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Anotace 

Předmětem práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu 

v Bedřichově, na okraji obce u lesa s výhledem do údolí. K parcele vede ulice Jizerská. 

Specifické pro zadanou parcelu je mírně svažitý terén, na jehož vrcholu    

se nachází příjezdová cesta, směrem ze svahu je krásný na údolí města Bedřichov,  

na rybník, okruh Jizerské padesátky a na sjezdové tratě na protějším svahu. Parcela 

je orientována svahem na západní stranu. Koncept domu se snaží využít jak orientace 

ke světovým stranám pro tepelné zisky a výhled na údolí, tak svažitost terénu pro 

usazení po vrstevnici a doplnění okolní zástavby natočením komunikační osy domu.  

Hmota domu je umístěna devět metrů od příjezdové cesty v horní části parcely 

a vychází z rozdělení na jednotlivé funkce – část veřejnou pobytovou s obývacím 

pokojem, kuchyní, a garáží, část  soukromou s pokoji pro rodiče a děti, hernou  

a na část s komunikačním koridorem, který propojuje předešlé části a obsahuje další 

doplňkové funkce.   

Annotation 

 The subject of the thesis is the design of a family house for a four-member 

family in Bedřichov, on the outskirts of the village with the forest overlooking the valley. 

The plot leads to Jizerská Street. 

 Specific for the given plot is a slightly sloping terrain, at the top of which there  

is a driveway and in the background of the forest, from the slope there is a beautiful 

view of the valley of the town Bedřichov, the pond, the Jizerska padesátka circuit  

and the downhill slopes on the opposite slope. The plot is oriented to the west side 

of the slope. The concept of the house seeks to use both the orientation towards the 

world sides for thermal gains and the view of the valley, so the sloping terrain for setting 

up the contour and completing the surrounding area by rotating the communication 

axis of the house. 

The house is located nine meters from the driveway at the top of the parcel and 

comes from the division into individual functions - a part of the public residence with  

a living room, a kitchen, and a garage, part of the intimate residance with parent´s 

and children´s rooms, a game room, and a part with a communication corridor , which 

links the previous sections and contains additional complementary features. 
 
Poděkování 

Ráda bych poděkovala svému vedoucímu doc. Ing. Arch. Petrovi Šikolovi 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1. IDENTIFIKACE STAVBY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ, MÍSTO TRVALÉHO POBYTU STAVEBNÍKA 

 

 A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 

 1.1 a  Název stavby Rodinný dům v Bedřichově 

 1.2 b Místo stavby obec Bedřichov, parcela č. 518/1  

 

 A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

 

 Rodina Holečkova 

 Olbrachtova 13 

 460 15, Liberec 

 

 A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE 

 

 Daniela Medunová 

 Hodonínská 59 

 323 00 Plzeň 

 

A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

 Katastrální mapa, prohlídka místa a pořízené fotografie 

 

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

a)  Rozsah řešeného území 

Parcela č. 518/1 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Leží v oblasti CHKO Jizerské hory. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Nejsou zvláštní odtokové poměry 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí  

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou, územní rozhodnutí 

nahrazuje územní rozhodnutí, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání 

stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Budou dodrženy obecné požadavky na využití území. Stavba musí zapadat do svého okolí a 

výrazně nenarušit krajinný ráz okolí. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Nebyli stanoveny zvláštní požadavky 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Není nutné dodržet požadavky stanovené předpisy na CHKO, ale musí se snažit zapadnout do 

okolní krajiny. 

 

i)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou žádné související ani podmiňující investice 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Parcela č. 518/1 

 

A.4. ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba 

b) Účel užívaní stavby 

Rodinný dům 

 c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Trvalá stavba  

 d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka atd.) 

 Žádná zvláštní ochrana 

 e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických   požadavků 

 Stavba je navržena v souladu s platnými normami a vyhláškami. 

 f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů 

Projekt pro stavební povolení vyžaduje stanoviska správců jednotlivých sítí, odboru regionálního 

rozvoje Bedřichov a policie ČR.  

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Není nutné dodržet předpisy dané CHKO. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů)  

Zastavěná plocha: 445,3 m2 

Obestavěný prostor: 744,3 m3 

Podlahová plocha RD: 369,4 m2 

Počet uživatelů: 4 
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i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy 

apod.) 

Dešťová voda bude odváděna ze střechy do podzemní nádrže a dále bude využívána jako 

užitková voda pro splachování wc. Energetický štítek obálky budovy spadá do kategorie C+ 

(viz příloha) 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Nejsou předmětem projektu 

 k) orientační náklady stavby 

 Orientační limit stanoven na 10 mil. Kč 

 

A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  

 

 Stavba je tvořena jedním celkem 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1. POPIS ÚZEMÍ 

  

A) Charakteristika stavebního pozemku 

 Řešený pozemek je v současnosti nezastavěný, s občasným výskytem vysoké zeleně a 

kamenů. Na východní straně pozemku přiléhá příjezdová cesta, z jižní strany sousedí s rodinným domem, 

ze severní strany s objekty penzionu, západní strana je otevřena směrem do údolí města. Řešená parcela 

je v současnosti nevyužívaná bez ohraničení. Celková rozloha řešeného pozemku je přibližně 5280 m2.  

Pozemek je v mírném svahu směrem od příjezdové cesty. Nadmořská výška u příjezdové silnice je 761 

m.n.m. a nejvzdálenější hranice pozemku je 758 m.n.m. 

 

B) Vykonané průzkumy 

Na místě nebyli provedeny žádné geologické průzkumy. 

 

C) Existující ochranná pásma 

Pozemek se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jizerských hor.  

 

D) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

E) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry v území 

 Stavba nebude mít žádné negativní opady na okolní stavby ani nebudou narušeny stávající 

odtokové poměry. Při realizaci bude dbáno na mnimalizaci negativnách vlivů na okolní krajinu a 

zástavbu. 

F) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Stavba bude stát na ploše s nízkou zelení a nebude třeba kácet stávající vysokou zeleň. Není 

třeba demolice ani asanace. 

G) Požadavky na maximální zábor zemědělské půdy 

Zábor zemědělské půdy není předmětem této dokumentace. 

H) Územně technické poměry 

 Pozemek je na hranici území obce a je dopravně obsloužen vedlejší (polní) komunikací, která se 

napojuje na hlavní komunikaci obce. Technická infrastruktura je zajištěna napojením na existující 

inženýrské sítě. 

I) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Stavba není podmíněna žádnými dalšími investicemi ani není závislá na jiných projektech. 

 

B.2. POPIS STAVBY 

B.2.1. Účel stavby, základní kapacity 

 

Účel: Rodinný dům 

Počet uživatelů: 4 

Celková užitná plocha: 369,4 m2 

B.2.2. Celkové architektonicko-urbanistické řešení 

 

Urbanistické řešení 

 Objekt je na pozemku umístěn a natočen tak, aby navazoval na stávající zástavbu sousedních 

pozemků a zároveň byl po směru vrstevnice. Zachovává potřebné odstupy a vzdálenosti od hranice 

pozemku. Navržený dům využívá svažitosti terénu a část domu, kolmá na vrstevnici, je vykonzolována, 

aby zasahovala co nejméně do zeleně.  

  

Architektonické řešení 

 Koncepce domu vychází ze snahy umístit pobytové místnosti směrem k hezkému výhledu do 

údolí města a zároveň oddělit část veřejnou od soukromé, a tak vznikly 3 hmoty. Dvě hlavní hmoty 

především s obytnými místnostmi jsou nasměrovány od příjezdové cesty do údolí a 3. hmota tyto dvě 

protíná a tvoří tak propojující článek s vedlejšími funkcemi. Obytné části jsou chápány jako důležitě a 

proto jsou řešeny s vyšší světlou výškou 3,1 m, doplňkové funkce mají světlou výšku 2,6 m. 

Fasáda na objektu podporuje toto dělení, a proto jsou dvě hlavní hmoty obloženy plechem z titanzinku 

a propojující hmota je obložena smrkovým dřevem. Obklad se svislým smrkovým dřevem byl zvolen také 

pro historii města a kvůli vzhledu okolních staveb.  

 Střecha domu je zvolena plochá, nad hlavními obytnými prostory je zelená nepochůzí, jako 

náznak souznění domu s okolní přírodou. Dále byla zvolena plochá střecha a jen jedno podlaží proto, 

aby byl dům nízký a nebránil tak budoucím i stávajícím stavbám ve výhledech do okolí. 

 

B.2.3. Celkové provozní řešení stavby/organizace výroby 

 Provozní řešení domu: Z exteriéru se do domu vstoupí buď přímo skrze zádveří, nebo po příjezdu 

autem přes garáž do zádveří. To navazuje na halu doplněnou o šatnu a wc. Odtud lze pokračovat buď 

do hlavního obytného prostoru – obývací pokoj a kuchyní propojen jídelnou, nebo do soukromé části.  
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 Soukromá část je dělena na ložnici a japonskou zahradu pro rodiče a na společnou hernu pro 

děti a 2 samostatné pokojíčky. Z obývacího pokoje, haly i dětské herny je možný přístup na terasu, která 

je určena pro pobyt a hraní dětí. Na soukromé prostory navazují koupelny a hospodářská část domu-

prádelna s technickou místností, ze které je možný přímý průchod ven a pověšení prádla.  

 Na kuchyni navazuje vyhlídková terasa, z níž se dá sejít na úroveň pozemku na grilovací terasu. 

Z hlavního obytného prostoru lze chodbou kolem átria pokračovat do fitness se saunou, s možností 

výstupu na terasu s bazénkem. Z terasy se lze pokračovat vedlejšími vrátky na zahradu.  

 

B.2.4. Bezbariérové řešení stavby 

 Stavba je skrze garáž přístupná osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, pro 

bezproblémové dlouhodobé užívání osobou ZTP by však byla nutná úprava stavby.  

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

 V objektu nejsou umístěna žádná nadměrně nebezpečná zařízení. Všechny prostory, ze kterých 

hrozí možnost pádu, jsou zajištěny zábradlím předepsané výšky. 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektu 

  

a) Stavební řešení 

 

 Založení stavby 

 Stavba je nepodsklepená a je založena na betonových monolitických pasech. 

 

 Svislé konstrukce 

 Obvodové stěny  

Stěny jsou řešeny z železobetonu tloušťky 250 mm. Na ně je přidána tepelná izolace EPS tl. 

180mm. K železobetonu jsou pomocí hliníkových kotev uchyceny titanzinkové panely a nebo 

dřevěná fasáda.  

 

Nosné stěny 

Nosné stěny jsou z železobetonu tl. 250mm, omítnuty jsou dle charakteru místnosti. 

 

Příčky 

Příčky jsou vyzděny z tvarovek Porotherm P+D tl. 150mm a omítnuty dle charakteru místnosti. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce 

Stropy jsou řešeny monolitickým železobetonem. Nad hlavními obytnými prostory se světlou 

výškou 3,1m má deska tl. 250mm. Nad vedlejšími prostory se světlou výškou 2,6m má deska tl. 

200mm.  

 

Střešní konstrukce 

Skladby:  

Zelená nepochůzí střecha 

-vegetační vrstva tl. 50mm 

-filtrační vrstva-geotextilie Fatratex 300g/m 

-smyčkový rohož Optigreen tl. 20mm 

-drenážní vrstva – nopová folie z PVC Fatradren Z2 tl. 20mm 

-hydroizolační vrstva – SBS pás s aditivy proti prorůstání kořenů, 

    Elastek 50 Garden tl. 5,2mm 

-hydroizolační vrstva – SBS samolepící pás Glastek 30 Sticker tl. 30mm 

-tepelná izolace Isover EPS 200 S tl. 2x200mm 

-parotěsná vrstva – SBS pás s Al vložkou Glastek mineral tl. 4mm 

- spádová vrstva – Poriment tl. 40-200mm 

-železobetonová nosná konstrukce tl. 250mm 

-vápenocementová omítka tl. 2mm 

 

Klasická plochá střecha 

-hydroizolační vrstva – SBS samolepící pás Glastek 30 Sticker tl. 2x 30mm 

-tepelná izolace Isover EPS 200 S tl. 2x120mm (240mm) 

-parotěsná vrstva – SBS pás s Al vložkou Glastek mineral tl. 4mm 

- spádová vrstva – Poriment tl. 40-200mm 

-železobetonová nosná konstrukce tl. 250mm 

-vápenocementová omítka tl. 2mm 

 

Podlahy 

Nášlapná vrstva je v závislosti na typu místnosti tvořena buď dřevěnými parketami, nebo 

keramickou dlažbou. V garáži je nášlapná vrstva z betonu. 

 

Skladba je přizpůsobena využití podlahového topení. 

 

Podlaha na terénu: 

-nášlapná vrstva tl. 12mm 

-betonová mazanina tl. 40mm 

-systémové panely podlahového topení tl. 25mm 

-tepelná izolace EPS tl. 150mm 

-železobeton/prostý beton s kari sítí tl. 250mm 
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-ochranná vrstva tl. 40mm 

-hydroizolační folie tl. 3mm 

-prostý beton tl. 100mm 

 

Tepelná izolace 

Izolace obvodových stěn je zajištěna ES deskami tl. 180mm. Podlahy nad terénem jsou 

izolovány EPS deskami tl. 150mm, střechy EPS deskami tl. 240mm. 

 

Výplně tvorů 

Velké otvory budou zaskleny na západní straně izolačním trojsklem. V létě bude dům proti 

přehřívání zajištěn stahovacími roletami.  Rozměry oken a prosklených ploch jsou specifikovány 

v přiloženém konstrukčním půdoryse.  

 

Povrchové úpravy 

Interiérové stěny budou dle druhu místnosti buď omítnuty vápenocementovou omítkou, nebo 

obloženy keramickým obkladem. 

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení budovy 

 

2.7.1. Vodovod 

Vnitřní vodovod je napojený na veřejný vodovodní řád pomocí přípojky v nezámrzné hloubce 

v pískovém loži. Prostup do objektu bude opatřen chráničkou. Vodoměrná soustava a hlavní 

uzávěr vody budou umístěny ve vodoměrné šachtě u hranice pozemku. Odtud jsou vedeny do 

technické místnosti, kde se dále rozděluje pro rozvod v rámci domu. Ohřev teplé vody pomocí 

jednotky napojené na tepelné čerpadlo. V kuchyni, vedlejší koupelně fitness a na wc v chodbě 

je samostatný kombinovaný ohřívač umístěný pod dřezem či umyvadlem. Vodovod je veden 

v podlaze. 

Pro splachování wc je využita dešťová voda, která je ze střech odváděna do Podzemní nádrže 

u domu. Rozvody viz. general. 

 

2.7.2. Kanalizace 

Objekt je připojen na veřejnou kanalizační síť. Splašková kanalizace se odvádí do veřejné 

kanalizace, část dešťové vody se odvádí do podzemní nádrže a je využita jako užitková voda 

v domě. Rozvody viz. general. 

 

2.7.3. Vytápění 

Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo voda/vzduch připojené na otopnou soustavu. Otopné 

plochy jsou řešeny jako podlahové topení. Rozvody viz. general. 

 

2.7.4. Vzduchotechnika 

Větrání objektu je řešeno Inventery v obytných místnostech s rekuperací až 90%. Z koupelen a 

wc je vzduch odváděn pomocí lokálních větracích jednotek. 

 

2.7.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Budova vzhledem ke své využívané ploše tvoří jeden požární úsek. Podrobné požárně-

bezpečnostní řešení není předmětem projektu. 

 

2.7.9. Zásady hospodaření s energiemi 

a) V konstrukci jsou navrženy dostatečné tepelně izolační materiály pro splnění požadavků ČSN 

73 0540. 

b) Energetická náročnost stavby 

Obálka budovy spadá do kategorie C1 dle normy ČSN 730540. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Pro ohřev teplé vody je zamýšleno tepelné čerpadlo voda/vzduch. 

d) ochrana před hlukem 

V objektu nebude instalován žádný významný zdroj hluku. 

e) Protipovodňová opatření 

Nejsou v projektu řešena 

 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu pod příjezdovou cestou 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nejsou předmětem práce. 

 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

a) Popis dopravního řešení 

Objekt bude napojen na stávající komunikaci. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, z východní strany napojen na místní 

komunikaci 

c) Doprava v klidu 

Je zařízena garáž pro 2 auta, dále 2 stání u příjezdové cesty pro návštěvy. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší přístup je možná podél příjezdové cesty. 
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B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Terén musí být odkopán v oblasti vstupní části domu. Dále je vyhloubena jáma ve spodní části 

zahrady pro rybníček. 

b) Použité vegetační prvky 

Střecha je pokryta vrstvou vegetace. Dále je na zahradě vysázeno několik stromů po okraji 

pozemku pro vytvoření soukromí a také ovocný sad na konci pozemku.  

c) Biotechnická opatření 

Nejsou předmětem práce 

 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda. 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a okolí. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů), 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

 Nedojde k ohrožení ekologických funkcí a vazeb. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000. 

Není předmětem práce. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA. 

Není předmětem práce. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů. 

Nejsou předmětem práce. 

 

B. 7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

  

 Není předmětem práce. 

 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

  

 Nejsou předmětem práce.  
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