poåadavkĤ dotþených orgánĤ a poåadavkĤ vyplývajících z jiných právních pĜedpisĤ
V prĤbČhu zpracování projektové dokumentace nebyly åádné poåadavky vzneseny
g)
Seznam výjimek a úlevových Ĝešení
Nejsou åádné uvaåovány

a)
Navrhované kapacity stavby (zastavČná plocha, obestavČný prostor, uåitná plocha, poþet funkþních
jednotek a jejich velikosti, poþet uåivatelĤ / pracovníkĤ apod.)
Celá parcela 357/1: 15 300 m2
ZastavČná plocha: 113 m2
ObestavČný prostor: 750 m3
Uåitná plocha: 178 m2
Poþet uåivatelĤ: 4osoby

Stavba nebude mít åádný vliv na okolní stavby a pozemky. OdstupĖované vzdálenosti od hranic pozemku jsou
v souladu s poåadavky. Odtokové pomČry nebudou narušeny. Plochy pro pČší jsou þásteþnČ odvodnČny do
pĜilehlých ploch zelenČ. PĜi výstavbČ nebudou v chránČném venkovním prostoru stávajících staveb pĜekroþeny
limity ze stavební þinnosti stanovené naĜízením vlády þ. 272/2011 Sb.

b)
Základní bilance
Bilance spotĜeby vody
Bilance splaškových odpadních vod

g)
Poåadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ urþených k plnČní funkce lesa
(doþasné / trvalé)
V Ĝešeném území se nenachází åádné pozemky, které by byly souþástí zemČdČlského pĤdního fondu, ani pozemky
urþené k plnČní funkce lesa.

c) Základní pĜedpoklady výstavby (þasové údaje o realizaci stavby, þlenČní na etapy)
Dle pĜedpokladu bude stavba zahájena ve þtvrtém þtvrtletí roku 2017 a bude ukonþena v roce 2018.
k) Orientaþní náklady stavby
Orientaþní cena stavby je uvaåována 5 000Kþ/݉ . Náklady na stavbu jsou tedy odhadovány na 4 000 000 Kþ

A.5. ýlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení
Rodinný dĤm
Vodovodní pĜípojka
Kanalizaþní pĜípojka
Elektro pĜípojka
Venkovní úpravy
Oplocení
Venkovní terasy

B. Souhrnná technická zpráva
B.1.Popis území stavby
a)
Charakteristika stavebního pozemku
Pozemek se nachází na svaåitém terénu v Klecanech. Svah s orientací jihovýchod. Pozemek má dvČ pĜíjezdové
cesty. V blízkém okolí se nachází nová i starší zástavba
b)
Výþet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ (geologický prĤzkum, hydrogeologický prĤzkum, stavebnČ
historický prĤzkum apod.)
c)
Stávající ochranná a bezpeþnostní pásma
Stávající inåenýrské sítČ ve smyslu bČåných ochranných pásem a vzdáleností vyplývají z ýSN 736005.
d)
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Lokalita se nenachází v záplavovém území ve smyslu zákona þ.254/2001 Sb.
e)

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomČry v území

f)
Poåadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin
Dojde k vykácení náletové zelenČ a menších dĜevin. Vzrostlá nenapadená zeleĖ bude zþásti zachována

h)
ÚzemnČ technické podmínky (zejména moånost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)
K dopravní obsluze budou slouåit nové obsluåné komunikace. Vše vyznaþeno v koordinaþní situaci.
Na všechny parcely budou pĜivedeny nové inåenýrské sítČ.
PĜipojení na technickou infrastrukturu bude provedeno vybudováním pĜípojek

B.2.Celkový popis stavby
B.2.1. Úþel uåívání stavby, základní kapacity funkþních jednotek
Stavba rodinného domu bude urþena pro bydlení þtyĜþlenné rodiny
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení
Návrh respektuje svou urbanistickou stopou i výškovými limity. Urbanistické Ĝešení odpovídá celkové urbanistické
koncepci území.
Hmoty budov jsou navråeny tak, aby svým objemem a prostorovým uspoĜádáním negativnČ nenarušovaly okolí,
dotváĜely mČstskou zástavbu a zlepšily kvalitu okolního prostĜedí, které je v dnešní dobČ znaþnČ zpustlé. Budovy
jsou navråeny do dvou linií, vodorovnČ s vrstevnicemi parcely
b)
Architektonické Ĝešení – kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a barevné Ĝešení
Budovy jsou navråeny do dvou linií, vodorovnČ s vrstevnicemi parcely.
Samotné tvarování budov navazuje na principy definované v DUR, krajní þásti obou linií jsou tvoĜeny relativnČ
rigidními pĜeváånČ kubickými hmotami s rovnými atikami a pravidelným rastrem fasády, vnitĜní þásti obou linií jsou
oproti tomu hmotovČ i kompoziþnČ uvolnČnČjší..
Hmotové a kompoziþní Ĝešení vychází z výše zmínČných principĤ Ĝešení budov v komplexu.
Hmota této þásti budovy je tedy pĜeváånČ kubická, se 2 nadzemními podlaåími.
B.2.3. Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby
Objekt neobsahuje výrobní provoz nebo technologii výroby.
Dispoziþní a technická Ĝešení v rámci objektu odpovídají poåadavkĤm vyhl. þ.398/2009 O obecných technických
poåadavcích, zabezpeþujících bezbariérové uåívání staveb.
Všechny domovní vstupy do objektu mají šíĜku aktivního dveĜního kĜídla 900 mm, madlo, zámek i klika domovních
dveĜí jsou navråeny ve vyhláškou definované výšce 800 aå 900 mm, bezpeþnostní zasklení domovních dveĜí od
úrovnČ 400 mm od podlahy.
Výškový rozdíl mezi þistými podlahami 1.NP vstupĤ a pĜístupových chodníkĤ k nim je max. 20 mm, horní hrana
zvonkového tabla je ve výšce 1200 mm.

Domovní schodištČ jsou navråena jako úniková, v nadzemních obytných podlaåích jsou schodišĢová ramena
navråena s jednotnými poþty stupĖĤ shodné výšky.
B.2.4. Bezbariérové uåívání stavby
PĜímý pĜístup handicapovaných osob je umoånČn do 1.NP všech vstupních þástí .

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení
a)Technické Ĝešení
V rodinném domČ je Ĝešený vnitĜní vodovod, splašková a dešĢová kanalizace, vytápČní, vČtrání a elektro
b)Výþet technických a technologických zaĜízení

B.2.5. Bezpeþnost pĜi uåívání stavby
Stavba je navråena v souladu s poåadavky na bezpeþnost uåívání svatby
B.2.6.

Základní charakteristika objektĤ

a)
Stavební Ĝešení- Navråený objekt svým charakterem pĜedstavuje zástavbu mČstského typu. Stavba je
dvoupodlaåní s jedním podzemním a jedním nadzemním podlaåím a s plochou stĜechou. Hlavní vstup z úrovnČ
komunikace se nachází v nadzemní þásti objektu. Stavba je zaloåena na základových pásech. Hlavní nosnou
konstrukcí tvoĜí obvodové a vnitĜní stČny z vápenocementových blokĤ Ytong. Vodorovné nosné konstrukce jsou
åelezobetonové monolitické desky se skrytými prĤvlaky. Stavba bude zaizolována tepelnou izolací.
b)

Konstrukþní a materiálové Ĝešení

Zemní práce: Jako první bude provedena skrývka ornice v tloušĢce cca 200-300mm. Ornice bude v plném rozsahu
uloåena na pozemku pro zpČtné terénní úpravy. Výkopy je tĜeba chránit pĜed zaplavením od dešĢové vody
stékající po terénu. V pĜípadČ intenzivního deštČ bude voda odþerpávána þerpadlem ze šachty v dnČ výkopu.
Základy: Objekt bude zaloåen na základových pasech v nezámrzné hloubce. V hloubce 800mm budou uloåeny
základy vnitĜních stČn. Základy podél obvodových stČn budou izolovány tepelnou izolací. Stavba bude zaizolována
hydroizolací ze åiviþných pásĤ
Svislé konstrukce nosné: V nadzemních podlaåích objektu je navråen stČnový systém, svislé obvodové nosné
konstrukce v kontaktu se zeminou jsou tvoĜeny åelbet. monolitickými stČnami v tl. 250 mm.
Svislé konstrukce nenosné: BČåné vnitĜní pĜíþky nadzemních podlaåí jsou navråené jako zdČné z typových
keramických blokĤ v tl. 100 mm na MV.
Instalaþní pĜedstČny v koupelnách, komorách jsou navråené jako typové SDK pĜíþky, pĜedstČny jsou navråeny na
výšku 12mm, jen výjimeþnČ aå po strop místnosti.
Vodorovné konstrukce nosné: Stropní konstrukce jsou tvoĜeny z åelezobetonových monolitických desek o tloušĢce
200mm
SchodištČ: Ramena domovních schodišĢ jsou navråena jako åelbet. prefabrikáty, ramena jsou uloåena pĜes
akustickou pryåovou podloåku (napĜ. Belar) na ozuby åelbet. podestových a mezipodestových desek.
Mezi svislými stČnami a schodišĢovými prefa rameny jsou navråeny dilataþní spáry 15 mm, mezipodesty jsou
navråeny jako åelbet. monolitické desky tl. 180 mm, ukládané do monolitických schodišĢových stČn pĜes
vylamovací lišty.
Proti šíĜení kroþejového hluku z nášlapných vrstev podest schodištČ do åelbet. podestových desek jsou do skladeb
navråeny akustické izolace z kroþejového polystyrénu.
c)

KANALIZACE
VnitĜní kanalizaþní soustava navrhovaných objektĤ je navråena jako oddílná.

Mechanická odolnost a stabilita

Všechny navråené nosné konstrukce objektu vyhovují na pĜedpokládané zatíåení z hlediska poåadavkĤ pĜíslušných
norem pro navrhování jak z hlediska 1.skupiny mezních stavĤ (MSÚ), tak z hlediska 2.skupiny mezních stavĤ (MSP
– deformace). Podrobný návrh je nutno ovČĜit výpoþtem v dalším stupni dokumentace

Splašková kanalizace:
Splaškové odpadní vody budou odvedeny bČåným zpĤsobem leåatých kanalizaþních svodĤ v podzemních
podlaåích. Odpadní potrubí splaškové kanalizace bude vyvedeno nad stĜechu a ukonþeno ventilaþními hlavicemi.
Leåaté splaškové kanalizaþní svody budou zaústČny do hlavního leåatého splaškového kanalizaþního svodu, které
po prostupu obvodovou stČnou jsou kanalizaþními pĜípojkami DN 200 mm.
ýištČní vnitĜní kanalizace umoåní osazené þistící tvarovky na leåatých odpadech.
VnitĜní pĜipojovací kanalizaþní potrubí zaĜizovacích pĜedmČtĤ a odpadní kanalizaþní potrubí je navråeno z
polypropylénového kanalizaþního hrdlového potrubí typu HT se zvukovČ izolujícími upevĖovacími objímkami.
Veškeré zaĜizovací pĜedmČty a technologická zaĜízení budou napojeny na kanalizaci pĜes zápachové uzávČry.
Potrubí pro odvod kondenzátu bude napojeno na splaškovou kanalizaci pĜes vodní zápachovou uzávČrku
s pĜídavnou mechanickou uzávČrkou (kuliþkou).
Minimální sklon splaškového kanalizaþního leåatého potrubí je 2 % a pĜipojovacího potrubí je 3 %. PĜechody ze
svislých odpadĤ na leåaté kanalizaþní svody budou provedeny pomocí dvou kolen 45° s uklidĖujícím mezikusem.
DešĢová kanalizace:
DešĢové odpadní vody ze stĜech a teras budou odvedeny vnitĜními svislými odpady vedenými okolo obvodu stČn,
vnitĜními odpady vedenými v tepelné izolaci obvodového pláštČ objektu a leåatými dešĢovými svody.
Veškeré dešĢové stĜešní a terasové vtoky budou s pĜíslušenstvím v souladu se skladbou stĜechy. Na všech
stĜechách a terasách budou provedeny bezpeþnostní pĜepady.
Minimální sklon dešĢového kanalizaþního leåatého potrubí je 1%. PĜechody svislých odpadĤ na leåaté kanalizaþní
svody budou provedeny pomocí dvou kolen 45° s uklidĖujícím mezikusem.
Veškeré dešĢové kanalizaþní rozvody budou provedeny z HDPE svaĜovaného kanalizaþního potrubí.
ýištČní vnitĜní dešĢové kanalizace umoåní osazené þistící tvarovky na leåatých odpadech.
VODOVOD
Objekt má jednu vodovodní pĜípojku DN80 s hlavním mČĜením (vodomČrná 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 zpČtnou klapkou a
ventilem. Tyto ventily se téå osadí pro myþky a praþky.
ÚSTěEDNÍ VYTÁPċNÍ, ROZVODY TEPLA
Zdrojem tepla pro vytápČní bude plynový kotel. V koupelnách jsou umístČny åebĜíková teplovodní tČlesa a ve
zbytku objektu teplovodní podlahové vytápČní
VZDUCHOTECHNIKA
Obytné místnosti jsou odvČtrávány pĜirozenČ okny. Koupelny a WC opatĜeny malými vzduchotechnickými
jednotkami. V kuchyni je instalována digestoĜ nad sporákem.
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, HROMOSVOD
Hlavní domovní rozvadČþ je umístČn v 1. Nadzemním podlaåí v šatnČ
Hromosvod: Objekt bude vybaven hromosvodnou soustavou v provedení ýSN EN 62 305

B.2.8.

PoåárnČ bezpeþnostní opatĜení

b)

ochrana pĜed bludnými proudy

c)

ochrana pĜed technickou seizmicitou

Objekt je rozdČlen na jeden poåární úsek. Konstrukce zaizolována minerální vatou má vyhovující poåární odolnost
a netĜeba navyšovat. Podrobné Ĝešení není obsahem bakaláĜské práce.

Stavba se nenachází v oblasti s rizikem sesuvĤ pĤdy, v poddolované oblasti a oblasti s rizikem seismické þinnosti.

B.2.9.

d)

Zásady hospodaĜení s energiemi

a)Kritéria tepelnČ technického hodnocení
Skladby stavebních konstrukcí a výplní otvorĤ objektu jsou navråeny v souladu s poåadavky technických norem
ýSN 73 0540-2 .
b)Energetická nároþnost stavby
Obálka budovy je navråena jako úsporná, viz posouzení energetické nároþnosti budovy metodou dle ýSN 7304502 je obálka hodnocena B-úsporná.
B.2.10. Hygienické poåadavky na stavby, poåadavky na pracovní a komunální prostĜedí. Zásady
Ĝešení parametrĤ stavby (vČtrání, vytápČní, osvČtlení, zásobování vodou, odpadĤ apod.) a
dále zásady Ĝešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost).
VytápČní a vČtrání objektĤ:
VytápČní jednotlivých prostorĤ bude pĜeváånČ Ĝešeno pomocí podlahového topení. Zásobování teplem je navråeno
ze zdroje plynového kotle.
VČtrání pĜirozené. PĜívod þerstvého vzduchu do pobytových místností je navråen pĜes obvodové konstrukce z
exteriéru (prvky integrovanými do stavebních konstrukcí /oken). V koupelnách a WC vČtrání nucené.

ochrana pĜed hlukem

V blízkém okolí se nenachází zdroj nadmČrného hluku
e)

protipovodĖová opatĜení

ProtipovodĖová opatĜení nejsou navråena.

B.3. PĜipojení na technickou infrastrukturu
a)

Napojovací místa technické infrastruktury

b)

PĜipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky

B.4. Dopravní Ĝešení
a)

Popis dopravního Ĝešení

Bude zajištČna novými komunikacemi viz. koordinaþní situace
b)

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

V dostupné vzdálenosti se nachází zastávka pĜímČstské dopravy
Denní osvČtlení a oslunČní:
V navrhovaných budovách bude v souladu s pĜedpisy a normou poåadovanými kritérii dbáno na co nejvČtší vyuåití
denního osvČtlení. Všechny byty jsou proslunČny a osvČtleny dle poåadavku pĜíslušných ýSN.
Zásobování vodou:
Bytový dĤm má jednu vodovodní pĜípojku DN80 s hlavním mČĜením v 1.NP objektu hned za vstupem vodovodu do
objektu.

c)PČší a cyklistické stezky

B.5. ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a)

Terénní úpravy

Na celém objektu budou probíhat rozsáhlé terénní úpravy. Na jednotlivých pozemcích bude muset být betonová
opČrná zeć.

Odpadové hospodáĜství:
Nakládání s odpady se Ĝídí zákonem þ. 185/2001 Sb., o odpadech ve znČní dalších pĜedpisĤ, vyhláškou
þ. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou þ. 381/2001 Sb., katalogem odpadĤ ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, a dále legislativou v oblasti ochrany vod.
Povinnosti stanovené v zákonČ o odpadech þ. 185/2001 Sb. se vztahují jak na investora a provozovatele objektu
(pĤvodce odpadu).
Povinnosti se vztahují i na firmu, která bude zajišĢovat výstavbu objektu, na kterou budou povinnosti pĤvodce
smluvnČ bČhem výstavby pĜeneseny.

Pro novou výsadbu stromĤ jsou vybírány dĜeviny odpovídající daným stanovištním podmínkám, výrazným
mČĜítkem pro výbČr sortimentu byla orientace prostoru ke svČtovým stranám. Kompozice je Ĝešena v kombinaci
stromĤ se stĜednČ velkou korunou a se stromy s malou, kulovitou korunou. Výsadba je oåivena o kvetoucí druhy.

B.2.11. Ochrana stavby pĜed negativními úþinky vnČjšího prostĜedí

c)

a)

ochrana pĜed pronikáním radonu z podloåí

Na základČ provČĜení geologické skladby území a z ní odvozené plynopropustnosti pro radon a z výsledkĤ
namČĜených hodnot objemové aktivity radonu v pĤdním vzduchu lze celý pozemek pĜipravovaný pro výstavbu
zaĜadit do nízkého radonového indexu pozemku.
Nízký radonový index pozemku nevyåaduje zvláštní ochranná opatĜení proti pronikání radonu z podloåí do budov.
Lze pouåít bČåné konstrukce se standardními izolacemi.

b)

Pouåité vegetaþní prvky

Biotechnická opatĜení

Biotechnická opatĜení nejsou navråena.

B.6. Popis vlivĤ stavby na åivotní prostĜedí a jeho ochrana
a)

vliv stavby na åivotní prostĜedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a pĤda

Stavba je navråena v souladu s dokumentací EIA, resp. v souladu s dokumentací „Oznámení dle zákona ýR
100/2001 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, zpracované dle pĜílohy þ.3 zákona“.
b) vliv stavby na pĜírodu a krajinu (ochrana dĜevin, ochrana památných stromĤ, ochrana rostlin a åivoþichĤ
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinČ.
Vlivy na krajinu:
ZámČr je situován do prostĜedí, které nebylo vyuåíváno. V souþasnosti je území z þásti silnČ devastováno. Území
v souþasnosti není vyuåitelné pro relaxaci. Rozsah a charakter zámČru umoåní výhledové zvýšení estetické hodnoty
v území, krajináĜské hodnoty a vĤbec celkového dojmu z oblasti. Výstavbou nedojde k narušení pomČru krajinných
sloåek, dojde ke zkvalitnČní stávajících pomČrĤ v území.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Nedojde k ohroåení jakosti povrchových vod pĜi respektování ochranných opatĜení.
V zájmovém území se nenacházejí åádné vodní zdroje ani léþebné prameny, které by mohly být návrhem
ovlivnČny.
Vlivy na pĤdu:
Pozemky urþené pro stavební zámČr jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plochy. Nedojde k záboru
zemČdČlského pĤdního fondu ani k záboru pozemkĤ plnících funkci lesa.
c)
vliv na soustavu chránČných území Natura 2000
Stavba se nachází mimo území Natura 2000
d)
navrhovaná ochranná a bezpeþnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
pĜedpisĤ
e)
Navrhovaný zámČr vytváĜí nová ochranná pásma pouze v dĤsledku nového Ĝešení napojení na veĜejné
inåenýrské sítČ ve smyslu bČåných ochranných pásem a vzdáleností vyplývajících s ýSN 736005.

B.7.Ochrana obyvatelstva
B.8.Zásady organizace výstavby
PĜíjezd ke staveništi je po stávajících veĜejných komunikacích. Hlavní vjezd a výjezd na staveništČ bude z obsluåné
komunikace. ProvádČním stavby nebude ohroåena bezpeþnost provozu na pĜilehlých komunikacích, stabilita
okolních objektĤ ani bezpeþnost chodcĤ v okolí stavby.
StaveništČ bude zajištČno proti vstupu nepovolaným osobám. Bude vybudováno souvislé ohrazení staveništČ
v.min.1,8m; aby byla zajištČna ochrana stavby, zaĜízení a osob podle naĜízení vlády þ. 591/2006 Sb. o bliåších
minimálních poåadavcích na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích.
Po dobu provádČní stavby nebude okolní zástavba ovlivĖována nadmČrným hlukem, vibracemi a otĜesy nad
stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanovením naĜízení vlády o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými úþinky
hluku a vibrací þ.272/2011 §11,12. Jednotlivé mechanismy nasazené na stavbČ budou pĜedstavovat bodové zdroje
zneþištČní ovzduší. Uvedené zdroje budou pouze doþasného charakteru.

V Karlových Varech dne 13.5.2017

Dagmar JanĤ
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