


ANOTACE

Předmětem práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu
v Bedřichově v Jizerských horách. 

Dům se nachází na svažitém pozemku. Hlavním pozitivem pozemku 
je bezpochyby okolní příroda a výhled na okolí. Hlavním motivem ná-
vrhu bylo vytvoření jednoduché hmoty vzhledem k okolní zástavbě a 
vytvoření dostatečného soukromí s propojením přírody pro obyvatele 
domu.

Hmota domu je umístěna v jihovýchodní části pozemku -  tedy na 
jeho nejvyšším bodě. Dům je rozdělený na denní část a klidovou noč-
ní část. Je otevřený na západ.

ABSTRACT

Subject of this work is a design of a house for family of four in Bedři-
chov in Jizerské hory.

The house is situated on hillside. The major specific of this property is 
definitely surrounding nature and view of the surrounding. The main 
motive of design was creating a simple matter considering all surroun-
ding buildings and  creating sufficient privacy linking the surrounding 
countryside.

The volume is located in the southeastern part of the plot. The house 
id divided into a day part and a quiet part. All the part are opening 
towards west.
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RODINNÝ DŮM V JIZERSKÝCH HORÁCH

Lokalita

Obec Bedřichov se nachází v Jizer-
ských horách u Jablonce nad Ni-
sou. Je to oblíbená lokalita pro tu-
risty a sportovce. V zimě Bedřichov 
slouží jako startovní místo mnohých 
běžkařských výprav do Jizerských 
hor. Na místní stadionu začíná po-
pulární běžecká trať Jizerská magis-
trála. Na svazích Malinového vrchu 
je ski areál. V létě slouží obec jako 
výchozí místo pro turistiku a cyklo-
turistiku po Jizerských horách. Z Be-
dřichova vedou také bezbariérové 
stezky do okolí. Přímo nad Bedřicho-
vem se nachází rozhledna Královka.
Pozemek samotný se nachází na 
okraji souvislé zástavby obce. Te-
rén se svažuje směrem do obce. Svojí nejdelší stranou přiléhá k obslužné komunikaci.

Koncept

Rodinný dům je umístěn na nejvyšším bodě na pozemku, což dává možnost využít nabízené 
výhledy do okolí. Zároveň se nenachází daleko od obslužné komunikace a za domemse roz-
léhá velká zahrada s ovocnými stromy.

Hlavním motivem bylo vytvoření jednoduché hmoty domu, vzhledem k okolní zástavbě, a 
zároveň propojení interiéru domu s okolní krajinou. Důležitou roli hraje také vytvoření soukromí 
pro obyvatele domu. Tomu napomáhá tvar domu. Zázemí domu je umístěno podél obslužné 
komunikace, takže vytváří bariéru mezi veřejnou a soukromou částí.

Hmota domu je rozdělena na denní část v 1.NP a noční klidovou část v 2.NP.

Situace

Příjezd na pozemek je z jeho jiho-východní části, dům samotný je pak orientovaný na všechny 
světové strany. Nejvíce je otevřený na jiho-západ a západní část.
  

 

Architektonické řešení

Objekt sestává ze dvou nad-
zemních podlaží, kdy vstup-
ní podlaží je klasicky 1.NP.
Z exteriéru se vstoupí do zádveří a 
poté do haly, která slouží jako pře-
chod mezi vstupem a hlavním obyt-
ným prostorem, zároveň umožňu-
je výhled do zahrady a na terasu.

Hlavní obytný prostor tvoří obýva-
cí část, kuchyně a jídelna. Z obý-
vací části je možný vstup přímo 
na terasu do zahrady. Prosklení 
fasády umocňuje spojení interié-
ru s exteriérem. Zde je také umístě-
no schodiště vedoucí do druhého 
nadzemního podlaží. 2. NP sestá-
vá z chodby, dětských pokojů, pracovny, místnosti pro domácí práce, společné koupel-
ny a ložnice pro rodiče. Všechny pokoje mají svoji vlastní šatnu, takže se v domě nachází 
dostatek úložných prostor. Ložnice pro rodiče má svoji vlastní koupelnu a vstup na terasu.

Garáž je součástí domu. Z garáže je také vstup do technické místnosti a do šatny, která pro-
pojuje garáž se zádveřím domu.

Technické řešení

Stavba je nepodsklepená, založená na základových 
pasech. Konstrukční systém je kombinovaný. Tvoří jej 
monolitické železobetonové stěny a sloupy z ocelo-
vých profilů. Vodorovné konstrukce a sedlová střecha 
je provedena také z monolitické železobetonové kon-
strukce.
V 1. NP a 2. NP jsou zatepleny kontaktními deskami EPS 
tl. 170 mm.  Střecha je zateplena deskami tl. 240 mm. 
Fasádu tvoří plechový vlnitý profil na nosném roštu, což 
vytváří obálku domu. Štíty domu jsou tvořeny dřevěný-
mi obklady na nosném roštu.

Dům je vytápěn podlahovým topením. Jako zdroj tepla slouží kondenzační plynový kotel 
umístěný v technické místnosti.

Rodinný dům v Jizerských horách příloha k zadání BAPA 

  
Investor 
Mladá rodina - 2 rodiče, 2 děti 
  
Pozemek na Bedřichově si vybrali, jelikož mají rádi přírodu a krajinu Jizerských 
hor, horské klima, výhledy z místa. Důvodem volby pozemku byla také blízkost 
výletních, běžeckých a cyklistických tras - jsou aktivními rekreačními sportovci, 
k čemuž vedou i své děti. Do zaměstnání dojíždí do blízkého Liberce a Jablonce. 
Rádi žijí a společně, každý z rodiny však potřebuje i své vlastní soukromí. 
Návrh domu by měl zohlednit kromě potřeb rodiny okolní přírodní prostředí, horské 
klima. Dům musí být dobře použitelný i v klimatických extrémech – velké množství 
sněhu, nízké teploty, horké léto. 
  
Rámcový stavební program 
Vstupní část se šatnou a WC 
Centrální obytný prostor pro společné setkávání rodiny, stolování 
Terasa částečně chráněná proti dešti a větru 

Pokoj pro hosty kombinovaný s pracovnou 
Ložnice rodičů se samostatnou koupelnou, šatním zázemím 
2 pokoje pro děti (s možností propojení, vytvoření herny), šatní zázemí 
Společná soukromá koupelna 
Prostor pro ukládání potravin 
Prostor pro domácí práce – praní, žehlení 
Prostor pro hobby – dílna, nářadí 
Skladování sezónního zahradního nábytku 
Garáž pro 2 automobily, malou sněžnou frézu, sekačku 
Prostor pro ukládání jízdních kol a lyží pro celou rodinu 
Technické zázemí objektu (vytápění, větrání,..) 
Hospodářské zázemí pro údržbu domu i zahrady – zahradní nářadí, prostor pro 
zpracování a ukládání dřeva na 3 roky 

V zahradě případně altán, bazén, ovocné stromy, záhony.. 
Další případně nutné prostory pro objekt rodinného domu. 
  
Možnost navrhnout pronajímatelný apartmán, malou provozovnu, fitness, 
wellness, jinou doplňkovou funkci rodinného domu. 
 





























ŘEŠENÍ FASÁDY

JEDNÁ SE O VĚTRANOU FASÁDU.
TATO FASÁDA JE ODOLNÁ PROTI HNANÉMU DEŠTI A ZVYŠUJE TAK BEZPEČNOST A ŽIVOTNOST STAVBY.
VYTVOŘENÝ PROSTOR PRO ODVĚTRÁVÁNÍ CHRÁNÍ NOSNOU KONSTRUKCI, TEPELNOU IZOLACI A 
SPODNÍ KONSTRUKCI PŘED PRŮNIKEM VLHKOSTI VE SMYSLU HNANÉHO DEŠTĚ A TAJÍCÍ VODY ZE SNĚ-
HU. PŘÍPADNÁ VZNIKLÁ VLHKOST SE VYPAŘÍ DÍKY VZDUCHOVÉ VRSTVĚ, KTERÁ JE PROPOJENA S VNĚJ-
ŠÍM PROSTŘEDÍM.

UPEVNĚNÍ

VLNITÉ PROFILY SE UPEVŇUJÍ POMOCÍ VIDITELNÝCH NÝTŮ NEBO SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ VE DNĚ 
ŽLÁBKU NA KOVOVOU PODKLADNÍ KONSTRUKCI. POTŘEBNÁ ROZTEČ PODKLADNÍ KONSTRUKCE JE 
KROMĚ JINÉHO ZÁVISLÁ NA ZATÍŽENÍ  VĚTREM, DRUHU NOSNÉ KONSTRUKCE, STATICKÉM SYSTÉMU A 
NOSNOSTI OBLOŽENÍ. PROTO JE NUTNÉ JI STATICKY ZDOKUMENTOVAT.

ROZMĚRY, TLOUŠŤKA KOVU

GEOMETRIE VLNITÉHO PROFILU MÁ TVAR SINUSOVÉ KŘIVKY. NA RODINNÉM DOMĚ BYL POUŽIT VĚTŠÍ 
PROFIL - W 27/111-778, TLOUŠŤKA KOVU 1,0 mm, STANDARDNÍ DÉLKA JE 2000 - 4000 mm, MAXIMÁLNÍ 
DODÁVANÁ DÉLKA A NA VYŽÁDÁNÍ JE 5000 mm, VZNIKLÉ MEZERY MOHOU BÝT VYŘEŠENY ŮZNÝM 
ZPŮSOBEM, NAPŘ. POMOCÍ ŘÍMSOVÝCH NEBO LIZÉNOVÝCH PROFILŮ NEBO PŘEKRYTÍM PROFILŮ.

ŽLAB
 

DETAIL ŘÍMSOVÉHO ŽLABU  PŘEVZATÉ Z ČSN 73 3610:2008

DETAIL UPEVNĚNÍ VLNITÉHO PROFILU NA NOSNÉM ROŠTU DETAIL UKONČENÍ VLVITÉHO PROFILU KOLEM OTVORŮ

BAREVNÉ VARIANTY PROFILŮ


