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RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICI
ANOTACE

PPředmětem bakalářské práce je architektonický návrh rodinného domu včetně částečného 
stavebního řešení v rozsahu dokumentace pro stavební řízení. Rodinný dům pro čtyřčlennou 
rodinu se nachází v obci Sýkořice, přibližně 25 km západně od Prahy. Sýkořice jsou součás 
CHKO Křivoklátsko. Řešená parcela se nachází na nejvyšším místě Sýkořic a v současnos 
je využívána jako zemědělská půda. V územním plánu je vymezen zastavovací pruh o šířce 
30m pro novou výstavbu rodinných domů. Na přání Správy CHKO Křivoklátsko má být 
prověřeno řešení rodinného domu v pasivním standardu dle doporučení pro výstavbu 
vv CHKO. Návrh je tedy proveden tak, aby byly splněny nároky blížící se „nulovému domu“, 
alternavně pasivnímu domu, s možnos využívání obnovitelných zdrojů energie.

FAMILY HOUSE IN SÝKOŘICE
ABSTRACT

TheThe subject of the bachelor thesis is the architectural design of a family house including 
a paral building soluon, which consists in documentaon for building permit process. 
Family house for a four-member family is located in the village of Sýkořice, about 25 km 
on the west from Prague. Sýkořice is part of the Protected Landscape Area Křivoklátsko. 
The plot is situated at the highest point of Sýkořice and is currently used as agricultural land. 
The territorial plan defines a 30m-wide strip determined for housing development of new 
family houses. On the request of the Administraon of the Protected Landscape Area 
ofof Křivoklátsko, the new building development should consist of family house built 
in passive standard according to the recommendaon for construcon in the PLA. 
Therefore, the proposal is designed to meet the requirements of a "zero-energy building", 
or a passive house, with the possibility of using renewable energy sources.
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ZADÁNÍ
NIZKOENERGETICKÝ RD V CHKO KŘIVOKLÁTSKO

PROGRAM 
ZZadáním bakalářské práce je architektonický návrh včetně stavebního řešení v rozsahu 
dokumentace pro stavební řízení rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu v obci Sýkořice 
na obecní parcele číslo 749/23, ze které má být pro novou zástavbu RD vymezen 50 m 
široký pruh při obslužné komunikaci.

SSýkořice se nachází v CHKO Křivoklátsko. Na přání Správy CHKO Křivoklátsko má být 
prověřeno řešení rodinného domu dle doporučení pro výstavbu v CHKO v pasivním 
standardu, tj. rodinný dům by měl splňovat energecké nároky blížící se „nulovému 
domu“, alternavní možnos je pasívní dům, případně možnost uži nízkopotenciálních 
nebo alternavních zdrojů energie, hospodaření s dešťovou, případně odpadní vodou, 
návrh by měl umožňovat budoucí inteligentní řízení provozu. 

STAVEBNÍ PROGRAM:
   •   • Dvojgaráž s možnos odložení sezónního vybavení
   • Technická místnost–kotel/výměník, pračka, sušička, uklízecí potřeby, apod.
   • Sklad zahradního nábytku, sekačky, apod.
   • Spíž navazující na kuchyň
   • Prostorný obývací prostor s kuchyňským koutem a jídelnou, možnost vyjít 
 ven a stolovat v létě venku. Venkovní sezónní kuchyně na grilování
   • Ložnice rodičů
   •   • Ložnice dě 2x – mohou být zam propojeny, ale tak, aby je bylo možné 
 výhledově oddělit na dva samostatné pokoje
   • Pokoj pro hosty (pracovna) – může a nemusí mít samostatnou koupelnu 
 a WC. Host by však neměl využívat hlavní koupelnu společně s rodinou
   • Alespoň jedno WC samostatně, další mohou být součás koupelny
   • Alespoň jedna koupelna velká s vanou, fungující pro celou rodinu. Celkový 
 počet koupelen není stanoven a ani není stanoveno, zda má mít každá 
  ložnice svou vlastní koupelnu, ale u ložnice rodičů by se alespoň malá 
 možnost umy hodila
   • Prostory pro odkládání šatstva - buď formou šaten, nebo dostatečně 
 velkých šatních skříní
   • Shoz na prádlo z hlavní koupelny/šatny do místnos s pračkou



RD V SÝKOŘICI
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BPAČASOPISOVÁ ZKRATKA06

stavba je jednoduchého obdélníkového půdorysu s klasickým poměrem stran 1:2 (9x18m) 
a se sedlovou střechou pod úhlem 40 stupňů. Orientace rodinného domu rovněž respektuje 
regulavy a je umístěn reprezentavním štem k ulici a směr hřebenu přibližně kopíruje 
vrstevnice.

ZAHRADA
ZZónování zahrady nabízí prostory pro různé způsoby trávení volného času, 
od společenského, přes akvní, až po klidovou část. Vše začíná dvěmi čtvercovými 
venkovními terasami, které navazují přímo na výstup z objektu. Jihovýchodní terasa 
je navržena jako „denní“ pro obědy venku a opalování na sluníčku s koupáním v přírodním 
jezírku, které ze dvou stran navazuje na obě terasy. Druhá, „večerní“, terasa 
na severovýchod je navržena pro venkovní večeře a odpolední-večerní společenské 
akce s přáteli. Je zde situována venkovní kuchyně s grilem a kruhové zapuštěné ohniště pro 
opéopékání buřtů. Z teras se dostaneme do akvní zóny, která zahrnuje velkou travnatou 
plochu, ale i zmíněné přírodní koupací jezírko o ploše 100 m2. Koupací část je obdélníková 
9x5 metrů. Zbylé dvě strany směřující do zahrady jsou mělké s porostem vodních rostlin, 
které pomáhají čist vodu v jezírku. Akvní část zahrady se prolíná do klidné čás, kde jsou 
v rozích pozemku vysazeny dva velké listnaté stromy. V levém rohu pozemku je situována 
zahrádka na pěstování zeleniny a kompost. V druhém rohu je prostor pro odpočinek 
na čerstvém vzduchu, ve snu stromu. Uprostřed zadní čás zahrady je umístěn malý 
přípřístřešek, který nabízí klidné posezení s výhledem do okolních lesů a poskytuje přehled nad 
děním po celé zahradě. Za přístřeškem je situována branka, kterou je možné se dostat na 
záhumenicovou cestu a projít se například ke dvěma místním rybníčkům, či do lesa.

PParcela je orientována spíše do hloubky (kratší stranou k ulici), aby byl vytvořen dostatečný 
zahradní prostor. Pozemek je orientován trochu nevýhodně delší stranou SV-JZ s jižní 
stranou do ulice. I přes tuto skutečnost je rodinný domek přimknut blíže k ulici, kde přebírá 
předzahrádka reprezentavní roli. Toto situování domku na parcele vytváří velký soukromý 
prostor na odvrácené straně ulice, od které je oddělen hmotou typického štu a přidružené 
garáže. Naskýtá se pouze sympacký průhled proskleným průchodem krytým pergolou mezi 
těmito dvěma objekty. Parcela je tedy rozdělena na takřka „polo veřejnou“ část u ulice, 
obobytnou a technickou část a soukromou zahradní část. Za parcelou vede záhumenicová 
cesta, která ús u dvou místních rybníčků.

Dům je rozdělen do dvou hmot, které připomínají historický obytný objekt se zápražím 
a menší přidruženou stavbu pro obhospodařování zahrady. V té je v návrhu umístěna 
dvojgaráž s malou dílnou a skladem zahradního nábytku. Samotná obytná 

LOKALITA A ARCHITEKTURA
ObecObec Sýkořice se nachází přibližně 25 km západně 
od Prahy. Rodinný domek je součás nového 
zastavovacího plánu pozemku na severním okraji 
Sýkořice, který je v současné době využíván jako 
zemědělská půda. Pozemek se nachází ve III. zóně 
chráněné krajinné oblas Křivoklátsko, což mělo 
vliv jak na celou ideu návrhu, tak na samotné 
hmohmotové řešení. V rámci návrhu byly zpracovány 
místní regulavy vyplývající právě z výstavby 
v CHKO Křivoklátsko. Jedná se o podmínky 
a doporučení například návrhu staru střechy, 
proporcí samotné stavby a jejího umístění 
na parcele. Tvar a zónování rodinného domku, 
včetně parcely, se snaží reflektovat historickou 
aarchitekturu, ovšem s prvky moderního tvarosloví.

BYDLENÍ S NEOPAKOVATELNÝMI VÝHLEDY

RRodinný dům v Sýkořici, v chráněné krajinné oblas Křivoklátsko, je klidným místem 
pro bydlení čtyřčlenné rodiny. Svou pozicí na nejvýše položeném okraji obce nabízí blízké 
sepě s přírodou a nádherné výhledy jak na celou obec, tak na okolní zelené vršky. 
Pod Sýkořicí se klika řeka Berounka, na kterou jsou jedinečné výhledy. Ze tří stran 
rodinného domku jsou co by kamenem dohodil Křivoklátské lesy, které umocňují pocit 
bydlení v přírodě a tvoří jedinečné výhledy z venkovních teras, i z interiéru budovy. Sama 
stavba je šetrná k přírodě a je navržena jako dřevostavba v pasivním standardu. 
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ENERGETICKÝ KONCEPT
PPřáním investora byla stavba v pasivním standardu, blížící se až „nulovému domu“. Dům byl 
tedy již od počátku navrhován s energeckou rozvahou. Tedy kromě návrhu vzduchotěsné 
obálky budovy a dostatečném zateplení, včetně střechy a základové oblas, je v domě 
navrženo nucené větrání s rekuperací vzduchu, instalované fotovoltaické panely na střeše 
pro výrobu elektrické energie, a zajištěno jímání dešťové vody ze střech do akumulačních 
jímek, odkud je dále využívána. Dešťová voda je používána pro splachování WC, praní 
prádla, zalévání zahrady, či my auta apod. Elektřina z fotovoltaiky je využívána pro topné 
žebříkyžebříky v koupelnách, či vybrané spotřebiče. Vytápění v celém domě je řešeno podlahovým 
vytápěním. Pro ohřá teplé a topné vody je využíváno tepelné čerpadlo vzduch-voda a jako 
záložní zdroj je v technické místnos umístěn elektrokotel. Kvůli absenci veřejné kanalizace 
jsou splaškové vody sváděny pod ulicí ve směru spádu do společné čisrny odpadních vod.

NÁVRH OKOLÍ
Součás návrhu je řešení zbytku pozemku, který není zastavěn rodinnými domy. Východní 
a západní okraj, kam zasahují ochranná pásma lesa 25 m a na západním pásmu elektrické 
vedení, není pozemek zastavěn rodinnými domy a je ponechán jako veřejný prostor. 
Na východním okraji je umístěna společná čisrna odpadních vod a navržena nová vyhlídka 
na obec Sýkořice a její okolí. Na západním okraje je varianta zbudování dětského hřiště 
v návaznos na dva západní rybníčky, či pouze jen úprava veřejného prostoru a zeleně. 
Za parcelami vede vlnitá záhumenicová cesta, která vede až mezi dva nové rybníčky. Podél 
cecesty je vysázena vysoká zeleň, aby bylo alespoň trochu zabráněno prašnos a hluku. Zbytek 
pozemku za rodinnými domy je ponechán stávající účelu, a to je zemědělská půda.

MATERIÁL A KONSTRUKCE
Rodinný domek se chce návrhem co nejvíce přiblížit přírodě, kterou je obklopen, a která 
je podstatou Chráněné krajinné oblas. Proto bylo zvoleno pro jeho nosnou konstrukci 
dřevo. Domek včetně garáže je navržen jako dřevostavba z CLT (Cross Laminated Timber) 
panelů. Pro konstrukci byl vybrán systém Novatop, což je ucelený stavební systém 
z velkoformátových komponentů vyráběných z křížem vrstveného masivního dřeva (CLT). 

NOSNÝ NOSNÝ SYSTÉM

OObvodové stěny jsou sestaveny z 84 mm tlustých masivních stěn Novatop Solid, které jsou 
zatepleny izolací z dřevovláknitých desek. Stropní deska přízemí je rovněž dřevěná a jejím 
základním prvkem jsou duté velkoplošné žebrové panely na bázi vícevrstvých masivních 
desek (SWP – solid wood panel) Novatop Element. Do prázdného prostoru mezi žebry 
je použit vápencový vsyp 40 kg/m2 pro zlepšení akusckých parametrů. Pro šikmou 
konstrukci střechy není použit klasický krokevní, či hambálkový systém, ale je tvořen z těch 
samých žebrových panelů, jako konstrukce stropu. Vzhledem k většímu rozponu desek jsou 
do do systému přidány „hambálky“, které konstrukci ztuží. 

NENOSNÝ SYSTÉM A FASÁDA

Vnitřní příčky jsou všechny sádrokartonové s hliníkovým roštem ze systému Rigips. Jen jedna 
příčka v technické místnos je provedena z CLT panelu, aby bylo možné, jakkoliv zavěsit 
potřebné technologie. Aby domek zapadal do přírodní krajiny i vizuálně, je fasáda 
provedena jako provětrávaná s dvojím roštem pro těsné svislé obložení dřevěnými fasádními 
prkny. Garáž je obložena řídkým rastrem svislých fošen.
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KONCEPT

Základním konceptem jsou vyhlídky. Je kladen důraz na průhledy do okolní krajiny, kde 
se naskýtá pohled do lesů, na obec Sýkořice, či na okolní zelené vršky. Svou pozicí 
na nejvýše umístěné parcele v Sýkořici je pro tyto požitky dům jako dělaný. Duraz je také 
kladen na sepě s přírodou, což podporuje i návrh a design jak domu, tak zahrady.

PPředstava o tvaru rodinného domku byla od začátku jasná - klasický přízemní domek 
s obytným podkrovím a sedlovou střechou. Umístění a nasměrování garáže není náhodné 
- navazuje přímo na vstup přes zádveří, které je vysunuté ven z objemu obytné čás. 
Garáž je přimknuta kratší stranou, respekve je delší stranou rovnoběžně s ulicí. 

Návrh tak vytváří dva hlavní pomyslné prostory - takřka polosoukromý prostor, který 
je na oších lidem chodících po ulici, a soukromý prostor, kde se odehrávají veškeré 
akvity, ať už v obývacím pokoji smerem do zahrady, nebo v samotnné zahradě.

ZZahrada pracuje se zónováním akvit a vytvářením soukromí pomocí zeleně.  
Z domu se dostaneme do společenské zóny - na venkovní terasy - do které 
spadá i zapuštěné kruhové ohniště. Z teras se dostaneme do akvní zóny trávníku 
a přírodního koupacího jezírka.  V zadčí žás zahrady se dostaneme do zóny relaxace, 
klidu a odpočinku. Tam je navrženo na jedné straně pěstování zeleniny a na sdruhé straně 
klidný odpošinek ve snu stromu. Uprostřed je umístěn přístřešek, odkud jsou výhledy 
na okolní lesy, ale také na celou parcelu.

Sýkorické   
     Výhledy
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NOSNOU KONSTRUKCI TVOŘÍ UCELENÝ SYSTÉM Z MASIVNÍHO DŘEVA OD FIRMY 

NOVATOP. OBVODOVÉ STĚNY JSOU SESTAVENY Z 84 mm TLUSTÝCH STĚN NOVATOP 

SOLID, KTERÉ JSOU ZATEPLENY IZOLACÍ Z DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK. STROPNÍ DESKA 

JE TVOŘENA VELKOPLOŠNÝMI ŽEBROVÝMI PANELY NA BÁZI VÍCEVRSTVÝCH MASIVNÍCH 

DESEK (SWP - solid wood panel) NOVATOP ELEMENT. DO PRÁZDNÉHO PROSTORU MEZI 

ŽEBRY JE POUŽIT VÁPENCOVÝ VSYP 40 kg/m2 PRO ZLEPŠENÍ AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ. 

PRO ŠIKMOU STŘEHU JSOU ROVNĚŽ POUŽITY ŽEBROVANÉ DESKY NOVATOP ELEMENT. 

STSTAVBA JE ZALOŽENA NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE NA DESKÁCH Z PĚNOSKLA. 

RD V SÝKOŘICI
DSPBPA KONSTRUKČNÍ SYSTÉM

SCHÉMA 41



RD V SÝKOŘICI
STUDIE BPASCHÉMA ZTI ROZVODŮ42





RD V SÝKOŘICI
ZTIBPA SCHÉMA KANALIZACE, VODOVOD, DÉŠŤ

M 1:100 45



RD V SÝKOŘICI
ZTI BPASCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL

M 1:10046



RD V SÝKOŘICI
ZTIBPA SCHÉMA NUCENÉHO VĚTRÁNÍ

M 1:100 47



RD V SÝKOŘICI
ZTI BPASCHÉMA VYTÁPĚNÍ

M 1:10048





RD V SÝKOŘICI
DSPBPA PRŮVODNÍ ZPRÁVA 51





RD V SÝKOŘICI
DSPBPA PRŮVODNÍ ZPRÁVA 53





















PŘÍLOHY










