
havelkova.em@gmail.com

M a r t i n a
HAVELKOVÁ

Ing. arch. Vladimír GLEICH

Rodinný dům
LOBENDAVA





PODĚKOVÁNÍ:

Ráda bych poděkovala svému vedoucímu bakalářské práce 
Ing. arch. Vladimírovi Gleichovi za odborné vedení, 
za pomoc a rady při zpracování této práce.



ANOTACE:

ANNOTATION:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

JMÉNO:

ROČNÍK:

EMAIL:

VEDOUCÍ PRÁCE:

NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:

Martina HAVELKOVÁ

IV.

havelkova.em@gmail.com

Ing.arch. Vladimír GLEICH

Rodinný dům LOBENDAVA/Family house LOBENDAVA

Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro tanečnickou rodinu v 

lomu, hluboko v lesích u obce Lobendava ve Šluknovském výběžku.

Rodinný dům je umístěn přímo v prostoru lomu, konkrétně v jeho severní části, kde 

se nachází terénní plošina. Kompozičně se skládá ze dvou hmot, z nichž je jedna 

umístěna na terénní plošině a druhá ji protíná a směřuje do prostoru lomu nad vodní 

hladinu. Koncové části obou hmot mají prosklenou fasádu se strukturálním 

zasklením a skleněnými nosníky. Stejně tak je řešena i střecha těchto částí, což 

vytváří atraktivní výhledy na skalnatou krajinu lomu nebo hvězdnou oblohu. 

Klíčovou roli v tomto rodinném domě hraje taneční sál pro bývalou baletku a její dvě 

dcery, taktéž tanečnice. 

The subject of the bachelor thesis is a design of a family house for a family of 

dancers. The location is a former quarry situated deep in woods, near to 

t h e  L o b e n d a v a  i n  t h e  n o r t h  o f  C h z e c h  R e p u b l i c . 

The family house is situated right into the quarry, specifically in its northern 

part on the terrain platform. The composition of the house consists of two main 

masses. One of them is situated on the terrain platform and the second one 

intersects the first one and leads up to the space of the quarry right above the water 

surface. The ending parts of the house have a facade with structural glazing 

supported by glass beams. The roof of these parts have the same character, which 

makes attractive views from the house to the surrounding landscape with rocks or to 

t h e  s k y  w i t h  s t a r s .

           

Important part of the house is the dancing room for the former ballet dancer and 

her two daughters, also dancers.
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RODINNÝ DŮM LOBENDAVA

ČASOPISOVÁ ZKRATKA
RD  LOBENDAVA
Martina HAVELKOVÁ BPA

Rodinný dům byl umístěn přímo v prostoru zatopeného lomu, konkrétně v 

jeho severní části, kde se nachází terénní plošina. Kompozičně se skládá 

ze dvou hmot, z nichž je jedna umístěna právě na terénní plošině a druhá 

ji protíná a směřuje do prostoru lomu, nad vodní hladinu. Koncové části 

hmot mají prosklenou fasádu se strukturálním zasklením a skleněnými 

nosníky. Stejně tak je řešena i střecha těchto částí. Prosklené části 

umožňují výhledy nejen na skalnatou krajinu lomu, ale také na oblohu. Ta 

se po setmění stává dalším atraktivním výhledem, díky téměř nulovému 

světelnému znečištění. Klíčovou roli v domě hraje taneční sál, pro bývalou 

baletku a její dvě dcery, taktéž tanečnice. Taneční sál byl umístěn do 

prosklené části rodinného domu, díky čemuž se trénink propojí s relaxací 

a příjemnými výhledy. 

Funkčně byla do hmoty, směřující nad vodní hladinu, umístěna veřejná 

část rodinného domu. Ve zbytku se nachází část soukromá a technické 

zázemí domu. Východní část rodinného domu je v blízkosti skály a v 

dopoledních hodinách tak nedostatečně osluněna, proto byla v této části 

navržena garáž a skladovací prostory. Střední část rodinného domu tvoří 

technické zázemí. Do západní části domu byla navržena soukromá obytná 

zóna s ložnicí (okna orientována na jihovýchod), pokoj pro hosty, a dětské 

pokoje s vlastní terasou.

Materiálové řešení stavby se snaží nenarušovat charakter okolní krajiny, 

proto bylo použito hlavně sklo, respektive fasáda se strukturálním 

zasklením, což propojuje uživatele s okolní krajinou a zároveň, díky vnější 

reflexní úpravě skla, odráží a zobrazuje prostředí okolo domu. Výhledy z 

interiéru nenarušují ani nosníky strukturální fasády, jelikož jsou taktéž 

skleněné. Zbytek fasády je řešen jako provětrávaná fasáda s pohledovou 

vrstvou ze sendvičových fasádních desek s hliníkovým povrchem 

Alucobond, které mají metalický dekor, díky čemuž odráží atmosféru 

okolní krajiny, podobně jako prosklené části domu.  
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DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ:

Hlavní vstup do budovy se nachází na severu objektu, kam vede příjezdová cesta od 

veřejné komunikace, proto je také v této části objektu vjezd do garáže. Na vstupní 

prostory zádveří navazuje šatna a sprcha se �špinavým� provozem, dále pak hala, 

která plynule pokračuje v prostory kuchyňského koutu a jídelnu. Tato část je 

prostorově propojena s obývacím pokojem, ale jejich podlažní úroveň se liší o jeden 

metr. Tento výškový rozdíl je překonán schodištěm o šesti stupních (v budoucnosti 

možná instalace vertikální plošiny pro umožnění pohybu osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace). V kontaktu s obývacím pokojem je taneční sál, 

který je oddělen skleněnou stěnou se dvěma posuvnými částmi, které po odsunutí 

umožní propojit prostor obývacího pokoje a taneční sál, a tak vytvoří velký prostor 

pro zvláštní příležitosti. Stěny sálu jsou taktéž skleněné, proto lze sledovat dění v 

sále jak z kuchyně, tak z obývacího pokoje. Na kuchyňský prostor navazuje venkovní 

terasa se vstupem do sauny, vířivkou, posezením a grilem, tato přes schody 

pokračuje v další, v nižší úrovni (blíže k vodní hladině lomu), s bazénem a opalovací 

plochou. Soukromou část tvoří západní část rodinného domu, která je přístupná z 

hlavní haly. Má svou vlastní chodbu, ze které jsou přístupné pokoje – pokoj pro 

hosty s koupelnou, ložnice se šatnou a koupelnou a dva dětské pokoje se společnou 

šatnou a koupelnou. Východní část rodinného domu tvoří technické zázemí a garáž 

pro tři osobní automobily. Garáž má zvýšenou světlou výšku, díky čemuž bylo možné 

vytvořit patro s úložným prostorem. Z garáže lze přejít �suchou nohou� přes 

chodbu do zádveří.  Na tuto chodbu navazuje prádelna a úklidová místnost, 

technická místnost a spíž, která je přístupná také z kuchyně.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ:

Rodinný dům je založen na železobetonových pasech. Obvodové nosné stěny 

jsou z ocelových montovaných stěn systému Lindab-Construline, stejně tak i 

vnitřní nosné či dělící konstrukce. Zastřešení je řešeno pomocí konstrukce ze 

stejného systému, jako pultová střecha. Střecha je opatřena pohledovými 

deskami Alucobond, stejné jsou použity i na fasádě. Skleněná strukturální 

fasáda je nesena rovněž skleněnými nosníky. Zasklení je opatřeno reflexní 

vrstvou, pro snížení tepelných zisků , dále je opatřeno samočistící úpravou 

pomocí TiO . Prosklené části jsou z interiérové strany opatřeny žaluziemi, 2

které vyjíždějí z podlahy a slouží především jako ochrana soukromí.

Technické zázemí domu je vybaveno tepelným čerpadlem, které pracuje na 

bázi země/voda, pomocí geotermálního vrtu na pozemku. Tepelné čerpadlo 

umožňuje zimní i letní provoz. Na tepelné čerpadlo je napojen zásobník TUV a 

zásobník otopného média, v tomto případě vody. Vytápění rodinného domu je 

řešeno pomocí podlahového systému, dále jsou umístěny v blízkosti 

skleněných stěn konvektory, které mohou buď vytápět, či v letních měsících 

ochlazovat prosklené plochy. Rodinný dům je také opatřen záložním 

generátorem, pro případ výpadku elektřiny. V technické místnosti se dále 

nachází domácí vodárna s tlakovou nádobou, která čerpá pitnou vodu z 

vrtané studny na pozemku. Na pozemku je také umístěna biologická domovní 

čistírna odpadních vod s retenční nádrží na vyčištěnou a dešťovou vodu, 

kterou lze znovu používat jako užitkovou vodu. 
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1 2 3 4
Primárně byla hmota umístěna na 
terénní plošinu v severní části lomu. 
Toto místo je, jako jedno z mála, 
osluněné po většinu dne. Plošina je cca 
3,5m nad vodní hladinou. Díky této 
orientaci hmoty nebude zapotřebí 
výrazných úprav terénu. 

Základní hmota kvádru byla protnuta 
dalším kvádrem, který svým 
objemem směřuje do prostoru lomu 
nad vodní hladinu. Část této hmoty 
je oproti původní snížena o jeden 
metr, tím se dostává blíže ke vodní 
ploše. Nová hmota je půdorysně 
natočena, tím se optimalizují jak 
výhledy, tak i oslunění objektu. 

Vzhledem k dynamické morfologii 
okolního terénu byly hmoty 
seříznuty. Díky tomu doplňují 
rozeklaný charakter lomu a 
lomového kamene. 

Koncové čás t i  hmot by l y 
materiálové odděleny od zbytku 
pomocí strukturální fasády, nesené 
skleněnými nosníky. Tyto části 
propojí vnitřní prostředí domu s 
okolní malebnou krajinou lomu. 
Uživatel se tak bude cítit v přímém 
kontaktu s exteriérem i v pohodlí 
domu. 

Prosklené části umožňují výhledy nejen 
na krajinu lomu, ale také na oblohu. Ta 
se po setmění stane dalším atraktivním 
výhledem, díky téměř nulovému 
světelnému znečištění. Do těchto částí 
byl umístěn obývací pokoj s tanečním 
sálem, v druhé hmotě pak dětské pokoje. 
Funkčně byla do hmoty směřující nad 
vodní hladinu umístěna veřejná část 
rodinného domu. Ve zbytku se nachází 
část soukromá a technické zázemí 
domu. Východní část rodinného domu je 
v blízkosti skály a v dopoledních 
hodinách tak nedostatečně osluněna, 
proto byla v této části navržena garáž a 
skladovací prostory. Střední část 
rodinného domu tvoří technické zázemí. 
Do západní části domu byla navržena 
soukromá obytná zóna s ložnicí (okna 
orientována na jihovýchod), pokoj pro 
hosty, a dětské pokoje s vlastní terasou. 
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