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1. ÚVOD 

Předmětem diplomové práce je návrh využití území pro novou výstavbu bytového 

charakteru v lokalitě Smečno. Konečnému zpracování předchází rekapitulace získaných 

podkladů a teoretických východisek a jejich následné shrnutí v podobě zpracování širších 

vztahů, stávajícího stavu a limitů území.  

Obsah práce předkládá variantní formu urbanistického řešení zástavby zadaného 

území. Obě varianty návrhu jsou doloženy řešením technické infrastruktury a dopravních 

vztahů a doplněny detailním řešením vymezené části veřejného prostranství. Jednotlivé 

návrhy jsou dle potřeby podloženy výpočty. Navržené objekty jsou rozpracovány 

v rozsahu studie a předkládají tak o sobě požadované základní údaje v podobě 

objemových, konstrukčních a dispozičních charakteristik.  

Navržená řešení, která jsou graficky prezentována ve výkresové části, jsou 

doplněna podrobným popisem v rámci textové části. Textová část obsahuje mimo úvodní 

části, hlavní textovou část popisující získané poznatky a nové návrhy, shrnutí odvedené 

práce v podobě závěru a doplnění pomocí jednotlivých příloh.  

Výchozí podklady pro zpracování diplomové práce představuje zejména katastrální 

mapa území a podklady z územního plánu. Fotodokumentace a prohlídka stávajícího stavu. 

A v neposlední řadě vyjádření jednotlivých správců sítí o existenci vedení inženýrských 

sítí v území.  
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2. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

2.1  VYMEZENÍ POJMŮ 

Urbanismus  

Je umělecká činnost vycházející z architektury. Zahrnuje metody, postupy a činnosti 

vedoucí k usměrnění lidského osídlení - učí tak tvorbě sídelních útvarů (měst a vesnic). 

Jeho cílem je navrhovat funkční a vyvážené celky a směřovat tak k optimálnímu vývoji 

sídelních struktur, harmonickému uspořádání území, k ochraně kulturního dědictví 

a udržení ekologické rovnováhy. [1], [22]  

Územní plánování 

Je soustavná činnost, která řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace 

a věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Jeho cílem 

je vytvářet předpoklady pro výstavbu a zajistit optimální rozvoj území při dodržení 

ekonomických, kulturních, stavebnětechnických, sociálních a ekologických kritérií, tak aby 

uspokojil potřeby současné generace a aby neohrožoval podmínky života budoucích 

generací. [1] 

Územní studie 

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, které by 

mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území. Pořizovatel 

pořizuje územní studii, je-li to uloženo územně plánovací dokumentací nebo z vlastního 

či jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel. 

[2] 

Zastavěné území 

Je území obce, vymezené územním plánem nebo postupem dle zákona č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu. Na území obce se vymezuje zastavěné území 

(zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace atd.), jehož hranici 

tvoří čára vedená po hranici parcel. [2] 



3 

Limity území 

Limity využití území omezují činnosti prováděné v území (např. ochranné pásmo lesa, 

ochranné pásmo vodního zdroje, ochranné pásmo staveb technické infrastruktury apod.). 

Jsou vyhlašována ze zákona, příslušným orgánem státní správy nebo stavebním úřadem. 

Rozlišují se dle směru ochrany, tvaru, velikosti a intenzity působení.  

Technické vybavení 

Patří zde objekty, zařízení, plochy a vedení zajišťující zásobování vodou, zásobování 

energiemi (teplo, plyn, elektřina), přenos informací a zabezpečení území před škodlivými 

účinky přírody a činností lidí (odvedení dešťových a splaškových vod, odvedení tuhého 

domovního odpadu). Na příslušné druhy technického vybavení jsou města, obce, jejich 

části a jednotlivé objekty napojeny kabely či potrubím. [3] 

Obytná zóna 

Je tvořena jednou nebo několika zklidněnými komunikacemi zejména v částech obytných 

souborů s převahou pobytové funkce. Její začátek a konec je označen příslušnými 

dopravními značkami. V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její 

šířce a jsou zde dovoleny i hry dětí, přičemž chodci i hrající si děti musí umožnit vozidlům 

průjezd. V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod, přitom musí dbát 

zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit. Stání v obytné zóně je dovoleno 

jen na místech označených jako parkoviště. [4] 

Parkovací stání 

Je plocha, která slouží k parkování vozidla např. po dobu nákupu, návštěvy, zaměstnání, 

naložení nebo vyložení nákladu (časově omezená doba). Parkovací stání mohou být 

vyhrazena pro různé účely a pro různé uživatele. Docházková vzdálenost 200 – 300m. [5] 

Odstavné stání 

Je plocha, která slouží k odstavení vozidla v místě bydliště nebo v místě sídla 

provozovatele vozidla po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá (na časově neomezenou dobu). 

Odstavná stání mohou být vyhrazena pro různé uživatele. Docházková vzdálenost 500m. 

[5] 
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Podlaží 

Část stavby vymezená dvěma nad sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce 

stropu. Rozlišují se podlaží nadzemní a podzemní. Nadzemní podlaží jsou ta, která mají 

úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 800mm pod nejvyšší úrovní 

přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0m po obvodu domu, v opačném případě se jedná 

o podlaží podzemní. [6] 

Obytná místnost 

Část bytu určená k trvalému bydlení, která splňuje požadavky zvláštního předpisu MMR 

č. 137/1998 Sb. (tj. zejména přímé denní osvětlení okny, přímo větratelná okny, lze ji 

dostatečně vytápět a má alespoň minimální předepsanou šířku z hlediska zařízení bytu, má 

alespoň minimální předepsanou světlou výšku). Tuto funkci plní zpravidla místnosti jako 

obývací pokoj, dětský pokoj, ložnice, jídelna, pracovna apod. Pokud tvoří byt soubor 

místností, je nejmenší přípustná podlahová plocha obytné místnosti 8m2. Pokud je byt 

tvořen jedinou obytnou místností, musí mít podlahovou plochu nejméně 16m2. [6] 

Byt 

Je obytná místnost nebo soubor místností, které jsou určeny k trvalému bydlení a svým 

stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. 

Splňuje tedy požadavky na osvětlení, plošnou a objemovou kapacitu podle počtu uživatelů 

a je možné jej vytápět a větrat.[6] 

Rodinný dům 

Stavba, která je učená pro bydlení a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží 

a podkroví. V rodinném domě mohou být nejvýše tři samostatné byty. V této stavbě je více 

než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení. [6] 

 

2.2  PRINCIP A ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BYDLENÍ 

Bydlení je jednou ze základních potřeb člověka. V našich zeměpisných šířkách je 

bydlení jedním ze základních předpokladů přežití. Stavby ve svém vývoji prošly výrazným 

procesem. První stavby byly prosté přístřešky z přírodních materiálů (zejména, kámen, 

dřevo apod.). Tyto přístřešky měly člověka ochránit před zvěří a nepříznivými 
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povětrnostními vlivy. Postupem času se rozšířila škála používaných materiálů, ale také se 

zvedly nároky člověka na bydlení. V současné době musí byt zajistit celou škálu funkcí. 

[7] 

Byt má zajistit všechny požadované funkce, které se liší dle individuálních zálib 

lidí, kteří jej obývají. V současnosti je převážná část prostoru bytu věnována odpočinku 

a spaní, stravování, osobní hygieně a výchově dětí. Dimenzování jednotlivých prostorů 

bytu se řídí nejen rozměry člověka, ale též prostorovými nároky jednotlivých činností, 

k jejichž provádění je prostor určen. Byt má být navržen a dimenzován tak, aby 

nepoškozoval psychický stav člověka, aby umožňoval jeho optimální vývoj a nesnižoval 

lidskou důstojnost. [7] 

Dispozice bytu se dělí do funkčních zón podle denního času, ve kterém se 

jednotlivé činnosti uskutečňují, a to na denní zónu (obývací pokoj, kuchyně, jídelna apod.) 

a noční zónu (ložnice, koupelna, šatna). Noční zóna je zónou soukromou. Zónování 

dispozice představuje seskupování prostorů se souvisejícími a vzájemně provázanými 

funkcemi s úmyslem dosáhnout tak účelnějšího, pohodlnějšího a plynulejšího provozu 

v bytě. V řešení dispozice lze uplatnit zónování horizontální (zóny umístěny vedle sebe 

v úrovni jednoho podlaží), u rodinných domů nebo mezonetových bytů též zónování 

vertikální (denní zóna je v jiném podlaží než noční zóna). [7] 

2.3  TŘÍDĚNÍ OBYTNÝCH BUDOV 

Obytná budova je prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená 

(obvodovými stěnami a střešní konstrukcí) nadzemní stavba, ve které alespoň dvě třetiny 

podlahové plochy připadají na byty (včetně ploch domovního vybavení připadající na 

obyvatele jednotlivých bytů). Obytné budovy se dělí na bytové domy a rodinné domy. [6] 

 

2.3.1 Rodinný dům 

Obytná budova užívána zpravidla členy jedné rodiny. Obsahuje maximálně tři byty, a její 

velikost je omezena na dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví. 

Na rozdíl od bytových domů zachovává přímý vztah bytu k venkovnímu prostředí, 

akustickou pohodu a soukromí a umožňuje adaptabilitu bytu podle životního cyklu rodiny.  
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U rodinných domů rozlišujeme na základě urbanistické skladby a umístění domu 

na pozemku několik typů: 

- izolované (samostatně stojící) 

- sdružené (dvojdomy, čtyřdomy) 

- řadové domy 

- atriové domy 

- terasové domy 

- skupinové domy 

- mobilní domy. [7] 

 

2.3.2 Izolovaný rodinný dům 

Nemá žádnou z fasád společnou s jiným objektem. Což v sobě nese výhody 

(např. poskytuje největší komfort z hlediska soukromí - odstupy od okolí, umožňuje 

největší variabilitu řešení, umožňuje libovolnou orientaci místností na světové strany 

a příčné provětrání objektu), ale také nevýhody (např. v podobě růstu pořizovacích nákladů 

oproti jiným typům, prostorové nároky při dodržení předepsaných odstupů - potřeba větší 

šířky parcel, prodlužování inženýrských sítí a veřejných komunikací). [7] 
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3. ZÁKLADNÍ POZNATKY O MĚSTĚ SMEČNO 

3.1  HISTORIE 

3.1.1 Historie Smečna 

Historie Smečna sahá hluboko do minulosti. Nejstarší zmínka pochází z roku 1252, kdy se 

jako majitel zdejší tvrze připomíná vladyka Boleslav ze Smečna (Bolezlav de Zmecen). 

Roku 1418 zakoupil ves Smečno i s tvrzí Markvart z Martinic a s rodem Martiniců byly 

dějiny Smečna spojeny po dalších pět století. Markvartův syn Bořita, dvořan králů 

Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad kolem roku 1460 rozšířil a přestavěl tvrz. 

Bohatnoucí Martinicové postupně rozšířili své smečenské panství na 17 vesnic a vyšvihli 

se mezi panské rody. Na žádost Hynka Bořity z Martinic, pozdějšího nejvyššího zemského 

sudího povýšil 26. května 1510 král Vladislav Jagellonský ves Smečno na městečko pod 

novým názvem Muncifaj (z latinského Mons fagi = „Buková hora“) toto jméno, byť 

oficiálně užívané až do 19. století se však nevžilo. O pět let později, 28. prosince 1515, 

bylo Smečno učiněno městem, přičemž mu byl polepšen znak, udělený při prvním 

povýšení. Za Jiřího Bořity z Martinic byla v 80. letech 16. století zahájena přestavba 

pozdně gotické tvrze na mohutný renesanční zámek. Stavbu dokončil jeho synovec 

Jaroslav Bořita z Martinic, jeden z předních katolických politiků své doby. Jaroslav Bořita 

obratným využitím pobělohorských konfiskací ztrojnásobil svůj majetek a dosáhl 

hraběcího titulu. Ze škod třicetileté války se město brzy vzpamatovalo a skutečnost, že 

bylo sídlem jednoho z nejvlivnějších a nejbohatších šlechtických rodů v Čechách, 

přispívala k jeho rozkvětu. [23] 

Obr.2 Smečenský znak  [23] 

 

 

Obr.3 Smečenská vlajka [23] 

 

Obr.1 Smečenský zámek [23] 
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3.2  SMEČNO V SOUČASNOSTI 

3.2.1 Město Smečno 

Město Smečno se rozkládá v nadmořské výšce 340 až 375 metrů na návrší, mírně se 

sklánějícím k severovýchodu ke Slanému, na jihozápadě přecházejícím do roviny, táhnoucí 

se ke Kačici. Jeho střed tvoří rozlehlé protáhlé náměstí, jímž po délce probíhá hlavní 

silnice. V horní (západní) části náměstí stojí kostel Nejsvětější Trojice a sousoší 

Nejsvětější trojice a v jeho sousedství zámek. Poslední známé údaje o počtu obyvatel jsou 

datovány k 1.1.2009, kdy město čítalo 1 780 obyvatel. 

 

3.2.2 Klimatické podmínky  

Na území české republiky jsou tři klimatické oblasti. Daná oblast spadá do kategorie mírně 

teplá oblast. Daná oblast zaujímá většinu území ČR a je charakterizována průměrnou 

teplotou vzduchu v červenci 15ºC. Považuje se za oblast rentabilního pěstování pšenice. 

Průměrné roční úhrny srážek jsou okolo 400mm. 

 

3.2.3 Městské památky 

Historické centrum Smečna je chráněno jako městská památková zóna. Město má řadu 

světských památek.V horní části náměstí lze zhlédnout sousoší Nejsvětější Trojice, které 

stojí mezi kostelem a zámkem. Gotický kostel Nejsvětější Trojice slouží městu pro 

pořádání mší a varhanních koncertů.  Zámek  se středně velkým anglickým parkem je 

využívám jako sociální ústav pro ženy. 

 

3.2.4 Pracovní příležitosti města Smečno 

I když podnikatelské aktivity jsou ve Smečně poměrné pestré, nepřinášejí pracovní 

příležitosti pro všechny výdělečně činné obyvatele. Proto někteří z nich dojíždí za prací, 

nejčastěji do Slaného a Kladna. Z podnikatelů jsou zde nejvíce zastoupeni dopravci. Dále 

zde najdeme opravnu hydrauliky, pilu, elektroservis, drobné provozovatele zednických 

prací, obkladače a podlaháře, a další živnostníky. 
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3.2.5 Možnosti sportování a rekreace 

Město žije i bohatou sportovní činností, kterou zajišťuje TJ Sokol Smečno. Aktivní činnost 

vykazuje fotbalové mužstvo, dívčí fotbal, odbíjená, ale i další sportovní kluby. K 

provozování různých sportů je ve Smečně k dispozici sportovní areál TJ Sokol s 

fotbalovým hřištěm a technickým zázemím, tenisový kurt, tělocvična TJ Sokol a ZŠ s 

plaveckým bazénem. 
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4. ZÁKLADNÍ POZNATKY O VYMEZENÉM ÚZEMÍ 

4.1  VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Předmětem řešení v této studii je území spadající do katastrálního území Smečno. Území je 

změnou územního plánu obce označeno jako orná půda a je funkčně určeno pro zástavbu 

rodinnými a bytovými domy. Řešená lokalita se nachází v jihozápadní části obce. Její 

plocha je vymezena ze severu hranicemi zastavěných parcel, z východu komunikací III 

třídy ulicí Padlých Hrdinů, z jižní strany hranicí danou územím plánem a ze strany západní 

panelovou vozovkou.  

V současnosti je území využíváno jako pole. Pozemky se svažují směrem k severu. 

Území urbanisticky navazuje na stávající zástavbu rodinných domů. Řešené území je 

nezastavěné. Stávající inženýrské sítě se na řešeném území nenachází. Hranice řešeného 

území je též vyznačeno ve výkresech návrhů jednotlivých variant urbanistického řešení 

(výkr. č. 5, výkr. č.6). Celková výměra řešeného území činí přibližně 1, 974ha. 

4.2  ŠIRŠÍ VZTAHY 

Řešená lokalita se nachází ve Středočeském kraji ležící v západní části území České 

republiky. Nové zástavby rodinnými domy jsou v dosahu centra města, které má běžnou 

občanskou vybavenost včetně meziměstské autobusové dopravy. Vzdálenost mezi řešeným 

územím a zastávkou MHD na ul. Slánské je přibližně 1,3km.  

4.3  DOPRAVNÍ NÁVAZNOST 

Dopravní obslužnost linkovými autobusy je zajišťována ČSAD Slaný a. s. Řešené území 

má v centru města dvě autobusové zastávky. Ztrátové spoje město ročně dotuje částkou 

150.000.- Kč. Místní občané mají k dispozici cca 20 autobusových spojů denně, kterými se 

mohou dopravit různými směry - Slaný, Kladno, Nové Strašecí, Praha. 

4.4  LIMITY ÚZEMÍ 

Při návrhu řešení území je třeba respektovat limity využití území. Tyto limity jsou dány 

závaznými právními předpisy. Příslušné předpisy vymezují vzdálenosti od chráněného 

prvku v území, čímž vytyčují plochy chráněné dle stanovených podmínek a udávají 
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činnosti, které jsou v ochranných pásmech přípustné a nepřípustné. V řešeném území 

se jedná o ochranná pásma inženýrských sítí.  

Zákon č. 274/2001 Sb. [8], stanovuje ochranná pásma pro vodovodní a kanalizační 

potrubí. Ochranná pásma jsou vymezena od vnějšího líce potrubí na obě strany. Vodovodní 

potrubí s DN < 500 mm má ochranné pásmo 1,5m, kanalizační potrubí DN < 500mm také 

1,5 m a kanalizační potrubí s DN > 500mm má 2,5m. 

Zákon č. 458/2000 Sb. [9], stanovuje ochranná pásma pro plynovodní potrubí 

a elektrická vedení. U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, 

které rozvádí plyn v zastavěném území obce je ochranné pásmo 1m na obě strany 

od půdorysu. U elektrického vedení je ochranné pásmo vymezeno po obou stranách 

krajního vodiče, popřípadě kabelu. Nadzemní el. vedení VN do 35kV má ochranné pásmo 

7m, zemní el. vedení do 110kV má ochranné pásmo 1m. 

4.5  OBČANSKÁ VYBAVENOST 

Ve Smečně ordinuje obvodní lékař, dětský lékař, stomatolog, gynekolog. Léky je možno 

zakoupit v místní lékárně. 

Obchodní síť je na poměrně dobré úrovni. Najdeme zde dva obchody s potravinami 

a jeden se zeleninou. Z ostatních obchodů je ve Smečně řeznictví, prodejna nápojů, 

cukrárna, drogerie (2x), text. galanterie, železářství, elektroprodejna a prodejna potřeb pro 

zvířata. Ve Smečně je možné navštívit i několik restaurací: Na Růžku, New Azyl a vinárnu 

Millénium.  

Nejbližší základní škola s družinou se nachází na ul.Školské, do které dochází děti 

ze šesti přilehlých obcí. Rovněž se na této ulici nachází i mateřská škola. 
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5. URBANISTICKÁ KONCEPCE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

5.1  ÚVODNÍ ÚDAJE 

Název stavby: Návrh zástavby v lokalitě Smečno 

Místo stavby: Smečno, lokalita Na boku, K.Ú. Smečno 

Předmětné parcely:  č. 1172/7, 1172/3, 1172/8, 1172/9, 1172/2. 

Kraj: Středočeský 

Investor:  soukromý developer 

Projektant: Kateřina Kröglerová, Jerevantská 2588, 272 01 Kladno 

 Studentka navazujícího magisterského studia Vysoké školy 

báňské, Technické univerzity v Ostravě, fakulty stavební, obor 

3607T013 Městské stavitelství a inženýrství 

5.2  CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

Pozemky pro rodinné bydlení se nachází na jihozápadním okraji Smečna v nezastavěné 

části obce. Řešená lokalita byla až doposud užívána jako pole. Pozemky jsou určeny dle 

územního plánu k výstavbě rodinných a bytových domů. 

Práci jsem v průběhu zpracování konzultovala s dotčenými orgány (odbor dopravy 

MÚ Slaný, MÚ Smečno, památkový ústav, správci sítí) a jejich připomínky jsem 

zapracovala. 

Lokalita je z hlediska napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

pro výstavbu rodinného bydlení vhodná. 

Lokalita bude dopravně napojena ze dvou míst - z východu od školy a ze západu po 

panelové cestě. Z východní strany se napojí ze stávající slepé obslužné komunikace, ulice 

Padlých hrdinů. Přístupová komunikace bude napojena na zpevněný povrch stávající 

vozovky ulice Padlých hrdinů. Ze západní strany je lokalita připojena na stávající 

panelovou vozovku, která se dále směrem severním napojuje na ul. 5. května. Přístup na 

stavební pozemek po dobu výstavby bude ze západní strany. 
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Půdní poměry nepředstavují problém pro založení navrhovaných staveb 

a v řešeném území se nevyskytuje zvýšená hladina podzemní vody, která by mohla 

zakládání ztížit. Lokalita se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

Z hlediska stávajícího stavu území jsou všechny pozemky bez zástavby . Jedná se o 

pozemky orné půdy. Před započetím nové výstavby tedy není potřeba odstranění ruin 

starých objektů ani nevyhovující zeleně, pouze se provedou požadované terénní úpravy. 

Inženýrské sítě jako stávající vodovodní řád, plynovod, kanalizace a rozvod 

elektrické energie se nachází v blízkosti a bude možné se na ně přípojkami napojit. 

Podrobné řešení vedení technické infrastruktury, včetně výpočtu bilance potřeby energií – 

viz. kapitola 7.5, a výkresy vodního hospodářství a zásobování energiemi (výkr. č. 9, výkr. 

č. 10, výkr. č. 11, výkr. č. 12). 

Tab.1 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků [26] 

 

 
Č. parcely Výměra 

(m2) 
Druh 

pozemku 
Vlastnické právo Způsob 

ochrany 

1 1172/7 66 OR město Smečno ZPF 

2 1172/3 45 OR město Smečno ZPF 

3 1172/8 6955 OR město Smečno ZPF 

4 1172/9 4963 OR město Smečno ZPF 

5 1172/2 7719 OR město Smečno ZPF 

Použité značení: OR  orná půda 

   ZPF  zemědělský půdní fond 

5.3  NÁVRH URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ 

5.3.1 Společné principy pro obě varianty 

Při urbanistickém návrhu jsem se snažila docílit co největšího využití území s umístěním 

maximálního počtu rodinných domů, při současném respektování všech kladených 

požadavků a zásad. Menší velikost pozemků odpovídá poptávce a současnému modernímu 
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trendu bydlení. Pro návrh obou variant bylo rozhodující poznání stávající zástavby a 

možnost případného dopravního napojení. V obou variantách urbanistických návrhů je 

počítáno s vyčleněním příslušné části území pro plochu veřejného prostranství.  

Výměra pozemků rodinných domů se pohybuje ve většině cca 525m2 a  v místech, 

kde nelze tuto plochu dodržet vzniknou parcely o plochách do 700m2. Koeficient zastavění 

pozemků rodinnými domy nepřesáhne 30%, min. 50% plochy pozemku bude zeleň, jak 

požaduje územní plán. Střechy rodinných domů budou sedlového charakteru. Maximální 

výška hřebene nepřesáhne 10m. Při návrhu byly respektovány tyto minimální vzdálenosti: 

§ vzdálenost mezi rodinnými domy minimálně 7m 

§ odstupy od společné hranice pozemků minimálně 2m 

§ vzdálenost průčelí s okny od okraje komunikace je minimálně 3m 

§ ve zvláště stísněných podmínkách může být vzdálenost mezi domy 

snížena na 4m v případě, že v žádné z protilehlých stěn nejsou okna 

obytných místností 

Obr.4 Vzájemné odstupy RD  

Obě varianty budou dopravně napojeny na třech místech. Z východní strany bude 

komunikace napojena z ulice Padlých hrdinů, ze které je zpřístupněna základní škola. Ze 

západní strany je lokalita připojena na stávající panelovou vozovku, která se dále směrem 

severním napojuje na ulici 5.května. Posledním místem napojení je komunikace umístěna 
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na severní straně, kterou lze ulicí Komenského dojet do samého centra města. Dalším 

aspektem obou variant je kabelizace el. vedení VN přes řešené území k trafostanici. 

 

5.3.2 Veřejné prostranství 

Plochy veřejného prostranství zahrnují zejména návrhy dětských hřišť s rozmanitými 

herními prvky firmy Karim [25], pro různé věkové skupiny dětí. Povrch celého dětského 

hřiště je navržen pískový v tloušťce 300mm. Okolo všech herních prvků, navržených na 

dětském hřišti, jsou vyznačeny potřebné nárazové zóny. Kotvení jednotlivých herních 

prvků, rozměry kotevních prvků a betonových základových patek jsou určeny projekčními 

podklady firmy Karim [25]. V jednotlivých návrzích jsou tyto plochy doplněny 

multifunkčním hřištěm a popřípadě i venkovními stoly na stolní tenis. Tyto plochy jsou 

doplněny městským mobiliářem a zelení (stromy, keře). Řešení ploch veřejných 

prostranství je zakresleno ve výkresech detailu dětského hřiště a parku jednotlivých variant 

(výkr. č. 13, výkr. č. 14).  

 

 

 

 

Obr.5  Velikost plochy řešeného území        Obr.6  Velikost plochy řešeného území 
a veřejného prostranství – var I.        a veřejného prostranství – var II. 

 

Velikost celého řešeného území: 1,974ha 

Minimální velikost veřejného prostranství →  (1,974/ 2) * 1 000 =  987m2 

Velikost navržené plochy veřejného prostranství – Varianta I.  →  2 554m2 vyhovuje 

Velikost navržené plochy veřejného prostranství – Varianta II. →  2 684m2 vyhovuje 

Velikost plochy veřejného prostranství splňuje u obou variant požadavky vyhlášky 

č. 269/2009 Sb. [11]. Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, 

občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou 
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související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000m2 (do této výměry 

se nezapočítávají pozemní komunikace). 

 

5.3.3 Návrh urbanistického řešení – Varianta I. 

Navrhované řešení respektuje změny územního plánu města Smečno. Řešení vychází 

z reality z daného území, respektuje stávající urbanistické, dopravní a jiné vazby. 

Navrhovaná zástavba v maximální možné míře respektuje stávající vlastnické vztahy 

k jednotlivým parcelám. Inspirací při návrhu byla snaha navrhnout menší velikosti 

pozemků, které odpovídají poptávce a současnému modernímu trendu bydlení. Zásadním 

bodem návrhu nové zástavby bylo dopravní řešení lokality v kontextu k terénnímu reliéfu a 

k dopravní infrastruktuře. Navržený zakřivený tvar pozemní komunikace přispěje 

k malebnosti zástavby i ke zvýšení bezpečnosti osob při volném pohybu. Podél nových 

komunikací vznikne oboustranná zástavba rodinnými domy, kde byl zachován předpoklad 

orientace většiny obytných místností k jihozápadní světové straně. Stavební čáry jsou 

navrženy od krajnice navrhované místí komunikace a jsou závazné. Vzájemné odstupy 

jednotlivých domů a hranic parcel jsou místně stanoveny. Na severovýchodní straně 

vzniknou plochy veřejného prostranství s dětskými hřišti a multifunkčním hřištěm 

s venkovními stoly na stolní tenis. 

Na řešeném území bylo v první variantě navrženo 32  rodinných domů. 

 

5.3.4 Návrh urbanistického řešení – Varianta II. 

Druhá varianta též vychází se snahy navrhnout menší velikosti pozemků.  Zásadním 

bodem návrhu nové zástavby bylo navržení dvou oválných ploch, které jsou po obvodě 

jednostranně zastavěny. Při návrhu rodinných domů, byl zachován předpoklad orientace 

většiny obytných místností k jihovýchodní světové straně. Oválná plocha z jižní části bude 

určena veřejnému prostranství, kde vzniknou dětská hřiště, multifunkční hřiště a plocha 

s venkovními stoly na stolní tenis. 

Na řešeném území bylo v druhé variantě navrženo 30  rodinných domů. 
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6. NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

6.1  DOPRAVA DYNAMICKÁ 

6.1.1 Návrh dopravního řešení – Varianta I. 

V této variantě je celá zástavba navržena jako obytná zóna funkční podskupiny D1. Proto 

soubor všech navržených komunikací bude upraven dle požadavků na řešení obytných zón 

stanovených v příslušné legislativě. Místo, vjezd do obytné zóny bude přes zpomalovací 

práh, který bude dostatečně osvětlen a po obou stranách budou osazeny svislé dopravní 

značky – na počátku značkou „začátek obytné zóny“ a na konci značkou „konec obytné 

zóny“ informující účastníky dopravního provozu o změně dopravního chování. 

V legislativě je v obytné zóně stanoveno omezení rychlosti na 20 km/hod, přičemž řidič 

musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit. Stání je dovoleno jen 

v místech označených jako parkoviště. Při výjezdu z obytné zóny účastník dopravního 

provozu dává přednost v jízdě, tak jako by vyjížděl z vedlejší komunikace. V obytné zóně 

platí přednost zprava. 

Tvar prostoru místní komunikace je zakřivený čímž přispěje k malebnosti zástavby 

i vyšší bezpečnosti osob při volném pohybu (zpomaluje dopravu oproti rovným úsekům). 

Veřejné prostranství je široké 8m (tvořeno hlavním dopravním prostorem šířky 6m a 1m 

širokým zeleným pruhem podél obou stran komunikací) slouží dopravnímu a pobytovému 

prostoru, kde pobytová funkce převládá nad dopravní. 

 

6.1.2 Návrh dopravního řešení – Varianta II.  

Navrhované dopravní řešení předpokládá napojení řešené lokality novou obslužnou 

komunikací na stávající místní komunikace. Byla navržena silniční komunikace  funkční 

třídy C – místní komunikace obslužná, dle technické normy ČSN 73 6110 [5]. Jedná se 

tedy o místní obslužnou silniční komunikaci zpřístupňující nově zastavěné území, kde jsou 

v co největší míře aplikovány zklidňující principy v podobě zpomalovacích prahů. 

Návrhová rychlost se bude řídit pravidly silničního provozu platných pro obce, tudíž 

50km/hod. Podél dvoupruhového hlavního dopravního prostoru (šířky 3m) je navržen 

jednostranně vedený chodník v šíři 1,5m, do kterého nesmí zasahovat žádné překážky 
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(např. sloupy veřejného osvětlení). Sloupy veřejného osvětlení jsou navrženy v šíři 0,25m 

od pásu pro chodce. Mezi sloupem veřejného osvětlení a hlavního dopravního prostoru je 

bezpečnostní odstup 0,5m. Od souvislé zástavby (plotu) a pásem pro chodce je navržen 

bezpečností odstup 0,25m. Pozemní komunikace jsou vybaveny příslušným vodorovným i 

svislým značením dle vyhlášky č.30/2001 Sb. [12], kde není přednost upravena značkami, 

platí přednost zprava. Jednotlivé chodníky budou doplněny vodícími a varovnými pásy dle 

požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. [13]. 

6.2  DOPRAVA STATICKÁ 

6.2.1 Návrh parkovacích a odstavných ploch 

V obou variantách je počet parkovacího stání u rodinných domů zajištěno v požadovaném 

počtu. Šířky stání splňují požadavky na využívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace.  

Plocha pro parkování je označena příslušným vodorovným i svislým značením dle 

vyhlášky č. 30/2001 Sb. [12]. Na samostatných parkovištích jsou vyhrazena stání pro 

vozidla zdravotně postižených osob dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. [13], tedy v 

požadovaném počtu a s příslušným vodorovným a svislým značením. Žádné z parkovišť 

nepřekračuje kapacitu 20 stání, proto je na každém parkovišti takto vyhrazeno jedno 

parkovací stání, což je postačující.  

Navržený počet odstavných a parkovacích stání se opírá o výpočet jejich 

minimálního počtu, který byl stanoven postupem definovaným v ČSN 73 6110 [5]. Kolmá 

odstavná stání jsou navržena pro vozidla typu 02 (velké osobní automobily) v rozměrech 

2,40 x 5,30m. Podrobnosti viz.výkresy dopravního řešení jednotlivých variant (výkr. č. 8, 

výkr. č. 8). 
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6.2.2 Výpočet potřebných parkovacích a odstavných stání - Varianta I.  

Navrženo:  

32 rodinných domů 

Výpočet indexu dostupnosti: 

- Index dostupnosti AD = Σ AF = 2 = 2 

(zastávka „ul.Na Kopaninách“ – docházková vzdálenost do 500m) 

AD = 2 , a tedy AD <0-10>  →  stupeň úrovně dostupnosti 1 = velmi nízká kvalita 

dostupnosti [5] 

- měrná frekvence spojů AF = 60/AN = 60/30=2 

- součinitel nástupní doby AN = AZ + AC = 10 + 20 = 30 min 

- doba docházky na zastávku AZ se udává v minutách docházky: 

AZ = 550 * 1,4 m/s = 770 s 

AZ = 770/60 = 12,8333 ≈ 13 min  

- průměrná čekací doba na příjezd spoje AC = ½ AS · 60/AF = ½ 1,8 · 60/3 = 18 min 

- součinitel spolehlivosti AS se udává hodnotou: autobusy = 1,8 

- součinitel frekvence spojů Af se udává v počtech vozidel/vlaků za hodinu všech 

linek projíždějících danou zastávkou: Af = 3 

Součinitel vlivu stupně automobilizace - ka 

- Stupeň automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel (1 : 2,5) → ka = 1,0 

Základní počet parkovacích stání pro rodinné domy - P0   

4 obyvatele/ 1 rodinný dům 

Celkem obyvatel na 32 rodinných domů: 32 * 4 = 128 obyvatel 

- 1 parkovací stání/ 20 obyvatel → 128/20 = 6,4 ≈ 7 parkovacích stání 
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Základní počet odstavných stání pro rodinné domy - O0   

32 rodinných domů (byt do 100 m2 celkové plochy) 

1 odstavné stání/ 1 rodinných domů  → 1 odstavné stání/ rodinný dům  

  → 32 * 1 = 32 odstavných stání 

Celkový požadovaný počet stání pro území na zástavbu rodinnými domy: 

N = O0 * ka + P0 * ka * kp 

N = 32 * 1+ 7 * 1 * 1 = 38 stání 

Navrženo 32 stání (1  stání/ 1 rodinný dům) 

Navržení 7 stání na venkovních parkovištích  

Celkem navrženo 39 stání pro osobní automobily    Požadavek splněn 

 

6.2.3 Výpočet potřebných parkovacích a odstavných stání - Varianta II.  

Navrženo:  

- 30 rodinných domů 

Výpočet indexu dostupnosti: 

- Index dostupnosti AD = Σ AF = 2 = 2 

(zastávka „ul.Na kopaninách“ – docházková vzdálenost do 500m) 

AD = 2 , a tedy AD <0-10>  →  stupeň úrovně dostupnosti 1 = velmi nízká kvalita 

dostupnosti [5] 

- měrná frekvence spojů AF = 60/AN = 60/30=2 

- součinitel nástupní doby AN = AZ + AC = 10 + 20 = 30 min 

- doba docházky na zastávku AZ se udává v minutách docházky: 

AZ = 550 * 1,4 m/s = 770 s 

AZ = 770/60 = 12,8333 ≈ 13 min  

- průměrná čekací doba na příjezd spoje AC = ½ AS · 60/AF = ½ 1,8 · 60/3 = 18 min 
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- součinitel spolehlivosti AS se udává hodnotou: autobusy = 1,8 

- součinitel frekvence spojů Af se udává v počtech vozidel/vlaků za hodinu všech 

linek projíždějících danou zastávkou: Af = 3 

Součinitel vlivu stupně automobilizace - ka 

- Stupeň automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel (1 : 2,5) → ka = 1,0 

Základní počet parkovacích stání pro rodinné domy - P0   

4 obyvatele/ 1 rodinný dům 

Celkem obyvatel na 30 rodinných domů: 30 * 4 = 120 obyvatel 

- 1 parkovací stání/ 20 obyvatel → 120/20 = 6 ≈ 6 parkovacích stání 

Základní počet odstavných stání pro rodinné domy - O0   

30 rodinných domů (byt do 100 m2 celkové plochy) 

1 odstavné stání/ 1 rodinných domů  → 1 odstavné stání/ rodinný dům  

 → 30 * 1 = 30 odstavných stání 

Celkový požadovaný počet stání pro území na zástavbu rodinnými domy: 

N = O0 * ka + P0 * ka * kp 

N = 30 * 1+ 6 * 1 * 1 = 36 stání 

Navrženo 30 stání (1  stání/ 1 rodinný dům) 

Navržení 6 stání na venkovních parkovištích  

Celkem navrženo 36 stání pro osobní automobily   Požadavek splněn 
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7. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INŽENÝRSKÝCH 

SÍTÍ 

7.1  VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Prostorové uspořádání navržených sítí technického vybavení se řídí zásadami, které udává 

norma ČSN 73 6005 [3]. Ta předepisuje posloupnost od regulační čáry a hloubkové 

uložení jednotlivých sítí technického vybavení. 

7.2  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

V dané lokalitě se nachází zařízení v majetku a provozování společnosti Středočeské 

vodárny a.s. (vodovody DN 150 PVC, DN 100 PVC), na který je možno se napojit. 

Napojení bude řešeno prodloužením vodovodu do zájmového území a jednotlivými 

vodovodními přípojkami. Navrhovaná zástavba nekoliduje se stávajícím vedením 

vodovodů, nejsou tak požadovány žádné přeložky stávajícího vedení sítí. Stávající i nově 

navržené vedení vodovodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb. 

[8]. 

 

7.2.1 Bilance potřeby pitné vody pro řešenou oblast – var. I. 

Předpokládaný počet osob v  rodinných domech: 

4 obyvatele/ 1 rodinný dům 

Celkem obyvatel na 32 rodinných domů:  32 * 4 = 128 obyvatel 

Průměrná denní potřeba vody  

Qp = ∑ (P * q) = 128 * 170 = 21 760  l/den = 21,76 m3/den 

Maximální denní potřeba vody 

Qmax  =  Qp * kd = 21 760 * 1,4 = 30 464 l/den = 30,4 m3/den 

Maximální hodinová potřeba vody 

Qh = (Qmax /24)* kh = (30 464/ 24)* 2,1 = 2 665,6 l/hod = 2,67 m3/hod  
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Orientační návrh profilu potrubí 

Q = S * v = ((π * d2)/ 4) * v 

Q =pv + (Qh/ 3600 )= 2,67/ 3600 = 0,0007416666 m3/s 

dn = (4*Qh)/(π*v))0,5 = ((4 * 0,00074167)/(π * 1))0,5 = 0,0307m = 30,7mm  

          návrh DN 50 

Orientační návrh požární vody 

dnp = (4*Qh)/(π*v))0,5 = ((4 * 0,002)/(π * 1))0,5 = 0,0504m = 50,4 mm  

          návrh DN 80 

 

Celkový orientační návrh profilu potrubí    návrh DN 80 

P počet připojených obyvatel (počet osob) 

q specifická potřeba pitné vody na jednoho obyvatele ( l/os/den)  

Pro každý byt a rodinný dům je instalován vodoměr → možnost snížit uvedenou 

potřebu vody až o 40% → q = 170 l/os/den  

kd koeficient denní nerovnoměrnosti 

kd = 1,4 (pro obce od 1000 do 5 000 obyvatel) 

kh koeficient hodinové nerovnoměrnosti  

kh 2,1 (z normy ČSN 75 6101[16], používá se hodnota 2,1 pro spotřebiště výslovně 

sídlištního charakteru a 1,8 pro ostatní případy) 

v  střední průtočná rychlost (m/s) 

v = 1,0 m/s  

dn průměr potrubí (m) 



24 

7.2.2 Bilance potřeby pitné vody pro řešenou oblast – var. II. 

Předpokládaný počet osob v  rodinných domech: 

4 obyvatele/ 1 rodinný dům 

Celkem obyvatel na 30 rodinných domů:   30 * 4 = 120 obyvatel 

Průměrná denní potřeba vody  

Qp = ∑ (P * q) = 120 * 170 = 20 400  l/den = 20,40 m3/den 

Maximální denní potřeba vody 

Qmax  =  Qp * kd = 20 400 * 1,4 = 28 560 l/den = 28,56 m3/den 

Maximální hodinová potřeba vody 

Qh = (Qmax /24)* kh = (28 560/ 24)* 2,1 = 2 499 l/hod = 2,50 m3/hod  

Orientační návrh profilu potrubí 

Q = S * v = ((π * d2)/ 4) * v 

Q = Qh/ 3600 = 2,50/ 3600 = 0,000694444m3/s 

dn = (4*Qh)/(π*v))0,5 = ((4 * 0,0006944)/(π * 1))0,5 = 0,0297m = 29,7 mm  

           návrh DN 50 

Orientační návrh požární vody 

dnp = (4*Qh)/(π*v))0,5 = ((4 * 0,002)/(π * 1))0,5 = 0,0504m = 50,4 mm  

           návrh DN 80 

 

Celkový orientační návrh profilu potrubí     návrh DN 80 

Řešení, postup výpočtu a použité značení je shodné s výpočtem pro variantu I. 
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7.2.3 Stanovení výpočtového průtoku vnitřního vodovodu RD 

Tab.2 Výpočtový průtok vnitřního vodovodu [27] 

Typ budovy – Obytné budovy 

Počet Výtoková armatura DN Jmenovitý 
výtok 

vody qi 
(l/s) 

Požadovaný 
přetlak 
vody pi 
(MPa) 

Součinitel 
současnosti 
odběru vody 

φi (-) 

1 Výtokový ventil 15 0,2 0,05 - 

1 Bidetová souprava 15 0,1 0,05 0,5 

2 Nádržkový splachovač 15 0,1 0,05 0,3 

1 Mísící baterie vanová 15 0,3 0,05 0,5 

3 Mísící baterie umyvadlová 15 0,2 0,05 0,8 

1 Mísící baterie dřezová 15 0,2 0,05 0,3 

1 Mísící baterie sprchová 15 0,2 0,05 1,0 

∑
=

=
m

1i
i

2
viv n.qQ

  

Qv = 0,6 l/s = 0,0004 m3/s 

Předběžný návrh světlosti potrubí 

v
Qvd
⋅

⋅
=

π
4  

d = ((4*0,0004)/(π*1))0,5 = 0,02256m = 22,6mm    návrh DN 25 

qi  jmenovitý výtok vody pro navržené výtokové armatury qi (l/s) 

ni počet výtokových armatur (ks) 

Qv výpočtový průtok vnitřního vodovodu 

π Ludolfovo číslo 

v  střední průtočná rychlost (m/s) 

v = 1,0 m/s  
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7.2.4 Stavební řešení nového vodovodního řadu a přípojek 

Výpočtem maximální hodinové potřeby vody byl orientačně navržen nový prodloužený 

páteřní vodovodní řád DN 80 PE, který bude zajišťovat dostatečné množství a nepřetržitou 

dodávku nezávadné pitné vody pro všechny odběratele v zájmovém území. Navržený 

vodovod taktéž bude pokrývat případnou potřebu požární vody dle ČSN 73 0873 Požární 

bezpečnost staveb [17]. Minimální potřeba požární vody je 2 l/s. V zájmovém území 

budou požární hydranty rozmístěny rovnoměrně, jejich vzdálenost od jednotlivých objektů 

nepřekročí 200m a vzájemná vzdálenost 400m. 

Vodovodní potrubí je vedeno jednostranně, přednostně ukládáno do nezpevněných 

částí a chodníků v přidruženém prostoru. Podsyp a obsyp potrubí přípojky je jemným 

pískem bez ostrohranných částí tl. 100mm. Ostatní zásyp je vytěženou zeminou. Nad 

pískový zásyp vodovodní přípojky se osadí signalizační ochranná folie bílé, eventuelně 

modré barvy s popisem VODA. Vodovodní přípojky budou vedeny kolmo na připojované 

objekty, s minimálním krytím 1,2m a sklonem 3 ‰ ve vzestupném směru k vnitřnímu 

vodovodu. Přípojka bude zavedena do domu do prostoru instalační šachty, ve které bude 

zakončena kompletní vodoměrnou sestavou.  

 

7.2.5 Vnitřní domovní vodovod 

Potrubí domovního vodovodu bude napojeno na hlavní uzávěr vodoměrové sestavy 

v instalační šachtě RD. Uzávěr bude plnit funkci hlavního uzávěru vody pro rodinný dům. 

Domovní vodovod sestává z potrubí studené vody a potrubí teplé vody. Stoupačka 

bude vedena v instalační šachtě rodinného domu. Z rozvodu studené vody bude provedena 

odbočka poblíž kotle, která bude sloužit pro doplňování vody do systému ústředního 

topení. Dále budou provedeny odbočky zakončené rohovými kulovými ventily, poblíž WC 

v přízemí a podkroví. Vývody budou sloužit pro možnost připojení ruční spršky (pouze pro 

studenou vodu).  

Mimo objekt je navržen vývod studené vody do zahrady v obvodové stěně kuchyně 

a jídelny v přízemí. Výtokové místo bude ukončeno kulovým zahradním kohoutem se 

šroubením pro připojení hadice. Kohout bude osazen na fasádě, nebo ve výklenku ve 

fasádě. Provoz bude pouze v letní sezóně. V zimě bude vývod odstaven a voda vypuštěna 

příslušnou armaturou, ke které musí být zachován přístup. 
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7.2.6 Zařizovací předměty 

Výtokové baterie jsou navrženy mísící, jednopákové, chromované, běžně vyráběné ve 

standardním provedení. 

V kuchyňské lince v přízemí bude zhotoven vývod studené vody pro možnost 

připojení myčky na nádobí a v koupelně v přízemí vývod pro připojení automatické 

pračky. Výtokové ventily pro spotřebiče (AP, M) jsou v provedení chromovaném se 

zpětnou klapkou. Zahradní výtokové kohouty jsou v provedení kadmiovaném se 

šroubením pro připojení hadice. Uzavírací kohouty do potrubí jsou v provedení mosazném 

závitové přímé, alt. s vypouštěcím ventilem. 

Pro připojení stojánkových mísících baterií, splachovačů WC a vývodů pro napojení 

ruční spršky bude potrubní rozvod ukončen kulovými rohovými kohouty s integrovaným 

sítkem v provedení chromovaném. Dopojení na tyto kohouty bude provedeno hadicemi při 

montáži baterií a splachovačů WC.  

7.3  ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ  

V zájmovém území se nachází veřejná jednotná kanalizace DN 500 vedená v ose vozovky 

ulice 5. května a DN 300 v ulici Padlých Hrdinů. Zařízení je v majetku společnosti 

Středočeské vodárny a.s., na kterou je možno se napojit. Kanalizační soustava je ukončena 

městskou čistírnou odpadních vod. Napojení bude provedeno prodloužením kanalizace do 

zájmového území a jednotlivými kanalizačními přípojkami. Navrhovaná zástavba 

nekoliduje se stávajícím vedením kanalizace, nejsou tak požadovány žádné přeložky 

stávajícího vedení sítí. Stávající i nově navržené vedení kanalizace je chráněno ochranným 

pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb. [8]. 

 

7.3.1 Stavební řešení odkanalizování území  

Ve variantě jedna bude nová kanalizační stoka „S“, na kterou budou napojeny ostatní stoky 

s navrženým profilem DN 250 PP odvádět splaškové odpadní vody z projektovaných 

rodinných domků do stávající kanalizace DN 500. Ve druhém návrhu je část území 

odkanalizováno do stávající kanalizace DN 500 a DN 300 z důvodů zachování gravitační 

kanalizace. Navržená kanalizace bude zajišťovat dostatečnou kapacitu pro odvádění a 

čištění splaškových odpadních vod od všech odběratelů v řešeném území. Trasa řádu je 
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vedena v ose navržených komunikací s minimální hloubkou krytí 1,80m. Kanalizační 

soustava je navržena gravitační. Sklon nivelety dna je navržen tak, aby nedocházelo 

k ucpání stoky a bylo dosaženo minimální průtočné rychlosti 0,7m/s. Potrubí bude uloženo 

do pískového lože tloušťky 0,15m a obsypané pískem v tloušťce 0,30m nad vrchol potrubí. 

Nad potrubím bude uložen signalizační vodič a výstražná fólie. Na stokové síti budou 

umístěny revizní šachty všude tam, kde se mění směr nebo sklon přímých úseků stok viz. 

výkres č.9 a výkres č. 10.Vzdálenost dvou revizních šachet v přímé trati neprůlezných stok 

není více jak 50m. 

Pro stanovení kapacity vsakovacích nádrží byl proveden orientační výpočet 

množství dešťových vod. Základní princip funkce vsakovacích nádrží je, co nejrychleji 

odvést srážkovou vodu pod zemský povrch a tam ji s časovým zpožděním nechat vsáknout 

zpět do okolní zeminy. Tento systém likvidace dešťových vod odlehčuje kanalizačním 

stokám, poněvadž umožňuje návrh menších průměrů stok. Šetří tak náklady a pomáhá 

udržet přirozený koloběh vody v přírodě. Lze použít například vsakovací nádrže Garantia, 

Wavin apod. Přesnější řešení není předmětem této diplomové práce. 

Na základě výpočtu množství splaškových odpadních vod byly orientačně navrženy 

profily přípojek - DN 150 PP pro rodinné domy. Pro každý navržený objekt bude 

provedena jedna kanalizační přípojka. Kanalizační přípojka bude vedena kolmo k ose 

stoky při minimálním spádu 20‰. Napojení přípojky na stoku se provede pomocí šikmé 

odbočky. V místě průchodu základy nebo zdmi bude potrubí uloženo v chráničce.  

 

7.3.2 Bilance množství splaškových odpadních vod pro řešenou oblast – var. I. 

Předpokládaný počet připojených obyvatel: 

Pro výpočet produkce splaškových vod jsem vycházela z předpokladu, že v každém RD 

budou bydlet 4 obyvatelé. tj. v cílovém stavu bude napojeno 128 osob. 

Počet připojených obyvatel ve 32 rodinných domech    128  
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Maximální hodinový průtok splaškových odpadních vod  Qs,max 

Qs,max  = (Qp/ 24) * kmax = (21,76/ 24) * 2,2 = 1,995 m3/hod = 1 995 l/hod 

Při výpočtu vycházíme z předpokladu, že odebrané množství pitné vody v daném území 

se rovná vyprodukovanému množství splaškových odpadních vod v témže území. 

Qp = 21,76  m3/den (viz. výpočet bilance potřeby pitné vody) 

Minimální hodinový průtok splaškových odpadních vod  Qs,min 

Qs,min =  (Qp/ 24) * kmin = (21,76/ 24) * 0,6  = 0,544 m3/hod = 544 l/hod 

Návrhový průtok splaškových odpadních vod 

Qn =  2 * Qs,max =  2* 1 995 =3 990 l/hod = 1,11 l/s 

Orientační návrh dimenze potrubí 

Návrh profilu → DN 250 PP 

Stanovení dimenze profilu splaškového potrubí se provádí odečtením dle 

nomogramu na základě výpočtu návrhového průtoku splaškových vod a navrženého spádu 

potrubí. Pro jednotnou gravitační splaškovou stokovou síť se návrhový průtok určí jako 

dvojnásobek maximálního hodinového průtoku splaškových odpadních vod Qs,max.  

Qp průměrný denní průtok splaškových odpadních vod (m3/den)  

Qs,max maximální hodinový průtok splaškových odpadních vod (l/hod) 

Qs,min minimální hodinový průtok splaškových odpadních vod (l/hod) 

Qn návrhový průtok splaškových odpadních vod (l/hod) 

kmax koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod 

z obytného pásma;  

 kmax = 2,2 (dle ČSN 75 6101 [16]- pro počet připojených obyvatel < 1 000) 

kmin koeficient minimální hodinové nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod 

z obytného pásma;  

 kmin = 0,6 (dle ČSN 75 6101 [16]- pro počet připojených obyvatel < 1 000) 
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7.3.3 Bilance množství splaškových odpadních vod pro řešenou oblast – var. II. 

Předpokládaný počet připojených obyvatel: 

Počet připojených obyvatel ve 30 rodinných domech … 120 

Maximální hodinový průtok splaškových odpadních vod  Qs,max 

Qs,max  = (Qp/ 24) * kmax = (20,40/ 24) * 2,2 = 1, 87 m3/hod = 1 870 l/hod 

Qp = 20,40  m3/den (viz. výpočet bilance potřeby pitné vody) 

Minimální hodinový průtok splaškových odpadních vod  Qs,min 

Qs,min =  (Qp/ 24) * kmin = (20,40/ 24) * 0,6 = 0,51 m3/hod = 510 l/hod 

Návrhový průtok splaškových odpadních vod 

Qn =  2 * Qs,max =  2* 1 870 = 3 740 l/hod = 1,04 l/s 

Orientační návrh dimenze potrubí 

Návrh profilu → DN 250 PP   

Zásady řešení, postup výpočtu a použité značení je shodné s výpočtem pro variantu I. 

 

7.3.4 Bilance množství dešťových odpadních vod pro řešenou oblast – var. I. 

Výčet odvodňovaných ploch (ha): 

Zastavěné plochy RD (střechy) Sstřechy  0,276ha 

Asfaltové a betonové vozovky, multifunkční hřiště Skomunikace   0,302 ha 

Plochy dětského hřiště (písek) Shřiště   0,054 ha 

Obyčejné dlažby, pískové spáry Sdlažby   0,032 ha 

Zelené pásy a nezpevněné plochy Snezpevněné plochy  0,059 ha 

Odvodňovací území celkem 



31 

Množství dešťových odpadních vod 

Qd,max = ∑ (Ψ * qs * Si) 

Qstřechy =  Ψsřechy * qs * Ssřechy  = 0,9 * 120 * 0,276 = 29,808  l/s 

Qkomunikace = Ψkomunikace * qs * Skomunikace = 0,8 * 120 * 0,302 = 28,992  l/s 

Qhřiště = Ψhřiště * qs * Shřiště  = 0,15 * 120 * 0,054 = 0,972  l/s 

Qdlažby = Ψdlažby * qs * Sdlažby  = 0,6 * 120 * 0,032= 2,304  l/s 

Qnezpevněné plochy = Ψnezp.plochy * qs * Snezp.plochy  = 0,1 * 120 * 0,059 = 0,708  l/s 

Qd,max =  Qstřechy + Qkomunikace + Qhřiště + Qdlažby +  Qnezpevněné plochy  

Qd,max = 62,784  l/s 

 

Qi  množství vod z jednotlivých ploch (l/s) 

 (Qstřechy; Qkomunikace; Qhřiště; Qdlažby; Qnezpevněné plochy)  

ψ součinitel odtoku srážek dle způsobu zastavění a druhu pozemku  

- zastavěné plochy (střechy) = 0,9;  

- asfaltové a betonové vozovky, dlažba se zálivkou spár = 0,8;  

- plochy hřiště 0,15;  

- obyčejné dlažby, pískové spáry = 0,6;  

- zelené pásy a nezpevněné plochy = 0,1; (dle ČSN 75 6101 [16]) 

S  velikost odvodňované plochy (ha) 

Qmax,d maximální množství odtékajících dešťových vod (l/s) 

DN dimenze potrubí (Diameter Nominal) (mm) 

qs intenzita směrodatného deště uvažované periodicity a doby trvání (l/(s.ha)) 
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7.3.5 Bilance množství dešťových odpadních vod pro řešenou oblast – var. II. 

Výčet odvodňovaných ploch (ha): 

Zastavěné plochy RD, BH (střechy) Sstřechy   0,259 ha 

Asfaltové a betonové vozovky, multifunkční hřiště Skomunikace  0,298 ha 

Plochy dětského hřiště (písek) Shřiště   0,054 ha 

Obyčejné dlažby, pískové spáry Sdlažby   0,029 ha 

Zelené pásy a nezpevněné plochy Snezpevněné plochy   0,025 ha 

Množství dešťových odpadních vod 

Qd,max = ∑ (Ψ * qs * Si) 

Qstřechy =  Ψsřechy * qs * Ssřechy  = 0,9 * 120 * 0,259 = 27,972  l/s 

Qkomunikace = Ψkomunikace * qs * Skomunikace = 0,8 * 120 * 0,298 = 28,608  l/s 

Qhřiště = Ψhřiště * qs * Shřiště  = 0,15 * 120 * 0,054 = 0,972  l/s 

Qdlažby = Ψdlažby * qs * Sdlažby  = 0,6 * 120 * 0,029 = 2,088  l/s 

Qnezpevněné plochy = Ψnezp.plochy * qs * Snezp.plochy  = 0,1 * 120 * 0,025 = 0,3  l/s 

Qd,max =  Qstřechy + Qkomunikace + Qhřiště + Qdlažby +  Qnezpevněné plochy  

Qd,max = 59,94 l/s   

 

Zásady řešení, postup výpočtu a použité značení je shodné s výpočtem pro variantu I. 
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7.3.6 Stanovení množství splaškových odpadních vod pro RD 

Tab.3 Výpočet množství splaškových odpadních vod [27] 

Výpočet množství splaškových odpadních vod 
(bytové domy, rodinné domy, penziony, úřady) 

Počet Zařizovací předmět Systém I.  

DU (l/s) 

4 Umyvadlo, bidet 0,5 

1 Sprcha - vanička se zátkou 0,8 

1 Koupací vana 0,8 

1 Kuchyňský dřez 0,8 

1 Automatická pračka do 12kg 1,5 

2 Záchodová mísa (6 l) 2,0 

1 Podlahová vpusť DN 50 0,8 

Návrhový průtok odpadních vod  

Qw = k * (∑ DU)0,5  

Qw = 0,5 * (4 * 0,5 + 1 * 0,8 + 1 * 0,8 + 1 * 0,8 + 1* 1,5 + 2 * 2,0 + 1 * 0,8)0,5  

Qw =  1,64 l/s 

Qw =  DUmax = 2,0 l/s  … bereme větší z obou hodnot →  Qtot =  2,0 l/s 

Orientační návrh dimenze přípojky  

Při maximálním dovoleném plnění potrubí 70% a sklonu splaškového potrubí 2%. 

Návrh profilu → DN 150 PP (což je minimální profil potrubí kanalizační přípojky). 

ki koeficient současnosti 

DU předpokládaný průtok odpadních vod jednotlivých zařizovacích předmětů 

Qw předpokládaný průtok odpadních vod stanovený na základě počtu  připojených 

zařizovacích předmětů (l/s) 
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Pokud je výpočtový odtok DU od jednoho zařizovacího předmětu větší, než průtok 

odpadních vod Qw, potom je ve výpočtu uvažováno právě toto maximální DU. 

Qtot návrhový průtok odpadních vod 

7.4  ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

V zájmové lokalitě se nachází zařízení provozované společností RWE Distribuční smlouvy 

s.r.o., a to plynovodní vedení STL 90 PE, na které je možno se napojit. Napojení bude 

řešeno prodloužením plynovodu do zájmového území a jednotlivými plynovodními 

přípojkami. Stávající i nově navržené vedení plynovodu je chráněno ochranným pásmem 

dle zákona č. 458/2000 Sb. [9]. Tento zákon též stanovuje bezpečnostní pásma, která jsou 

určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k 

ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. 

 

7.4.1 Bilance množství plynu pro řešenou oblast – var. I. 

Charakteristika a předpokládaný počet připojených objektů: 

Počet rodinných domů    32 

Tab.4 Hodnoty průměrné roční specifické spotřeby zemního plynu [20] 

Účel spotřeby  qi (m3/rok) 

Vaření (plynový sporák) 190 

Příprava teplé užitkové vody (průtokový ohřívač) 420 

Etážové topení (byt v rodinném domě) 2 800 

Roční spotřeba zemního plynu 

Qr = Qrb = ∑ qbi * Pi 

 

Qr  celková roční potřeba plynu (m3/rok) 

Qrb  roční potřeba plynu pro bytový fond (m3/rok) 
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qbi  průměrná specifická potřeba zemního plynu na účelovou jednotku za rok, pro 

bytový fond (m3/rok) 

Pi počet účelových jednotek příslušné kategorie 

a) Spotřeba plynu na vaření: 

Qr1 = q1 * Pi =  190 * 32 = 6 080 m3/rok 

b) Spotřeba plynu na topení: 

Qr2 = q2 * Pi = 2 800 * 32  = 89 600 m3/rok 

c) Potřeba plynu na přípravu TUV: 

Qr3 = q3 * Pi =  420 * 32 = 13 440 m3/rok 

d) Celková roční spotřeba plynu 

Qr = Qr1 + Qr2 + Qr3 = 6 080 + 89 600 + 13 440 = 109 120 m3/rok 

Hodinová spotřeba zemního plynu 

Qhmax = ∑qhi * Pi * ki 

 

qhi  příkon daného druhu spotřebiče 

Pi  počet spotřebičů daného druhu 

ki koeficient současnosti 

k1 = 1/ (ln (P+16))  pro přípravu pokrmů a přípravu TUV průtokovým způsobem 

k2 = 1/ P 0,15 pro lokální vytápění 

Tab.5  Hodnoty hodinové spotřeby zemního plynu dle účelu potřeby [20] 

Účel spotřeby  Qhi (m3/hod) 

Vaření (plynový sporák) 1,2 

Příprava teplé užitkové vody (velký průtokový ohřívač) 2,1 

Etážové topení 2,1 
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a) Spotřeba plynu na vaření: 

k1 = 1/ (ln(P+16)) = 1/ (ln(32+16)) = 0,258 

Qh1 = qh1 * Pi * k1 = 1,2 * 32 * 0,258 = 9,907 m3/hod 

b) Spotřeba plynu na topení: 

k2 = 1/ P 0,15 = 1/ 320,15 = 0,595 

Qh2 = qh2 * Pi * k2 = 2,1 * 32* 0,595 = 39,984 m3/hod 

c) Spotřeba plynu na přípravu TUV: 

k1 = 1/ (ln (P+16) ) = 1/ (ln (32+16) ) = 0,258 

Qh3 = qh3 * Pi * k1 = 2,1 * 32 * 0,258 = 10,338 m3/hod 

d) Celková hodinová spotřeba zemního plynu 

Qhmax = ∑ Qhi = Qh1 + Qh2 + Qh3 = 9,907 + 39,984 + 10,338 = 60,229 m3/hod 

Orientační návrh dimenze plynovodu  

V případě rozvodných středotlakých plynovodních sítí se dimenze potrubí určuje dle 

ČSN 38 6413 [21] na základě vztahu: 

82,4
22

82,1

kz PP
LQKD

−
⋅

⋅=  

 

D je vnitřní průměr potrubí (mm)  

K konstanta (pro zemní plyn platí: K = 13,8) 

Q výpočtový průtok úsekem (m3/hod) 

L délka příslušného úseku plynovodu (m) 

Pz absolutní tlak v počátečním uzlu úseku (kPa) 

Pk absolutní tlak v koncovém bodě úseku (kPa) 

 

Pro návrh úsekových a uzlových potřeb, jakož i výpočtových průtoků v plynovodní síti 

(v jednotlivých úsecích) představuje podrobné řešení, které není předmětem této 
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diplomové práce. Stanovení dimenze potrubí bylo stanoveno pouze orientačně na základě 

odborného odhadu z vypočtených hodnot potřeby zemního plynu pro danou oblast.  

Pro zásobení řešené oblasti zemním plynem byl orientačně navržen plynovodní řád 

D 63 STL a plynovodní přípojky DN 32 pro rodinné domy  

 

7.4.2 Bilance množství plynu pro řešenou oblast – var. II. 

Charakteristika a předpokládaný počet připojených objektů: 

Počet rodinných domů     … 30 

Roční spotřeba zemního plynu 

Qr = Qrb = ∑ qbi * Pi 

a) Spotřeba plynu na vaření: 

Qr1 = q1 * Pi = 190 * 30= 5 700 m3/rok 

b) Spotřeba plynu na topení: 

Qr2 = q2 * Pi = 2 800 * 30 = 84 000 m3/rok 

c) Spotřeba plynu na přípravu TUV: 

Qr3 = q3 * Pi = 420 * 30 = 12 600 m3/rok 

d) Celková roční spotřeba plynu 

Qr = Qr1 + Qr2 + Qr3 = 5 700 + 84 000 + 12 600 = 102 300 m3/rok 

Hodinová spotřeba zemního plynu 

Qhmax = ∑qhi * Pi * ki 

a) Spotřeba plynu na vaření: 

k1 = 1/ (ln(P+16)) = 1/ (ln(30+16)) = 0,261 

Qh1 = qh1 * Pi * k1 = 1,2 * 30 * 0,261= 9,396 m3/hod 

b) Spotřeba plynu na topení: 

k2 = 1/ P 0,15 = 1/ 300,15 = 0,600 
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Qh2 = qh2 * Pi * k2 = 2,1 * 30 * 0,600 = 37,8 m3/hod 

c) Spotřeba plynu na přípravu TUV: 

k1 = 1/ (ln (P+16) ) = 1/ (ln (30+16) ) = 0,261 

Qh3 = qh3 * Pi * k1 = 2,1 * 30 * 0,261 = 16,443 m3/hod 

d) Celková hodinová spotřeba zemního plynu 

Qhmax = ∑ Qhi = Qh1 + Qh2 + Qh3 = 9,396 + 37,8 + 16,443 = 63,639 m3/hod 

Zásady řešení, postup výpočtu a použité značení je shodné s výpočtem pro variantu I. 

 

7.4.3 Stavební řešení nového plynovodu a přípojek 

V daném území bylo orientačně navrženo středotlaké plynovodní vedení D 63, které bude 

napojeno na stávající středotlaký plynovod vedený podél komunikace 5.května. 

Plynovodní potrubí bude přednostně ukládáno do nezpevněných částí a chodníků 

v přidruženém prostoru komunikací. Uložení se provede na upravené dno rýhy (pískové 

lože tl. 100mm) a obsype se pískovou vrstvou do výšky 300mm nad horní hranu potrubí. 

Na obsyp potrubí se umístí výstražná fólie žluté barvy a výkop se zasype vytěženou 

zeminou.  

Navržené rodinné domy budou orientačně připojeny navrženým profilem přípojky 

DN 32. Pro každý objekt bude provedena jedna přípojka, která bude pomocí navrtáváku 

napojena na páteřní plynovod D 63 STL. Hlavní uzávěr plynu, regulační řada Francel B6( 

vstupní přetlak 300kPa, výstupní přetlak cca 2kPa) s uzávěrem (kk DN 25) a plynoměrem 

G4 (rozteč 100mm, DN 25) s uzávěrem (kk DN 25) budou umístěny ve skřínce HUP na 

hranici pozemku tak, aby byly přístupné z ulice.  

Ve skříňce za plynoměrem pokračuje domovní plynovod v ocelovém potrubí DN 

25 k přechodu ocel/plast DN25/DN32, za přechodem pokračuje NTL plynovod v PE 

potrubí DN32 ze skříňky do země (tato část plynovodu bude uložena v ochranné trubce) 

a vede v zemi k rodinnému domu. V minimální vzdálenosti 1m od obvodové zdi domu 

bude opět přechod ocel/plast DN25/DN32 a plynovod pokračuje v ocelovém potrubí 

v drážce v odvodové zdi domu až se přivede k plynovému kotli. 
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Podmínky pro připojení spotřebičů: 

Přívod vzduchu pro hoření kotle a odtah spalin od kotle bude zajištěn turbo systémem 

(uzavřenou spalovací komorou) pomocí svislého koaxiálního okouření 60/100, které bude 

zakončeno nad střechou střešní hlavicí. Při instalaci kotle a jeho odkouření bude dodržena 

minimální vzdálenost kotle od vodních zdrojů (el. krytí kotle IP44), předpisy výrobce 

kotle, protipožární a bezpečností předpisy při průchodu koaxiálního odkouření od kotle 

odvodovými konstrukcemi, maximální délku odkouření atd. Plynový kotel bude vybaven 

pojistkou proti zpětnému tahu spalin. 

7.5  ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Na ploše určené pro zástavbu rodinnými domy se nachází energetické zařízení v majetku 

ČEZ Distribuce a.s. - nadzemní vedení VN. Pro lokalitu bude zbudována nová trafostanice 

UK 1250/36. Navržená energetická zařízení jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona 

č. 458/2000 Sb. [9]. Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy, 

při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1m 

od neizolovaných živých částí. 

 

7.5.1 Bilance spotřeby elektrické energie pro řešenou oblast – var. I. 

Bilance výkonů: 

Pro účely zásobování lokality elektrickou energií jsou bilancovány zdroje na cílový stav 32 

rodinných domů. V souladu s tímto požadavkem při respektování zásad stanovených ČSN 

33 2130 [10] se stanovují tyto výchozí parametry pro dodavatele el. energie. 

Stupeň elektrizace bytů dle ČSN 33 2130 [10]:  

- stupeň „A“(byty, v nichž se elektřina používá k osvětlení a pro domácí elektrické 

spotřebiče připojované k rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvku) nebo pevně 

připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5kW/bj.) 
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Maximální instalovaný příkon pro bytovou jednotku:  

ohřev pokrmů 6,0 kW 

osvětlení  2,0 kW   

ostatní spotřebiče  5,0 kW  

celkem Pi 13,0 kW  

Proudová hodnota navrženého hlavního jističe před elektroměrem bude 3x20A. 

Stanovení potřeby (příkonu) elektrické energie: 

Pb = ∑ Pbi * βni 

Pb = ∑ Pbi * βni = 32 * 13 * 0,31 = 128,96 kW 

 

Σ Pbi     součet soudobých příkonů všech připojených bytů na dané vedení (kW) 

Pbi výpočtové zatížení (kW) 

βni soudobost pro n bytů 

 

7.5.2 Bilance spotřeby elektrické energie pro řešenou oblast – var. II. 

Bilance výkonů: 

Pro účely zásobování lokality elektrickou energií jsou bilancovány zdroje na cílový stav 30 

rodinných domů. 

Stanovení potřeby (příkonu) elektrické energie: 

Pb = ∑ Pbi * βni = 30 * 13 * 0,31 = 120,9 kW 

Zásady a postup výpočtu a použité značení je shodné s výpočtem pro variantu I. 

 

7.5.3 Napojení na elektrickou energii 

Pro lokalitu bude zbudována nová trafostanice o výkonu 630 kVA. Ta bude umístěna 

v okolí hřiště. Napojena bude z kabelového vedení VN 22 (křižovatky ulic Školská a 

Padlých hrdinů). Trafostanice bude kiosková, obslužná z venku se zastavěnou plochou do 
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6m2 s výškou nad terénem do 1,5m. Požární odolnost 90min. dána 10cm silnými 

betonovými stěnami. Z trafostanice bude provedeno nové kabelové vedení NN pro novou 

zástavbu. 

Hromosvod a uzemnění 

Objekt se opatří hromosvodnou ochranou v souladu s normou ČSN 34 1390. [15]. Pro 

rodinný dům byla stanovena třída LPS III se vzdálenostmi svodů 15m. Na střeše bude 

navržen neizolovaný LPS tvořený tyčovým jímačem. Jímací zařízení je propojeno třemi 

svody se základovým zemničem. Zemnič je utvořen jako základový z pásků nerez 

30x3,5mm zalitého do základu stavby. Spoje umístěné v zemi budou chráněny proti 

korozi. 

7.6  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

V lokalitě, která je doposud bez zástavby bude vybudována nová osvětlovací soustava, 

jako autonomní okruh v rozsahu nové obslužné komunikace. Součástí návrhu je rozmístění 

lamp veřejného osvětlení v navrhovaném území. Vzájemné rozestupy lamp jsou voleny 

20m – 30m. Při výpočtu spotřeby elektrické energie pro řešenou oblast byla zohledněna i 

potřeba pro občanskou vybavenost. 

7.7  EXISTENCE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

V zájmové lokalitě se nachází zařízení v majetku a provozování společnosti Telefónica O2 

Czech Republic a. s., a to elektronické komunikace, na které je možno se napojit. 

Navrhovaná zástavba nekoliduje se stávajícím vedením elektronických zařízení, nejsou tak 

požadovány žádné přeložky stávajícího vedení. Stávající i nově navržené vedení je 

chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 127/2005 Sb. [22]. Napojení jednotlivých 

objektů k síti elektronických komunikací (internet, televize, rozhlas, apod.) si vlastníci 

nemovitostí vyjednávají sami dle individuálního zájmu. 
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8. SOUHRNNÁ ZPRÁVA STUDIE RODINNÉHO DOMU 

8.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Návrh rodinného domu je uvažován pro 4-5 člennou rodinu 4-6+KK, bez podsklepení, 

zastřešený sedlovou střechou. Dlouhodobé parkování osobních vozidel se předpokládá na 

pozemcích podél rodinného domu. Vstup do objektu je navržen z boční strany od 

komunikace a dva vstupy ze zahrady. 

Název stavby: Rodinný dům 

Místo stavby: Smečno 

Předmětné parcely:  č. 1172/7, č. 1172/3, č. 1172/8, č. 1172/9, č.1172/2, 

Kraj: Středočeský 

Stupeň dokumentace: studie 

Investor: soukromý developer 

Projektant: Kateřina Kröglerová, Jerevantská 2588, 272 01 Kladno 

 studentka navazujícího magisterského studia Vysoké školy 

 báňské, Technické univerzity v Ostravě, fakulty stavební, 

 obor 3607T013 Městské stavitelství a inženýrství 

 

Zahájení výstavby: neurčeno 

Ukončení výstavby: neurčeno 

Předpokládané náklady: 2 236 920 Kč 

8.2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

8.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

a) Poloha v obci 

Navrhovaná zástavba je situována v jihozápadní části obce. Její plocha je vymezena ze 

severu hranicemi zastavěných parcel, z východu komunikací III třídy ulicí Padlých Hrdinů, 

z jižní strany hranicí danou územím plánem a ze strany západní panelovou vozovkou. 
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Staveniště se mírně svažuje severním směrem.  Na parcelách se nenachází žádné objekty a 

zařízení. V bezprostřední blízkosti staveniště procházejí trasy inženýrských sítí, na které 

bude zástavba rodinnými domy napojena. 

b) Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Dle územního plánu města Smečno, je řešené území označeno jako orná půda a je určeno 

pro zástavbu rodinnými a bytovými domy. Koeficient zastavění pozemků rodinnými domy 

nepřesáhne 30%, min. 50% plochy pozemku bude zeleň, jak požaduje územní plán. 

Maximální počet podlaží 2.NP a obytné podkroví.  

c) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Z výše uvedeného vyplývá, že změny v území splňují požadavky dané územním plánem 

města Smečno. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům, splňující regulativy daného území. 

d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Ze strany dotčených orgánů nebyly vzneseny žádné požadavky. 

e) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Řešené území bude napojeno na místní komunikace v ulici 5.května a také na ul. Padlých 

Hrdinů. Docházková vzdálenost k autobusovým zastávkám nebude časově delší než 

čtvrthodiny.  

V lokalitě se nachází tyto inženýrské sítě: 

- Vodovodní řád pitné a požární vody DN 150 PVC a DN 100 PVC, který je ve 

správě Středočeské vodárny a.s. 

- Jednotná kanalizace DN 500 ve správě Středočeské vodárny a.s. 

- Rozvod zemního plynu, který je napojen na středotlaký plynovodní řád DN 90 PE 

ve správě RWE Distribuční smlouvy s.r.o. 

- Venkovní osvětlení, které je majetku města Smečna. 

- Kabelové rozvody NN a VN, které jsou ve zprávě firmy ČEZ Distribuce a.s. 

f) Charakteristika území 

Pozemky pro rodinné bydlení se nachází na jihozápadním okraji Smečna v nezastavěné 

části obce. Pozemky až doposud byly využívány jako pole, která se svažují od jihu 
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k severu. Řešené území si vyžádá terénní úpravy, které budou zpracovány v rámci 

podrobnější projektové dokumentace. 

Půdní poměry nepředstavují problém pro založení navrhované stavby. V řešeném území se 

nevyskytuje zvýšená hladina podzemní vody, která by mohla zakládání ztížit. Taktéž se 

nejedná o záplavové území ani o poddolované území. 

g) Poloha vůči záplavovému území 

Pozemky se nenacházejí v blízkosti vodních nádrží ani potoků a řek, a z tohoto důvodu se 

stavba podle povodňového plánu nenachází v záplavovém území. 

h) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Předmětné pozemky jsou vedeny v katastrálním území Smečno, a to pod čísly č. 1172/7, č. 

1172/3, č. 1172/8, č. 1172/9, č. 1172/2. Jedná se o druh pozemků - orná půda se způsobem 

ochrany ZPF (zemědělský půdní fond). Podrobnosti viz. kapitola 5.2 - Tab. 1 Druhy a 

parcelní čísla dotčených pozemků.  

i) Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Daná lokalita bude dopravně zpřístupněna ze dvou míst, a to z  východní strany na stávající 

slepnou obslužnou komunikaci v ulici Padlých Hrdinů a ze západní strany po panelové 

cestě. Tyto stávající a nově vybudované komunikace (navržené v územní studii) budou 

sloužit k dopravní obslužnosti plánované stavby.  

j) Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Zajištění zásobování pitnou a užitkovou vodou a energií po dobu výstavby bude řešeno 

napojením na stávající inženýrské sítě, po dohodě stavebníka s jejich jednotlivými 

provozovateli. 

 

8.2.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Účel užívání stavby 

Uvažovaná zástavba bude mít charakter pouze pro bydlení. V lokalitě vzniknou samostatně 

stojící rodinné domy. V rodinných domech jsou jednotlivé místnosti a jejich vazby 

uspořádány tak, aby zajistili bezkolizní provoz. 
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b) Charakter stavby (trvalá nebo dočasná stavba) 

Jedná se o trvalou stavbu. 

c) Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

d) Etapizace stavby 

Jedná se o jednoduchou stavbu, u které není potřeba dělit výstavbu do jednotlivých 

realizačních etap. Stavba bude provedena v jedné etapě výstavby.  

 

8.2.3 Orientační údaje stavby 

a) Základní údaje o kapacitě stavby  

Rodinný dům je jednoduchého obdélníkového půdorysu s klasickou sedlovou střechou. 

Navrhovaný objekt zahrnuje potřebné prostory k bydlení doplněné vhodně o prostory s 

příslušenstvím. V 1.NP budou prostory plnit funkci denní zóny a 2.NP budou plnit 

převážně funkci noční zóny. 

 Celková zastavěná plocha:      68,24 m2 

- b) Předpokládané období zahájení výstavby - neurčeno 

- c) Předpokládaná lhůta výstavby -   18 měsíců  

12 měsíců (výstavba rodinných domů)  

6 měsíců (technická infrastruktura) 

8.3  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

8.3.1 Popis stavby 

a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Daná lokalita je územním plánem určená k zástavbě individuálních rodinných domů. Ze 

severní strany je pozemek ohraničen stavebními parcelami dalších soukromých majitelů. 

Z jižní strany bude zachován pohled do volné krajiny. Na pozemcích se nenachází žádné 

objekty, stromy a zařízení. V bezprostřední blízkosti staveniště prochází trasy 

inženýrských sítí, na které bude lokalita s rodinnými domy napojena. V docházkové 
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vzdálenosti jsou dvě zastávky MHD. V dané lokalitě převládá funkce bydlení nad 

ostatními. 

b) zhodnocení staveniště 

Území zaujímá přibližně výměru 1,974 ha, v podobě orné půdy. Morfologicky není povrch 

terénu zájmového území nijak výrazně členitý, je jen lehce zvlněný s mírným generelním 

sklonem k severu. Řešené území si vyžádá terénní úpravy, které budou zpracovány v rámci 

podrobnější projektové dokumentace. Z geologického hlediska je zájmové území tvořeno 

skalním podkladem. Hladina podzemní vody bude pod úrovní základové spáry.  

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Architektonický návrh rodinných domů vychází z potřeby jeho osazení do terénu 

staveniště, s přihlédnutím k napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Vnější výraz 

zástavby je současně dán snahou o její nenásilné začlenění do stávající okolní zástavby 

tvořenou rodinnými domy. 

Rodinný dům je proto navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený. Přístup a vjezd 

k rodinnému domu je navržen od pozemní komunikace po zámkové dlažbě. Výškové 

osazení jednotlivých objektů bude zpracováno v rámci dalšího stupně projektové 

dokumentace.  

Finální povrch fasády rodinného domu je kombinovaný a je tvořen z dřevěného 

obkladu a probarvené omítky. Nad terénem je navržen sokl z obkladových pásků 

KLINKER. . Střecha rodinného domu je sedlového tvaru s dřevěným krovem vaznicové 

soustavy. Střešní krytina je volena ze šindele.  

d) zásady dispozičního řešení 

Dispozičně objekt zahrnuje tři vstupy. Hlavní vstup navazuje na vybudovaný chodník, 

vedlejší vstupy vedou na terasu domu.  

První nadzemní podlaží objektu představuje denní funkční zónu. Podlaží je 

rozděleno na zádveří, koupelnu, obývací pokoj, spojovací chodbu, jídelnu s kuchyňským 

koutem, schodiště. Součástí podlaží je též krytý (zastřešený) venkovní vstup a krytá 

(zastřešená) terasa přístupná z jídelny. 

Druhé nadzemní podlaží, řešené jako obytné podkroví, představuje převážně noční 

funkční zónu. Toto podlaží zahrnuje zejména prostory soukromých pokojů, ložnice, 

doplněno koupelnou a spojovací halou. Dva protilehlé pokoje mají krytou (zastřešenou) 
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terasu. Výměry místností, funkční vazby mezi místnostmi a možná zařízenost domu 

nábytkem jsou znatelné z půdorysů rodinného domu. 

e) stavebně technické zásady řešení 

Základové konstrukce 

Založení rodinného domu bude navrženo plošně na základových pásech. Pro stavbu nebyl 

proveden inženýrsko – geologický průzkum, který bude zpracován v rámci podrobnější 

projektové dokumentace. Obvodové zdivo a vnitřní nosné stěny budou založeny na 

betonových základových pásech ze slabě vyztuženého betonu, provedeného na podkladním 

betonu. Spodní část pásů bude navržena z prostého betonu C 12/15, bude zabetonována na 

začištěnou základovou spáru. Vrchní část pasů je ze železobetonu tř. C 16/20, výztuž 

z oceli 10 505, krytí výztuže 35mm. Do základové patky pod železobetonový sloup se 

osadí kotevní výztuž. Přes pásy se přibetonuje podkladová betonová mazanina vyztužená 

ocelovou svařovanou KARI sítí.  

Svislé konstrukce 

Vnější obvodové zdivo bude provedeno z cihelných tvarovek Porotherm 30 P+D na maltu 

vápenocementovou. Vnitřní příčky budou z trávnic Porotherm 17,5 a 11,5. Stěny jsou 

založený na základových pásech, v horní části jsou všechny ztuženy železobetonovým 

věncem. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad přízemím bude navržena jako monolitická železobetonová deska o 

tloušťce 140mm. Deska bude uložena na nosných stěnách, její součástí budou věnce na 

stěnách a nad menšími otvory výšky 250mm a průvlaky nad většími otvory výšky 360mm 

(1.NP), resp. 340mm (2.NP). V místě otvorů v obvodovém zdivu, kde není železobetonový 

věnec, budou použity systémové překlady Porotherm 23,8. Ty budou použity též nad 

dveřními otvory ve vnitřních stěnách. 

Vertikální komunikace v objektu 

Vertikální spojení v objektu zajišťuje navržené vnitřní dvouramenné pravotočivé schodiště. 

Schodiště je monolitické železobetonové. Mezipodestová deska je v tl. 220 mm, na vnější 

straně vetknutá do nosných zdí. Šířka ramene je 900 mm, taktéž šířka mezipodesty je 900 

mm. Schodiště je opatřeno zábradlím na vnitřní straně schodišťových ramen, a madly na 
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straně vnější, a to ve výšce 900 mm. Schodišťové zábradlí je kovové, kotveno do 

schodišťových ramen z boku. Madla na vnější straně jsou kotvena do zdí s odstupem 

madla od zdi 50 mm. Povrchovou úpravu schodišťových stupňů tvoří protiskluzová dlažba 

tl. 8 mm, kladená do tmele.  

Konstrukce střechy 

Rodinný dům je zastřešen symetrickou sedlovou střechou se spádem 22º. Krytina je 

navržena ze šindele. Dřevěný krov sedlové střechy bude vaznicové soustavy se dvěmi 

postranními vaznicemi, uloženými na nosných stěnách 2.NP, resp. dřevěných sloupcích. 

Sloupky jsou osazeny na železobetonovou konstrukci stropu. Pozednice na obvodových 

stěnách bude průběžně kotvena do věnce, nad dřevěnými terasami plní funkci okrajové 

vaznice. Ve štítech je pozednice vykonzolována pro uložení krajních vazeb krovu. Krovy o 

průřezu 80 x 160mm jsou uloženy na pozednici o průřezu 160 x 220mm, která přecházejí 

ve vaznice o průřezu 160 x 180mm. Kleštiny jsou o velikosti 50 x 160mm. Veškeré 

dřevěné prvky budou opatřeny fungicidním a insekticidním přípravkem Bochemit QB.  

Podlahy 

Podlahy v RD budou řešeny podle účelu místnosti jako keramické, plovoucí dřevěné 

lamelové, PVC, příp. cementový potěr. V místech styku rozdílných podlah, řešených 

převážně pod dveřními křídly, bude do spáry vložena dilatační lišta. Nájezd k rodinnému 

domu a parkovací stání za plotovou bránou bude ze zámkové dlažby. Venkovní 

odpočinkové terasy budou dřevěné. 

Okenní otvory 

Okna umožňují dostatečné osvětlení a větrání vnitřních prostorů, jsou navržena plastová 

pětikomorová – profil VEKA, zasklení izolačním dvojsklem U = 1,1 W/m2 K, otevíraná, 

sklopná, kombinovaná s mikroventilací. Venkovní parapetní plechy jsou z titanzinku, 

vnitřní parapety budou z laminované desky, dřevěné nebo plastové. 

Dveřní otvory 

Prosklené stěny a balkónové dveře jsou osazeny do plastových pětikomorových profilů, 

zasklené izolačním dvojsklem. Vstupní dveře jsou součástí prosklené stěny, osazené do 

pětikomorových plastových profilů, zasklené neprůhledným sklem. Vnitřní dveře budou 

osazeny do obloukových zárubní, dveře do koupelen budou plné, dveře do obytných 
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místností budou částečně prosklené (2/3 prosklení s členěním). Dveře budou z řady 

Masonite. 

Izolace tepelné 

Tepelná izolace obvodového zdiva z cihel Porotherm 30 P+D je zesílena vrstvou 

stabilizovaného polystyrénu v tl. 100mm. Tepelná izolace stropu v podkroví je navržena 

z minerálních rohoží v tl. 150mm. Tepelná izolace bude uložena na OSB deskách, 

uchycená na spodní ploše krokví a kleštin. Na spodní ploše desek OSB bude přilepena 

souvislá vrstva parozábrany.  

Další doplňující informace týkající se přidružené stavební výroby budou upřesněny 

v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

8.3.2 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

Objekt bude z hlediska požární bezpečnosti řešen v souladu s planými technickými 

předpisy. Rodinný dům bude řešen jako samostatný požární úsek. Konstrukční systém 

bude nehořlavý z cihelných tvárnic Porotherm. V případě požáru se k příjezdu objektu 

využije navržená pozemní komunikace. Potřeba požární vody bude zajištěna na nově 

vybudovaných komunikacích osazené požárními hydranty v max. vzdálenosti 200m od 

řešených objektů. Posouzení objektu z hlediska požární bezpečnosti je nutno předložit 

odborníkovi, toto posouzení není předmětem řešení diplomové práce. 

 

8.3.3 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na ŽP 

Navrhovaná stavba není po dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací nad rámec 

běžných pro rodinný dům. S odpady, vznikajícími při realizaci stavby a při jejím provozu, 

bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. [14] a příslušnými 

prováděcími vyhláškami. Odpady budou druhotně využity, recyklovány nebo uloženy na 

schválené skládce. 

b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

Navrženou stavbou nebude dotčena příroda ani vodní zdroje a léčebné prameny. 
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c) návrh ochranných pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby 

Na řešeném pozemku budou dodržena ochranná pásma inženýrských sítí, dle požadavků 

platné legislativy a na základě vyjádření jednotlivých správců sítí. Samotná stavba 

rodinného domu nevyžaduje žádná ochranná pásma. 

 

8.3.4 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) povodně 

Pozemek se nenachází v záplavové oblasti, stavba není ohrožena povodněmi. 

b) sesuvy půdy 

Na řešeném území nehrozí sesuvy půdy, nejsou přijata žádná zvláštní opatření. 

c) poddolování 

Pozemek určený k výstavbě se nachází mimo poddolovanou oblast. 

d) seizmicita 

V řešené oblasti nehrozí zvýšená seizmická činnost, nejsou přijata žádná zvláštní opatření. 

e) radon 

Na daném pozemku není zvýšené riziko radonu, nejsou přijata žádná zvláštní opatření. 

f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném vnitřním prostoru stavby 

Ke zvýšení hlukové zátěže dojde pouze během výstavby. Toto zvýšení je dočasného 

charakteru. Po dokončení stavby se hladina hluku v okolí vrátí do normálu. V průběhu 

užívání objektu již nebude vznikat nadměrný hluk. V řešené oblasti není žádný zdroj 

nadměrného hluku, který by měl negativní vliv na užívání stavby.  
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9. ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ 

Při řešení jednotlivých návrhů byly zohledněny požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. [13], 

která nabyla účinnosti dne 18. listopadu 2009 a současně ruší vyhlášku č. 369/2001 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. V problematice, kterou se diplomová práce zabývá, se tato 

vyhláška dotýká zejména řešení pozemních komunikací a veřejného prostranství. 

9.1  ZÁSADY BEZBARIÉROVÝCH ÚPRAV VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

Na všech vnějších odstavných plochách pro osobní motorová vozidla jsou vyhrazena stání 

pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Na každé dílčí parkovací ploše je 

navrženo jedno takto vyhrazené stání. Navržený počet vyhrazených stání je postačující, 

poněvadž počet odstavných stání na žádné dílčí parkovací ploše nepřesáhne 20 stání. Tato 

stání jsou označena symbolem zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku. Šířka kolmého 

vyhrazeného stání je 3,5m, délka podélného vyhrazeného stání je 7,0m. 

Chodníky jsou navrženy v šířce 1,5m nebo 2,0m. Podélný sklon dle terénních 

úprav, nejvýše však 1:12 (8,33 %), příčný sklon maximálně 1:50 (2%). Navržené chodníky 

jsou ze zámkové dlažby. Tam, kde to vyhláška vyžaduje, jsou pomocí dlažebních kostek 

s nezaměnitelnou strukturou a charakterem povrchu odlišujícího se od okolí vyznačeny 

signální pásy, varovné pásy a vodící linie. Signální pásy určují přístup k přechodu 

pro chodce a okraj obytné zóny. Varovné pásy definují rozhraní mezi chodníkem 

a vozovkou v místech sníženého obrubníku a změnu dopravního režimu na okraji obytné 

zóny. 

Technické vybavení komunikací a sloupy veřejného osvětlení jsou přednostně 

umisťovány mimo chodníky, nelze-li toto dodržet, musí zůstat zachován minimálně 

průchozí prostor 900m. 

Jednotlivé přechody pro chodce a místa pro přecházení budou v území řešeny tak, 

jak stanovuje vyhláška č. 398/2009 Sb. [13].  
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10. ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ 

Orientační propočet nákladů bude proveden na základě cenových technicko-hospodářských 

ukazatelů (průměrné hodnoty cenových údajů ve stavebnictví na měrnou jednotku 

odpovídající danému druhu staveb). Rozpočtové ukazatele vyjadřují cenu základních 

rozpočtových nákladů a uvádí ceny bez DPH. Ke stanové ceně je tedy nutno připočíst 

vedlejší rozpočtové náklady, náklady z umístění stavby a rezervu dle konkrétních 

podmínek.  

Ocenění staveb dle účelových měrných jednotek slouží k prvotnímu propočtu ceny 

stavebních prací. Cena má informativní charakter, od skutečné ceny se může lišit 

až o 25%. Obvykle se tento způsob stanovení ceny používá pro propočty studií 

a ekonomických prognóz, což je pro potřeby této diplomové práce postačující.  

Účelové měrné jednotky: 

Pozemní stavitelství  m3 obestavěného prostoru 

Liniové stavby m délky trasy 

Inženýrské sítě bm trubního vedení 

10.1 ORIENTAČNÍ HODNOTA POZEMKŮ 

Obvyklá cena stavebních pozemků v této lokalitě:  1 500 Kč/ m2 

Celková plocha pozemků ve vlastnictví města:  10 974 m2 

V současné době nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy v území v souvislosti 

s možnou realizací navržené výstavby rodinných domů. V návrhu se počítá s ucelenou 

plochou, na které by výstavbu realizoval jeden investor. Investor musí počítat navýšení 

dále určených orientačních stavebních nákladů o výkupní cenu těchto pozemků. 
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10.2 ORIENTAČNÍ PROPOČET STAVEBNÍCH NÁKLADŮ–

VARIANTA I. 

10.2.1 Propočet nákladů na budovy pro bydlení – Rodinný dům  

Konstrukční materiálová charakteristika  

1 – svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 

Výpočet obestavěného prostoru 

Dle ČSN 73 4055 [26] se stanovil obestavěný prostor pozemních stavebních objektů: 

Q = Qz + Qs + Qv + Qss +Qt 

Qz = (9,7+7,46+8,07+4,77+11,71+3,64+2,75)*0,55*0,8 

Qz = 21,16 m3 

Qs = 0 m3 

Qss = (7,15*3,85 + 8,90*2,40 + 3,20*2,30)*2,97 = 167,06m3 

Qv = (7,15*3,85 + 8,90*2,40 + 3,20*2,30)*2,84 = 159,74 m3 

Qt = 0,5*4,4*11,3= 24,86 m3 

Q = 21,16 + 0 + 167,06 + 159,74 + 24,86 = 372,82 m3 

 

Q  celkový obestavěný prostor budovy (m3) 

Qz obestavěný prostor základů (m3) 

Qs obestavěný prostor spodní stavby (m3) 

Qss obestavěný prostor spodní části objektu (m3) 

Qv obestavěný prostor vrchní části objektu (m3) 

Qt obestavěný prostor zastřešení (m3) 
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Tab.6 Výpočet nákladů na rodinný dům  

Položka Měrná 
jednotka 

Cena za měrnou 
jednotku (Kč) 

Množství Celková cena 
bez DPH (Kč) 

Domky izolované  m3 6 000 372,82 2 236 920 

Celkem navrženo 32 rodinných domů → 32 * 2 236 920 = 71 581 440 Kč (bez DPH) 

 

10.2.2 Propočet nákladů na technickou infrastrukturu 

Vodovodní potrubí v nezastavěné ploše neboli v poli 

Navržen je vodovod z plastu DN 80. V ceně je započteno sejmutí ornice – 30cm 

s vodorovným přemístěním do 50m, dodávka a montáž potrubí s podílem tvarovek a 

armatur včetně spojů a těsnění, obsyp potrubí pískem 300mm nad potrubí, pískové lože 

pod potrubí v tl. 100mm, zpětný zásyp zeminou, zpětné rozprostření ornice. [24] 

Vodovodní přípojky 

Navrženy jsou vodovodní přípojky z plastu DN 25. V ceně je započtena hloubka výkopu 

cca 150cm + 10cm na nerovnosti terénu, zřízení a odstranění pažení příložného hl. do 2m, 

zpětný zásyp zeminou, lože pod potrubí z písku v tl.10cm, obsyp potrubí pískem 30cm, 

odvoz přebytku výkopu do vzdálenosti 10km, uložení na skládku a poplatek za uložení na 

skládku, potrubí včetně armatur a tvarovek, tlakové zkoušky a dezinfekce potrubí a 

navrtávací pás. [24] 

Splaškové odpadní potrubí – uloženo v nezastavěné ploše  

Navržena je splašková kanalizace z plastu DN 250. Součástí ceny je  pažení stěn výkopu 

pomocí pažících boxů a odvoz přebytku zeminy do 10km na skládku a poplatek za 

skládku. Dále náklady obsahují podíl kanalizačních šachet (na 50m potrubí 1ks šachty). 

Odvádění dešťových vod – vsakovací nádrže 

Odvádění dešťových vod z dané lokality bude provedeno pomocí vsakovacích nádrží 

(podrobnosti viz. kap. 7.3.1 – Stavební řešení odkanalizování území a řešení přípojek). 

Přesné stanovení počtu nádrží je nad rámec zadání této diplomové práce. Stanovení 

potřebného počtu vsakovacích nádrží včetně jejich ocenění provádějí jednotliví výrobci.. 

Investor musí počítat s úměrným nárůstem vypočtené orientační ceny o tuto položku, která 

není v orientačním propočtu zahrnuta.  
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Kanalizační přípojky 

Navrženy jsou kanalizační přípojky z plastu DN 150 PP. V ceně jsou započteny zemní 

práce a materiál potrubí přípojky včetně tvarových kusů, napojení na stoku a následná 

úprava povrchu. [24] 

Plynovodní potrubí STL – uloženo v nezastavěném území 

Navrženo je středotlaké plynovodní potrubí z plastu DN 90. V ceně jsou započteny 

náklady na zemní práce, podsyp a obsyp potrubí štěrkopískem, šířka rýh 50-80cm, hlavní 

tlaková zkouška a signalizační vodič. [24] 

Plynovodní přípojky 

Navrženy jsou plynovodní přípojky z plastu DN 32 a jsou napojeny na řád DN 90 STL. 

V ceně je započteno hloubení rýh, podsyp a obsyp štěrkopískem, zásyp, dodávka a montáž 

potrubí a tvarovek, navrtáváky, výstražné fólie. [24] 

Zásobování elektrickou energií – kabelové vedení v nezastavěném území 

Navrženo je kabelové vedení NN. Uvedené ceny jsou včetně zemních prací. Stejné 

hodnoty rozpočtových ukazatelů platí i pro přípojky elektrické energie. Navržena je i nová 

kiosková trafostanice o výkonu 630 kVA. [24] 

Veřejné osvětlení 

Navrženo je veřejné osvětlení na stožárech po 30m s kabelovým vedením. Uvedené ceny 

jsou včetně zemních prací, základu stožáru a uzemnění. [24] 
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Tab.7  Výpočet nákladů na technickou infrastrukturu  

Vodovod bm 3 650 595 2 171 750 

Vodovodní přípojka bm 4 600 315 1 449 000 

Kanalizace splašková bm 8 700 587 5 106 900 

Kanalizační přípojka bm 2 845 275 782 375 

Plynovod bm 1 291 630 813 330 

Plyn. přípojka DN 32 bm 1 575 224 352 800 

Trafostanice 630 KW bm 1 000 000 1 1 000 000 

Elektrické vedení bm 1 911 653 1 247 883 

Přípojky el. energie bm 1000 662 662 000 

Veřejné osvětlení bm 36 000 21 756 000 

Celková cena za technickou infrastrukturu → 14 342 038 Kč (bez DPH) 

10.2.3 Propočet nákladů na pozemní komunikace a zpevněné plochy 

Navrženy jsou komunikace s funkční podskupinou D1. Navržené komunikace jsou řešeny 

jako obytná zóna, povrch komunikací je asfaltový. Parkovací plochy jsou navrženy 

v návaznosti na řešené komunikace a tedy se shodným povrchem. Navržené chodníky 

pro pěší jsou ze zámkové dlažby. 

Tab.8  Výpočet nákladů na pozemní komunikace a zpevněné plochy 

Položka Měrná 
jednotka 

Cena za měrnou 
jednotku (Kč) 

Množství Celková cena 
bez DPH (Kč) 

Silniční komunikace m2 1 094 4 085 4 468 990 

Parkovací plochy m2 1 094 249 272 406 

Chodníky m2 782 402 314 364 

Celková cena za zpevněné plochy → 5 055 760 Kč (bez DPH) 
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10.2.4 Propočet nákladů na terénní úpravy a výsadbu zeleně 

V řešené lokalitě není v současné době žádná vzrostlá zeleň, kterou by bylo potřeba 

odstranit. První etapou zakládání veřejných ploch jsou přípravné práce, které v ceně 

zahrnují terénní modelaci (přesuny hmot) a přípravu půdy pro výsadbu. Úpravy ostatních 

ploch jsou zahrnuty v jednotlivých položkách prováděných činností (inženýrské sítě, 

komunikace, apod.). Plochy, u nichž není stanoveno jinak, zůstanou v současném stavu, 

a tedy zatravněny. 

Tab.9  Výpočet nákladů na terénní úpravy a výsadbu zeleně 

Položka Měrná 
jednotka 

Cena za měrnou 
jednotku (Kč) 

Množství Celková cena 
bez DPH (Kč) 

Terénní modelace m2 160 2 554 408 640 

Založení trávníku m2 52 2 554 132 808 

Výsadba stromů ks 1 225 25 30 625 

Výsadba keřů ks 150 50 7 500 

Celková cena za terénní úpravy a novou výsadbu zeleně → 579 573 Kč (bez DPH) 

 

10.2.5 Propočet nákladů na mobiliář 

V navrženém mobiliáři jsou zahrnuty lavičky, odpadkové koše a schránky na popelnice. 

Ceny výrobců se liší u různých dodavatelů, proto je třeba částku brát jako hrubý odhad. 

Po výběru dodavatele mobiliáře je třeba tuto částku upřesnit podle jeho ceníku. 

Tab.10  Výpočet nákladů na mobiliář 

Položka Měrná 
jednotka 

Cena za měrnou 
jednotku (Kč) 

Množství Celková cena 
bez DPH (Kč) 

Odpadkové koše ks 3 000 11 33 000 

lavičky ks 6 000 9 54 000 

Schránky na popelnice ks 8 000 4 32 000 

Celková cena za mobiliář → 119 000 Kč (bez DPH) 
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10.2.6 Propočet nákladů na vybudování volnočasového prostranství 

V rámci vyhrazené části území pro veřejné prostranství je navrženo dětské hřiště s herními 

prvky Karim a multifunkční sportovní hřiště. Propočty hřišť vyhotovují výrobci 

individuálně na zakázku, proto stanovení těchto cen není součástí  tohoto propočtu 

a investor musí počítat s navýšením nákladů o tuto položku. 

 

10.2.7 Rekapitulace celkových stavebních nákladů 

Rodinné domy 71 581 440 Kč (bez DPH) 

Technická infrastruktura 14 342 038 Kč (bez DPH) 

Pozemní komunikace a zpevněné plochy 5 055 760 Kč  (bez DPH) 

Terénní úpravy a výsadba zeleně 579 573 Kč  (bez DPH) 

Propočet nákladů na mobiliář 119 000 Kč  (bez DPH) 

Celkem ≈ 91 677 811 Kč  (bez DPH) 

 

Náklady představují finanční náročnost na výstavbu v celém řešeném území. 

Společně k těmto nákladům musí investor navíc uvažovat výkupní hodnotu pozemků 

v řešené oblasti a náklady na vybudování a zřízení dětských hřišť, multifunkčního hřiště a 

zajištění odvodu dešťových vod, tedy cenu vsakovacích nádrží. 

10.3 ORIENTAČNÍ PROPOČET STAVEBNÍCH NÁKLADŮ – 

VARIANTA II. 

Při návrhu zpracování orientačního propočtu pro variantu II jsem vycházela z použitých 

rozpočtových ukazatelů, vymezených pojmů a obecných skutečností, které byly použity ve 

variantě I. 
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10.3.1 Propočet nákladů pro rodinný dům  

Celkem navrženo 30 rodinných domů → 30 * 2 236 920 = 67 107 600 Kč (bez DPH) 

 

10.3.2 Propočet nákladů na technickou infrastrukturu 

Tab.11  Výpočet nákladů na technickou infrastrukturu 

Vodovod bm 3 650 598 2 182 700 

Vodovodní přípojka bm 4 600 127 584 200 

Kanalizace splašková bm 8 700 612 5 324 400 

Kanalizační přípojka bm 2 845 254 722 630 

Plynovod bm 1 291 585 755 235 

Plyn. přípojka DN 32 bm 1 575 119 187 425 

Trafostanice 630 KW bm 1 000 000 1 1 000 000 

Elektrické vedení bm 1 911 573 1 095 003 

Přípojky el. energie bm 1000 104 92 560 

Veřejné osvětlení bm 36 000 23 828 000 

Celková cena za technickou infrastrukturu → 12 772 153 Kč (bez DPH) 

 

10.3.3 Propočet nákladů na pozemní komunikace a zpevněné plochy 

Navrženy jsou komunikace III. třídy – obslužné. Navržené vozovky jsou z asfaltových 

vrstev. Navržené chodníky pro pěší jsou ze zámkové dlažby. 
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Tab.12  Výpočet nákladů na pozemní komunikace a zpevněné plochy 

Položka Měrná 
jednotka 

Cena za měrnou 
jednotku (Kč) 

Množství Celková cena 
bez DPH (Kč) 

Silniční komunikace m2 1 094 5 020 5 491 880 

Parkovací plochy m2 1 094 171 187 074 

chodníky m2 782 2 650 2 072 300 

Celková cena za zpevněné plochy → 7 751 254 Kč (bez DPH) 

 

10.3.4 Propočet nákladů na terénní úpravy a výsadbu zeleně 

Tab.13  Výpočet nákladů na terénní úpravy a výsadbu zeleně 

Položka Měrná 
jednotka 

Cena za měrnou 
jednotku (Kč) 

Množství Celková cena 
bez DPH (Kč) 

Terénní modelace m2 160 2 684 429 440 

Založení trávníku m2 52 2 684 139 568 

Výsadba stromů ks 1 225 10 12 250 

Výsadba keřů ks 150 45 6 750 

Celková cena za terénní úpravy a novou výsadbu zeleně → 588 0088 Kč (bez DPH) 

 

10.3.5 Propočet nákladů na mobiliář 

Tab.14  Výpočet nákladů na mobiliář 

Položka Měrná 
jednotka 

Cena za měrnou 
jednotku (Kč) 

Množství Celková cena 
bez DPH (Kč) 

Odpadkové koše ks 3 000 10 30 000 

lavičky ks 6 000 13 78 000 

Schránky na popelnice ks 8 000 4 32 000 

Celková cena za mobiliář → 140 000 Kč (bez DPH) 
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10.3.6 Propočet nákladů na vybudování volnočasového prostranství 

Propočty hřišť vyhotovují výrobci individuálně na zakázku, proto stanovení těchto cen 

není součástí  tohoto propočtu a investor musí počítat s navýšením nákladů o tuto položku. 

Rekapitulace celkových stavebních nákladů 

Rodinné domy     67 107 600 Kč (bez DPH) 

Technická infrastruktura    12 772 153 Kč (bez DPH) 

Pozemní komunikace a zpevněné plochy    7 751 254 Kč  (bez DPH) 

Terénní úpravy a výsadba zeleně      588 0088 Kč  (bez DPH) 

Propočet nákladů na mobiliář        140 000 Kč  (bez DPH) 

Celkem ≈      93 651 095 Kč  (bez DPH) 

Náklady představují finanční náročnost na výstavbu v celém řešeném území. 

Společně k těmto nákladům musí investor navíc uvažovat výkupní hodnotu pozemků 

v řešené oblasti a náklady na vybudování a zřízení dětských hřišť, multifunkčního hřiště a 

zajištění odvodu dešťových vod, tedy cenu vsakovacích nádrží. 
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11. ZÁVĚR 

Návrh diplomové práce jsem obdržela na Obecním úřadě ve Smečně. Předmětem 

diplomové práce bylo vypracovat územní studii na novou výstavbu bytového charakteru 

v lokalitě Smečno, a to včetně návrhu technického vybavení a dopravního řešení. 

Stěžejní část diplomové práce bylo urbanistické řešení území, které bylo 

vypracováno ve dvou variantách. Navržené rodinné domy jsou v rámci návrhu 

urbanistických variant vhodně orientovány vůči světovým stranám. Součástí 

urbanistického návrhu je veřejné prostranství, které je určeno k volnočasovým aktivitám 

místních obyvatel. Obě varianty předkládají návrh řešení dopravních vztahů a vedení 

inženýrských sítí. Tyto návrhy jsou podloženy příslušnými výpočty v rozsahu 

odpovídajícím charakteru práce a kladeným požadavkům. Kompletnost práce uzavírá 

zpracovaný orientační propočet stavebních nákladů na zástavbu celého území. 

Inspirací při návrhu byla snaha navrhnout menší velikosti pozemků, které 

odpovídají poptávce a současnému modernímu trendu bydlení. Rodinné domy jsou proto 

dvoupodlažní bez garážového stání, které bude nahrazeno parkovacím místem podél 

objektu. Rodinné domy jsou orientovány tak, aby splnily požadavky na oslunění a zároveň 

poskytly z obytných místností výhled do zahrady.  

Navržené urbanistické koncepce, vnáší nový pohled na možnost využití daného 

území. Variantní řešení pak umožňuje srovnání možných výhod a úskalí jednotlivých 

návrhů a optimalizovat tak výběr konečného řešení. 

Při návrhu byly zohledněny požadavky územního plánu, požadavky na ochranná 

pásma v území a požadavky platné legislativy. 

Diplomová práce splnila mou představu především výběrem tématu. V průběhu jejího 

zpracování jsem si zdokonalila a rozšířila své znalosti a dovednosti, které souvisí s mým 

studijním zaměřením. 
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ANOTACE 

Diplomová práce zpracovává téma: „Územní studie území v lokalitě Smečno.“ 

Jejím úkolem je předložit variantní formu vhodné bytové výstavby v zadané lokalitě. 

Celkový rozsah práce je 67 stran textu a 22 výkresů. 

Úvodní část práce je věnována teoretickým východiskům, která vymezují potřebný 

rozsah teoretických znalostí a základní poznatky o řešeném území. Hlavní část práce 

se zabývá především urbanistickým řešením území s ohledem na územní plán a limity 

území. Zahrnuje nejen návrh bytové výstavby, ale také návrh veřejného prostranství 

a dopravní a technické infrastruktury. Navržené objekty (bytový dům, rodinný dům) jsou 

rozpracovány v rozsahu studie a předkládají tak o sobě požadované základní údaje 

v podobě objemových, konstrukčních a dispozičních charakteristik. Závěrem práce jsou 

shrnuta a zhodnocena navrhovaná řešení.  

 

ANNOTATION 

The dissertation is processing topic: „ Urban study of the locality ”Smečno“. Its 

task is to demonstrate variants of proper housing in named area. The size of the dissertation 

is 67 pages of text and 22 plans. 

Exordium solve theoretical principles, which define necessary range of theoretical 

knowledge and basic informations about solve area. Main part of dissertation solves 

an urban problem with regard to ground plan and limits of the area. It includes not only 

concept of housing, but also concept of public site, traffic and technical infrastructure. 

Designed family houses are laboured in study range and offer necessary basic informations 

like dimensionals, constructionals and dispositionals characteristics.  At the end of 

dissertation is resume and evaluation of concept of solutions. 

 


