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ANOTACE

Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu ve vesnici Pikovice, která leží nedaleko Prahy. Jedná se 
o klidnou lokalitu u řeky Sázavy, která disponuje bohatou přírodou plnou kopců a lesů. Parcela rodinného domu 
je umístěna na kraji vesnice v místě s řídkou zástavbou. Pozemek je velmi svažitý s výhledem na sázavské údolí 
a je obklopen vysokými stromy.  Klientem pro stavbu je rodina se dvěma dětmi, kde otec je architekt a matka 
učitelka výtvarné výchovy. Rodina má ráda přírodu a její klidnou atmosféru.  
Návrh rodinného domu využívá výrazných hodnot prostředí stavby, reaguje na své umístění a vytváří intimní 
prostředí pro klidný a spokojený život. 
  

ABSTRACT

The subject of bachelor thesis is design of a family house in the village Pikovice, which is situated near Prague. 
It is a quiet location by Sázava river which has very rich nature full of hills and forests. The site of the family 
house is located on the egde of the village at the place with sparsely placed buildings. The site is very slopy. It 
has a view of the rivers dale and is surrounded by tall trees. The client for the building is the family with two 
kids. The father is an architect and the mother is an art education teacher. The family likes nature and its pea-
ceful atmosphere. 
The design of the house profits from very significant values of its surroundings, embraces the challenges of its 
location and provides intimate enviroment for peaceful and pleasing life.
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ČASOPISOVÁ ZKRATKA - RODINNÝ DŮM V PIKOVICÍCH

POHLED NA STAVBU Z PŘILEHLÉ ULICE

ZOBRAZNÍ KONCEPTU

Tato novostavba se nachází na kraji vesni-
ce Pikovice nedaleko od Prahy. Její základ-
ní myšlenkou je spojení domu se zahra-
dou a výhledem na sázavské údolí. Dům 
je postaven jako dřevostavba (s nosnou 
konstrukcí těžkého skeletu) na betonové 
podnoži.
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OBÝVACÍ POKOJ JE MOŽNÉ V LETNÍCH MĚSÍCÍCH PLNĚ OTEVŘÍT DO ZAHRADY

POHLED NA FASÁDY BUDOVY

Stavba má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází garáž a technické zá-
zemí. První nadzemní podlaží je napojeno na vrchní část zahrady a je koncipováno jako hlavní společenská 
místnost s obývacím pokojem, jídelnou, kuchyní, a velkorysou knihovnou.
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ARCHITEKTONICKÁ ČÁST
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IDEA NÁVRHU

Koncept uspořádání hmoty domu spočívá ve vytvoření me-
zery, průrvy mezi dvěma částmi objektu. Tento prostor je 
jakýmsi spojníkem mezi zahradou na pozemku a pikovicemi. 
Z domu je tak výhled na sázavské údolí a zároveň je jeho 
interiér propojen se zahradou.

Z hlediska provozu je dům rozčleněn na tři hlavní jednotky:
1. podnož domu, ve které se nachází technické zázemí a garáž
2. společenské podlaží, kde se nalézá hlavní obytný prostor
3. soukromé podlaží, které je navrženo jako osobní prostor obyvatel domu
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STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A 1.2 ÚDAJE O STAVBĚ
a) Název stavby: rodinný Dům v Pikovicích
b) Místo stavby: Ulice Pod Holákem, parcela č. 569, 563/2, 572/2, Pikovice
c) Předmět projektové dokumentace: Dokumentace pro vydání stavebního povolení

A 1.3 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
a) Investor, zadavatel:
Rudolf Šik
se sídlem: Revoluční 63/264, 110 00, Praha 1

A 1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
a) Projektant:
Maxim Didunyk
Sedliště 73, Kostelec nad Černými Lesy
Tel.: 734  647 840
Email: maxim.didunyk@fsv.cvut.cz

A 2 SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
a) Mapové podklady území
b) Geodetické zaměření místa od zadavatele
c) Fotodokumentace místa stavby
d) Požadavky dle zadání
e) Podklady firem použitých v návrhu prvků a materiálů

A 3 ÚDAJE O ÚZEMÍ
a) Rozsah řešeného území
Řešené území se nachází v ulici Pod Holákem v Pikovicích. Celková výměra pozemku je 1142,7 m2. Skládá se z 
parcel 569, 563/2 a 572/2, je součástí katastrálního území Hradišťko. Pozemek je ohraničen
ze západní a severní strany komunikacemi a z jižní a východní strany soukromými pozemky. 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území
Pozemek je nezastavěný a nachází se na na něm vzrostlé stromy

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)
Řešené území se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně, ve zvláště chráněném
území, či záplavovém území.
V řešené lokalitě nejsou poddolovaná území. V dotčené oblasti se nenachází zdroje podzemní
vody pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou ani jejich ochranná pásma.

d) Údaje o odtokových poměrech
V řešeném území nebyl proveden hydrogeologický průzkum, nejsou dány odtokové poměry.
Řešení likvidace dešťové vody na pozemku: voda ze střech se ukládá do retenční nádrže. Při naplnění kapacity
bude dešťová voda odvedena do vsatkovacího tunelu na severní straně pozemku

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Dle platného územního plánu se řešené území nachází v ploše Ostatní plocha. Dokumentace
pro stavební povolení je plně v souladu s územně plánovací dokumentací.

f) Údaje o souladu s územním rozhodnutím
Při návrhu se vycházelo z vydaného územního rozhodnutí.

g) Údaje o dodržení požadavků na využití území
Navržený objekt odpovídá požadavkům určených územním plánem - v území definovaném
jako plochy smíšené obytné - venkovské.

h) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Dokumentace v úrovni projektu k DSP splňuje požadavky dotčených orgánů.

i) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Projekt neobsahuje vyjímky ani úlevová řešení.

j) Seznam souvisejících a doplňujících investic
Související a podmiňující investice nejsou vyžadovány projektovou dokumentací.

k) Seznam pozemků a staveb dotčených navrženou stavbou
pozemek č. 569, vlastník - Doc. Ing. arch. Ladislav Tichý CSc., 1032 m2.

 
A 4 ÚDAJE O STAVBĚ
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby:
Nová stavba.

b) Účel užívání stavby:
Rodinný dům.

c) Trvalá nebo dočasná stavba:
Trvalá.

d) Údaje o ochraně stavby
V území dotčeném stavbou je způsob ochrany nemovitostí - městská památková zóna.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpeču-
jících bezbariérové užívání staveb
 
Projektová dokumentace byla vypracována podle platných ČSN, vyhlášek a zákonů. Při realiza-
ci bude postupováno podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby - vyhláška č. 268/2009 Sb (OTP), vyhl. 
č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášky o obecných technických požadavcích za-
bezpečujících bezbariérové užívání staveb - vyhláška 398/2009 a dalších závazných vyhlášek, norem a předpisů 
(především pak hygienické a požární).

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Nejsou.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení
Projekt neobsahuje vyjímky ani úlevová řešení.



h) Navržené kapacity stavby

počet uživatelů: 4 (2 manželé, 2 děti)
Počet bytových jednotek: 1
Plocha stavbou dotčeného území: 1142 m2

Plocha zastavěná objektem: 154 m2

Plochy zeleně: 986 m2

Zpevněné plochy: 142 m2
Obestavěný prostor: 1478 m3

Užitná plocha: 419,6 m2 (1.PP= 140,2 m2; 1. NP = 154,8m2; 2. NP = 124,6 m2)
Počet podlaží: 3
Počet parkovacích stání: garáž 2
volné stání na pozemku 2

i) Základní bilance stavby
Stavba spadá do klasifikační třídy energetické náročnosti B s roční potřebou tepla na vytápění 79 kWh/m2 za 
rok. Zdrojem tepla v objektu je kotel na biomasu. K objektu jsou navrženy jako zdroj elektrické energie fotovol-
taické panely.

j) Základní předpoklady výstavby
Není předmětem.

k) Orientační náklady stavby
Předpokládané náklady na realizaci stavby rodinného domu budou určeny v rozpočtu stavby.

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Stavební objekty: SO 101 RODINNÝ DŮM



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) Charakteristika stavebního pozemku
stavba je navržena na území pozemků 569, 563/2, 572/2 o celkové výměře 1042 m2.
Řešené území je nezastavěné, neudržované a zarostlé zelení včetně vzrostlých stromů.
Západní a severní hranici území tvoří komunikace, jižní a východní hranici tvoří plot.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

d) Poloha vzhledem k záplavovému území
Stavba se nachází mimo záplavové území řeky Sázavy.

e) Vlivy stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v
území
Objekt obsahuje zařízení na likvidaci dešťové vody (vsakovací tunel). Stavba neovlivní své okolí výrazným způso-
bem

f) Požadavky asanace, demolice a kácení dřevin 
Na jižní a jihozápadní straně pozemku se nachází množství vzrostých stromů, které je nutné pokácet pro dosa-
žení oslunění pozemku. Stromy na východní straně, včetně velmi hodnotných dubů, budou zachovány. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k
plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)
Vjezd na pozemek je umístěn na severní straně pozemku z přilehlé ulice Pod Holákem. Spojení mezi vjezdem na 
pozemek a vjezdem do garáže je řešeno zpevněnou plochou z betonové dlažby. Součástí řešení jsou také dva 
vstupy pro pěší, ze západní a severní strany.  
Stavba je napojena přípojekami na stávající veřejné uliční rozvody pitné vody, elektřiny a kanalizace.

i) Věcné a časové vazby stavby

B 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B 2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY
Jedná se o novostavbu rodinného domu s obytnou funkcí. Mezi neobvyklé prostory patří dvoupodlažní knihova 
a hudebna.

počet uživatelů: 4 (2 manželé, 2 děti)
Počet bytových jednotek: 1
Plocha stavbou dotčeného území: 1142 m2

Plocha zastavěná objektem: 154 m2

Plochy zeleně: 986 m2

Zpevněné plochy: 142 m2
Obestavěný prostor: 1478 m3

Užitná plocha: 419,6 m2 (1.PP= 140,2 m2; 1. NP = 154,8m2; 2. NP = 124,6 m2)
Počet podlaží: 3

B 2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
a) Urbanistické řešení stavby
Řešené území se nachází v ulici Pod Holákem v Pikovicích. Skládá se z parcel 569, 563/2 a 572/2, je
součástí katastrálního území Hradišťko. Celková výměra parcel je 1442. Pozemek se nachází v chatařské oblasti 
s rozptýlenou zástavbou. Novostavba je umístěna na jižní polovině pozemku.

b) Architektonické řešení stavby
Objekt se skládá ze tří podlaží. Nejnižží podlaží (1PP) má železobetonovou nosnou konstrukci a je jižní, západní 
a východní stranou zapuštěné pod terénem a vytváří tak podnož pro vrchní dvě podlaží, které fungují kon-
strukčně jako dřevostavba. 1 NP je napojeno na jižní straně na dorovnaný terén. Dům je orientován obytnými 
místnostmi na jižní stranu, do zahrady.

B 2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ
Suterén objektu slouží jako technické zázemí s garáží a sklepem. 1.NP má funkci hlavního společenského pro-
storu, který je tvořen sekcemi provozních jednotek - kuchyně, jídelna, obývací pokoj, knihovna atd.. Z tohoto 
hlavního obytného prostoru vede schodiště do 2.NP, které slouží jako soukromá zóna pro obyvate domu.  

B 2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
Objekt i přístupové komunikace jsou řešeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 S. O obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

B 2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo ne-
přijatelné riziko nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým 
proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní 
předpisy. 

B 2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
a) Konstrukční a materiálové řešení
Konstrukční systém se dělí na dvě části: železobetonový skelet s obvodovou zdí a masivní dřevěný skelet.

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
V 1PP se jedná o železobetonovou obvodovou zeď šířky 300mm a sloupy 300x300mm uvnitř objektu. Sloupy 
mají rozpon 3,5x3,5m a 3,5x5m. Ve vyšších patrech jsou dodrženy stejné rozměry sloupů a rozpon, materiál 
konstrukce jsou lepené smrkové nosníky. 1.NP a 2.NP jsou vykonzolovány 1,1m na severní stranu 

SKLADBY PODLAH A PLÁŠŤŮ
Obvodová stěna v 1PP je tvořena železobetonovou zdí s kontaktním zate plovacím systémem, 200mm desky 
XPS. Na povrchu je provedena venkovní omítka šedé barvy.
Stěnu 1. a 2.NP tvoří sádrokartonová deska připevněná na rošt z latí. Rošt je upevněn na osb desku, která je 
nesena dřevěnými sloupky. Mezi loupky je tepelná izolace z minerálních vláken. Na sloupcích z druhé strany je 
pak připevněna osb deska, která nese latě provětrávané fasády.

b) Mechanická odolnost a stabilita



B 2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHN. A TECHNOL. ZAŘÍZENÍ
Výčet technických a technologických zařízení
Vytápění je řešeno jako centrální teplovodní soustava. Ohřev vody je zajištěn kotlem na biomasu. Druh kotle 
byl vybrán z důvodu lokální dostupnosti palivového materiálu. 
Objekt je zásobován elektrickou energií z fotovoltaických panelů a velkokapacitního akumulátoru. Objekt recy-
kluje šedou vodu na splachování a  praní.  

B 2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

B 2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI
a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Novostavba má obvodové, střešní pláště a prosklené výplně navrženy s dostatečným tepelným
odporem, které splňují tepelně technickou normu ČSN 73 05 40 - hodnoty pro nízkoenergetické stavby.

b) Energetická náročnost stavby
Není součástí projektu, celkové posouzení nahrazeno energetickým štítkem obálky budovy

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií

B 2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU
Stavební práce bude provádět odborná firma se živnostenským oprávněním ke stavební činno-
sti, která bude mít proškolené pracovníky s odborným vedením. Práce budou probíhat výlučně v denních hodi-
nách a to od 7 do 20 hodin, hladina hluku nesmí překročit hladinu Lp,max= 65 dB. Stavba nebude mít negativní 
vliv na životní prostředí. Při provádění prašných prací bude okolí stavby kropeno. Zásobování vodou umožní 
stávající vodovodní přípojka. Vytápění a ohřev TV Vytápění objektu je řešeno pomocí centrální teplovodní 
dvoutrubkové soustavy. Jedná se o nucený oběh otopné vody. 

ELEKTRO
Na hranici pozemku je v oplocení umístěna přípojková skříň. Hlavní rozvaděč je umístěn v objek-
tu ve sklepě. Rozmístění osvětlovacích prvků je zakresleno v půdorysech.

VODOVOD
Dodávka pitné pro uvažovanou zástavbu je navržena rozšířením stávající vodovodní sítě. Objekt
je připojen k vodovodnímu řadu, umístěného v Pod Holákem. Potrubí musí splňovat podmínky pro
dodávku pitné vody. Vodoměrná sestava je ve vodoměrné šachtě umístěné v zemi u hranice
pozemku. Hlavní uzávěr vody se nachází v garáži.

VĚTRÁNÍ
objekt obsahuje rekuperační jednotku pro větrání obytných místností

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Kanalizace je řešena jako gravitační. Všechny zařizovací předměty jsou vybaveny zápachovou
uzávěrkou. Od zařizovacích předmětů je odpadní voda odváděna připojovacím potrubím do
svislého odpadního potrubí. Šedá voda je filtrována a recyklována

KANALIZACE DEŠŤOVÁ
Odvodnění střech je tvořeno zaatikovými žlaby, svislé svody jsou umístěny v provětrávné mezeře skladby fasá-
dy.

B 2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
Pozemek se nenachází v záplavové oblasti, a proto není potřeba protiopatření. Na pozemku ale
dochází v jarních měsicích k průdkému nárůstu dešťové vody a spádové vody, která je sbírána
povrchovou drenáží a odváděna do retenčního jezírka.

B 3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B 4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
a) Popis dopravního řešení
Vjezd je ze severní strany z ulice Pod Holákem. 

b) Doprava v klidu
Na pozemku jsou navrženy dvě parkovací stání na pozemku před garáží a další dvě v garáži.

c) Pěší a cyklistické stezky

B 5 ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV
a) Terénní úpravy
Pro 1.PP je nutné odstranění značné části terénu. Hmota terénu je využita na vyrovnání části zahrady, která 
navazuje na 1.NP

b) Použité vegetační prvky

c) Biotechnická opatření

B 6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

B 7 OCHRANA OBYVATELSTVA

B 8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
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