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ANOTACE 

Zadáním práce bylo navrhnout městský dům v lokalitě bývalých kasáren v Jičíně, tak 
aby návrh podporoval motiv obytné ulice, jak jej stanovila urbanistická studie. Ve 
svém návrhu se zabývám dvojdomkem, který se nachází v ulici Štrauchova. 
Dvojdomek je dle regulačního plánu odsazen od uliční čáry o 3 m, stejně jako zbylé 
solitérní domy v ulici. Regulační plán dále určuje, že garážové stání musí být umístěno 
v hmotě domu. Výsledný návrh vychází z konceptu poskytnutí majitelům maxima 
výhledů na okolí. Objekt má jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní a třetí podlaží 
ustoupené. Užitná plocha domu je 456 m2 . Celý objekt bude omítnut ve světle šedé, 
sokl bude tmavě šedé barvy. 

ANNOTATION 

The assignment of this bachelor project was to design a family house, that would 
support the design of residential street as set in the urban study for the old area of 
barracks in Jičín.  The semi detached house that I designed would be situated in 
Štrauchova street. The house is offset 3m from the street line, which goes well with the 
rest of the houses in the street. According to the regulation plan the garage has to 
be part of the house itself. The project provides the owners with as many outlooks as 
possible. The building is composed of one underground floor, two above ground 
level floors and the third above ground level floor is provided with winter garden. 
Total surface of the house is 456 m2  . Plaster of the house will be light gray, plinth of 
the house will be dark gray. 
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Návrh stavby (studie objektu)



05
VIZUALIZACE Z ULICE MĚSTSKÝ DŮM JIČÍN

LUCIE STRAŽOVANOVÁ BPA



06BPA
VIZUALIZACE Z ULICE - VSTUP MĚSTSKÝ DŮM JIČÍN

LUCIE STRAŽOVANOVÁ



07
VIZUALIZACE ZE ZAHRADY MĚSTSKÝ DŮM JIČÍN

LUCIE STRAŽOVANOVÁ BPA



08BPA
SCHWARZPLAN MĚSTSKÝ DŮM JIČÍN

LUCIE STRAŽOVANOVÁMĚŘÍTKO 1:4000



09
ORTOFOTO MAPA MĚSTSKÝ DŮM JIČÍN

LUCIE STRAŽOVANOVÁ BPAMĚŘÍTKO 1:4000



10BPA
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ MĚSTSKÝ DŮM JIČÍN

LUCIE STRAŽOVANOVÁMĚŘÍTKO 1:1000



11 BPA
SITUACE MĚSTSKÝ DŮM JIČÍN

LUCIE STRAŽOVANOVÁMĚŘÍTKO 1:100



12BPA
PŮDORYS 1.NP MĚSTSKÝ DŮM JIČÍN

LUCIE STRAŽOVANOVÁMĚŘÍTKO 1:100



13 BPA
PŮDORYS 2.NP A 3.NP

MĚŘÍTKO 1:100

MĚSTSKÝ DŮM JIČÍN

LUCIE STRAŽOVANOVÁ



14BPA
PŮDORYS 1.PP A POHLED NA STŘECHU MĚSTSKÝ DŮM JIČÍN

LUCIE STRAŽOVANOVÁMĚŘÍTKO 1:100



15 BPA
ŘEZ A-A‘ MĚSTSKÝ DŮM JIČÍN

LUCIE STRAŽOVANOVÁMĚŘÍTKO 1:100



16BPA
ŘEZ B-B‘ MĚSTSKÝ DŮM JIČÍN

LUCIE STRAŽOVANOVÁMĚŘÍTKO 1:100



17
POHLED SEVEROZÁPADNÍ, JIHOVÝCHOD- MĚSTSKÝ DŮM JIČÍN

LUCIE STRAŽOVANOVÁ BPAMĚŘÍTKO 1:100



18BPA
POHLED SEVEROVÝCHODNÍ MĚSTSKÝ DŮM JIČÍN

LUCIE STRAŽOVANOVÁMĚŘÍTKO 1:100



19
VIZUALIZACE INTERIÉR MĚSTSKÝ DŮM JIČÍN

LUCIE STRAŽOVANOVÁ BPA



20BPA
VIZUALIZACE INTERIÉR - OD VSTUPU MĚSTSKÝ DŮM JIČÍN

LUCIE STRAŽOVANOVÁ



21
KONSTRUKČNÍ SCHÉMA MĚSTSKÝ DŮM JIČÍN

LUCIE STRAŽOVANOVÁ BPA



22BPA
SCHÉMA TZB MĚSTSKÝ DŮM JIČÍN

LUCIE STRAŽOVANOVÁ





Vybrané části projektu v úrovni DSP
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifikaní údaje 

Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, íslo, PS) 
Katastrální území a katastrální íslo  
Provozovatel, pop. budoucí provozovatel 

Rodinný dm 
Jiín, Štrauchova .p. 33 
Jiín, .kat. 659541 
- 

Vlastník nebo spoleenství vlastník, pop. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 

- 
- 
- / - 

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vnjší objem vytápné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, 
ímsy, atiky a základy 

1 057,6 m3 

Celková plocha A  - souet vnjších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraniujících objem budovy 

432,2 m2 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,41 m2/m3 
Typ budovy bytová 
Pomrná plocha prsvitných výplní otvor obvodového plášt fw (pro nebyt. budovy) 0,50 

Pevažující vnitní teplota v otopném období θθθθim  

Venkovní návrhová teplota v zimním období θθθθe 

20 °C 
-15 °C 

Charakteristika energeticky významných údaj ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 

Ai 
[m2] 

Souinitel  
(initel) 

prostupu tepla 
Ui 

(k.lk + j) 
[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporuený) 

souinitel 
prostupu tepla 

UN,rq (UN,rc) 
[W/(m2·K)] 

initel 
teplotní 
redukce  

 

bi 
[-] 

Mrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 

Stna obvodová - vapis 169,3 0,22 0,30 (0,25) 1,00 37,2 

Stna suterén - vapis 144,1 0,19 0,30 (0,25) 1,00 27,4 

Stecha 134,5 0,13 0,24  (0,16) 1,00 17,5 

Okna 79,4 0,72 1,50  (1,20) 1,00 57,2 

Dvee a vrata 7,4 0,67 1,70  (1,20) 1,00 5,0 

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                        (     )             

Celkem 534,7    144,3 
Konstrukce splují požadavky na souinitele prostupu tepla podle SN 73 0540-2. 

 

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Mrná ztráta prostupem tepla HT W/K 144,3 

Prmrný souinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,33 

Doporuený souinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,50 

Požadovaný souinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 0,67 

Prmrný souinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,27 

Požadavek na stavebn energetickou vlastnost budovy je splnn. 

Klasifikaní tídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifikaních tíd Veliina Jednotka Hodnota 

A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,20 

B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,40 

(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,50) 

C – D Uem,rq W/(m2·K) 0,67 

D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 0,97 

E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,27 

F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 1,90 

Klasifikace: B - úsporná 
 
 
Datum vystavení stavebn energetického štítku budovy:  10. 5. 2016 
 
 
Zpracovatel stavebn energetického štítku budovy:  Lucie Stražovanová  
I:   - 
Zpracoval: Lucie Stražovanová 
 
 
 
 
 
 

Podpis: …………………………………. 
 
 
 
Tento protokol a stavebn energetický štítek odpovídá smrnici 93/76/EWG z 13. záí 1993, která byla 
vydána EU v rámci SAVE. Byl vypracován v souladu s SN 73 0540 a podle projektové dokumentace 
stavby dodané objednatelem. 



 
 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 
OBÁLKY BUDOVY 

Rodinný dm 
 
Jiín, Štrauchova .p. 33 

Hodnocení obálky 
budovy 

stávající doporuení 
 
 

CI 
 
 

0,30 
 
 

0,60 
 
 

1,00 
 
 

1,50 
 
 

2,00 
 
 

2,50 
 

VELMI ÚSPORNÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIMOÁDN NEHOSPODÁRNÁ 

 
 
 
      
 
 
    0,49 
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 

 
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 

Prmrný souinitel prostupu tepla obvodového plášt 
budovy Uem = HT / A, ve W/(m2·K) 0,33       

CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,20 0,40 (0,50) 0,67 0,97 1,27 1,90 

Platnost štítku 10. 5. 2026 

Štítek vypracoval Lucie Stražovanová 
10. 5. 2016 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 






