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ANOTÁCIA 

Predmetom bakalárskej práce je návrh novostavby kompaktného rodinného domu v rozsahu architektonickej 
štúdie a vybraných častí dokumentácie k stavebnému povoleniu. Riešený pozemok sa nachádza v dochádzkovej 
vzdialenosti od historického centra mesta Český Krumlov.  Dom je určený pre mladú rodinu a pri návrhu bol 
kladený dôraz na veľkorysosť obytných priestorov na minimálnej zastavanej ploche. Svojim umiestnením 
rozdeľuje pozemok na verejnú časť  a súkromnú záhradu. Tvarové a materiálové riešenie domu zohľadňuje  
relatívne komplikovaný kontext okolitej mestskej zástavby. Objekt je riešený ako drevostavba v pasívnom 
štandarde a využíva solárne zisky. 

 

 

ANOTATION 

The focus of this bachelor thesis is a design of a new compact family house in a scope of architectural study and 
selected parts of the building permit documentation. The property is located within walking distance of the 
historic center of Český Krumlov. The house design is intended for a young family and it emphasizes the 
spaciousness of the living space on a minimal built-up area. The house placement divides the lot between the 
public area and a private garden. The shape and material solution of the house takes into account the relatively 
complicated context of the surrounding urban development. The building is designed as a wooden building in 
passive standard and uses solar gains. 
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ZADÁNÍ

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČESKÝ KRUMLOV  
 
Návrh novostavby kompaktního rodinného domu v intenzivně zastavěném území předměstí Českého Krumlova 
pro (výhledově) čtyřčlennou mladou rodinu. Cílem je návrh spojující současný životní komfort, co 
nejefektivnější prostorové řešení, energetickou nezávislost a zdrojovou šetrnost. Při návrhu bude kladen důraz 
na kontext, zohlednění požadavků na nízkou energetickou náročnost, hospodárnost a racionalitu řešení. Dům 
bude navržen jako částečně či úplně energeticky soběstačný. Velikost a standard rodinného domu by měl 
odpovídat obvyklým nárokům českých klientů, cena cca do 5 mil. Kč.  
 
Lokalita  
Řešený pozemek se nachází v docházkové vzdálenosti od historického centra Českého Krumlova. Jedná se o 
nárožní parcelu v relativně komplikovaném kontextu. Pozemek je aktuálně využíván jako zahrada. Na pozemku 
musí být umístěna dvě parkovací stání. Na parcele stojí jeden vzrostlý ovocný strom - třešeň, který nemá být 
nijak poškozen. Ostatní vegetace může být odstraněna. 
 
Architektonická forma  
Zastavěná plocha objektu je omezena na max. 80 m2 a výška objektu na max. 2 nadzemní podlaží (nebo 1 
podlaží s podkrovím) s možným podsklepením. Ostatní zastavěné a zpevněné plochy jsou nad rámec a jejich 
plocha není omezena.  Architektonická forma není nijak omezena z pohledu památkové péče. Propojení domu 
se zahradou je klíčové – zahradu vnímáme jako plnohodnotný obytný prostor, ve kterém chtějí obyvatelé trávit 
velké množství času.  
 
Provozní řešení  
Provozní řešení musí být chytré a účelné, aby umožnilo fungování mladé rodiny se 2 dětmi na co nejmenší 
zastavěné ploše. Stavební program by měl v tradičním slova smyslu obsáhnout funkce obývacího pokoje, 
kuchyň (kuchyňský kout), ložnici pro rodiče, prostor pro 2 děti (klidně sdílený, ale v budoucnu oddělitelný), 
koupelnu, záchod a cokoliv dalšího uzná autor návrhu za vhodné v rámci své vize. Rodina tráví maximum času 
venku, proto musí být součástí návrhu také propojení domu se zahradou a další vhodné využití samotné 
zahrady a parkovacích stání s ohledem na stávající vzrostlý strom.  
 
Konstrukční a materiálové řešení  
 V konstrukčně materiálovém řešení se předpokládá vhodná kombinace materiálů a stavebních technologií. 
Důraz by měl být kladen na kvalitní skladby konstrukcí s ověřenými a promyšlenými detaily, s takovými tepelně 
izolačními vlastnostmi, které jdou smysluplně ruku v ruce se skladbou technologií.  
 
Technologické řešení  
Úvaha o energetické soběstačnosti navrhovaného domu a minimálního plýtvání ostatními přírodními zdroji a to 
v provozu domu, ale i v celém jeho životním cyklu. Volba míry energetické soběstačnosti musí předcházet 
tvorbě návrhu. Součástí návrhu je symbióza technologického řešení s architektonickým a provozním. 
 
Energetické řešení  
Cílem návrhu je energetická soběstačnost minimálně v polovině roku. Výpočet předpokládané spotřeby 
elektrické energie domácnosti, optimální určení orientace budovy a výpočet potřebné plochy FV/kapacity 
akumulace. Systém vytápění by měl využívat obnovitelné zdroje paliva. V rámci tepelně technického řešení, 
zejména pokud se navrhovaný objekt opírá velkou mírou o solární a vnitřní zisky, je nutné ověřit rizika letního 
přehřívání a dostatečná opatření pro jejich minimalizaci.  
 
Vodní hospodářství  
Cílem návrhu je především minimalizovat spotřebu pitné vody, prověřit možnosti násobného využití vody v 
provozu domu a maximálně využívat dešťovou vodu zachycenou na pozemku. Koncept musí plnohodnotně 
fungovat i v období s nedostatkem dešťové vody.  
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Daný pozemok je podľa územného plánu určený k 
zastavaniu. Nachádza sa na území mestskej pamiatkovej 
zóny Český Krumlov - Plešivec, kde sa vyskytuje rada 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Územný plán radí 
pozemok medzi plochy BI - plochy individuálneho bývania, 
ktoré v lokalite prevažuje. Zadaním je obmedzená zastavaná 
plocha objektu na 80 m². Tým objekt úplne vystupuje z 
merítka okolitej zástavby. 
Snahou bolo dorovnať výškové úrovne okolitých objektov, 
by dom pôsobil dojmom, že tam patrí. 
Pôvodná idea bola “Dům věž”. Tá sa ďalej rozvíjala tak, že 
dom, ktorý má legislatívne 2 NP, dosahuje výšky hrebeňa 
13,520 m. 
Kompozícia umiestnenia domu na pozemku vznikla z 
potreby vymedziť na pozemku súkromnú záhradu, kde 
budú majitelia tráviť väčšinu času a zároveň zachovať 
stávající strom. 
Tým, že záhrada vznikla na východnej strane pozemku, 
nielenže opticky ústi do susednej záhrady a pôsobí väčším 
dojmom, ale je aj uchránená od komunikácie a bezpečná 
pre deti. 

Hmota domu rozdeľuje pozemok na dve zóny s odlišnými charaktermi. Západná 
časť plynule prechádza do ulice a tvorí akýsi poloverejný otvorený pred priestor 
medzi domom a príjazdovou cestou, čo u nás nie je úplne bežné. Vstupná brána a 
plot prebiehajú súbežne s domom a za nimi už je súkromná záhrada. 
Dom vstupuje do historického územia mestskej zástavby. Na okolité objekty 
nadväzuje výškou a sklonom šikmej strechy. 

Dom je poňatý ako drevostavba s predsadenou fasádou z opalovaného dreva. 
Celý je tmavý, vrátane okenných rámov, vstupných dverí a strešnej krytiny. Naopak 
zvnútra prevažuje pohľadové drevo CLT panelu a biela farba. 
Tvarové riešenie prirodzene vyplynulo z umiestnenia stavby na pozemku a snahy 
dorovnať merítko okolitej zástavby. Pultová strecha je orientovaná na juh, kvôli 
maximalizovaniu solárnych ziskov na fotovoltaických paneloch, ktoré sú na nej 
umiestnené. Hmota domu je veľmi jednoduchá a kompaktná.  
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SUTERÉN

Dom má zo zadania obmedzenú zastavanú plochu na 80m². Kvôli snahe poskytnúť 
čo najkomfortnejšie vnútorné priestory, ale stále sa držať zadania, je dom dispozične 
rozdelený na raumplan. Výškové úrovne a náväznosti sa odvíjajú od hierarchie 
vnútorných priestorov a ich členenia na spoločenské a súkromné provozy. Samotné 
funkčné celky sú síce rozdelené na rôzne výškové úrovne, ale stále tvoria jeden 
celok. Priestory v dome uskakujú na striedačku po pol poschodí. Schodiská 
prechádzajú celým objektom v zvislom priemete a sú vetknuté do masívnej 
drevenej steny, ktorá tvorí kľúčový výrazový prvok domu. Jednotlivé pol úrovne sú 
- až na spálne riešené ako open space, do ktorého vstupujú isté nutné prvky ako v 
stavané boxy a členia tým vnútorný priestor. 
V objekte je komunikačný priestor zúžený na schodiská a jedinú chodbu, tie 
majú minimálne rozmery - úzke a s väčším sklonom, aby bol ušetrený priestor na 
plnohodnotné miestnosti alebo kúpeľňu navyše. 
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SUTERÉN MEDZIPODLAŽIE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČESKÝ KRUMLOV  
 
Návrh novostavby kompaktního rodinného domu v intenzivně zastavěném území předměstí Českého Krumlova 
pro (výhledově) čtyřčlennou mladou rodinu. Cílem je návrh spojující současný životní komfort, co 
nejefektivnější prostorové řešení, energetickou nezávislost a zdrojovou šetrnost. Při návrhu bude kladen důraz 
na kontext, zohlednění požadavků na nízkou energetickou náročnost, hospodárnost a racionalitu řešení. Dům 
bude navržen jako částečně či úplně energeticky soběstačný. Velikost a standard rodinného domu by měl 
odpovídat obvyklým nárokům českých klientů, cena cca do 5 mil. Kč.  
 
Lokalita  
Řešený pozemek se nachází v docházkové vzdálenosti od historického centra Českého Krumlova. Jedná se o 
nárožní parcelu v relativně komplikovaném kontextu. Pozemek je aktuálně využíván jako zahrada. Na pozemku 
musí být umístěna dvě parkovací stání. Na parcele stojí jeden vzrostlý ovocný strom - třešeň, který nemá být 
nijak poškozen. Ostatní vegetace může být odstraněna. 
 
Architektonická forma  
Zastavěná plocha objektu je omezena na max. 80 m2 a výška objektu na max. 2 nadzemní podlaží (nebo 1 
podlaží s podkrovím) s možným podsklepením. Ostatní zastavěné a zpevněné plochy jsou nad rámec a jejich 
plocha není omezena.  Architektonická forma není nijak omezena z pohledu památkové péče. Propojení domu 
se zahradou je klíčové – zahradu vnímáme jako plnohodnotný obytný prostor, ve kterém chtějí obyvatelé trávit 
velké množství času.  
 
Provozní řešení  
Provozní řešení musí být chytré a účelné, aby umožnilo fungování mladé rodiny se 2 dětmi na co nejmenší 
zastavěné ploše. Stavební program by měl v tradičním slova smyslu obsáhnout funkce obývacího pokoje, 
kuchyň (kuchyňský kout), ložnici pro rodiče, prostor pro 2 děti (klidně sdílený, ale v budoucnu oddělitelný), 
koupelnu, záchod a cokoliv dalšího uzná autor návrhu za vhodné v rámci své vize. Rodina tráví maximum času 
venku, proto musí být součástí návrhu také propojení domu se zahradou a další vhodné využití samotné 
zahrady a parkovacích stání s ohledem na stávající vzrostlý strom.  
 
Konstrukční a materiálové řešení  
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fungovat i v období s nedostatkem dešťové vody.  
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Daný pozemok je podľa územného plánu určený k 
zastavaniu. Nachádza sa na území mestskej pamiatkovej 
zóny Český Krumlov - Plešivec, kde sa vyskytuje rada 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Územný plán radí 
pozemok medzi plochy BI - plochy individuálneho bývania, 
ktoré v lokalite prevažuje. Zadaním je obmedzená zastavaná 
plocha objektu na 80 m². Tým objekt úplne vystupuje z 
merítka okolitej zástavby. 
Snahou bolo dorovnať výškové úrovne okolitých objektov, 
by dom pôsobil dojmom, že tam patrí. 
Pôvodná idea bola “Dům věž”. Tá sa ďalej rozvíjala tak, že 
dom, ktorý má legislatívne 2 NP, dosahuje výšky hrebeňa 
13,520 m. 
Kompozícia umiestnenia domu na pozemku vznikla z 
potreby vymedziť na pozemku súkromnú záhradu, kde 
budú majitelia tráviť väčšinu času a zároveň zachovať 
stávající strom. 
Tým, že záhrada vznikla na východnej strane pozemku, 
nielenže opticky ústi do susednej záhrady a pôsobí väčším 
dojmom, ale je aj uchránená od komunikácie a bezpečná 
pre deti. 

Hmota domu rozdeľuje pozemok na dve zóny s odlišnými charaktermi. Západná 
časť plynule prechádza do ulice a tvorí akýsi poloverejný otvorený pred priestor 
medzi domom a príjazdovou cestou, čo u nás nie je úplne bežné. Vstupná brána a 
plot prebiehajú súbežne s domom a za nimi už je súkromná záhrada. 
Dom vstupuje do historického územia mestskej zástavby. Na okolité objekty 
nadväzuje výškou a sklonom šikmej strechy. 

Dom je poňatý ako drevostavba s predsadenou fasádou z opalovaného dreva. 
Celý je tmavý, vrátane okenných rámov, vstupných dverí a strešnej krytiny. Naopak 
zvnútra prevažuje pohľadové drevo CLT panelu a biela farba. 
Tvarové riešenie prirodzene vyplynulo z umiestnenia stavby na pozemku a snahy 
dorovnať merítko okolitej zástavby. Pultová strecha je orientovaná na juh, kvôli 
maximalizovaniu solárnych ziskov na fotovoltaických paneloch, ktoré sú na nej 
umiestnené. Hmota domu je veľmi jednoduchá a kompaktná.  
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SUTERÉN

Dom má zo zadania obmedzenú zastavanú plochu na 80m². Kvôli snahe poskytnúť 
čo najkomfortnejšie vnútorné priestory, ale stále sa držať zadania, je dom dispozične 
rozdelený na raumplan. Výškové úrovne a náväznosti sa odvíjajú od hierarchie 
vnútorných priestorov a ich členenia na spoločenské a súkromné provozy. Samotné 
funkčné celky sú síce rozdelené na rôzne výškové úrovne, ale stále tvoria jeden 
celok. Priestory v dome uskakujú na striedačku po pol poschodí. Schodiská 
prechádzajú celým objektom v zvislom priemete a sú vetknuté do masívnej 
drevenej steny, ktorá tvorí kľúčový výrazový prvok domu. Jednotlivé pol úrovne sú 
- až na spálne riešené ako open space, do ktorého vstupujú isté nutné prvky ako v 
stavané boxy a členia tým vnútorný priestor. 
V objekte je komunikačný priestor zúžený na schodiská a jedinú chodbu, tie 
majú minimálne rozmery - úzke a s väčším sklonom, aby bol ušetrený priestor na 
plnohodnotné miestnosti alebo kúpeľňu navyše. 
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V objekte nude bývať mladá rodina, ktorá trávi veľa času vonku a je športovo založená, 
takže život na schodoch pre nich nebude problém ak sa na oplátku zmaximalizovali 
vnútorné priestory. 

Dom spĺňa legislatívnu podmienku na 2 NP s podsklepením. Akurát, že poschodia 
sú rozdelené do dvoch úrovní. Obývačku tvorí medzi poschodie, ktorého podlahová 
plocha je menej ako polovica typického podlažia, tak isto najvyššia úroveň je pôdna 
vstavba a opäť je menšia ako polovica klasického podlažia. 

V rámci úvahy o sebestačnosti rodinné ho domu, boli na strechu umiestnené fotovol-
taické panely, ktoré pokrývajú časť spotreby elektrickej energie.
Dažďová voda sa zbiera do akumulačnej nádrže a ďalej sa využíva na zalievanie 
záhrady. 

Predmetom bakalárskej práce je návrh novostavby kompaktného rodinného domu 
v rozsahu architektonickej štúdie a vybraných častí dokumentácie k stavebnému po-
voleniu. Riešený pozemok sa nachádza v dochádzkovej vzdialenosti od historického 
centra mesta Český Krumlov.  

Dom je určený pre mladú rodinu a pri návrhu bol kladený dôraz na veľkorysosť obyt-
ných priestorov na minimálnej zastavanej ploche. Svojim umiestnením rozdeľuje 
pozemok na verejnú časť  a súkromnú záhradu. Tvarové a materiálové riešenie domu 
zohľadňuje  relatívne komplikovaný kontext okolitej mestskej zástavby. 
Objekt je riešený ako drevostavba v pasívnom štandarde a využíva solárne zisky.

Pohľad východný - zo záhrady
Pohľad južný - od suseda

A - Půdorys prvního podlažífda-
fasd�fs
A - Půdorys prvního podlažísfdsfafe
A - Půdorys prvního podlažísdfdsf
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SUTERÉN MEDZIPODLAŽIE

TABUĽKA MIESTNOSTÍ

0.01 KÚPEĽŇA 3,58 m²

0.02 SPRCHA 4,06 m²

0.03 CHODBA 3,55 m²

0.04 TECHNICKÉ ZÁZEMIE 22,30 m²

0.05 KOMORA POD SCHODMI 1,67 m²

1.01 ZÁDVERIE 4,45 m²

1.02 SPOLOČENSKÝ PRIESTOR 17,75 m²

1.03 TERASA 12,39 m²

1.04 KUCHYŇA S JEDÁLŇOU 34,61 m²

1.05 OBÝVACÍ PRIESTOR 22,57 m²

2.01 KÚPEĽŇA DETÍ 3,90 m²

2.02 SPÁĽŇA RODIČOV 17,27 m²

2.03 KÚPEĽŇA RODIČOV 5,17 m²

2.04 CHODBA 3,57 m²

2.05 DETSKÁ IZBA 21,96 m²

2.06 HERŇA 27,48 m²

VARIANTA A - JEDNA DETSKÁ IZBA A HERŇA
PRE JEDNO DIEŤA JE NAVRHNUTÁ DETSKÁ IZBA A PRIESTOR POD

STRECHOU MÔŽE VYUŽíVAŤ AKO HERŇU ALEBO PRACOVŇU.

 JE TO JEDEN SPOJENÝ PRISTOR, NEODDELENÝ DVERAMI.

PÔDORYSY - VARIANTA A          1:75

PÔDNA VSTAVBA

Rodinný dům v Českém Krumlově

Student:
Katarína Burdová
Předmět:
129BPA
Vedoucí práce:
Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.
Stavba:
Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu
“Dům věž“
Lokalita:
Český Krumlov

1:100

- 0,050

+0,000
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nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Územný plán radí 
pozemok medzi plochy BI - plochy individuálneho bývania, 
ktoré v lokalite prevažuje. Zadaním je obmedzená zastavaná 
plocha objektu na 80 m². Tým objekt úplne vystupuje z 
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Snahou bolo dorovnať výškové úrovne okolitých objektov, 
by dom pôsobil dojmom, že tam patrí. 
Pôvodná idea bola “Dům věž”. Tá sa ďalej rozvíjala tak, že 
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budú majitelia tráviť väčšinu času a zároveň zachovať 
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dojmom, ale je aj uchránená od komunikácie a bezpečná 
pre deti. 

Hmota domu rozdeľuje pozemok na dve zóny s odlišnými charaktermi. Západná 
časť plynule prechádza do ulice a tvorí akýsi poloverejný otvorený pred priestor 
medzi domom a príjazdovou cestou, čo u nás nie je úplne bežné. Vstupná brána a 
plot prebiehajú súbežne s domom a za nimi už je súkromná záhrada. 
Dom vstupuje do historického územia mestskej zástavby. Na okolité objekty 
nadväzuje výškou a sklonom šikmej strechy. 

Dom je poňatý ako drevostavba s predsadenou fasádou z opalovaného dreva. 
Celý je tmavý, vrátane okenných rámov, vstupných dverí a strešnej krytiny. Naopak 
zvnútra prevažuje pohľadové drevo CLT panelu a biela farba. 
Tvarové riešenie prirodzene vyplynulo z umiestnenia stavby na pozemku a snahy 
dorovnať merítko okolitej zástavby. Pultová strecha je orientovaná na juh, kvôli 
maximalizovaniu solárnych ziskov na fotovoltaických paneloch, ktoré sú na nej 
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Dom má zo zadania obmedzenú zastavanú plochu na 80m². Kvôli snahe poskytnúť 
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funkčné celky sú síce rozdelené na rôzne výškové úrovne, ale stále tvoria jeden 
celok. Priestory v dome uskakujú na striedačku po pol poschodí. Schodiská 
prechádzajú celým objektom v zvislom priemete a sú vetknuté do masívnej 
drevenej steny, ktorá tvorí kľúčový výrazový prvok domu. Jednotlivé pol úrovne sú 
- až na spálne riešené ako open space, do ktorého vstupujú isté nutné prvky ako v 
stavané boxy a členia tým vnútorný priestor. 
V objekte je komunikačný priestor zúžený na schodiská a jedinú chodbu, tie 
majú minimálne rozmery - úzke a s väčším sklonom, aby bol ušetrený priestor na 
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V objekte nude bývať mladá rodina, ktorá trávi veľa času vonku a je športovo založená, 
takže život na schodoch pre nich nebude problém ak sa na oplátku zmaximalizovali 
vnútorné priestory. 

Dom spĺňa legislatívnu podmienku na 2 NP s podsklepením. Akurát, že poschodia 
sú rozdelené do dvoch úrovní. Obývačku tvorí medzi poschodie, ktorého podlahová 
plocha je menej ako polovica typického podlažia, tak isto najvyššia úroveň je pôdna 
vstavba a opäť je menšia ako polovica klasického podlažia. 

V rámci úvahy o sebestačnosti rodinné ho domu, boli na strechu umiestnené fotovol-
taické panely, ktoré pokrývajú časť spotreby elektrickej energie.
Dažďová voda sa zbiera do akumulačnej nádrže a ďalej sa využíva na zalievanie 
záhrady. 

Predmetom bakalárskej práce je návrh novostavby kompaktného rodinného domu 
v rozsahu architektonickej štúdie a vybraných častí dokumentácie k stavebnému po-
voleniu. Riešený pozemok sa nachádza v dochádzkovej vzdialenosti od historického 
centra mesta Český Krumlov.  

Dom je určený pre mladú rodinu a pri návrhu bol kladený dôraz na veľkorysosť obyt-
ných priestorov na minimálnej zastavanej ploche. Svojim umiestnením rozdeľuje 
pozemok na verejnú časť  a súkromnú záhradu. Tvarové a materiálové riešenie domu 
zohľadňuje  relatívne komplikovaný kontext okolitej mestskej zástavby. 
Objekt je riešený ako drevostavba v pasívnom štandarde a využíva solárne zisky.

Pohľad východný - zo záhrady
Pohľad južný - od suseda

A - Půdorys prvního podlažífda-
fasd�fs
A - Půdorys prvního podlažísfdsfafe
A - Půdorys prvního podlažísdfdsf
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PRE JEDNO DIEŤA JE NAVRHNUTÁ DETSKÁ IZBA A PRIESTOR POD
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PÔDORYSY - VARIANTA A          1:75

PÔDNA VSTAVBA

KO
M

PLEXN
Ý REZ

   1:20

      BPA_LS 2018/19

    

V objekte nude bývať mladá rodina, ktorá trávi veľa času vonku a je športovo založená, 
takže život na schodoch pre nich nebude problém ak sa na oplátku zmaximalizovali 
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voleniu. Riešený pozemok sa nachádza v dochádzkovej vzdialenosti od historického 
centra mesta Český Krumlov.  

Dom je určený pre mladú rodinu a pri návrhu bol kladený dôraz na veľkorysosť obyt-
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STRECHOU MÔŽE VYUŽíVAŤ AKO HERŇU ALEBO PRACOVŇU.

 JE TO JEDEN SPOJENÝ PRISTOR, NEODDELENÝ DVERAMI.

PÔDORYSY - VARIANTA A          1:75

PÔDNA VSTAVBA
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ANOTÁCIA 

Predmetom bakalárskej práce je návrh novostavby kompaktného rodinného domu v rozsahu architektonickej 
štúdie a vybraných častí dokumentácie k stavebnému povoleniu. Riešený pozemok sa nachádza v dochádzkovej 
vzdialenosti od historického centra mesta Český Krumlov.  Dom je určený pre mladú rodinu a pri návrhu bol 
kladený dôraz na veľkorysosť obytných priestorov na minimálnej zastavanej ploche. Svojim umiestnením 
rozdeľuje pozemok na verejnú časť  a súkromnú záhradu. Tvarové a materiálové riešenie domu zohľadňuje  
relatívne komplikovaný kontext okolitej mestskej zástavby. Objekt je riešený ako drevostavba v pasívnom 
štandarde a využíva solárne zisky. 

 

 

ANOTATION 

The focus of this bachelor thesis is a design of a new compact family house in a scope of architectural study and 
selected parts of the building permit documentation. The property is located within walking distance of the 
historic center of Český Krumlov. The house design is intended for a young family and it emphasizes the 
spaciousness of the living space on a minimal built-up area. The house placement divides the lot between the 
public area and a private garden. The shape and material solution of the house takes into account the relatively 
complicated context of the surrounding urban development. The building is designed as a wooden building in 
passive standard and uses solar gains. 
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NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČESKÝ KRUMLOV  
 
Návrh novostavby kompaktního rodinného domu v intenzivně zastavěném území předměstí Českého Krumlova 
pro (výhledově) čtyřčlennou mladou rodinu. Cílem je návrh spojující současný životní komfort, co 
nejefektivnější prostorové řešení, energetickou nezávislost a zdrojovou šetrnost. Při návrhu bude kladen důraz 
na kontext, zohlednění požadavků na nízkou energetickou náročnost, hospodárnost a racionalitu řešení. Dům 
bude navržen jako částečně či úplně energeticky soběstačný. Velikost a standard rodinného domu by měl 
odpovídat obvyklým nárokům českých klientů, cena cca do 5 mil. Kč.  
 
Lokalita  
Řešený pozemek se nachází v docházkové vzdálenosti od historického centra Českého Krumlova. Jedná se o 
nárožní parcelu v relativně komplikovaném kontextu. Pozemek je aktuálně využíván jako zahrada. Na pozemku 
musí být umístěna dvě parkovací stání. Na parcele stojí jeden vzrostlý ovocný strom - třešeň, který nemá být 
nijak poškozen. Ostatní vegetace může být odstraněna. 
 
Architektonická forma  
Zastavěná plocha objektu je omezena na max. 80 m2 a výška objektu na max. 2 nadzemní podlaží (nebo 1 
podlaží s podkrovím) s možným podsklepením. Ostatní zastavěné a zpevněné plochy jsou nad rámec a jejich 
plocha není omezena.  Architektonická forma není nijak omezena z pohledu památkové péče. Propojení domu 
se zahradou je klíčové – zahradu vnímáme jako plnohodnotný obytný prostor, ve kterém chtějí obyvatelé trávit 
velké množství času.  
 
Provozní řešení  
Provozní řešení musí být chytré a účelné, aby umožnilo fungování mladé rodiny se 2 dětmi na co nejmenší 
zastavěné ploše. Stavební program by měl v tradičním slova smyslu obsáhnout funkce obývacího pokoje, 
kuchyň (kuchyňský kout), ložnici pro rodiče, prostor pro 2 děti (klidně sdílený, ale v budoucnu oddělitelný), 
koupelnu, záchod a cokoliv dalšího uzná autor návrhu za vhodné v rámci své vize. Rodina tráví maximum času 
venku, proto musí být součástí návrhu také propojení domu se zahradou a další vhodné využití samotné 
zahrady a parkovacích stání s ohledem na stávající vzrostlý strom.  
 
Konstrukční a materiálové řešení  
 V konstrukčně materiálovém řešení se předpokládá vhodná kombinace materiálů a stavebních technologií. 
Důraz by měl být kladen na kvalitní skladby konstrukcí s ověřenými a promyšlenými detaily, s takovými tepelně 
izolačními vlastnostmi, které jdou smysluplně ruku v ruce se skladbou technologií.  
 
Technologické řešení  
Úvaha o energetické soběstačnosti navrhovaného domu a minimálního plýtvání ostatními přírodními zdroji a to 
v provozu domu, ale i v celém jeho životním cyklu. Volba míry energetické soběstačnosti musí předcházet 
tvorbě návrhu. Součástí návrhu je symbióza technologického řešení s architektonickým a provozním. 
 
Energetické řešení  
Cílem návrhu je energetická soběstačnost minimálně v polovině roku. Výpočet předpokládané spotřeby 
elektrické energie domácnosti, optimální určení orientace budovy a výpočet potřebné plochy FV/kapacity 
akumulace. Systém vytápění by měl využívat obnovitelné zdroje paliva. V rámci tepelně technického řešení, 
zejména pokud se navrhovaný objekt opírá velkou mírou o solární a vnitřní zisky, je nutné ověřit rizika letního 
přehřívání a dostatečná opatření pro jejich minimalizaci.  
 
Vodní hospodářství  
Cílem návrhu je především minimalizovat spotřebu pitné vody, prověřit možnosti násobného využití vody v 
provozu domu a maximálně využívat dešťovou vodu zachycenou na pozemku. Koncept musí plnohodnotně 
fungovat i v období s nedostatkem dešťové vody.  
 

Rodinný dům v Českém Krumlově
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Daný pozemok je podľa územného plánu určený k 
zastavaniu. Nachádza sa na území mestskej pamiatkovej 
zóny Český Krumlov - Plešivec, kde sa vyskytuje rada 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Územný plán radí 
pozemok medzi plochy BI - plochy individuálneho bývania, 
ktoré v lokalite prevažuje. Zadaním je obmedzená zastavaná 
plocha objektu na 80 m². Tým objekt úplne vystupuje z 
merítka okolitej zástavby. 
Snahou bolo dorovnať výškové úrovne okolitých objektov, 
by dom pôsobil dojmom, že tam patrí. 
Pôvodná idea bola “Dům věž”. Tá sa ďalej rozvíjala tak, že 
dom, ktorý má legislatívne 2 NP, dosahuje výšky hrebeňa 
13,520 m. 
Kompozícia umiestnenia domu na pozemku vznikla z 
potreby vymedziť na pozemku súkromnú záhradu, kde 
budú majitelia tráviť väčšinu času a zároveň zachovať 
stávající strom. 
Tým, že záhrada vznikla na východnej strane pozemku, 
nielenže opticky ústi do susednej záhrady a pôsobí väčším 
dojmom, ale je aj uchránená od komunikácie a bezpečná 
pre deti. 

Hmota domu rozdeľuje pozemok na dve zóny s odlišnými charaktermi. Západná 
časť plynule prechádza do ulice a tvorí akýsi poloverejný otvorený pred priestor 
medzi domom a príjazdovou cestou, čo u nás nie je úplne bežné. Vstupná brána a 
plot prebiehajú súbežne s domom a za nimi už je súkromná záhrada. 
Dom vstupuje do historického územia mestskej zástavby. Na okolité objekty 
nadväzuje výškou a sklonom šikmej strechy. 

Dom je poňatý ako drevostavba s predsadenou fasádou z opalovaného dreva. 
Celý je tmavý, vrátane okenných rámov, vstupných dverí a strešnej krytiny. Naopak 
zvnútra prevažuje pohľadové drevo CLT panelu a biela farba. 
Tvarové riešenie prirodzene vyplynulo z umiestnenia stavby na pozemku a snahy 
dorovnať merítko okolitej zástavby. Pultová strecha je orientovaná na juh, kvôli 
maximalizovaniu solárnych ziskov na fotovoltaických paneloch, ktoré sú na nej 
umiestnené. Hmota domu je veľmi jednoduchá a kompaktná.  
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SUTERÉN

Dom má zo zadania obmedzenú zastavanú plochu na 80m². Kvôli snahe poskytnúť 
čo najkomfortnejšie vnútorné priestory, ale stále sa držať zadania, je dom dispozične 
rozdelený na raumplan. Výškové úrovne a náväznosti sa odvíjajú od hierarchie 
vnútorných priestorov a ich členenia na spoločenské a súkromné provozy. Samotné 
funkčné celky sú síce rozdelené na rôzne výškové úrovne, ale stále tvoria jeden 
celok. Priestory v dome uskakujú na striedačku po pol poschodí. Schodiská 
prechádzajú celým objektom v zvislom priemete a sú vetknuté do masívnej 
drevenej steny, ktorá tvorí kľúčový výrazový prvok domu. Jednotlivé pol úrovne sú 
- až na spálne riešené ako open space, do ktorého vstupujú isté nutné prvky ako v 
stavané boxy a členia tým vnútorný priestor. 
V objekte je komunikačný priestor zúžený na schodiská a jedinú chodbu, tie 
majú minimálne rozmery - úzke a s väčším sklonom, aby bol ušetrený priestor na 
plnohodnotné miestnosti alebo kúpeľňu navyše. 
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NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČESKÝ KRUMLOV  
 
Návrh novostavby kompaktního rodinného domu v intenzivně zastavěném území předměstí Českého Krumlova 
pro (výhledově) čtyřčlennou mladou rodinu. Cílem je návrh spojující současný životní komfort, co 
nejefektivnější prostorové řešení, energetickou nezávislost a zdrojovou šetrnost. Při návrhu bude kladen důraz 
na kontext, zohlednění požadavků na nízkou energetickou náročnost, hospodárnost a racionalitu řešení. Dům 
bude navržen jako částečně či úplně energeticky soběstačný. Velikost a standard rodinného domu by měl 
odpovídat obvyklým nárokům českých klientů, cena cca do 5 mil. Kč.  
 
Lokalita  
Řešený pozemek se nachází v docházkové vzdálenosti od historického centra Českého Krumlova. Jedná se o 
nárožní parcelu v relativně komplikovaném kontextu. Pozemek je aktuálně využíván jako zahrada. Na pozemku 
musí být umístěna dvě parkovací stání. Na parcele stojí jeden vzrostlý ovocný strom - třešeň, který nemá být 
nijak poškozen. Ostatní vegetace může být odstraněna. 
 
Architektonická forma  
Zastavěná plocha objektu je omezena na max. 80 m2 a výška objektu na max. 2 nadzemní podlaží (nebo 1 
podlaží s podkrovím) s možným podsklepením. Ostatní zastavěné a zpevněné plochy jsou nad rámec a jejich 
plocha není omezena.  Architektonická forma není nijak omezena z pohledu památkové péče. Propojení domu 
se zahradou je klíčové – zahradu vnímáme jako plnohodnotný obytný prostor, ve kterém chtějí obyvatelé trávit 
velké množství času.  
 
Provozní řešení  
Provozní řešení musí být chytré a účelné, aby umožnilo fungování mladé rodiny se 2 dětmi na co nejmenší 
zastavěné ploše. Stavební program by měl v tradičním slova smyslu obsáhnout funkce obývacího pokoje, 
kuchyň (kuchyňský kout), ložnici pro rodiče, prostor pro 2 děti (klidně sdílený, ale v budoucnu oddělitelný), 
koupelnu, záchod a cokoliv dalšího uzná autor návrhu za vhodné v rámci své vize. Rodina tráví maximum času 
venku, proto musí být součástí návrhu také propojení domu se zahradou a další vhodné využití samotné 
zahrady a parkovacích stání s ohledem na stávající vzrostlý strom.  
 
Konstrukční a materiálové řešení  
 V konstrukčně materiálovém řešení se předpokládá vhodná kombinace materiálů a stavebních technologií. 
Důraz by měl být kladen na kvalitní skladby konstrukcí s ověřenými a promyšlenými detaily, s takovými tepelně 
izolačními vlastnostmi, které jdou smysluplně ruku v ruce se skladbou technologií.  
 
Technologické řešení  
Úvaha o energetické soběstačnosti navrhovaného domu a minimálního plýtvání ostatními přírodními zdroji a to 
v provozu domu, ale i v celém jeho životním cyklu. Volba míry energetické soběstačnosti musí předcházet 
tvorbě návrhu. Součástí návrhu je symbióza technologického řešení s architektonickým a provozním. 
 
Energetické řešení  
Cílem návrhu je energetická soběstačnost minimálně v polovině roku. Výpočet předpokládané spotřeby 
elektrické energie domácnosti, optimální určení orientace budovy a výpočet potřebné plochy FV/kapacity 
akumulace. Systém vytápění by měl využívat obnovitelné zdroje paliva. V rámci tepelně technického řešení, 
zejména pokud se navrhovaný objekt opírá velkou mírou o solární a vnitřní zisky, je nutné ověřit rizika letního 
přehřívání a dostatečná opatření pro jejich minimalizaci.  
 
Vodní hospodářství  
Cílem návrhu je především minimalizovat spotřebu pitné vody, prověřit možnosti násobného využití vody v 
provozu domu a maximálně využívat dešťovou vodu zachycenou na pozemku. Koncept musí plnohodnotně 
fungovat i v období s nedostatkem dešťové vody.  
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Daný pozemok je podľa územného plánu určený k 
zastavaniu. Nachádza sa na území mestskej pamiatkovej 
zóny Český Krumlov - Plešivec, kde sa vyskytuje rada 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Územný plán radí 
pozemok medzi plochy BI - plochy individuálneho bývania, 
ktoré v lokalite prevažuje. Zadaním je obmedzená zastavaná 
plocha objektu na 80 m². Tým objekt úplne vystupuje z 
merítka okolitej zástavby. 
Snahou bolo dorovnať výškové úrovne okolitých objektov, 
by dom pôsobil dojmom, že tam patrí. 
Pôvodná idea bola “Dům věž”. Tá sa ďalej rozvíjala tak, že 
dom, ktorý má legislatívne 2 NP, dosahuje výšky hrebeňa 
13,520 m. 
Kompozícia umiestnenia domu na pozemku vznikla z 
potreby vymedziť na pozemku súkromnú záhradu, kde 
budú majitelia tráviť väčšinu času a zároveň zachovať 
stávající strom. 
Tým, že záhrada vznikla na východnej strane pozemku, 
nielenže opticky ústi do susednej záhrady a pôsobí väčším 
dojmom, ale je aj uchránená od komunikácie a bezpečná 
pre deti. 

Hmota domu rozdeľuje pozemok na dve zóny s odlišnými charaktermi. Západná 
časť plynule prechádza do ulice a tvorí akýsi poloverejný otvorený pred priestor 
medzi domom a príjazdovou cestou, čo u nás nie je úplne bežné. Vstupná brána a 
plot prebiehajú súbežne s domom a za nimi už je súkromná záhrada. 
Dom vstupuje do historického územia mestskej zástavby. Na okolité objekty 
nadväzuje výškou a sklonom šikmej strechy. 

Dom je poňatý ako drevostavba s predsadenou fasádou z opalovaného dreva. 
Celý je tmavý, vrátane okenných rámov, vstupných dverí a strešnej krytiny. Naopak 
zvnútra prevažuje pohľadové drevo CLT panelu a biela farba. 
Tvarové riešenie prirodzene vyplynulo z umiestnenia stavby na pozemku a snahy 
dorovnať merítko okolitej zástavby. Pultová strecha je orientovaná na juh, kvôli 
maximalizovaniu solárnych ziskov na fotovoltaických paneloch, ktoré sú na nej 
umiestnené. Hmota domu je veľmi jednoduchá a kompaktná.  

0.01

0.02 SPRCHA

0.03 CHODBA

0.04

0.05 KOMORA POD SCHODMI

1.01

1.02

1.03 TERASA

1.04

1.05

2.01

2.02

2.03

2.04 CHODBA

2.05

2.06

1:75

PÔDORYSY                         1:75

SUTERÉN

Dom má zo zadania obmedzenú zastavanú plochu na 80m². Kvôli snahe poskytnúť 
čo najkomfortnejšie vnútorné priestory, ale stále sa držať zadania, je dom dispozične 
rozdelený na raumplan. Výškové úrovne a náväznosti sa odvíjajú od hierarchie 
vnútorných priestorov a ich členenia na spoločenské a súkromné provozy. Samotné 
funkčné celky sú síce rozdelené na rôzne výškové úrovne, ale stále tvoria jeden 
celok. Priestory v dome uskakujú na striedačku po pol poschodí. Schodiská 
prechádzajú celým objektom v zvislom priemete a sú vetknuté do masívnej 
drevenej steny, ktorá tvorí kľúčový výrazový prvok domu. Jednotlivé pol úrovne sú 
- až na spálne riešené ako open space, do ktorého vstupujú isté nutné prvky ako v 
stavané boxy a členia tým vnútorný priestor. 
V objekte je komunikačný priestor zúžený na schodiská a jedinú chodbu, tie 
majú minimálne rozmery - úzke a s väčším sklonom, aby bol ušetrený priestor na 
plnohodnotné miestnosti alebo kúpeľňu navyše. 
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V objekte nude bývať mladá rodina, ktorá trávi veľa času vonku a je športovo založená, 
takže život na schodoch pre nich nebude problém ak sa na oplátku zmaximalizovali 
vnútorné priestory. 

Dom spĺňa legislatívnu podmienku na 2 NP s podsklepením. Akurát, že poschodia 
sú rozdelené do dvoch úrovní. Obývačku tvorí medzi poschodie, ktorého podlahová 
plocha je menej ako polovica typického podlažia, tak isto najvyššia úroveň je pôdna 
vstavba a opäť je menšia ako polovica klasického podlažia. 

V rámci úvahy o sebestačnosti rodinné ho domu, boli na strechu umiestnené fotovol-
taické panely, ktoré pokrývajú časť spotreby elektrickej energie.
Dažďová voda sa zbiera do akumulačnej nádrže a ďalej sa využíva na zalievanie 
záhrady. 

Predmetom bakalárskej práce je návrh novostavby kompaktného rodinného domu 
v rozsahu architektonickej štúdie a vybraných častí dokumentácie k stavebnému po-
voleniu. Riešený pozemok sa nachádza v dochádzkovej vzdialenosti od historického 
centra mesta Český Krumlov.  

Dom je určený pre mladú rodinu a pri návrhu bol kladený dôraz na veľkorysosť obyt-
ných priestorov na minimálnej zastavanej ploche. Svojim umiestnením rozdeľuje 
pozemok na verejnú časť  a súkromnú záhradu. Tvarové a materiálové riešenie domu 
zohľadňuje  relatívne komplikovaný kontext okolitej mestskej zástavby. 
Objekt je riešený ako drevostavba v pasívnom štandarde a využíva solárne zisky.

Pohľad východný - zo záhrady
Pohľad južný - od suseda

A - Půdorys prvního podlažífda-
fasd�fs
A - Půdorys prvního podlažísfdsfafe
A - Půdorys prvního podlažísdfdsf
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SUTERÉN MEDZIPODLAŽIE

TABUĽKA MIESTNOSTÍ

0.01 KÚPEĽŇA 3,58 m²

0.02 SPRCHA 4,06 m²

0.03 CHODBA 3,55 m²

0.04 TECHNICKÉ ZÁZEMIE 22,30 m²

0.05 KOMORA POD SCHODMI 1,67 m²

1.01 ZÁDVERIE 4,45 m²

1.02 SPOLOČENSKÝ PRIESTOR 17,75 m²

1.03 TERASA 12,39 m²

1.04 KUCHYŇA S JEDÁLŇOU 34,61 m²

1.05 OBÝVACÍ PRIESTOR 22,57 m²

2.01 KÚPEĽŇA DETÍ 3,90 m²

2.02 SPÁĽŇA RODIČOV 17,27 m²

2.03 KÚPEĽŇA RODIČOV 5,17 m²

2.04 CHODBA 3,57 m²

2.05 DETSKÁ IZBA 21,96 m²

2.06 HERŇA 27,48 m²

VARIANTA A - JEDNA DETSKÁ IZBA A HERŇA
PRE JEDNO DIEŤA JE NAVRHNUTÁ DETSKÁ IZBA A PRIESTOR POD

STRECHOU MÔŽE VYUŽíVAŤ AKO HERŇU ALEBO PRACOVŇU.

 JE TO JEDEN SPOJENÝ PRISTOR, NEODDELENÝ DVERAMI.

PÔDORYSY - VARIANTA A          1:75

PÔDNA VSTAVBA
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Daný pozemok je podľa územného plánu určený k 
zastavaniu. Nachádza sa na území mestskej pamiatkovej 
zóny Český Krumlov - Plešivec, kde sa vyskytuje rada 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Územný plán radí 
pozemok medzi plochy BI - plochy individuálneho bývania, 
ktoré v lokalite prevažuje. Zadaním je obmedzená zastavaná 
plocha objektu na 80 m². Tým objekt úplne vystupuje z 
merítka okolitej zástavby. 
Snahou bolo dorovnať výškové úrovne okolitých objektov, 
by dom pôsobil dojmom, že tam patrí. 
Pôvodná idea bola “Dům věž”. Tá sa ďalej rozvíjala tak, že 
dom, ktorý má legislatívne 2 NP, dosahuje výšky hrebeňa 
13,520 m. 
Kompozícia umiestnenia domu na pozemku vznikla z 
potreby vymedziť na pozemku súkromnú záhradu, kde 
budú majitelia tráviť väčšinu času a zároveň zachovať 
stávající strom. 
Tým, že záhrada vznikla na východnej strane pozemku, 
nielenže opticky ústi do susednej záhrady a pôsobí väčším 
dojmom, ale je aj uchránená od komunikácie a bezpečná 
pre deti. 

Hmota domu rozdeľuje pozemok na dve zóny s odlišnými charaktermi. Západná 
časť plynule prechádza do ulice a tvorí akýsi poloverejný otvorený pred priestor 
medzi domom a príjazdovou cestou, čo u nás nie je úplne bežné. Vstupná brána a 
plot prebiehajú súbežne s domom a za nimi už je súkromná záhrada. 
Dom vstupuje do historického územia mestskej zástavby. Na okolité objekty 
nadväzuje výškou a sklonom šikmej strechy. 

Dom je poňatý ako drevostavba s predsadenou fasádou z opalovaného dreva. 
Celý je tmavý, vrátane okenných rámov, vstupných dverí a strešnej krytiny. Naopak 
zvnútra prevažuje pohľadové drevo CLT panelu a biela farba. 
Tvarové riešenie prirodzene vyplynulo z umiestnenia stavby na pozemku a snahy 
dorovnať merítko okolitej zástavby. Pultová strecha je orientovaná na juh, kvôli 
maximalizovaniu solárnych ziskov na fotovoltaických paneloch, ktoré sú na nej 
umiestnené. Hmota domu je veľmi jednoduchá a kompaktná.  
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Dom má zo zadania obmedzenú zastavanú plochu na 80m². Kvôli snahe poskytnúť 
čo najkomfortnejšie vnútorné priestory, ale stále sa držať zadania, je dom dispozične 
rozdelený na raumplan. Výškové úrovne a náväznosti sa odvíjajú od hierarchie 
vnútorných priestorov a ich členenia na spoločenské a súkromné provozy. Samotné 
funkčné celky sú síce rozdelené na rôzne výškové úrovne, ale stále tvoria jeden 
celok. Priestory v dome uskakujú na striedačku po pol poschodí. Schodiská 
prechádzajú celým objektom v zvislom priemete a sú vetknuté do masívnej 
drevenej steny, ktorá tvorí kľúčový výrazový prvok domu. Jednotlivé pol úrovne sú 
- až na spálne riešené ako open space, do ktorého vstupujú isté nutné prvky ako v 
stavané boxy a členia tým vnútorný priestor. 
V objekte je komunikačný priestor zúžený na schodiská a jedinú chodbu, tie 
majú minimálne rozmery - úzke a s väčším sklonom, aby bol ušetrený priestor na 
plnohodnotné miestnosti alebo kúpeľňu navyše. 
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V objekte nude bývať mladá rodina, ktorá trávi veľa času vonku a je športovo založená, 
takže život na schodoch pre nich nebude problém ak sa na oplátku zmaximalizovali 
vnútorné priestory. 

Dom spĺňa legislatívnu podmienku na 2 NP s podsklepením. Akurát, že poschodia 
sú rozdelené do dvoch úrovní. Obývačku tvorí medzi poschodie, ktorého podlahová 
plocha je menej ako polovica typického podlažia, tak isto najvyššia úroveň je pôdna 
vstavba a opäť je menšia ako polovica klasického podlažia. 

V rámci úvahy o sebestačnosti rodinné ho domu, boli na strechu umiestnené fotovol-
taické panely, ktoré pokrývajú časť spotreby elektrickej energie.
Dažďová voda sa zbiera do akumulačnej nádrže a ďalej sa využíva na zalievanie 
záhrady. 

Predmetom bakalárskej práce je návrh novostavby kompaktného rodinného domu 
v rozsahu architektonickej štúdie a vybraných častí dokumentácie k stavebnému po-
voleniu. Riešený pozemok sa nachádza v dochádzkovej vzdialenosti od historického 
centra mesta Český Krumlov.  

Dom je určený pre mladú rodinu a pri návrhu bol kladený dôraz na veľkorysosť obyt-
ných priestorov na minimálnej zastavanej ploche. Svojim umiestnením rozdeľuje 
pozemok na verejnú časť  a súkromnú záhradu. Tvarové a materiálové riešenie domu 
zohľadňuje  relatívne komplikovaný kontext okolitej mestskej zástavby. 
Objekt je riešený ako drevostavba v pasívnom štandarde a využíva solárne zisky.

Pohľad východný - zo záhrady
Pohľad južný - od suseda

A - Půdorys prvního podlažífda-
fasd�fs
A - Půdorys prvního podlažísfdsfafe
A - Půdorys prvního podlažísdfdsf



ARCHITEKTONICKÁ ČASŤ

TABUĽKA MIESTNOSTÍ

0.01 KÚPEĽŇA 3,58 m²

0.02 SPRCHA 4,06 m²

0.03 CHODBA 3,55 m²

0.04 TECHNICKÉ ZÁZEMIE 22,30 m²

0.05 KOMORA POD SCHODMI 1,67 m²

1.01 ZÁDVERIE 4,45 m²

1.02 SPOLOČENSKÝ PRIESTOR 17,75 m²

1.03 TERASA 12,39 m²

1.04 KUCHYŇA S JEDÁLŇOU 34,61 m²

1.05 OBÝVACÍ PRIESTOR 22,57 m²

2.01 KÚPEĽŇA DETÍ 3,90 m²

2.02 SPÁĽŇA RODIČOV 17,27 m²

2.03 KÚPEĽŇA RODIČOV 5,17 m²

2.04 CHODBA 3,57 m²

2.05 DETSKÁ IZBA 21,96 m²

2.06 HERŇA 27,48 m²

VARIANTA A - JEDNA DETSKÁ IZBA A HERŇA
PRE JEDNO DIEŤA JE NAVRHNUTÁ DETSKÁ IZBA A PRIESTOR POD

STRECHOU MÔŽE VYUŽíVAŤ AKO HERŇU ALEBO PRACOVŇU.

 JE TO JEDEN SPOJENÝ PRISTOR, NEODDELENÝ DVERAMI.
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V objekte nude bývať mladá rodina, ktorá trávi veľa času vonku a je športovo založená, 
takže život na schodoch pre nich nebude problém ak sa na oplátku zmaximalizovali 
vnútorné priestory. 

Dom spĺňa legislatívnu podmienku na 2 NP s podsklepením. Akurát, že poschodia 
sú rozdelené do dvoch úrovní. Obývačku tvorí medzi poschodie, ktorého podlahová 
plocha je menej ako polovica typického podlažia, tak isto najvyššia úroveň je pôdna 
vstavba a opäť je menšia ako polovica klasického podlažia. 

V rámci úvahy o sebestačnosti rodinné ho domu, boli na strechu umiestnené fotovol-
taické panely, ktoré pokrývajú časť spotreby elektrickej energie.
Dažďová voda sa zbiera do akumulačnej nádrže a ďalej sa využíva na zalievanie 
záhrady. 

Predmetom bakalárskej práce je návrh novostavby kompaktného rodinného domu 
v rozsahu architektonickej štúdie a vybraných častí dokumentácie k stavebnému po-
voleniu. Riešený pozemok sa nachádza v dochádzkovej vzdialenosti od historického 
centra mesta Český Krumlov.  

Dom je určený pre mladú rodinu a pri návrhu bol kladený dôraz na veľkorysosť obyt-
ných priestorov na minimálnej zastavanej ploche. Svojim umiestnením rozdeľuje 
pozemok na verejnú časť  a súkromnú záhradu. Tvarové a materiálové riešenie domu 
zohľadňuje  relatívne komplikovaný kontext okolitej mestskej zástavby. 
Objekt je riešený ako drevostavba v pasívnom štandarde a využíva solárne zisky.

Pohľad východný - zo záhrady
Pohľad južný - od suseda

A - Půdorys prvního podlažífda-
fasd�fs
A - Půdorys prvního podlažísfdsfafe
A - Půdorys prvního podlažísdfdsf
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TABUĽKA MIESTNOSTÍ

2.01 KÚPEĽŇA DETÍ 3,90 m²

2.02 SPÁĽŇA RODIČOV 17,27 m²

2.03 KÚPEĽŇA RODIČOV 5,17 m²

2.04 CHODBA 3,57 m²

2.05 ŠATŇA 8,60 m²

2.06 DETSKÁ IZBA 1 13,00 m²

2.07 DETSKÁ IZBA 2 27,48 m²

VARIANTA B - DVE SAMOSTATNÉ DETSKÉ IZBY
V PRÍPADE, ŽE BUDE MAŤ RODINA DVE DETI, JE MOŽNOSŤ PRIESTOR MODIFIKOVAŤ

NA DVE NEPRIECHODNÉ IZBY SO SPOLOČNOU ŠATŇOU.

KÚPEĽŇA PRE DETI SA NACHÁDZA V 2. NP.

 Poznámka: Zábradlie vyfrézované v drážke v drevenom panely.

PÔDNA VSTAVBA

EXTERIÉROVÁ VIZUALIZÁCIA OD ULICE KAPLICKÁ



209.5

N
ad N

em
ocnicí

Příční

Po
lsk

á

SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV 1:2000

Hornobranský rybník

Mestský úrad

Park

Základná škola

Riešený objekt

Mestské divadlo

Autobusová stanica

Vltava

Pivovarské záhrady

Pivovar

Minoritský kláštor

Nemocnica

KONCEPT NÁVRHU

Súkromná časť
záhradyVerejná časť

- z ulice

Technické zázemie

Spoločenská časť - garden párty - terasa

Polosúkromná časť - hlavný obytný prostor - rodina a priatelia

Súkromná časť - Ložnice a koupelny

Súkromná časť - deti - herňa

Pôdna vstavba  - Herňa/ detská izba

2. NP - Spálne detí a rodičov

Medziposchodie - Obývačka

1.NP - Vstup a spoločenský priestor

2, NP - Kúpeľňa pre deti

1.NP - Kuchyňa s jedálňou

1.PP Technické zázemie a kúpeľňa

Pultová strecha - náväznosť na kontext
Sklon na juh - solárne panely

Rozdelenie parcely -

Predpriestor - verejný priestor - uličná náväznosť  - otvorenosť

Vymedzený súkromný priestor - pobytová záhrada

Oddelenie týchto celkov

Zachovanie stromu

Rozdelenie objektu -

Raumplan - zónovanie funkčných celkov vrámci objektu

Hierarchia priestorov - spoločenské x súkromné priestory

Oddelené úrovne priestorov - jeden otvorený celok

PÔDORYSY - VARIANTA B          1:75

TABUĽKA MIESTNOSTÍ

2.01 KÚPEĽŇA DETÍ 3,90 m²

2.02 SPÁĽŇA RODIČOV 17,27 m²

2.03 KÚPEĽŇA RODIČOV 5,17 m²

2.04 CHODBA 3,57 m²

2.05 ŠATŇA 8,60 m²

2.06 DETSKÁ IZBA 1 13,00 m²

2.07 DETSKÁ IZBA 2 27,48 m²

VARIANTA B - DVE SAMOSTATNÉ DETSKÉ IZBY
V PRÍPADE, ŽE BUDE MAŤ RODINA DVE DETI, JE MOŽNOSŤ PRIESTOR MODIFIKOVAŤ

NA DVE NEPRIECHODNÉ IZBY SO SPOLOČNOU ŠATŇOU.

KÚPEĽŇA PRE DETI SA NACHÁDZA V 2. NP.

 Poznámka: Zábradlie vyfrézované v drážke v drevenom panely.

PÔDNA VSTAVBA

POZDĹŽNY REZ A-A´ 1:100
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POZDĹŽNY REZ B-B´ 1:100

+0,000

EXTERIÉROVÁ VIZUALIZÁCIA OD ULICE KAPLICKÁ INTERIÉROVÁ VIZUALIZÁCIA OBYTNÉHO PRIESTORU
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Nemocnica

KONCEPT NÁVRHU

Súkromná časť
záhradyVerejná časť

- z ulice

Technické zázemie

Spoločenská časť - garden párty - terasa

Polosúkromná časť - hlavný obytný prostor - rodina a priatelia

Súkromná časť - Ložnice a koupelny

Súkromná časť - deti - herňa

Pôdna vstavba  - Herňa/ detská izba

2. NP - Spálne detí a rodičov

Medziposchodie - Obývačka

1.NP - Vstup a spoločenský priestor

2, NP - Kúpeľňa pre deti

1.NP - Kuchyňa s jedálňou

1.PP Technické zázemie a kúpeľňa

Pultová strecha - náväznosť na kontext
Sklon na juh - solárne panely

Rozdelenie parcely -

Predpriestor - verejný priestor - uličná náväznosť  - otvorenosť

Vymedzený súkromný priestor - pobytová záhrada

Oddelenie týchto celkov

Zachovanie stromu

Rozdelenie objektu -

Raumplan - zónovanie funkčných celkov vrámci objektu

Hierarchia priestorov - spoločenské x súkromné priestory

Oddelené úrovne priestorov - jeden otvorený celok
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NADHĽAD V KONTEXTE OKOLITEJ ZÁSTAVBY

Tiskárna

Betónová operná stena

Prístupová cesta

Spevnená plocha
Parkovacie miesto

Skryté okno na severnej fasáde

         Sklon šikmej strechy reaguje na okolie

  Výška objektu dorovnáva zástavbu

Parcela prepojená so susedným domom

Výhľad do údolia

Južná orientácia strechy - fotovoltaika

INTERIÉROVÁ VIZUALIZÁCIA OBYTNÉHO PRIESTORU
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NADHĽAD V KONTEXTE OKOLITEJ ZÁSTAVBY

Tiskárna
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INTERIÉROVÁ VIZUALIZÁCIA OBYTNÉHO PRIESTORU
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STAVEBNÁ ČASŤ

NADHĽAD V KONTEXTE OKOLITEJ ZÁSTAVBY

Tiskárna

Betónová operná stena

Prístupová cesta

Spevnená plocha
Parkovacie miesto

Skryté okno na severnej fasáde

         Sklon šikmej strechy reaguje na okolie

  Výška objektu dorovnáva zástavbu
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Výhľad do údolia

Južná orientácia strechy - fotovoltaika

A.  SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
 A.1.1 ÚDAJE O STAVBE 
 
 a) názov stavby 
 
 Rodinný dom - Český Krumlov  
 Dům věž 
 
 b) miesto stavby - adresa, čísla popisné, katastrálne územie, parcelné čísla pozemkov 
 
 Ulice Za Tiskárnou 
 381 01, Český Krumlov  
 Parc. č. 491/32 
 K.ú. Český Krumlov (6222931) 
 
 c) predmet dokumentácie - nová stavba alebo zmena dokončenej stavby, trvalá alebo dočasná  stavba, 
účel užívania stavby 
 
 Predmetom dokumentácie je novostavba kompaktného rodinného domu. 
 
 
 A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
 
 Fakulta stavební ČVUT v Praze, IČO 6840 7700 
 Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice 
 
 A.1.2 ÚDAJE O SPRACOVATEĽOVI SPOLOČNEJ DOKUMENTÁCIE 
 
 Katarína Burdová 
 Janka Alexyho 9 
 841 01 Bratislava 
 katka1100@gmail.com 
 725806561 
 
A.2 ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA 
 
 SO1 Rodinný dom 
 SO2 Spevnené plochy 
 SO3 Vodovodná prípojka 
 SO4 Akumulačná nádrž na dažďovú vodu 
 SO5 Elektrická prípojka nízkeho napätia  
 SO6 Oplotenie 
 
A.3 ZOZNAM VSTUPNÝCH PODKLADOV 
 
 Obhliadka miesta 
 Fotodokumentácia 
 Mapové podklady územia 
 Zadanie a podklady k súťaži Český soběstačný dům 2019 
 Platný územný plán mesta Český Krumlov 
 Katastrálna mapa 
 Stavebné normy 

TECHNICKÁ SPRÁVA
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SUTERÉN MEDZIPODLAŽIE

STAVEBNÁ ČASŤ

A.  SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
 A.1.1 ÚDAJE O STAVBE 
 
 a) názov stavby 
 
 Rodinný dom - Český Krumlov  
 Dům věž 
 
 b) miesto stavby - adresa, čísla popisné, katastrálne územie, parcelné čísla pozemkov 
 
 Ulice Za Tiskárnou 
 381 01, Český Krumlov  
 Parc. č. 491/32 
 K.ú. Český Krumlov (6222931) 
 
 c) predmet dokumentácie - nová stavba alebo zmena dokončenej stavby, trvalá alebo dočasná  stavba, 
účel užívania stavby 
 
 Predmetom dokumentácie je novostavba kompaktného rodinného domu. 
 
 
 A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
 
 Fakulta stavební ČVUT v Praze, IČO 6840 7700 
 Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice 
 
 A.1.2 ÚDAJE O SPRACOVATEĽOVI SPOLOČNEJ DOKUMENTÁCIE 
 
 Katarína Burdová 
 Janka Alexyho 9 
 841 01 Bratislava 
 katka1100@gmail.com 
 725806561 
 
A.2 ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA 
 
 SO1 Rodinný dom 
 SO2 Spevnené plochy 
 SO3 Vodovodná prípojka 
 SO4 Akumulačná nádrž na dažďovú vodu 
 SO5 Elektrická prípojka nízkeho napätia  
 SO6 Oplotenie 
 
A.3 ZOZNAM VSTUPNÝCH PODKLADOV 
 
 Obhliadka miesta 
 Fotodokumentácia 
 Mapové podklady územia 
 Zadanie a podklady k súťaži Český soběstačný dům 2019 
 Platný územný plán mesta Český Krumlov 
 Katastrálna mapa 
 Stavebné normy 

TECHNICKÁ SPRÁVA TECHNICKÁ SPRÁVA



PÔDORYS 1. NP         1:100

+1,450

+0,000

+0,000

+0,100

PÔDORYSY                         1:75

SUTERÉN MEDZIPODLAŽIE

TABUĽKA MIESTNOSTÍ

0.01 KÚPEĽŇA 3,58 m²

0.02 SPRCHA 4,06 m²

0.03 CHODBA 3,55 m²

0.04 TECHNICKÉ ZÁZEMIE 22,30 m²

0.05 KOMORA POD SCHODMI 1,67 m²

1.01 ZÁDVERIE 4,45 m²

1.02 SPOLOČENSKÝ PRIESTOR 17,75 m²

1.03 TERASA 12,39 m²

1.04 KUCHYŇA S JEDÁLŇOU 34,61 m²

1.05 OBÝVACÍ PRIESTOR 22,57 m²

2.01 KÚPEĽŇA DETÍ 3,90 m²

2.02 SPÁĽŇA RODIČOV 17,27 m²

2.03 KÚPEĽŇA RODIČOV 5,17 m²

2.04 CHODBA 3,57 m²

2.05 DETSKÁ IZBA 21,96 m²

2.06 HERŇA 27,48 m²

VARIANTA A - JEDNA DETSKÁ IZBA A HERŇA
PRE JEDNO DIEŤA JE NAVRHNUTÁ DETSKÁ IZBA A PRIESTOR POD

STRECHOU MÔŽE VYUŽíVAŤ AKO HERŇU ALEBO PRACOVŇU.

 JE TO JEDEN SPOJENÝ PRISTOR, NEODDELENÝ DVERAMI.

PÔDORYSY - VARIANTA A          1:75

PÔDNA VSTAVBA

Stavba nebude mať negatívny vplyv na okolité stavby a pozemky. v priebehu výstavby je nutné počítať so 
zvýšenou hlučnosťou a prašnosťou.  
Hospodárenie s dažďovou vodou je riešené v rámci pozemku. Voda zo strechy je zvedená do akumulačnej nádrže, 
odkiaľ bude použitá na zalievanie záhrady.  
Stavba nemá negatívny vplyv na odtokové pomery v území. 
 
 i) požiadavky na asanáciu, demoláciu, výrub drevín 
 
V rámci stavby nedôjde k asanácií. Bude treba zdemolovať malý skleník, keďže doteraz bola parcela využívaná 
ako záhrada. Dôjde taktiež k výrubu jedného ovocného stromu (čerešne), druhý stom ostane na mieste a nebude 
výstavbou nijak poškodený.  
 
 j) požiadavky na maximálne dočasné a trvalé zabratie poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 
 pozemkov určených k plneniu funkcie lesa 
 
Nedochádza k zabratiu poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ani pozemkov určených k plneniu funkcie lesa.  
 
 k) územne technické podmienky  - najmä možnosť napojenia na súčasnú dopravnú a technickú 
 infraštruktúru, možnosť bezbariérového prístupu k navrhovanej stavbe 
  
Vjazd na pozemok je realizovaný zo západu, z ulice Za Tiskárnou. Na pozemku sú navrhnuté dve vonkajšie 
parkovacie miesta na spevnenej ploche, ktoré nadväzujú na verejný priestor pred domom.  
Bezbariérový prístup k stavbe je možný. 
Objekt bude napojený na vodovod zo západu - z ulice Za Tiskárnou. Pripojenie na splaškovú kanalizáciu sa 
predpokladá taktiež zo západu. Pre tento účel sa plánuje vybudovať rameno od súčasného systému splaškovej 
kanalizácie, ktorý prebieha v ulici Kaplická.  
 
 l) vecné a časové väzby, podmienené, vyvolané, súvisiace investície 
 
Stavba nemá vecné a časové väzby na stavby ani iné podmienené, vyvolané a súvisiace investície. 
 
 m) zoznam pozemkov podľa katastru nehnuteľností, na ktorých sa stavba umiestňuje a vykonáva 
 
Parcela. č. 491/32, k.ú. Český Krumlov (6222931). Stavebný pozemok je vo vlastníctve investora. 
 
 n) zoznam pozemkov podľa katastru nehnuteľností, na ktorých vznikne ochranné alebo 
 bezpečnostné pásmo 
 
Stavba nevyžaduje vznik ochranných alebo bezpečnostných pásem.  
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
 B.2.1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJ UŽÍVANIA 
 
 a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby; u zmeny stavby údaje o jej súčasnom stave,  závery 
stavebne technického, prípadne stavebne historického prieskumu a výsledky statického  posúdenia 
nosných konštrukcií  
 
Jedná sa o novostavbu rodinného domu. 
 
 b) účel užívania stavby 
 
Stavba bude užívaná ako obytná. Rodinný dom je navrhnutý pre 3-4 člennú mladú rodinu. 
 
 c) trvalá alebo dočasná stavba 
 
Jedná sa o trvalú stavbu. 

 
 d) informácia o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z technických požiadaviek na stavby 
 a technických požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby 
 
Nie je treba žiadna výnimka. 
 
 e) informácia o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené podmienky záväzných 
 stanovísk príslušných orgánov 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 f) ochrana stavby podľa iných právnych predpisov 
 
Objekt nie je pod zvláštnou ochranou. 
 
 g) navrhované parametre stavby - zastavaná plocha, obstavaný priestor, úžitková plocha, počet 
 funkčných jednotiek a ich veľkosti apod. 
 
 Počet užívateľov: 3-4 
 Počet funkčných jednotiek: 1 
 Zastavaná plocha: 77 m² 
 Zastavanosť pozemku: 0,2 
 Obstavaný priestor: 893,2 m³ 
 Podlahová plocha SO1: 193,9 m² 
 
 
 h) základná bilancia stavby - potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie s dažďovou vodou, 
 celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií, trieda energetickej náročnosti budov 
 apod. 
 
Spotreba vody je uvažovaná 100 l/osobu na deň, z toho 50% teplej a 50% studenej vody. Kapacita zásobníku v 
bojleri na ohrev teplej vody je 200 l.  
Dažďová voda je vedená zvodom zo strechy a zhromažďovaná v akumulačnej nádrži. Nádrž je umiestnená mimo 
objekt, je pod zemou, založená v nezámrznej hĺbke. je dimenzovaná na 3,5 m³ a voda z nej bude slúžiť na 
zalievanie záhrady. 
Podľa energetického štítku obálky budovy sa objekt radí do triedy A energetickej náročnosti. 
 
 i) základné predpoklady výstavby - časové údaje o realizácií stavby, členenie na etapy 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 j) orientačné náklady stavby 
 
 Približný prepočet, návrhové hodnoty sú zadané empiricky. Celková cena sa môže líšiť v závislosti na použitých 
technológiách a rôznych cenách od výrobcov stavebných materiálov. 

Orientační cena stavby - Rodinný dům - s obestavěným prostorem 893.2 m³ je 6 286 342 Kč (s DPH). Z toho je: 

Zemní práce (2%):  91 106 Kč 
Základy (5%):  227 766 Kč  
Hrubá stavba (konstrukce) (25%):  1 138 830 Kč  
Topení, voda a kanalizace (14%):  637 745 Kč  
Střecha (krov a krytina) (4%):  182 213 Kč  
Výplně otvorů (6.5%):  296 096 Kč  
Úpravy povrchů a podlahy (16.5%):  751 628 Kč  

TECHNICKÁ SPRÁVA TECHNICKÁ SPRÁVA TECHNICKÁ SPRÁVA



PÔDORYSY - VARIANTA B          1:75

TABUĽKA MIESTNOSTÍ

2.01 KÚPEĽŇA DETÍ 3,90 m²

2.02 SPÁĽŇA RODIČOV 17,27 m²

2.03 KÚPEĽŇA RODIČOV 5,17 m²

2.04 CHODBA 3,57 m²

2.05 ŠATŇA 8,60 m²

2.06 DETSKÁ IZBA 1 13,00 m²

2.07 DETSKÁ IZBA 2 27,48 m²

VARIANTA B - DVE SAMOSTATNÉ DETSKÉ IZBY
V PRÍPADE, ŽE BUDE MAŤ RODINA DVE DETI, JE MOŽNOSŤ PRIESTOR MODIFIKOVAŤ

NA DVE NEPRIECHODNÉ IZBY SO SPOLOČNOU ŠATŇOU.

KÚPEĽŇA PRE DETI SA NACHÁDZA V 2. NP.

 Poznámka: Zábradlie vyfrézované v drážke v drevenom panely.

PÔDNA VSTAVBA

TECHNICKÁ SPRÁVA

EXTERIÉROVÁ VIZUALIZÁCIA OD ULICE KAPLICKÁ

 
 VNÚTORNÉ NENOSNÉ KONŠTRUKCIE 
 
Priečky sú z drevených stien Novatop solid a tvoria stužujúce prvky vnútornej dispozície. Steny s posuvnými 
dverami obsahujú konštrukciu púzdra na zasunutie dverí. Drevené plátové prvky tvoriace plné zábradlie majú 
hrúbku 20 mm.  
 
 VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
 
Všetky stropy sú systémové výrobky z CLT panelov Novatop Element. Empiricky bola navrhnutá výška panelu na 
200 mm, podľa predpokladaného zaťaženia. Celková výška stropnej konštrukcie je 300 mm.  
 
 STRECHA 
 
Strecha je pultová so sklonom 20° orientovaným na juh. Na strešnej krytine sú v rámoch pripevnené fotovoltaické 
panely. Strešná krytina je drážkovaná - falcová zn. Lindab - Seamline v antracitovej farbe. pod krytinou je 
hydroizolačná fólia, OSB dosky, drevené kontralate po 800 mm, poistná fóliová hydroizolácia, drevovláknitá 
tepelná izolácia na strechy Steico Flex, parotesná fólia, záklop z biodosiek - pohľadové drevo a nakoniec krokve z 
trámov BSH s profilom 80 x  300 mm usadené po 800 mm. Trámy sú pohľadové, drevené a tvoria interiérový 
prvok - na zavesenie svietidiel apod.  
 
 SCHODISKÁ 
 
Schodiská sú drevené, vetknuté. Konštrukcia je schodnicová s plnými podstupnicami z masívneho dreva. 
Zábradlie je vyfrézované v drážke drevenej steny, ktorá je nosnou pre schodiko. Jednotlivé stupne sú podsvietené 
zdola a osvetľujú tak rameno pod nimi. Priestor pod schodiskom v suteréne bude využívaný ako komora. 
Schodiská majú postupne väčší sklon, čím vyššie postujeme. Krátke schodiská na prvých troch výskových 
úrovniach prekonávajú výšku pol poschodia 1450 mm. Je to osem stupňov a majú sklon 34°. Schodisko z 
obývačky do 2. NP má sklon 36°, 16 stupňov a posledné schodisko na pôdnu vstavbu má sklon 39° a tvorí ho 15 
stupňov..  
 
 PODLAHY 
 
Podlahy na teréne - v suteréne a na prízemí sú založené na železobetónovej základovej doske o hrúbke 150 mm, 
ako hydroizolácia a izolácia i proti radónu z podložia je použitý asfaltový pás. Na ňom je uložená drevovláknitá 
izolácia Steico určená pre podlahy. Vo vrstve betónovej mazaniny vystuženou kari sieťou je vložený elektrický 
rošt podlahového kúrenia. Nášľapná vrstva je marmoleum, v suteréne cementový poter a v kúpeľniach keramické 
dlaždice.  
Podlahy ostatných výškových úrovní sú uložené na systémových stropoch z CLT panelov Novatop Element. V 
panely je vložená jedna vrstva izolácie a na ňom je ešte druhá drevovláknitá tepelná izolácia. rošty podlahového 
kúrenia sú uložené na Fermacell Powerpanel. Nášľapnú vrstvu tvorí marmoleum alebo keramické dlaždice v 
kúpeľniach. V sprchových kútoch bude podlaha v spáde smerom k výlevke.  
Podlahu na terase tvoria drevené late uložené na drevenom rošte na vrstve betónovej mazaniny vystuženej kari 
sieťou, ktorá je osadená na štrkopieskový podsyp.  
 
  PODHĽADY 
 
 Konštrukcie stropu sú riešené ako pohľadový CLT panel. Buď so zdvojenou spodnou vrstvou - v prípade nutnosti 
dodatočného priestoru v stropnej konštrukcií (ak by sa vedenie už nezmestilo medzi trámky v systémovom 
strope) alebo s tenkou sadrokartónovou doskou pod spodnou vrstvou - biely strop.  
 
 VÝPLNE OTVOROV 
 
V dome sú použité okná formátu 1800 x 1800 mm, 1500 x 2000 mm, 1200 x 1500 mm a veľkoformátové 
zasklenie 3000 x 3500 mm, rozdelené rastrom rámu na jednotlivé bunky 500 x 920 mm. Toto zasklenie nemá 
otváravé prvky. Ostatné okná sú otváravé.  Zasklenie terasy je s posuvnými dverami. Všetky okná sú drevo 
hliníkové Alu design Integral s izolačným trojsklom a rámovým systémom Futura značky Vekra okna.  

TECHNICKÁ SPRÁVA



TABUĽKA MIESTNOSTÍ

0.01 KÚPEĽŇA 3,58 m²

0.02 SPRCHA 4,06 m²

0.03 CHODBA 3,55 m²

0.04 TECHNICKÉ ZÁZEMIE 22,30 m²

0.05 KOMORA POD SCHODMI 1,67 m²

1.01 ZÁDVERIE 4,45 m²

1.02 SPOLOČENSKÝ PRIESTOR 17,75 m²

1.03 TERASA 12,39 m²

1.04 KUCHYŇA S JEDÁLŇOU 34,61 m²

1.05 OBÝVACÍ PRIESTOR 22,57 m²

2.01 KÚPEĽŇA DETÍ 3,90 m²

2.02 SPÁĽŇA RODIČOV 17,27 m²

2.03 KÚPEĽŇA RODIČOV 5,17 m²

2.04 CHODBA 3,57 m²

2.05 DETSKÁ IZBA 21,96 m²

2.06 HERŇA 27,48 m²

VARIANTA A - JEDNA DETSKÁ IZBA A HERŇA
PRE JEDNO DIEŤA JE NAVRHNUTÁ DETSKÁ IZBA A PRIESTOR POD

STRECHOU MÔŽE VYUŽíVAŤ AKO HERŇU ALEBO PRACOVŇU.

 JE TO JEDEN SPOJENÝ PRISTOR, NEODDELENÝ DVERAMI.

PÔDORYSY - VARIANTA A          1:75

PÔDNA VSTAVBA

 
 d) informácia o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z technických požiadaviek na stavby 
 a technických požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby 
 
Nie je treba žiadna výnimka. 
 
 e) informácia o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené podmienky záväzných 
 stanovísk príslušných orgánov 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 f) ochrana stavby podľa iných právnych predpisov 
 
Objekt nie je pod zvláštnou ochranou. 
 
 g) navrhované parametre stavby - zastavaná plocha, obstavaný priestor, úžitková plocha, počet 
 funkčných jednotiek a ich veľkosti apod. 
 
 Počet užívateľov: 3-4 
 Počet funkčných jednotiek: 1 
 Zastavaná plocha: 77 m² 
 Zastavanosť pozemku: 0,2 
 Obstavaný priestor: 893,2 m³ 
 Podlahová plocha SO1: 193,9 m² 
 
 
 h) základná bilancia stavby - potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie s dažďovou vodou, 
 celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií, trieda energetickej náročnosti budov 
 apod. 
 
Spotreba vody je uvažovaná 100 l/osobu na deň, z toho 50% teplej a 50% studenej vody. Kapacita zásobníku v 
bojleri na ohrev teplej vody je 200 l.  
Dažďová voda je vedená zvodom zo strechy a zhromažďovaná v akumulačnej nádrži. Nádrž je umiestnená mimo 
objekt, je pod zemou, založená v nezámrznej hĺbke. je dimenzovaná na 3,5 m³ a voda z nej bude slúžiť na 
zalievanie záhrady. 
Podľa energetického štítku obálky budovy sa objekt radí do triedy A energetickej náročnosti. 
 
 i) základné predpoklady výstavby - časové údaje o realizácií stavby, členenie na etapy 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 j) orientačné náklady stavby 
 
 Približný prepočet, návrhové hodnoty sú zadané empiricky. Celková cena sa môže líšiť v závislosti na použitých 
technológiách a rôznych cenách od výrobcov stavebných materiálov. 

Orientační cena stavby - Rodinný dům - s obestavěným prostorem 893.2 m³ je 6 286 342 Kč (s DPH). Z toho je: 

Zemní práce (2%):  91 106 Kč 
Základy (5%):  227 766 Kč  
Hrubá stavba (konstrukce) (25%):  1 138 830 Kč  
Topení, voda a kanalizace (14%):  637 745 Kč  
Střecha (krov a krytina) (4%):  182 213 Kč  
Výplně otvorů (6.5%):  296 096 Kč  
Úpravy povrchů a podlahy (16.5%):  751 628 Kč  

Izolace tepelné a ostatní (3%):  136 660 Kč  
Instalace elektro a ostatní (5.5%):  250 543 Kč  
Dokončovací a ostatní práce (18.5%):  842 734 Kč  
Mezisoučet (stavební objekty celkem):  4 555 320 Kč  

Další náklady spojené se stavbou: 

Průzkum a projektové práce (5% navíc):  227 766 Kč  
Náklady na umístění stavby a ostatní náklady (5% navíc):  227 766 Kč  
Rezerva (5% navíc):  227 766 Kč  

Celková cena bez DPH:  5 238 618 Kč  
DPH (20%):  1 047 724 Kč  

Celková cena s DPH:  6 286 342 Kč  

Fotovoltaické články 27m²   70 000 Kč 
Solární baterie 3,3 kWh 75 000 Kč 
Ostatné technológie  100 000 Kč  
 
Orientačná cena vrátane použitých technológií je 6,53 mil. Kč. 
 
 B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 
 
 a) urbanizmus - územné regulácie, kompozícia priestorového riešenia  
 
Daný pozemok je podľa územného plánu určený k zastavaniu. Nachádza sa na území mestskej pamiatkovej zóny 
Český Krumlov - Plešivec, kde sa vyskytuje rada nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Územný plán radí pozemok 
medzi plochy BI - plochy individuálneho bývania, ktoré v lokalite prevažuje. Zadaním je obmedzená zastavaná 
plocha objektu na 80 m². Tým objekt úplne vystupuje z merítka okolitej zástavby.  
Snahou bolo dorovnať výškové úrovne okolitých objektov, by dom pôsobil dojmom, že tam patrí.  
Pôvodná idea bola "Dům věž". Tá sa ďalej rozvíjala tak, že dom, ktorý má legislatívne 2 NP, dosahuje výšky 
hrebeňa 13,520 m.  
Kompozícia umiestnenia domu na pozemku vznikla z potreby vymedziť na pozemku súkromnú záhradu, kde budú 
majitelia tráviť väčšinu času a zároveň zachovať stávající strom.  
Tým, že záhrada vznikla na východnej strane pozemku, nielenže opticky ústi do susednej záhrady a pôsobí väčším 
dojmom, ale je aj uchránená od komunikácie a bezpečná pre deti.  
Hmota domu rozdeľuje pozemok na dve zóny s odlišnými charaktermi. Západná časť plynule prechádza do ulice a 
tvorí akýsi poloverejný otvorený pred priestor medzi domom a príjazdovou cestou, čo u nás nie je úplne bežné. 
Vstupná brána a plot prebiehajú súbežne s domom a za nimi už je súkromná záhrada.  
Dom vstupuje do historického územia mestskej zástavby. Na okolité objekty nadväzuje výškou a sklonom šikmej 
strechy.  
  
 b) architektonické riešenie - kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné riešenie 
 
Dom je poňatý ako drevostavba s predsadenou fasádou z opalovaného dreva. Celý je tmavý, vrátane okenných 
rámov, vstupných dverí a strešnej krytiny. Naopak zvnútra prevažuje pohľadové drevo CLT panelu a biela farba.  
Tvarové riešenie prirodzene vyplynulo z umiestnenia stavby na pozemku a snahy dorovnať merítko okolitej 
zástavby. Pultová strecha je orientovaná na juh, kvôli maximalizovaniu solárnych ziskov na fotovoltaických 
paneloch, ktoré sú na nej umiestnené. Hmota domu je veľmi jednoduchá a kompaktná.   
 
 B.2.3 CELKOVÉ PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE, TECHNOLÓGIE VÝROBY 
 
Dom má zo zadania obmedzenú zastavanú plochu na 80m². Kvôli snahe poskytnúť čo najkomfortnejšie vnútorné 
priestory, ale stále sa držať zadania, je dom dispozične rozdelený na raumplan. Výškové úrovne a náväznosti sa 
odvíjajú od hierarchie vnútorných priestorov a ich členenia na spoločenské a súkromné provozy. Samotné 
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PÔDORYSY - VARIANTA B          1:75

TABUĽKA MIESTNOSTÍ

2.01 KÚPEĽŇA DETÍ 3,90 m²

2.02 SPÁĽŇA RODIČOV 17,27 m²

2.03 KÚPEĽŇA RODIČOV 5,17 m²

2.04 CHODBA 3,57 m²

2.05 ŠATŇA 8,60 m²

2.06 DETSKÁ IZBA 1 13,00 m²

2.07 DETSKÁ IZBA 2 27,48 m²

VARIANTA B - DVE SAMOSTATNÉ DETSKÉ IZBY
V PRÍPADE, ŽE BUDE MAŤ RODINA DVE DETI, JE MOŽNOSŤ PRIESTOR MODIFIKOVAŤ

NA DVE NEPRIECHODNÉ IZBY SO SPOLOČNOU ŠATŇOU.

KÚPEĽŇA PRE DETI SA NACHÁDZA V 2. NP.

 Poznámka: Zábradlie vyfrézované v drážke v drevenom panely.

PÔDNA VSTAVBA
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TECHNICKÁ SPRÁVA

EXTERIÉROVÁ VIZUALIZÁCIA OD ULICE KAPLICKÁ INTERIÉROVÁ VIZUALIZÁCIA OBYTNÉHO PRIESTORU

TECHNICKÁ SPRÁVA

 
 ELEKTROINŠTALÁCIE 
 
Rozvod elektroinštalácie je pripojený k prípojkovej skrini od susedného objektu. prípojka je natiahnutá na 
západnej strane pozemku. Hlavný domový rozvádzač je umiestnený v suteréne v technickej miestnosti. Elektrické 
rozvody sú rozdelené na samostatné okruhy pre zásuvky a samostatné pre svietidlá, zvlášť sa riešia ešte rohože 
elektrického podlahového vykurovania. Prístroje s veľkým príkonom, ako varná doska alebo pračka majú 
samostatný okruh. V interiéri budú použité stropné a nástenné svietidlá, bodové LED svetla a doplnkové 
lampičky. Obvody v kúpeľniach sú opatrené prúdovým chráničom 30mA. 
 
Časť elektrickej energie vyrábajú fotovoltaické panely, čím je zabezpečená sebestačnosť elektrickej energie časť 
dní v roku - v letnom období za pekného počasia. Solárne panely sú zapojené každý zvlášť na mikroinvertor, káble 
sú potom vedené v zvislých konštrukciách a v priestore na stúpacie potrubie do technickej miestnosti do 
hybridného invertoru, Ten premení energiu do zásuviek, do bojleru na ohrev vody apod. 
 
 b) zoznam technických a technologických zariadení 
 
- Akumulačná nádrž na dažďovú vodu so vsakovacou jímkou 
- Fotovoltaické panely GWL Sunny Poly 14x 
- Solárna batéria 3,3 kWh 
- Mikroinvertory k panelom 
- Hybridný invertor k fotovoltaike 
- Elektrický bojler na ohrev teplej vody 200 l  
- Digestor a lokálne podtlakové ventilátory 
- Štandardné zariaďovacie predmety: umývadlá, WC, sprchové kúty, drez 
 
Podrobnejšie spracovanie tejto problematiky nie je súčasťou zadania tohto projektu. 
 
 B.2.8 ZÁSADY POŽIARNE BEZPEČNOSTNÉHO RIEŠENIA 
 
Rodinný dom je samostatný požiarny úsek, má zádverie. 
Objekt bude posúdený podľa ČSN 730802, ČSN 730833 a vyhlášky č. 23/2008 Sb.  
V prípade vzniku požiaru bude zachovaná nosnosť a stabilita konštrukcie po určitú dobu požiaru, obmedzený 
rozvoj požiaru a šírenie dymu, umožnená evakuácia osôb a zvierat a umožnenie bezpečného zásahu požiarnych 
jednotiek.  
 
 B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
 
Stavba je navrhnutá v súlade s predpismi a normami pre úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje požiadavky 
normy ČSN 73 0540 i §7 zákona č. 318/2012 Sb., ktorým sa mení zákon č. 406/2000 Sb. o hospodárení s 
energiami. Dokumentácia je ďalej spracovaná v súlade s vyhláškou 78/2013 Sb. Skladby obvodových konštrukcií 
splňujú požiadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný a doporučený súčiniteľ prestupu tepla.  
Celý objekt je navrhovaný ako drevostavba v pasívnom štandarde. Využíva fotovoltaické panely na streche 
orientované šikmo na juh, na výrobu elektrickej energie.  Všetky konštrukcie obálky budovy boli posúdené v 
programe TEPLO a na základe vypočítaných hodnôt bol zostavený energetický štítok obálky budovy. Objekt sa 
radí do triedy B energetickej náročnosti budov.  
 
 B.2.10 HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA STAVBY, POŽIADAVKY NA PRACOVNÉ A KOMUNÁLNE   
 PROSTREDIE 
   
 a) Zásady riešenia parametrov stavby - vetranie, kúrenie, osvetlenie, zásobovanie vodou,  odpady 
apod., a ďalej zásady riešenia vplyvu stavby na okolie - vibrácie, hluk, prašnosť  apod.  
 
Objekt pri bežnom užívaní splňuje všetky hygienické požiadavky, požiadavky na ochranu zdravia osôb a zvierat, 
rešpektuje hygienické a zdravotné predpisy. 
 

 B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATÍVNYMI ÚČINKAMI VONKAJŠIEHO    
 PROSTREDIA 
 
 a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia 
 
Hydroizolácia v skladbe podlahy na teréne bude slúžiť zároveň ako izolácia proti radónu.  
 
 b) ochrana pred bludnými prúdmi 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 c) ochrana pred technickou seizmicitou 
 
V lokalite sa nevyskytuje zdroj technickej seizmicity, tak konkrétna ochrana nie je riešená. 
 
 d) ochrana pred hlukom  
 
Ochrana pred hlukom je zaistená dostatočnou nepriezvučnosťou konštrukcií. Splňuje požiadavky NV 272/2011 - 
O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. 
 
 e) protipovodňové opatrenia 
 
Stavba sa nenachádza v záplavovom území. 
 
 f) ostatné účinky - vplyv poddolovania, výskyt metánu apod. 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 
B.3 PRIPOJENIE NA TECHNICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU 
 

 a) miesta napojenia technickej infraštruktúry 
 
Pozemok bude napojený zo západu na vodovod a splaškovú kanalizáciu. Elektro prípojka je vedená tiež zo 

západu a prípojková skriňa je inštalovaná na oplotení susedného objektu, cez ktorý sa objekt pripojí.  
 
 b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 
 

Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 

 
B.4 DOPRAVNÉ RIEŠENIE 
 
 a) popis dopravného riešenia vrátane bezbariérových opatrení pre prístupnosť a užívanie stavby 
 osobami so zníženou schopnosťou pohybu alebo orientácie 
 
Vjazd na pozemok je realizovaný zo západu, z ulice Za Tiskárnou. Na pozemku sú navrhnuté dve vonkajšie 
parkovacie miesta na spevnenej ploche na západnej strane parcely, ktoré nadväzujú na verejný priestor pred 
domom.  
Bezbariérový prístup k stavbe je možný. Objekt ale nie je riešený ako bezbariérový, pre osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu alebo orientácie by bol užívateľsky nekomfortný.  
 
 b) napojenie územia na súčasnú dopravnú infraštruktúru 
 
Vjazd na pozemok i priliehajúce parkovacie miesta sú zo západu, z ulice Za Tiskárnou. 
 
 c) parkovanie 

TECHNICKÁ SPRÁVA
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 B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATÍVNYMI ÚČINKAMI VONKAJŠIEHO    
 PROSTREDIA 
 
 a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia 
 
Hydroizolácia v skladbe podlahy na teréne bude slúžiť zároveň ako izolácia proti radónu.  
 
 b) ochrana pred bludnými prúdmi 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 c) ochrana pred technickou seizmicitou 
 
V lokalite sa nevyskytuje zdroj technickej seizmicity, tak konkrétna ochrana nie je riešená. 
 
 d) ochrana pred hlukom  
 
Ochrana pred hlukom je zaistená dostatočnou nepriezvučnosťou konštrukcií. Splňuje požiadavky NV 272/2011 - 
O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. 
 
 e) protipovodňové opatrenia 
 
Stavba sa nenachádza v záplavovom území. 
 
 f) ostatné účinky - vplyv poddolovania, výskyt metánu apod. 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 
B.3 PRIPOJENIE NA TECHNICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU 
 

 a) miesta napojenia technickej infraštruktúry 
 
Pozemok bude napojený zo západu na vodovod a splaškovú kanalizáciu. Elektro prípojka je vedená tiež zo 

západu a prípojková skriňa je inštalovaná na oplotení susedného objektu, cez ktorý sa objekt pripojí.  
 
 b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 
 

Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 

 
B.4 DOPRAVNÉ RIEŠENIE 
 
 a) popis dopravného riešenia vrátane bezbariérových opatrení pre prístupnosť a užívanie stavby 
 osobami so zníženou schopnosťou pohybu alebo orientácie 
 
Vjazd na pozemok je realizovaný zo západu, z ulice Za Tiskárnou. Na pozemku sú navrhnuté dve vonkajšie 
parkovacie miesta na spevnenej ploche na západnej strane parcely, ktoré nadväzujú na verejný priestor pred 
domom.  
Bezbariérový prístup k stavbe je možný. Objekt ale nie je riešený ako bezbariérový, pre osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu alebo orientácie by bol užívateľsky nekomfortný.  
 
 b) napojenie územia na súčasnú dopravnú infraštruktúru 
 
Vjazd na pozemok i priliehajúce parkovacie miesta sú zo západu, z ulice Za Tiskárnou. 
 
 c) parkovanie 

 
Na spevnenej ploche pred domom sú dve nekryté parkovacie miesta.  
 
 d) chodníky pre peších a cyklistov 
 
V rámci riešenia nie sú navrhované nové chodníky pre peších alebo cyklistov. 
 
B.5 RIEŠENIE VEGETÁCIE A SÚVISEJÚCICH TERÉNNYCH ÚPRAV 
 
 a) terénne úpravy 
 
Navrhovaný terén dorovnáva úroveň príjazdovej komunikácie na západe a je zrovnaný na ploche pred priestoru - 
neoplotená časť pozemku od ulice,  a samotného domu. Dôjde k vyhĺbeniu stavebnej jamy pre spodnú stavbu a 
základy. Návrh ďalej počíta so zachovaním opernej steny na severnej strane pozemku. Tá musí byť staticky 
posúdená, či sa zachová v súčasnom stave alebo vybuduje nanovo. Súkromná záhrada je mierne svažitá a 
rešpektuje prirodzený reliéf terénu.   
 
 b) použité vegetačné prvky 
 
Jednou z hlavných požiadaviek pri návrhu bolo zachovanie čerešne  v severozápadnom rohu pozemku. Táto 
požiadavka bola splnená, dokonca sa zachová i vedľajší menší strom. Keďže ostatná vegetácia bola odstránená, 
bude nahradená novou vhodnou zeleňou. Jedná sa o dva menšie stromy na východnej strane parcely. Návrh 
ďalej počíta so zeleným plotom, ktorý lemuje východnú stranu pozemku. V záhrade budú umiestnené vyvýšené 
záhony v debničkách a bylinková záhradka pri terase.  
 
 c) biotechnické opatrenia 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 
B.6 POPIS VPLYVOV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A JEHO OCHRANA 
 
 a) vplyv na životné prostredie - ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda 
 
Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie v priebehu realizácie ani počas užíania. 
 
 b) vplyv na prírodu a krajinu - ochrana drevín, ochrana pamätných stromov, ochrana rastlín  a 
živočíchov, zachovanie ekologických funkcií a väzieb v krajine apod. 
 
Stavba rešpektuje vyskytujúcu sa zeleň a zachová urastený ovocný strom, ktorý nebude stavbou nijako 
poškodený. Nevhodná zeleň bude vyrúbaná a nahradená novou v záhrade.  
 
 c) vplyv na sústavu chránených území Natura 2000 
 
Oblasť Natura 2000 na pozemok nezasahuje.  
 
 d) spôsob zohľadnenia podmienok záväzného stanoviska posúdenia vplyvu zámeru na životné 
 prostredie, ak je podkladom 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 e) v prípade zámerov spadajúcich do režimu zákona o integrovanej prevencií základné parametre 
 spôsobu naplnenia záverov o najlepších dostupných technikách alebo integrované povolenie, ak 
 bolo vydané  
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 

 f) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky ochrany podľa  iných 
právnych predpisov  
 
Nie sú navrhované žiadne ochranné a bezpečnostné pásma. 
 
 
B.7 OCHRANA OBYVATEĽSTVA 
 
 a) splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva 
 
Stavba vzhľadom k svojmu charakteru nevyžaduje opatrenia vyplývajúce z požiadaviek civilnej ochrany na 
využitie stavieb k ochrane obyvateľstva.  
 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝROBY 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.    
 
 
B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁRSKE RIEŠENIE 
 
Objekt je napojený na vodovodný rad zo západu z ulice Za Tiskárnou. Domová prípojka je 6,3 m za hranicou 
pozemku, vedená vo vodomernej šachte, kde sa nachádza aj vodomerná zostava a čistiaca tvarovka. Voda je 
ďalej vedená do suterénu do technickej miestnosti, kde ju ohrieva elektrický bojler. Rozvod teplej a studenej 
vody je stúpacím potrubím.  
Splašková kanalizácia je napojená na kanalizačný rad taktiež zo západu. Revízna šachta pre kanalizáciu sa 
nachádza vedľa vodomernej šachty. Obe sú umiestnené tak, aby nezasahovali do dvoch stávajúcich stromov, 
ktoré sú zachované. 
Dažďová voda je zo strechy vedená do skrytého žľabu a zvodom pod prevetrávanou fasádou ústi do akumulačnej 
nádrže. Tá je pod zemou, založená v nezámrznej hĺbke. Je napojená prepadom na vsakovaciu jímku, v prípade 
preliatia potom vsakuje priamo do pôdy. Z akumulačnej nádrže je dažďová voda používaná na zalievanie záhrady. 
Vonkajší kohút je vedľa terasy na juhu východnej fasáde objektu. 
 

 
 
 

TECHNICKÁ SPRÁVA
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 f) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky ochrany podľa  iných 
právnych predpisov  
 
Nie sú navrhované žiadne ochranné a bezpečnostné pásma. 
 
 
B.7 OCHRANA OBYVATEĽSTVA 
 
 a) splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva 
 
Stavba vzhľadom k svojmu charakteru nevyžaduje opatrenia vyplývajúce z požiadaviek civilnej ochrany na 
využitie stavieb k ochrane obyvateľstva.  
 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝROBY 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.    
 
 
B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁRSKE RIEŠENIE 
 
Objekt je napojený na vodovodný rad zo západu z ulice Za Tiskárnou. Domová prípojka je 6,3 m za hranicou 
pozemku, vedená vo vodomernej šachte, kde sa nachádza aj vodomerná zostava a čistiaca tvarovka. Voda je 
ďalej vedená do suterénu do technickej miestnosti, kde ju ohrieva elektrický bojler. Rozvod teplej a studenej 
vody je stúpacím potrubím.  
Splašková kanalizácia je napojená na kanalizačný rad taktiež zo západu. Revízna šachta pre kanalizáciu sa 
nachádza vedľa vodomernej šachty. Obe sú umiestnené tak, aby nezasahovali do dvoch stávajúcich stromov, 
ktoré sú zachované. 
Dažďová voda je zo strechy vedená do skrytého žľabu a zvodom pod prevetrávanou fasádou ústi do akumulačnej 
nádrže. Tá je pod zemou, založená v nezámrznej hĺbke. Je napojená prepadom na vsakovaciu jímku, v prípade 
preliatia potom vsakuje priamo do pôdy. Z akumulačnej nádrže je dažďová voda používaná na zalievanie záhrady. 
Vonkajší kohút je vedľa terasy na juhu východnej fasáde objektu. 
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MASÍVNA DREVENÁ STENA  NOVATOP SOLID TL. 124mm

LEGENDA MATERIÁLOV

MASÍVNA DREVENÁ STENA  NOVATOP TL. 84mm

DREVOVLÁKNITÁ IZOLÁCIA STEICO

VSTUP DO OBJEKTU

TABUĽKA MIESTNOSTÍ

1.01 ZÁDVERIE 4,45 m²

1.02 SPOLOČENSKÝ PRIESTOR 17,75 m²

1.03 TERASA 12,39 m²

1.04 KUCHYŇA S JEDÁLŇOU 34,61 m²

1.05 OBÝVACÍ PRIESTOR 22,57 m²

Poznámka: Zábradlie vyfrézované v drážke v drevenej stene.

A.  SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
 A.1.1 ÚDAJE O STAVBE 
 
 a) názov stavby 
 
 Rodinný dom - Český Krumlov  
 Dům věž 
 
 b) miesto stavby - adresa, čísla popisné, katastrálne územie, parcelné čísla pozemkov 
 
 Ulice Za Tiskárnou 
 381 01, Český Krumlov  
 Parc. č. 491/32 
 K.ú. Český Krumlov (6222931) 
 
 c) predmet dokumentácie - nová stavba alebo zmena dokončenej stavby, trvalá alebo dočasná  stavba, 
účel užívania stavby 
 
 Predmetom dokumentácie je novostavba kompaktného rodinného domu. 
 
 
 A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
 
 Fakulta stavební ČVUT v Praze, IČO 6840 7700 
 Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice 
 
 A.1.2 ÚDAJE O SPRACOVATEĽOVI SPOLOČNEJ DOKUMENTÁCIE 
 
 Katarína Burdová 
 Janka Alexyho 9 
 841 01 Bratislava 
 katka1100@gmail.com 
 725806561 
 
A.2 ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA 
 
 SO1 Rodinný dom 
 SO2 Spevnené plochy 
 SO3 Vodovodná prípojka 
 SO4 Akumulačná nádrž na dažďovú vodu 
 SO5 Elektrická prípojka nízkeho napätia  
 SO6 Oplotenie 
 
A.3 ZOZNAM VSTUPNÝCH PODKLADOV 
 
 Obhliadka miesta 
 Fotodokumentácia 
 Mapové podklady územia 
 Zadanie a podklady k súťaži Český soběstačný dům 2019 
 Platný územný plán mesta Český Krumlov 
 Katastrálna mapa 
 Stavebné normy 

TECHNICKÁ SPRÁVA
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 Platné zákony a vyhlášky 
B.  SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
B.1 POPIS ÚZEMIA STAVBY 
 
 a) charakteristika územia a stavebného pozemku, zastavané územie a nezastavané územia, súlad 
 navrhovanej zástavby s charakterom územia, doterajšie využitie a zastavanosť územia  
 
Riešený pozemok sa nachádza v Českom Krumlove, mestská časť Horná Brána, v ulici Za Tiskárnou, v 
dochádzkovej vzdialenosti od historického centra Českého Krumlova. Jedná sa o nárožnú parcelu č. 491/32 v 
relatívne komplikovanom kontexte. Parcela sa nachádza v katastrálnom území Český Krumlov (6222931). 
Pozemok je aktuálne využívaný ako záhrada, patriaca k vile č.p. 328 v ulici Kaplická.  
Pozemok sa zvažuje severným smerom. Prístupný je zo západu z ulice Za Tiskárnou. 
Celková plocha riešeného pozemku je 374m². Pozemok nie je zastavaný a je určený k zástavbe. Územný plán radí 
pozemok medzi plochy BI - individuálne bývanie, ktoré v lokalite prevažuje. Na pozemku sa nachádza jeden 
urastený ovocný strom (čerešňa), ktorý nebude výstavbou poškodený. Druhý ovocný strom a malý skleník budú 
zbúrané.  
 
 b) údaje o súlade stavby s územne plánovacou dokumentáciou, s cieľmi a úlohami územného 
 plánovania, vrátane informácie o vydanej územne plánovacej dokumentácie 
 
Navrhovaná stavba je v súlade s územným plánom mesta Český Krumlov. 
 
 c) informácia o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z obecných požiadaviek na 
 využívanie územia 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 d) informácia o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené podmienky záväzných 
 stanovísk príslušných orgánov 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 e) hodnoty a závery vykonaných prieskumov a rozborov - geologický prieskum, hydrogeologický 
 prieskum, stavebne historický prieskum apod.  
 
Pre účely bakalárskej práce neboli na pozemku vykonané žiadne prieskumy. Pri návrhu zakladania stavby boli 
uvažované jednoduché zakladacie pomery.  
 
 f) ochrana územia podľa iných právnych predpisov 
 
Pozemok sa nachádza na území mestskej pamiatkovej zóny Český Krumlov - Plešivec. Koncept návrhu a jeho 
priestorové usporiadanie rešpektuje historické prostredie zóny a nenarúša panorámu daného územia. Na danom 
pozemku nie sú  vyhlásené žiadne regulatívy mestskej pamiatkovej zóny.  
Územný plán radí pozemok medzi plochy BI - individuálne bývanie.  
Zadaním bakalárskej práce je obmedzená zastavaná plocha na 80 m² a podlažnosť obmedzená na dve nadzemné 
podlažia, nijako však nie je daná výška objektu.  
 
 g) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu apod. 
 
Lokalita sa nenachádza v záplavovom, poddolovanom alebo inak rizikovom území. 
 
 h) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové pomery v 
 území 
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KATARÍNA BURDOVÁ RD ČESKÝ KRUMLOV

Fakulta stavební ČVUT v Praze BPA_LS 2018/19
Ing. Jan Pustějovský Ph.D.

0 1 3

±0,000 = 521,500 m.n.m. BPV

+1,450

+0,000

+0,000

+0,100

MASÍVNA DREVENÁ STENA  NOVATOP SOLID TL. 124mm

LEGENDA MATERIÁLOV

MASÍVNA DREVENÁ STENA  NOVATOP TL. 84mm

DREVOVLÁKNITÁ IZOLÁCIA STEICO

VSTUP DO OBJEKTU

TABUĽKA MIESTNOSTÍ

1.01 ZÁDVERIE 4,45 m²

1.02 SPOLOČENSKÝ PRIESTOR 17,75 m²

1.03 TERASA 12,39 m²

1.04 KUCHYŇA S JEDÁLŇOU 34,61 m²

1.05 OBÝVACÍ PRIESTOR 22,57 m²

Poznámka: Zábradlie vyfrézované v drážke v drevenej stene.
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 Platné zákony a vyhlášky 
B.  SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
B.1 POPIS ÚZEMIA STAVBY 
 
 a) charakteristika územia a stavebného pozemku, zastavané územie a nezastavané územia, súlad 
 navrhovanej zástavby s charakterom územia, doterajšie využitie a zastavanosť územia  
 
Riešený pozemok sa nachádza v Českom Krumlove, mestská časť Horná Brána, v ulici Za Tiskárnou, v 
dochádzkovej vzdialenosti od historického centra Českého Krumlova. Jedná sa o nárožnú parcelu č. 491/32 v 
relatívne komplikovanom kontexte. Parcela sa nachádza v katastrálnom území Český Krumlov (6222931). 
Pozemok je aktuálne využívaný ako záhrada, patriaca k vile č.p. 328 v ulici Kaplická.  
Pozemok sa zvažuje severným smerom. Prístupný je zo západu z ulice Za Tiskárnou. 
Celková plocha riešeného pozemku je 374m². Pozemok nie je zastavaný a je určený k zástavbe. Územný plán radí 
pozemok medzi plochy BI - individuálne bývanie, ktoré v lokalite prevažuje. Na pozemku sa nachádza jeden 
urastený ovocný strom (čerešňa), ktorý nebude výstavbou poškodený. Druhý ovocný strom a malý skleník budú 
zbúrané.  
 
 b) údaje o súlade stavby s územne plánovacou dokumentáciou, s cieľmi a úlohami územného 
 plánovania, vrátane informácie o vydanej územne plánovacej dokumentácie 
 
Navrhovaná stavba je v súlade s územným plánom mesta Český Krumlov. 
 
 c) informácia o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z obecných požiadaviek na 
 využívanie územia 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 d) informácia o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené podmienky záväzných 
 stanovísk príslušných orgánov 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 e) hodnoty a závery vykonaných prieskumov a rozborov - geologický prieskum, hydrogeologický 
 prieskum, stavebne historický prieskum apod.  
 
Pre účely bakalárskej práce neboli na pozemku vykonané žiadne prieskumy. Pri návrhu zakladania stavby boli 
uvažované jednoduché zakladacie pomery.  
 
 f) ochrana územia podľa iných právnych predpisov 
 
Pozemok sa nachádza na území mestskej pamiatkovej zóny Český Krumlov - Plešivec. Koncept návrhu a jeho 
priestorové usporiadanie rešpektuje historické prostredie zóny a nenarúša panorámu daného územia. Na danom 
pozemku nie sú  vyhlásené žiadne regulatívy mestskej pamiatkovej zóny.  
Územný plán radí pozemok medzi plochy BI - individuálne bývanie.  
Zadaním bakalárskej práce je obmedzená zastavaná plocha na 80 m² a podlažnosť obmedzená na dve nadzemné 
podlažia, nijako však nie je daná výška objektu.  
 
 g) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu apod. 
 
Lokalita sa nenachádza v záplavovom, poddolovanom alebo inak rizikovom území. 
 
 h) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové pomery v 
 území 
 

Stavba nebude mať negatívny vplyv na okolité stavby a pozemky. v priebehu výstavby je nutné počítať so 
zvýšenou hlučnosťou a prašnosťou.  
Hospodárenie s dažďovou vodou je riešené v rámci pozemku. Voda zo strechy je zvedená do akumulačnej nádrže, 
odkiaľ bude použitá na zalievanie záhrady.  
Stavba nemá negatívny vplyv na odtokové pomery v území. 
 
 i) požiadavky na asanáciu, demoláciu, výrub drevín 
 
V rámci stavby nedôjde k asanácií. Bude treba zdemolovať malý skleník, keďže doteraz bola parcela využívaná 
ako záhrada. Dôjde taktiež k výrubu jedného ovocného stromu (čerešne), druhý stom ostane na mieste a nebude 
výstavbou nijak poškodený.  
 
 j) požiadavky na maximálne dočasné a trvalé zabratie poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 
 pozemkov určených k plneniu funkcie lesa 
 
Nedochádza k zabratiu poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ani pozemkov určených k plneniu funkcie lesa.  
 
 k) územne technické podmienky  - najmä možnosť napojenia na súčasnú dopravnú a technickú 
 infraštruktúru, možnosť bezbariérového prístupu k navrhovanej stavbe 
  
Vjazd na pozemok je realizovaný zo západu, z ulice Za Tiskárnou. Na pozemku sú navrhnuté dve vonkajšie 
parkovacie miesta na spevnenej ploche, ktoré nadväzujú na verejný priestor pred domom.  
Bezbariérový prístup k stavbe je možný. 
Objekt bude napojený na vodovod zo západu - z ulice Za Tiskárnou. Pripojenie na splaškovú kanalizáciu sa 
predpokladá taktiež zo západu. Pre tento účel sa plánuje vybudovať rameno od súčasného systému splaškovej 
kanalizácie, ktorý prebieha v ulici Kaplická.  
 
 l) vecné a časové väzby, podmienené, vyvolané, súvisiace investície 
 
Stavba nemá vecné a časové väzby na stavby ani iné podmienené, vyvolané a súvisiace investície. 
 
 m) zoznam pozemkov podľa katastru nehnuteľností, na ktorých sa stavba umiestňuje a vykonáva 
 
Parcela. č. 491/32, k.ú. Český Krumlov (6222931). Stavebný pozemok je vo vlastníctve investora. 
 
 n) zoznam pozemkov podľa katastru nehnuteľností, na ktorých vznikne ochranné alebo 
 bezpečnostné pásmo 
 
Stavba nevyžaduje vznik ochranných alebo bezpečnostných pásem.  
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
 B.2.1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJ UŽÍVANIA 
 
 a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby; u zmeny stavby údaje o jej súčasnom stave,  závery 
stavebne technického, prípadne stavebne historického prieskumu a výsledky statického  posúdenia 
nosných konštrukcií  
 
Jedná sa o novostavbu rodinného domu. 
 
 b) účel užívania stavby 
 
Stavba bude užívaná ako obytná. Rodinný dom je navrhnutý pre 3-4 člennú mladú rodinu. 
 
 c) trvalá alebo dočasná stavba 
 
Jedná sa o trvalú stavbu. 

 
 d) informácia o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z technických požiadaviek na stavby 
 a technických požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby 
 
Nie je treba žiadna výnimka. 
 
 e) informácia o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené podmienky záväzných 
 stanovísk príslušných orgánov 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 f) ochrana stavby podľa iných právnych predpisov 
 
Objekt nie je pod zvláštnou ochranou. 
 
 g) navrhované parametre stavby - zastavaná plocha, obstavaný priestor, úžitková plocha, počet 
 funkčných jednotiek a ich veľkosti apod. 
 
 Počet užívateľov: 3-4 
 Počet funkčných jednotiek: 1 
 Zastavaná plocha: 77 m² 
 Zastavanosť pozemku: 0,2 
 Obstavaný priestor: 893,2 m³ 
 Podlahová plocha SO1: 193,9 m² 
 
 
 h) základná bilancia stavby - potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie s dažďovou vodou, 
 celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií, trieda energetickej náročnosti budov 
 apod. 
 
Spotreba vody je uvažovaná 100 l/osobu na deň, z toho 50% teplej a 50% studenej vody. Kapacita zásobníku v 
bojleri na ohrev teplej vody je 200 l.  
Dažďová voda je vedená zvodom zo strechy a zhromažďovaná v akumulačnej nádrži. Nádrž je umiestnená mimo 
objekt, je pod zemou, založená v nezámrznej hĺbke. je dimenzovaná na 3,5 m³ a voda z nej bude slúžiť na 
zalievanie záhrady. 
Podľa energetického štítku obálky budovy sa objekt radí do triedy A energetickej náročnosti. 
 
 i) základné predpoklady výstavby - časové údaje o realizácií stavby, členenie na etapy 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 j) orientačné náklady stavby 
 
 Približný prepočet, návrhové hodnoty sú zadané empiricky. Celková cena sa môže líšiť v závislosti na použitých 
technológiách a rôznych cenách od výrobcov stavebných materiálov. 

Orientační cena stavby - Rodinný dům - s obestavěným prostorem 893.2 m³ je 6 286 342 Kč (s DPH). Z toho je: 

Zemní práce (2%):  91 106 Kč 
Základy (5%):  227 766 Kč  
Hrubá stavba (konstrukce) (25%):  1 138 830 Kč  
Topení, voda a kanalizace (14%):  637 745 Kč  
Střecha (krov a krytina) (4%):  182 213 Kč  
Výplně otvorů (6.5%):  296 096 Kč  
Úpravy povrchů a podlahy (16.5%):  751 628 Kč  
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 d) informácia o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z technických požiadaviek na stavby 
 a technických požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby 
 
Nie je treba žiadna výnimka. 
 
 e) informácia o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené podmienky záväzných 
 stanovísk príslušných orgánov 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 f) ochrana stavby podľa iných právnych predpisov 
 
Objekt nie je pod zvláštnou ochranou. 
 
 g) navrhované parametre stavby - zastavaná plocha, obstavaný priestor, úžitková plocha, počet 
 funkčných jednotiek a ich veľkosti apod. 
 
 Počet užívateľov: 3-4 
 Počet funkčných jednotiek: 1 
 Zastavaná plocha: 77 m² 
 Zastavanosť pozemku: 0,2 
 Obstavaný priestor: 893,2 m³ 
 Podlahová plocha SO1: 193,9 m² 
 
 
 h) základná bilancia stavby - potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie s dažďovou vodou, 
 celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií, trieda energetickej náročnosti budov 
 apod. 
 
Spotreba vody je uvažovaná 100 l/osobu na deň, z toho 50% teplej a 50% studenej vody. Kapacita zásobníku v 
bojleri na ohrev teplej vody je 200 l.  
Dažďová voda je vedená zvodom zo strechy a zhromažďovaná v akumulačnej nádrži. Nádrž je umiestnená mimo 
objekt, je pod zemou, založená v nezámrznej hĺbke. je dimenzovaná na 3,5 m³ a voda z nej bude slúžiť na 
zalievanie záhrady. 
Podľa energetického štítku obálky budovy sa objekt radí do triedy A energetickej náročnosti. 
 
 i) základné predpoklady výstavby - časové údaje o realizácií stavby, členenie na etapy 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 j) orientačné náklady stavby 
 
 Približný prepočet, návrhové hodnoty sú zadané empiricky. Celková cena sa môže líšiť v závislosti na použitých 
technológiách a rôznych cenách od výrobcov stavebných materiálov. 

Orientační cena stavby - Rodinný dům - s obestavěným prostorem 893.2 m³ je 6 286 342 Kč (s DPH). Z toho je: 

Zemní práce (2%):  91 106 Kč 
Základy (5%):  227 766 Kč  
Hrubá stavba (konstrukce) (25%):  1 138 830 Kč  
Topení, voda a kanalizace (14%):  637 745 Kč  
Střecha (krov a krytina) (4%):  182 213 Kč  
Výplně otvorů (6.5%):  296 096 Kč  
Úpravy povrchů a podlahy (16.5%):  751 628 Kč  

Izolace tepelné a ostatní (3%):  136 660 Kč  
Instalace elektro a ostatní (5.5%):  250 543 Kč  
Dokončovací a ostatní práce (18.5%):  842 734 Kč  
Mezisoučet (stavební objekty celkem):  4 555 320 Kč  

Další náklady spojené se stavbou: 

Průzkum a projektové práce (5% navíc):  227 766 Kč  
Náklady na umístění stavby a ostatní náklady (5% navíc):  227 766 Kč  
Rezerva (5% navíc):  227 766 Kč  

Celková cena bez DPH:  5 238 618 Kč  
DPH (20%):  1 047 724 Kč  

Celková cena s DPH:  6 286 342 Kč  

Fotovoltaické články 27m²   70 000 Kč 
Solární baterie 3,3 kWh 75 000 Kč 
Ostatné technológie  100 000 Kč  
 
Orientačná cena vrátane použitých technológií je 6,53 mil. Kč. 
 
 B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 
 
 a) urbanizmus - územné regulácie, kompozícia priestorového riešenia  
 
Daný pozemok je podľa územného plánu určený k zastavaniu. Nachádza sa na území mestskej pamiatkovej zóny 
Český Krumlov - Plešivec, kde sa vyskytuje rada nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Územný plán radí pozemok 
medzi plochy BI - plochy individuálneho bývania, ktoré v lokalite prevažuje. Zadaním je obmedzená zastavaná 
plocha objektu na 80 m². Tým objekt úplne vystupuje z merítka okolitej zástavby.  
Snahou bolo dorovnať výškové úrovne okolitých objektov, by dom pôsobil dojmom, že tam patrí.  
Pôvodná idea bola "Dům věž". Tá sa ďalej rozvíjala tak, že dom, ktorý má legislatívne 2 NP, dosahuje výšky 
hrebeňa 13,520 m.  
Kompozícia umiestnenia domu na pozemku vznikla z potreby vymedziť na pozemku súkromnú záhradu, kde budú 
majitelia tráviť väčšinu času a zároveň zachovať stávající strom.  
Tým, že záhrada vznikla na východnej strane pozemku, nielenže opticky ústi do susednej záhrady a pôsobí väčším 
dojmom, ale je aj uchránená od komunikácie a bezpečná pre deti.  
Hmota domu rozdeľuje pozemok na dve zóny s odlišnými charaktermi. Západná časť plynule prechádza do ulice a 
tvorí akýsi poloverejný otvorený pred priestor medzi domom a príjazdovou cestou, čo u nás nie je úplne bežné. 
Vstupná brána a plot prebiehajú súbežne s domom a za nimi už je súkromná záhrada.  
Dom vstupuje do historického územia mestskej zástavby. Na okolité objekty nadväzuje výškou a sklonom šikmej 
strechy.  
  
 b) architektonické riešenie - kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné riešenie 
 
Dom je poňatý ako drevostavba s predsadenou fasádou z opalovaného dreva. Celý je tmavý, vrátane okenných 
rámov, vstupných dverí a strešnej krytiny. Naopak zvnútra prevažuje pohľadové drevo CLT panelu a biela farba.  
Tvarové riešenie prirodzene vyplynulo z umiestnenia stavby na pozemku a snahy dorovnať merítko okolitej 
zástavby. Pultová strecha je orientovaná na juh, kvôli maximalizovaniu solárnych ziskov na fotovoltaických 
paneloch, ktoré sú na nej umiestnené. Hmota domu je veľmi jednoduchá a kompaktná.   
 
 B.2.3 CELKOVÉ PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE, TECHNOLÓGIE VÝROBY 
 
Dom má zo zadania obmedzenú zastavanú plochu na 80m². Kvôli snahe poskytnúť čo najkomfortnejšie vnútorné 
priestory, ale stále sa držať zadania, je dom dispozične rozdelený na raumplan. Výškové úrovne a náväznosti sa 
odvíjajú od hierarchie vnútorných priestorov a ich členenia na spoločenské a súkromné provozy. Samotné 

funkčné celky sú síce rozdelené na rôzne výškové úrovne, ale stále tvoria jeden celok. Priestory v dome uskakujú 
na striedačku po pol poschodí. Schodiská prechádzajú celým objektom v zvislom priemete a sú vetknuté do 
masívnej drevenej steny, ktorá tvorí kľúčový výrazový prvok domu. Jednotlivé pol úrovne sú - až na spálne 
riešené ako open space, do ktorého vstupujú isté nutné prvky ako v stavané boxy a členia tým vnútorný priestor. 
V objekte je komunikačný priestor zúžený na schodiská a jedinú chodbu, tie majú minimálne rozmery - úzke a s 
väčším sklonom, aby bol ušetrený priestor na plnohodnotné miestnosti alebo kúpeľňu navyše. V objekte nude 
bývať mladá rodina, ktorá trávi veľa času vonku a je športovo založená, takže život na schodoch pre nich nebude 
problém ak sa na oplátku zmaximalizovali vnútorné priestory.  
Dom spĺňa legislatívnu podmienku na 2 NP s podsklepením. Akurát, že poschodia sú rozdelené do dvoch úrovní. 
Obývačku tvorí medzi poschodie, ktorého podlahová plocha je menej ako polovica typického podlažia, tak isto 
najvyššia úroveň je pôdna vstavba a opäť je menšia ako polovica klasického podlažia.  
 
V rámci úvahy o sebestačnosti rodinné ho domu, boli na strechu umiestnené fotovoltaické panely, ktoré 
pokrývajú časť spotreby elektrickej energie. 
Dažďová voda sa zbiera do akumulačnej nádrže a ďalej sa využíva na zalievanie záhrady.  
 
 B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVANIE STAVBY 
 
 a) Zásady riešenia prístupnosti a užívania stavby osobami so zníženou schopnosťou pohybu alebo 
 orientácie vrátane údajov o podmienkach pre výkon práce osôb so zdravotným postihnutím 
 
Stavba rodinného domu podľa vyhlášky  č. 389/2009 Sb. o obecných technických požiadavkách zabezpečujúcich 
bezbariérové užívanie stavieb nevyžaduje bezbariérové riešenie.  
 
 B.2.5 BEZPEČNOSŤ PRI UŽÍVANÍ STAVBY 
   
Stavba je navrhnutá a bude vykonaná takým spôsobom, aby pri jej užívaní a prevádzke nevzniklo neprijateľné 
nebezpečenstvo alebo poškodenie. Objekt splňuje všetky požiadavky na bezpečné užívanie stavieb, dané najmä 
nariadením vlády č. 591/2006 Sb. a zákonom č. 309/2006 Sb. U technologických zariadení, ktoré to vyžadujú, 
budú pravidelné revízie a budú k nim doložené doklady o spôsobe bezpečného užívania. 
 
 
 B.2.6 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
  
 SO1 - RODINNÝ DOM 
 
 a) stavebné riešenie 
 
Jedná sa o drevostavbu, z časti podsklepenú s dvomi nadzemnými podlažiami, medziposchodím a pôdnou 
vstavbou. Pôdorys je obdĺžnikový o rozmeroch 7 x 11 m, zastavaná plocha je teda 77 m² - bez terasy. Strecha je 
pultová so sklonom 20°. Výška hornej hrany strechy je + 13,520 m.  
 
 b) konštrukčné a materiálové riešenie 
  
 ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE 
 
Objekt je založený na základových pásoch z betónových tvárnic strateného bednenia, Objekt je založený v dvoch 
výškových úrovniach, stredové pásy prenášajú zaťaženie z oboch úrovní. Priestor medzi pásmi bude vyplnený 
zeminou a vyrovnaný podkladovým betónom. Naň bude uložená železobetónová doska hrúbky 150 mm. Pozdĺž 
pásov a južnej strane bude vykonaná drenáž. 
 
 ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
 
Obvodové steny sú masívne drevené steny z CLT panelov Novatop Solid 124 mm. Ako tepelná izolácia sú použité 
drevovláknité dosky Steico, nasleduje poistná difúzne priespustná fólia, vzduchová medzera a predsadený 
drevený obklad. Veľkosť vzduchovej medzery je 30 - 120 mm a to iba na južnej fasáde kvôli skrytému zvodu 
dažďovej vody. 
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 VNÚTORNÉ NENOSNÉ KONŠTRUKCIE 
 
Priečky sú z drevených stien Novatop solid a tvoria stužujúce prvky vnútornej dispozície. Steny s posuvnými 
dverami obsahujú konštrukciu púzdra na zasunutie dverí. Drevené plátové prvky tvoriace plné zábradlie majú 
hrúbku 20 mm.  
 
 VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
 
Všetky stropy sú systémové výrobky z CLT panelov Novatop Element. Empiricky bola navrhnutá výška panelu na 
200 mm, podľa predpokladaného zaťaženia. Celková výška stropnej konštrukcie je 300 mm.  
 
 STRECHA 
 
Strecha je pultová so sklonom 20° orientovaným na juh. Na strešnej krytine sú v rámoch pripevnené fotovoltaické 
panely. Strešná krytina je drážkovaná - falcová zn. Lindab - Seamline v antracitovej farbe. pod krytinou je 
hydroizolačná fólia, OSB dosky, drevené kontralate po 800 mm, poistná fóliová hydroizolácia, drevovláknitá 
tepelná izolácia na strechy Steico Flex, parotesná fólia, záklop z biodosiek - pohľadové drevo a nakoniec krokve z 
trámov BSH s profilom 80 x  300 mm usadené po 800 mm. Trámy sú pohľadové, drevené a tvoria interiérový 
prvok - na zavesenie svietidiel apod.  
 
 SCHODISKÁ 
 
Schodiská sú drevené, vetknuté. Konštrukcia je schodnicová s plnými podstupnicami z masívneho dreva. 
Zábradlie je vyfrézované v drážke drevenej steny, ktorá je nosnou pre schodiko. Jednotlivé stupne sú podsvietené 
zdola a osvetľujú tak rameno pod nimi. Priestor pod schodiskom v suteréne bude využívaný ako komora. 
Schodiská majú postupne väčší sklon, čím vyššie postujeme. Krátke schodiská na prvých troch výskových 
úrovniach prekonávajú výšku pol poschodia 1450 mm. Je to osem stupňov a majú sklon 34°. Schodisko z 
obývačky do 2. NP má sklon 36°, 16 stupňov a posledné schodisko na pôdnu vstavbu má sklon 39° a tvorí ho 15 
stupňov..  
 
 PODLAHY 
 
Podlahy na teréne - v suteréne a na prízemí sú založené na železobetónovej základovej doske o hrúbke 150 mm, 
ako hydroizolácia a izolácia i proti radónu z podložia je použitý asfaltový pás. Na ňom je uložená drevovláknitá 
izolácia Steico určená pre podlahy. Vo vrstve betónovej mazaniny vystuženou kari sieťou je vložený elektrický 
rošt podlahového kúrenia. Nášľapná vrstva je marmoleum, v suteréne cementový poter a v kúpeľniach keramické 
dlaždice.  
Podlahy ostatných výškových úrovní sú uložené na systémových stropoch z CLT panelov Novatop Element. V 
panely je vložená jedna vrstva izolácie a na ňom je ešte druhá drevovláknitá tepelná izolácia. rošty podlahového 
kúrenia sú uložené na Fermacell Powerpanel. Nášľapnú vrstvu tvorí marmoleum alebo keramické dlaždice v 
kúpeľniach. V sprchových kútoch bude podlaha v spáde smerom k výlevke.  
Podlahu na terase tvoria drevené late uložené na drevenom rošte na vrstve betónovej mazaniny vystuženej kari 
sieťou, ktorá je osadená na štrkopieskový podsyp.  
 
  PODHĽADY 
 
 Konštrukcie stropu sú riešené ako pohľadový CLT panel. Buď so zdvojenou spodnou vrstvou - v prípade nutnosti 
dodatočného priestoru v stropnej konštrukcií (ak by sa vedenie už nezmestilo medzi trámky v systémovom 
strope) alebo s tenkou sadrokartónovou doskou pod spodnou vrstvou - biely strop.  
 
 VÝPLNE OTVOROV 
 
V dome sú použité okná formátu 1800 x 1800 mm, 1500 x 2000 mm, 1200 x 1500 mm a veľkoformátové 
zasklenie 3000 x 3500 mm, rozdelené rastrom rámu na jednotlivé bunky 500 x 920 mm. Toto zasklenie nemá 
otváravé prvky. Ostatné okná sú otváravé.  Zasklenie terasy je s posuvnými dverami. Všetky okná sú drevo 
hliníkové Alu design Integral s izolačným trojsklom a rámovým systémom Futura značky Vekra okna.  

Vstupné dvere sú bezpečnostné drevené v čiernom designe. Vnútri objektu sú všetky dvere drevené . Posuvné do 
stavebného puzdra v konštrukcií steny alebo klasicky otváravé. Dvere na terasu sú posuvné presklené . Taktiež 
zasklenie a vstup na terasu je riešený terasovým systémom od Vekra okna.  
  
 VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 
Vnútorné steny sú väčšinou nechané bez úpravy - pohľadový CLT panel, alebo majú keramický- v kúpeľniach, či 
sadrokartónový obklad. Obklad za kuchynskou linkou bude mat špeciálnu povrchovú úpravu pre vlhké prvozy.  
 
 VONKAJŠIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 
Predsadená drevená konštrukcia je tvorená drevenými latami z opaľovaného dreva, šírka laty je 125 mm.  
 
 c) mechanická odolnosť a stabilita 
 
Nosné konštrukcie sú navrhnuté zo systémových prvkov podľa obvyklých štandardov. Rozmery boli stanovené 
empiricky na základe tabuliek a vzorových výpočtov v katalógu od výrobcu. Podrobnejší statický výpočet nebol 
vykonaný. 
 
 
 B.2.7 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ 
  
 a) technické riešenie 
  
 ZÁSOBOVANIE VODOU 
 
Objekt je napojený na vodovodný rad zo západu z ulice Za Tiskárnou. Domová prípojka je 6,3 m za hranicou 
pozemku, vedená vo vodomernej šachte, kde sa nachádza aj vodomerná zostava a čistiaca tvarovka. Voda je 
ďalej vedená do suterénu do technickej miestnosti, kde ju ohrieva elektrický bojler. Rozvod teplej a studenej 
vody je stúpacím potrubím.  
Dažďová voda je zo strechy vedená do skrytého žľabu a zvodom pod prevetrávanou fasádou ústi do akumulačnej 
nádrže. Tá je pod zemou, založená v nezámrznej hĺbke. Je napojená prepadom na vsakovaciu jímku, v prípade 
preliatia potom vsakuje priamo do pôdy. Z akumulačnej nádrže je dažďová voda používaná na zalievanie záhrady. 
Vonkajší kohút je vedľa terasy na juhu východnej fasáde objektu. 
 
 KANALIZÁCIA 
 
Splašková kanalizácia je napojená na objekt prípojkou zo západu, revízna šachta je 3,6 m od západnej hranice 
parcely. Dažďová voda je zvedená do akumulačnej nádrže a je ďalej využívaná na zalievanie záhrady. V prípade 
preplnenia nádrže je voda vedená do vsakovacej jímky na záhrade.  
 
 VYKUROVANIE A ZDROJ TEPLA 
 
Objekt je vykurovaný pomocou systému podlahových elektrických rohoží, ktoré sú súčasťou skladby podlahy. V 
kúpeľniach je podlahové kúrenie doplnené elektrickými otopnými rebríkmi zavesenými na stene.  
 
Zdrojom tepla je elektrická energia - časť dodávaná zo siete a časť vyrábaná fotovoltaickými článkami na streche 
objektu.  
 
 VETRANIE 
 
 V objekte je podľa hygienických požiadaviek navrhnutý podtlakový systém núteného vetrania. Odvetranie je 
riešené axiálnymi ventilátormi v mriežke v strope alebo v stene. Ventilačné potrubie je vyvedené na strechu. V 
kuchyni je umiestnený digestor. Obytné miestnosti sú vetrateľné prirodzene - oknami a celkovým otvoreným 
dispozičným riešením.  Alebo pomocou vzduchotechniky- rekuperácie, VZT jednotka môže byť umiestnená do 
technickej miestnosti. Ventilačné potrubie je natiahnuté v konštrukcií systémového stropu a vyúsťuje mriežkou v 
strope. 
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KATARÍNA BURDOVÁ                   RD ČESKÝ KRUMLOV

DREVENÝ OBKLAD - OPAĽOVANÉ DREVO
20mm
VZDUCHOVÁ MEDZERA  30mm, DREVENÝ
ROŠT
POISTNÁ DIFÚZNE PRIEPUSTNÁ FÓLIA  0,4mm

DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  180mm
DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  120mm
MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP SOLID
124mm

S2 - OBVODOVÁ STENA

- DREVENÝ OBKLAD - OPAĽOVANÉ
DREVO  20mm

- VZDUCHOVÁ MEDZERA  30mm,
DREVENÝ ROŠT

- POISTNÁ DIFÚZNE PRIEPUSTNÁ FÓLIA
0,4mm

- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  180mm

- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  120mm

- MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP
SOLID  124mm

S3 - OBVODOVÁ STENA

- LEPIACI TMEL  3mm

- KERAMICKÝ OBKLAD  8mm

- DREVENÝ OBKLAD - OPAĽOVANÉ
DREVO  20mm

- VZDUCHOVÁ MEDZERA  120mm, SKRYTÝ ZVOD
DAŽĎOVEJ VODY

- POISTNÁ DIFÚZNE PRIEPUSTNÁ FÓLIA
0,4mm

- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  180mm

- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  120mm

- MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP
SOLID  124mm

S4 - OBVODOVÁ STENA

- LEPIACI TMEL  3mm

- KERAMICKÝ OBKLAD  8mm

DRÁŽKOVÁ KRYTINA LINDAB SEAMLINE DARK
GREY  1mm
HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA  0,2mm

OSB DOSKY  20mm

S1 - STRECHA

DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  120mm

POISTNÁ FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA  0,2mm

DREVENÉ LATE  60x60mm a´ 800mm, VZDUCHOVÁ
MEDZERA  60mm

DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  200mm

ZÁKLOP Z BIODOSIEK  20mm

PAROTESNÁ FÓLIA  0,2mm

BSH TRÁM 80x300mm  a´ 800mm

NÁŠĽAPNÁ VRSTVA - DREVENÉ LATE  20mm

DREVENÝ ROŠT  50mm

BETÓNOVÁ MAZANINA HLADENÁ VYSTUŽENÁ KARI
SIEŤOU  60mm

P4 - PODLAHA NA TERASE

HUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP FRAKCIE 32/64
150mm

HUTNENÝ ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP FRAKCIE
16/32  150mm

HUTNENÝ ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP FRAKCIE
4/8  50mm

CEMENTOVÝ POTER  5mm

BETÓNOVÁ MAZANINA S PODLAHOVÝM
KÚRENÍM VYSTUŽENÁ KARI SIEŤOU  60mm

DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  200mm
ASFALTOVÝ PÁS - IZOLÁCIA PROTI VODE A
RADÓNU  5mm
ŽB MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ DOSKA
150mm
ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP FRAKCIE 16/32
200mm

P1 - PODLAHA NA TERÉNE

- LEPIACI TMEL  3mm

- BETÓNOVÁ MAZANINA S PODLAHOVÝM
KÚRENÍM  VYSTUŽENÁ KARI SIEŤOU
60mm

- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  200mm

- ASFALTOVÝ PÁS - IZOLÁCIA PROTI VODE A
RADÓNU  5mm

- ŽB MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ
DOSKA  150mm

- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP FRAKCIE
16/32  200mm

P2 - PODLAHA NA TERÉNE

- KERAMICKÉ DLAŽDICE  8mm

- LEPIACI TMEL  2mm

- BETÓNOVÁ MAZANINA S PODLAHOVÝM
KÚRENÍM  VYSTUŽENÁ KARI SIEŤOU
60mm

- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  200mm

- ASFALTOVÝ PÁS - IZOLÁCIA PROTI VODE A
RADÓNU  5mm

- ŽB MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ
DOSKA  150mm

- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP FRAKCIE
16/32  200mm

P3 - PODLAHA NA TERÉNE

- MARMOLEUM  3mm

MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP SOLID
124mm

S4 - INTERIÉROVÁ STENA

- MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP
SOLID  124mm

S5 - INTERIÉROVÁ STENA

- LEPIACI TMEL  3mm

- KERAMICKÝ OBKLAD  8mm

MARMOLEUM  3mm

LEPIACI TMEL  2mm

2x FERMACELL POWERPANEL TE S VLOŽENÝM
PODLAHOVÝM KÚRENÍM  2x25mm

DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
THERM  40mm
STROPNÝ PANEL NOVATOP ELEMENT  200mm,
ZVNÚTRA ZATEPLENÝ DREVOVLÁKNITOU DOSKOU
STEICO THERM  60mm

P5 - PODLAHA V INTERIÉRI

- KERAMICKÉ DLAŽDICE  8mm

- LEPIACI TMEL  3mm
- 2x FERMACELL POWERPANEL TE S

VLOŽENÝM  PODLAHOVÝM KÚRENÍM
2x25mm

- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
THERM  40mm

- STROPNÝ PANEL NOVATOP ELEMENT  200mm,
ZVNÚTRA  ZATEPLENÝ DREVOVLÁKNITOU
DOSKOU STEICO THERM  60mm

P6 - PODLAHA V INTERIÉRI
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Vstupné dvere sú bezpečnostné drevené v čiernom designe. Vnútri objektu sú všetky dvere drevené . Posuvné do 
stavebného puzdra v konštrukcií steny alebo klasicky otváravé. Dvere na terasu sú posuvné presklené . Taktiež 
zasklenie a vstup na terasu je riešený terasovým systémom od Vekra okna.  
  
 VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 
Vnútorné steny sú väčšinou nechané bez úpravy - pohľadový CLT panel, alebo majú keramický- v kúpeľniach, či 
sadrokartónový obklad. Obklad za kuchynskou linkou bude mat špeciálnu povrchovú úpravu pre vlhké prvozy.  
 
 VONKAJŠIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 
Predsadená drevená konštrukcia je tvorená drevenými latami z opaľovaného dreva, šírka laty je 125 mm.  
 
 c) mechanická odolnosť a stabilita 
 
Nosné konštrukcie sú navrhnuté zo systémových prvkov podľa obvyklých štandardov. Rozmery boli stanovené 
empiricky na základe tabuliek a vzorových výpočtov v katalógu od výrobcu. Podrobnejší statický výpočet nebol 
vykonaný. 
 
 
 B.2.7 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ 
  
 a) technické riešenie 
  
 ZÁSOBOVANIE VODOU 
 
Objekt je napojený na vodovodný rad zo západu z ulice Za Tiskárnou. Domová prípojka je 6,3 m za hranicou 
pozemku, vedená vo vodomernej šachte, kde sa nachádza aj vodomerná zostava a čistiaca tvarovka. Voda je 
ďalej vedená do suterénu do technickej miestnosti, kde ju ohrieva elektrický bojler. Rozvod teplej a studenej 
vody je stúpacím potrubím.  
Dažďová voda je zo strechy vedená do skrytého žľabu a zvodom pod prevetrávanou fasádou ústi do akumulačnej 
nádrže. Tá je pod zemou, založená v nezámrznej hĺbke. Je napojená prepadom na vsakovaciu jímku, v prípade 
preliatia potom vsakuje priamo do pôdy. Z akumulačnej nádrže je dažďová voda používaná na zalievanie záhrady. 
Vonkajší kohút je vedľa terasy na juhu východnej fasáde objektu. 
 
 KANALIZÁCIA 
 
Splašková kanalizácia je napojená na objekt prípojkou zo západu, revízna šachta je 3,6 m od západnej hranice 
parcely. Dažďová voda je zvedená do akumulačnej nádrže a je ďalej využívaná na zalievanie záhrady. V prípade 
preplnenia nádrže je voda vedená do vsakovacej jímky na záhrade.  
 
 VYKUROVANIE A ZDROJ TEPLA 
 
Objekt je vykurovaný pomocou systému podlahových elektrických rohoží, ktoré sú súčasťou skladby podlahy. V 
kúpeľniach je podlahové kúrenie doplnené elektrickými otopnými rebríkmi zavesenými na stene.  
 
Zdrojom tepla je elektrická energia - časť dodávaná zo siete a časť vyrábaná fotovoltaickými článkami na streche 
objektu.  
 
 VETRANIE 
 
 V objekte je podľa hygienických požiadaviek navrhnutý podtlakový systém núteného vetrania. Odvetranie je 
riešené axiálnymi ventilátormi v mriežke v strope alebo v stene. Ventilačné potrubie je vyvedené na strechu. V 
kuchyni je umiestnený digestor. Obytné miestnosti sú vetrateľné prirodzene - oknami a celkovým otvoreným 
dispozičným riešením.  Alebo pomocou vzduchotechniky- rekuperácie, VZT jednotka môže byť umiestnená do 
technickej miestnosti. Ventilačné potrubie je natiahnuté v konštrukcií systémového stropu a vyúsťuje mriežkou v 
strope. 
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 ELEKTROINŠTALÁCIE 
 
Rozvod elektroinštalácie je pripojený k prípojkovej skrini od susedného objektu. prípojka je natiahnutá na 
západnej strane pozemku. Hlavný domový rozvádzač je umiestnený v suteréne v technickej miestnosti. Elektrické 
rozvody sú rozdelené na samostatné okruhy pre zásuvky a samostatné pre svietidlá, zvlášť sa riešia ešte rohože 
elektrického podlahového vykurovania. Prístroje s veľkým príkonom, ako varná doska alebo pračka majú 
samostatný okruh. V interiéri budú použité stropné a nástenné svietidlá, bodové LED svetla a doplnkové 
lampičky. Obvody v kúpeľniach sú opatrené prúdovým chráničom 30mA. 
 
Časť elektrickej energie vyrábajú fotovoltaické panely, čím je zabezpečená sebestačnosť elektrickej energie časť 
dní v roku - v letnom období za pekného počasia. Solárne panely sú zapojené každý zvlášť na mikroinvertor, káble 
sú potom vedené v zvislých konštrukciách a v priestore na stúpacie potrubie do technickej miestnosti do 
hybridného invertoru, Ten premení energiu do zásuviek, do bojleru na ohrev vody apod. 
 
 b) zoznam technických a technologických zariadení 
 
- Akumulačná nádrž na dažďovú vodu so vsakovacou jímkou 
- Fotovoltaické panely GWL Sunny Poly 14x 
- Solárna batéria 3,3 kWh 
- Mikroinvertory k panelom 
- Hybridný invertor k fotovoltaike 
- Elektrický bojler na ohrev teplej vody 200 l  
- Digestor a lokálne podtlakové ventilátory 
- Štandardné zariaďovacie predmety: umývadlá, WC, sprchové kúty, drez 
 
Podrobnejšie spracovanie tejto problematiky nie je súčasťou zadania tohto projektu. 
 
 B.2.8 ZÁSADY POŽIARNE BEZPEČNOSTNÉHO RIEŠENIA 
 
Rodinný dom je samostatný požiarny úsek, má zádverie. 
Objekt bude posúdený podľa ČSN 730802, ČSN 730833 a vyhlášky č. 23/2008 Sb.  
V prípade vzniku požiaru bude zachovaná nosnosť a stabilita konštrukcie po určitú dobu požiaru, obmedzený 
rozvoj požiaru a šírenie dymu, umožnená evakuácia osôb a zvierat a umožnenie bezpečného zásahu požiarnych 
jednotiek.  
 
 B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
 
Stavba je navrhnutá v súlade s predpismi a normami pre úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje požiadavky 
normy ČSN 73 0540 i §7 zákona č. 318/2012 Sb., ktorým sa mení zákon č. 406/2000 Sb. o hospodárení s 
energiami. Dokumentácia je ďalej spracovaná v súlade s vyhláškou 78/2013 Sb. Skladby obvodových konštrukcií 
splňujú požiadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný a doporučený súčiniteľ prestupu tepla.  
Celý objekt je navrhovaný ako drevostavba v pasívnom štandarde. Využíva fotovoltaické panely na streche 
orientované šikmo na juh, na výrobu elektrickej energie.  Všetky konštrukcie obálky budovy boli posúdené v 
programe TEPLO a na základe vypočítaných hodnôt bol zostavený energetický štítok obálky budovy. Objekt sa 
radí do triedy B energetickej náročnosti budov.  
 
 B.2.10 HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA STAVBY, POŽIADAVKY NA PRACOVNÉ A KOMUNÁLNE   
 PROSTREDIE 
   
 a) Zásady riešenia parametrov stavby - vetranie, kúrenie, osvetlenie, zásobovanie vodou,  odpady 
apod., a ďalej zásady riešenia vplyvu stavby na okolie - vibrácie, hluk, prašnosť  apod.  
 
Objekt pri bežnom užívaní splňuje všetky hygienické požiadavky, požiadavky na ochranu zdravia osôb a zvierat, 
rešpektuje hygienické a zdravotné predpisy. 
 

 B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATÍVNYMI ÚČINKAMI VONKAJŠIEHO    
 PROSTREDIA 
 
 a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia 
 
Hydroizolácia v skladbe podlahy na teréne bude slúžiť zároveň ako izolácia proti radónu.  
 
 b) ochrana pred bludnými prúdmi 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 c) ochrana pred technickou seizmicitou 
 
V lokalite sa nevyskytuje zdroj technickej seizmicity, tak konkrétna ochrana nie je riešená. 
 
 d) ochrana pred hlukom  
 
Ochrana pred hlukom je zaistená dostatočnou nepriezvučnosťou konštrukcií. Splňuje požiadavky NV 272/2011 - 
O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. 
 
 e) protipovodňové opatrenia 
 
Stavba sa nenachádza v záplavovom území. 
 
 f) ostatné účinky - vplyv poddolovania, výskyt metánu apod. 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 
B.3 PRIPOJENIE NA TECHNICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU 
 

 a) miesta napojenia technickej infraštruktúry 
 
Pozemok bude napojený zo západu na vodovod a splaškovú kanalizáciu. Elektro prípojka je vedená tiež zo 

západu a prípojková skriňa je inštalovaná na oplotení susedného objektu, cez ktorý sa objekt pripojí.  
 
 b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 
 

Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 

 
B.4 DOPRAVNÉ RIEŠENIE 
 
 a) popis dopravného riešenia vrátane bezbariérových opatrení pre prístupnosť a užívanie stavby 
 osobami so zníženou schopnosťou pohybu alebo orientácie 
 
Vjazd na pozemok je realizovaný zo západu, z ulice Za Tiskárnou. Na pozemku sú navrhnuté dve vonkajšie 
parkovacie miesta na spevnenej ploche na západnej strane parcely, ktoré nadväzujú na verejný priestor pred 
domom.  
Bezbariérový prístup k stavbe je možný. Objekt ale nie je riešený ako bezbariérový, pre osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu alebo orientácie by bol užívateľsky nekomfortný.  
 
 b) napojenie územia na súčasnú dopravnú infraštruktúru 
 
Vjazd na pozemok i priliehajúce parkovacie miesta sú zo západu, z ulice Za Tiskárnou. 
 
 c) parkovanie 
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Podkladová železobetónová doska - v dvoch výškových úrovniach
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 B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATÍVNYMI ÚČINKAMI VONKAJŠIEHO    
 PROSTREDIA 
 
 a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia 
 
Hydroizolácia v skladbe podlahy na teréne bude slúžiť zároveň ako izolácia proti radónu.  
 
 b) ochrana pred bludnými prúdmi 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 c) ochrana pred technickou seizmicitou 
 
V lokalite sa nevyskytuje zdroj technickej seizmicity, tak konkrétna ochrana nie je riešená. 
 
 d) ochrana pred hlukom  
 
Ochrana pred hlukom je zaistená dostatočnou nepriezvučnosťou konštrukcií. Splňuje požiadavky NV 272/2011 - 
O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. 
 
 e) protipovodňové opatrenia 
 
Stavba sa nenachádza v záplavovom území. 
 
 f) ostatné účinky - vplyv poddolovania, výskyt metánu apod. 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 
B.3 PRIPOJENIE NA TECHNICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU 
 

 a) miesta napojenia technickej infraštruktúry 
 
Pozemok bude napojený zo západu na vodovod a splaškovú kanalizáciu. Elektro prípojka je vedená tiež zo 

západu a prípojková skriňa je inštalovaná na oplotení susedného objektu, cez ktorý sa objekt pripojí.  
 
 b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 
 

Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 

 
B.4 DOPRAVNÉ RIEŠENIE 
 
 a) popis dopravného riešenia vrátane bezbariérových opatrení pre prístupnosť a užívanie stavby 
 osobami so zníženou schopnosťou pohybu alebo orientácie 
 
Vjazd na pozemok je realizovaný zo západu, z ulice Za Tiskárnou. Na pozemku sú navrhnuté dve vonkajšie 
parkovacie miesta na spevnenej ploche na západnej strane parcely, ktoré nadväzujú na verejný priestor pred 
domom.  
Bezbariérový prístup k stavbe je možný. Objekt ale nie je riešený ako bezbariérový, pre osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu alebo orientácie by bol užívateľsky nekomfortný.  
 
 b) napojenie územia na súčasnú dopravnú infraštruktúru 
 
Vjazd na pozemok i priliehajúce parkovacie miesta sú zo západu, z ulice Za Tiskárnou. 
 
 c) parkovanie 

 
Na spevnenej ploche pred domom sú dve nekryté parkovacie miesta.  
 
 d) chodníky pre peších a cyklistov 
 
V rámci riešenia nie sú navrhované nové chodníky pre peších alebo cyklistov. 
 
B.5 RIEŠENIE VEGETÁCIE A SÚVISEJÚCICH TERÉNNYCH ÚPRAV 
 
 a) terénne úpravy 
 
Navrhovaný terén dorovnáva úroveň príjazdovej komunikácie na západe a je zrovnaný na ploche pred priestoru - 
neoplotená časť pozemku od ulice,  a samotného domu. Dôjde k vyhĺbeniu stavebnej jamy pre spodnú stavbu a 
základy. Návrh ďalej počíta so zachovaním opernej steny na severnej strane pozemku. Tá musí byť staticky 
posúdená, či sa zachová v súčasnom stave alebo vybuduje nanovo. Súkromná záhrada je mierne svažitá a 
rešpektuje prirodzený reliéf terénu.   
 
 b) použité vegetačné prvky 
 
Jednou z hlavných požiadaviek pri návrhu bolo zachovanie čerešne  v severozápadnom rohu pozemku. Táto 
požiadavka bola splnená, dokonca sa zachová i vedľajší menší strom. Keďže ostatná vegetácia bola odstránená, 
bude nahradená novou vhodnou zeleňou. Jedná sa o dva menšie stromy na východnej strane parcely. Návrh 
ďalej počíta so zeleným plotom, ktorý lemuje východnú stranu pozemku. V záhrade budú umiestnené vyvýšené 
záhony v debničkách a bylinková záhradka pri terase.  
 
 c) biotechnické opatrenia 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 
B.6 POPIS VPLYVOV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A JEHO OCHRANA 
 
 a) vplyv na životné prostredie - ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda 
 
Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie v priebehu realizácie ani počas užíania. 
 
 b) vplyv na prírodu a krajinu - ochrana drevín, ochrana pamätných stromov, ochrana rastlín  a 
živočíchov, zachovanie ekologických funkcií a väzieb v krajine apod. 
 
Stavba rešpektuje vyskytujúcu sa zeleň a zachová urastený ovocný strom, ktorý nebude stavbou nijako 
poškodený. Nevhodná zeleň bude vyrúbaná a nahradená novou v záhrade.  
 
 c) vplyv na sústavu chránených území Natura 2000 
 
Oblasť Natura 2000 na pozemok nezasahuje.  
 
 d) spôsob zohľadnenia podmienok záväzného stanoviska posúdenia vplyvu zámeru na životné 
 prostredie, ak je podkladom 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 e) v prípade zámerov spadajúcich do režimu zákona o integrovanej prevencií základné parametre 
 spôsobu naplnenia záverov o najlepších dostupných technikách alebo integrované povolenie, ak 
 bolo vydané  
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 

 f) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky ochrany podľa  iných 
právnych predpisov  
 
Nie sú navrhované žiadne ochranné a bezpečnostné pásma. 
 
 
B.7 OCHRANA OBYVATEĽSTVA 
 
 a) splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva 
 
Stavba vzhľadom k svojmu charakteru nevyžaduje opatrenia vyplývajúce z požiadaviek civilnej ochrany na 
využitie stavieb k ochrane obyvateľstva.  
 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝROBY 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.    
 
 
B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁRSKE RIEŠENIE 
 
Objekt je napojený na vodovodný rad zo západu z ulice Za Tiskárnou. Domová prípojka je 6,3 m za hranicou 
pozemku, vedená vo vodomernej šachte, kde sa nachádza aj vodomerná zostava a čistiaca tvarovka. Voda je 
ďalej vedená do suterénu do technickej miestnosti, kde ju ohrieva elektrický bojler. Rozvod teplej a studenej 
vody je stúpacím potrubím.  
Splašková kanalizácia je napojená na kanalizačný rad taktiež zo západu. Revízna šachta pre kanalizáciu sa 
nachádza vedľa vodomernej šachty. Obe sú umiestnené tak, aby nezasahovali do dvoch stávajúcich stromov, 
ktoré sú zachované. 
Dažďová voda je zo strechy vedená do skrytého žľabu a zvodom pod prevetrávanou fasádou ústi do akumulačnej 
nádrže. Tá je pod zemou, založená v nezámrznej hĺbke. Je napojená prepadom na vsakovaciu jímku, v prípade 
preliatia potom vsakuje priamo do pôdy. Z akumulačnej nádrže je dažďová voda používaná na zalievanie záhrady. 
Vonkajší kohút je vedľa terasy na juhu východnej fasáde objektu. 
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 f) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky ochrany podľa  iných 
právnych predpisov  
 
Nie sú navrhované žiadne ochranné a bezpečnostné pásma. 
 
 
B.7 OCHRANA OBYVATEĽSTVA 
 
 a) splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva 
 
Stavba vzhľadom k svojmu charakteru nevyžaduje opatrenia vyplývajúce z požiadaviek civilnej ochrany na 
využitie stavieb k ochrane obyvateľstva.  
 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝROBY 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.    
 
 
B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁRSKE RIEŠENIE 
 
Objekt je napojený na vodovodný rad zo západu z ulice Za Tiskárnou. Domová prípojka je 6,3 m za hranicou 
pozemku, vedená vo vodomernej šachte, kde sa nachádza aj vodomerná zostava a čistiaca tvarovka. Voda je 
ďalej vedená do suterénu do technickej miestnosti, kde ju ohrieva elektrický bojler. Rozvod teplej a studenej 
vody je stúpacím potrubím.  
Splašková kanalizácia je napojená na kanalizačný rad taktiež zo západu. Revízna šachta pre kanalizáciu sa 
nachádza vedľa vodomernej šachty. Obe sú umiestnené tak, aby nezasahovali do dvoch stávajúcich stromov, 
ktoré sú zachované. 
Dažďová voda je zo strechy vedená do skrytého žľabu a zvodom pod prevetrávanou fasádou ústi do akumulačnej 
nádrže. Tá je pod zemou, založená v nezámrznej hĺbke. Je napojená prepadom na vsakovaciu jímku, v prípade 
preliatia potom vsakuje priamo do pôdy. Z akumulačnej nádrže je dažďová voda používaná na zalievanie záhrady. 
Vonkajší kohút je vedľa terasy na juhu východnej fasáde objektu. 
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0 1 3

±0,000 = 521,500 m.n.m. BPV

+1,450
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+0,100

MASÍVNA DREVENÁ STENA  NOVATOP SOLID TL. 124mm

LEGENDA MATERIÁLOV

MASÍVNA DREVENÁ STENA  NOVATOP TL. 84mm

DREVOVLÁKNITÁ IZOLÁCIA STEICO

VSTUP DO OBJEKTU

TABUĽKA MIESTNOSTÍ

1.01 ZÁDVERIE 4,45 m²

1.02 SPOLOČENSKÝ PRIESTOR 17,75 m²

1.03 TERASA 12,39 m²

1.04 KUCHYŇA S JEDÁLŇOU 34,61 m²

1.05 OBÝVACÍ PRIESTOR 22,57 m²

Poznámka: Zábradlie vyfrézované v drážke v drevenej stene.

TECHNICKÁ ČASŤ

Fotovoltaický článok

Mikroinvertor

Hybridný invertor
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Elektrická sieť

Batéria 
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SOLÁRNE ZISKY - LETNÝ DEŇ

DENNÁ SPOTREBA EL. ENERGIE

Rodinný dom 

Kúrenie

NÁVRH SOLÁRNEJ BATÉRIE

Pokrytie rozdielu spotreby a ziskov v čase, kedy se energia vyrába ale neodoberá.

Solárna batéria LG Chem RESU 3.3
- Celková energia: 3,3kWh
- Kapacita: 63Ah
- Max. výkon: 3kW

FOTOVOLTAICKÉ PANELY

Umiestnenie na pultovej streche, južná orientácia, sklon 20°

Solar panel GWL/ Sunny Poly
- 72 buniek na panelu
- 1956 x 992 mm
- 14x panel..... 27,16 m²
- 320 Wp/ panel
- 14x panel.....  4,5 kWp

AKUMULAČNÁ NÁDRŽ NA DAŽĎOVÚ VODU

Podzemná - v nezámrznej hĺbke, prívod zo zvodu zo strechy
- Objem 3,5 m³
- Voda na polievanie záhrady
- Prepad do vsakovacej jímky

Zásobník 200 l
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ENERGETICKÝ KONCEPT

TECHNICKÁ SPRÁVA
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 Platné zákony a vyhlášky 
B.  SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
B.1 POPIS ÚZEMIA STAVBY 
 
 a) charakteristika územia a stavebného pozemku, zastavané územie a nezastavané územia, súlad 
 navrhovanej zástavby s charakterom územia, doterajšie využitie a zastavanosť územia  
 
Riešený pozemok sa nachádza v Českom Krumlove, mestská časť Horná Brána, v ulici Za Tiskárnou, v 
dochádzkovej vzdialenosti od historického centra Českého Krumlova. Jedná sa o nárožnú parcelu č. 491/32 v 
relatívne komplikovanom kontexte. Parcela sa nachádza v katastrálnom území Český Krumlov (6222931). 
Pozemok je aktuálne využívaný ako záhrada, patriaca k vile č.p. 328 v ulici Kaplická.  
Pozemok sa zvažuje severným smerom. Prístupný je zo západu z ulice Za Tiskárnou. 
Celková plocha riešeného pozemku je 374m². Pozemok nie je zastavaný a je určený k zástavbe. Územný plán radí 
pozemok medzi plochy BI - individuálne bývanie, ktoré v lokalite prevažuje. Na pozemku sa nachádza jeden 
urastený ovocný strom (čerešňa), ktorý nebude výstavbou poškodený. Druhý ovocný strom a malý skleník budú 
zbúrané.  
 
 b) údaje o súlade stavby s územne plánovacou dokumentáciou, s cieľmi a úlohami územného 
 plánovania, vrátane informácie o vydanej územne plánovacej dokumentácie 
 
Navrhovaná stavba je v súlade s územným plánom mesta Český Krumlov. 
 
 c) informácia o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z obecných požiadaviek na 
 využívanie územia 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 d) informácia o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené podmienky záväzných 
 stanovísk príslušných orgánov 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 e) hodnoty a závery vykonaných prieskumov a rozborov - geologický prieskum, hydrogeologický 
 prieskum, stavebne historický prieskum apod.  
 
Pre účely bakalárskej práce neboli na pozemku vykonané žiadne prieskumy. Pri návrhu zakladania stavby boli 
uvažované jednoduché zakladacie pomery.  
 
 f) ochrana územia podľa iných právnych predpisov 
 
Pozemok sa nachádza na území mestskej pamiatkovej zóny Český Krumlov - Plešivec. Koncept návrhu a jeho 
priestorové usporiadanie rešpektuje historické prostredie zóny a nenarúša panorámu daného územia. Na danom 
pozemku nie sú  vyhlásené žiadne regulatívy mestskej pamiatkovej zóny.  
Územný plán radí pozemok medzi plochy BI - individuálne bývanie.  
Zadaním bakalárskej práce je obmedzená zastavaná plocha na 80 m² a podlažnosť obmedzená na dve nadzemné 
podlažia, nijako však nie je daná výška objektu.  
 
 g) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu apod. 
 
Lokalita sa nenachádza v záplavovom, poddolovanom alebo inak rizikovom území. 
 
 h) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové pomery v 
 území 
 

TECHNICKÁ SPRÁVA TECHNICKÁ SPRÁVA
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MASÍVNA DREVENÁ STENA  NOVATOP SOLID TL. 124mm

LEGENDA MATERIÁLOV

MASÍVNA DREVENÁ STENA  NOVATOP TL. 84mm

DREVOVLÁKNITÁ IZOLÁCIA STEICO

VSTUP DO OBJEKTU

TABUĽKA MIESTNOSTÍ

1.01 ZÁDVERIE 4,45 m²

1.02 SPOLOČENSKÝ PRIESTOR 17,75 m²

1.03 TERASA 12,39 m²

1.04 KUCHYŇA S JEDÁLŇOU 34,61 m²

1.05 OBÝVACÍ PRIESTOR 22,57 m²

Poznámka: Zábradlie vyfrézované v drážke v drevenej stene.
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funkčné celky sú síce rozdelené na rôzne výškové úrovne, ale stále tvoria jeden celok. Priestory v dome uskakujú 
na striedačku po pol poschodí. Schodiská prechádzajú celým objektom v zvislom priemete a sú vetknuté do 
masívnej drevenej steny, ktorá tvorí kľúčový výrazový prvok domu. Jednotlivé pol úrovne sú - až na spálne 
riešené ako open space, do ktorého vstupujú isté nutné prvky ako v stavané boxy a členia tým vnútorný priestor. 
V objekte je komunikačný priestor zúžený na schodiská a jedinú chodbu, tie majú minimálne rozmery - úzke a s 
väčším sklonom, aby bol ušetrený priestor na plnohodnotné miestnosti alebo kúpeľňu navyše. V objekte nude 
bývať mladá rodina, ktorá trávi veľa času vonku a je športovo založená, takže život na schodoch pre nich nebude 
problém ak sa na oplátku zmaximalizovali vnútorné priestory.  
Dom spĺňa legislatívnu podmienku na 2 NP s podsklepením. Akurát, že poschodia sú rozdelené do dvoch úrovní. 
Obývačku tvorí medzi poschodie, ktorého podlahová plocha je menej ako polovica typického podlažia, tak isto 
najvyššia úroveň je pôdna vstavba a opäť je menšia ako polovica klasického podlažia.  
 
V rámci úvahy o sebestačnosti rodinné ho domu, boli na strechu umiestnené fotovoltaické panely, ktoré 
pokrývajú časť spotreby elektrickej energie. 
Dažďová voda sa zbiera do akumulačnej nádrže a ďalej sa využíva na zalievanie záhrady.  
 
 B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVANIE STAVBY 
 
 a) Zásady riešenia prístupnosti a užívania stavby osobami so zníženou schopnosťou pohybu alebo 
 orientácie vrátane údajov o podmienkach pre výkon práce osôb so zdravotným postihnutím 
 
Stavba rodinného domu podľa vyhlášky  č. 389/2009 Sb. o obecných technických požiadavkách zabezpečujúcich 
bezbariérové užívanie stavieb nevyžaduje bezbariérové riešenie.  
 
 B.2.5 BEZPEČNOSŤ PRI UŽÍVANÍ STAVBY 
   
Stavba je navrhnutá a bude vykonaná takým spôsobom, aby pri jej užívaní a prevádzke nevzniklo neprijateľné 
nebezpečenstvo alebo poškodenie. Objekt splňuje všetky požiadavky na bezpečné užívanie stavieb, dané najmä 
nariadením vlády č. 591/2006 Sb. a zákonom č. 309/2006 Sb. U technologických zariadení, ktoré to vyžadujú, 
budú pravidelné revízie a budú k nim doložené doklady o spôsobe bezpečného užívania. 
 
 
 B.2.6 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
  
 SO1 - RODINNÝ DOM 
 
 a) stavebné riešenie 
 
Jedná sa o drevostavbu, z časti podsklepenú s dvomi nadzemnými podlažiami, medziposchodím a pôdnou 
vstavbou. Pôdorys je obdĺžnikový o rozmeroch 7 x 11 m, zastavaná plocha je teda 77 m² - bez terasy. Strecha je 
pultová so sklonom 20°. Výška hornej hrany strechy je + 13,520 m.  
 
 b) konštrukčné a materiálové riešenie 
  
 ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE 
 
Objekt je založený na základových pásoch z betónových tvárnic strateného bednenia, Objekt je založený v dvoch 
výškových úrovniach, stredové pásy prenášajú zaťaženie z oboch úrovní. Priestor medzi pásmi bude vyplnený 
zeminou a vyrovnaný podkladovým betónom. Naň bude uložená železobetónová doska hrúbky 150 mm. Pozdĺž 
pásov a južnej strane bude vykonaná drenáž. 
 
 ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
 
Obvodové steny sú masívne drevené steny z CLT panelov Novatop Solid 124 mm. Ako tepelná izolácia sú použité 
drevovláknité dosky Steico, nasleduje poistná difúzne priespustná fólia, vzduchová medzera a predsadený 
drevený obklad. Veľkosť vzduchovej medzery je 30 - 120 mm a to iba na južnej fasáde kvôli skrytému zvodu 
dažďovej vody. 
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Vstupné dvere sú bezpečnostné drevené v čiernom designe. Vnútri objektu sú všetky dvere drevené . Posuvné do 
stavebného puzdra v konštrukcií steny alebo klasicky otváravé. Dvere na terasu sú posuvné presklené . Taktiež 
zasklenie a vstup na terasu je riešený terasovým systémom od Vekra okna.  
  
 VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 
Vnútorné steny sú väčšinou nechané bez úpravy - pohľadový CLT panel, alebo majú keramický- v kúpeľniach, či 
sadrokartónový obklad. Obklad za kuchynskou linkou bude mat špeciálnu povrchovú úpravu pre vlhké prvozy.  
 
 VONKAJŠIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 
Predsadená drevená konštrukcia je tvorená drevenými latami z opaľovaného dreva, šírka laty je 125 mm.  
 
 c) mechanická odolnosť a stabilita 
 
Nosné konštrukcie sú navrhnuté zo systémových prvkov podľa obvyklých štandardov. Rozmery boli stanovené 
empiricky na základe tabuliek a vzorových výpočtov v katalógu od výrobcu. Podrobnejší statický výpočet nebol 
vykonaný. 
 
 
 B.2.7 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ 
  
 a) technické riešenie 
  
 ZÁSOBOVANIE VODOU 
 
Objekt je napojený na vodovodný rad zo západu z ulice Za Tiskárnou. Domová prípojka je 6,3 m za hranicou 
pozemku, vedená vo vodomernej šachte, kde sa nachádza aj vodomerná zostava a čistiaca tvarovka. Voda je 
ďalej vedená do suterénu do technickej miestnosti, kde ju ohrieva elektrický bojler. Rozvod teplej a studenej 
vody je stúpacím potrubím.  
Dažďová voda je zo strechy vedená do skrytého žľabu a zvodom pod prevetrávanou fasádou ústi do akumulačnej 
nádrže. Tá je pod zemou, založená v nezámrznej hĺbke. Je napojená prepadom na vsakovaciu jímku, v prípade 
preliatia potom vsakuje priamo do pôdy. Z akumulačnej nádrže je dažďová voda používaná na zalievanie záhrady. 
Vonkajší kohút je vedľa terasy na juhu východnej fasáde objektu. 
 
 KANALIZÁCIA 
 
Splašková kanalizácia je napojená na objekt prípojkou zo západu, revízna šachta je 3,6 m od západnej hranice 
parcely. Dažďová voda je zvedená do akumulačnej nádrže a je ďalej využívaná na zalievanie záhrady. V prípade 
preplnenia nádrže je voda vedená do vsakovacej jímky na záhrade.  
 
 VYKUROVANIE A ZDROJ TEPLA 
 
Objekt je vykurovaný pomocou systému podlahových elektrických rohoží, ktoré sú súčasťou skladby podlahy. V 
kúpeľniach je podlahové kúrenie doplnené elektrickými otopnými rebríkmi zavesenými na stene.  
 
Zdrojom tepla je elektrická energia - časť dodávaná zo siete a časť vyrábaná fotovoltaickými článkami na streche 
objektu.  
 
 VETRANIE 
 
 V objekte je podľa hygienických požiadaviek navrhnutý podtlakový systém núteného vetrania. Odvetranie je 
riešené axiálnymi ventilátormi v mriežke v strope alebo v stene. Ventilačné potrubie je vyvedené na strechu. V 
kuchyni je umiestnený digestor. Obytné miestnosti sú vetrateľné prirodzene - oknami a celkovým otvoreným 
dispozičným riešením.  Alebo pomocou vzduchotechniky- rekuperácie, VZT jednotka môže byť umiestnená do 
technickej miestnosti. Ventilačné potrubie je natiahnuté v konštrukcií systémového stropu a vyúsťuje mriežkou v 
strope. 
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KATARÍNA BURDOVÁ                   RD ČESKÝ KRUMLOV

DREVENÝ OBKLAD - OPAĽOVANÉ DREVO
20mm
VZDUCHOVÁ MEDZERA  30mm, DREVENÝ
ROŠT
POISTNÁ DIFÚZNE PRIEPUSTNÁ FÓLIA  0,4mm

DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  180mm
DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  120mm
MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP SOLID
124mm

S2 - OBVODOVÁ STENA

- DREVENÝ OBKLAD - OPAĽOVANÉ
DREVO  20mm

- VZDUCHOVÁ MEDZERA  30mm,
DREVENÝ ROŠT

- POISTNÁ DIFÚZNE PRIEPUSTNÁ FÓLIA
0,4mm

- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  180mm

- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  120mm

- MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP
SOLID  124mm

S3 - OBVODOVÁ STENA

- LEPIACI TMEL  3mm

- KERAMICKÝ OBKLAD  8mm

- DREVENÝ OBKLAD - OPAĽOVANÉ
DREVO  20mm

- VZDUCHOVÁ MEDZERA  120mm, SKRYTÝ ZVOD
DAŽĎOVEJ VODY

- POISTNÁ DIFÚZNE PRIEPUSTNÁ FÓLIA
0,4mm

- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  180mm

- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  120mm

- MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP
SOLID  124mm

S4 - OBVODOVÁ STENA

- LEPIACI TMEL  3mm

- KERAMICKÝ OBKLAD  8mm

DRÁŽKOVÁ KRYTINA LINDAB SEAMLINE DARK
GREY  1mm
HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA  0,2mm

OSB DOSKY  20mm

S1 - STRECHA

DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  120mm

POISTNÁ FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA  0,2mm

DREVENÉ LATE  60x60mm a´ 800mm, VZDUCHOVÁ
MEDZERA  60mm

DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  200mm

ZÁKLOP Z BIODOSIEK  20mm

PAROTESNÁ FÓLIA  0,2mm

BSH TRÁM 80x300mm  a´ 800mm

NÁŠĽAPNÁ VRSTVA - DREVENÉ LATE  20mm

DREVENÝ ROŠT  50mm

BETÓNOVÁ MAZANINA HLADENÁ VYSTUŽENÁ KARI
SIEŤOU  60mm

P4 - PODLAHA NA TERASE

HUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP FRAKCIE 32/64
150mm

HUTNENÝ ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP FRAKCIE
16/32  150mm

HUTNENÝ ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP FRAKCIE
4/8  50mm

CEMENTOVÝ POTER  5mm

BETÓNOVÁ MAZANINA S PODLAHOVÝM
KÚRENÍM VYSTUŽENÁ KARI SIEŤOU  60mm

DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  200mm
ASFALTOVÝ PÁS - IZOLÁCIA PROTI VODE A
RADÓNU  5mm
ŽB MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ DOSKA
150mm
ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP FRAKCIE 16/32
200mm

P1 - PODLAHA NA TERÉNE

- LEPIACI TMEL  3mm

- BETÓNOVÁ MAZANINA S PODLAHOVÝM
KÚRENÍM  VYSTUŽENÁ KARI SIEŤOU
60mm

- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  200mm

- ASFALTOVÝ PÁS - IZOLÁCIA PROTI VODE A
RADÓNU  5mm

- ŽB MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ
DOSKA  150mm

- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP FRAKCIE
16/32  200mm

P2 - PODLAHA NA TERÉNE

- KERAMICKÉ DLAŽDICE  8mm

- LEPIACI TMEL  2mm

- BETÓNOVÁ MAZANINA S PODLAHOVÝM
KÚRENÍM  VYSTUŽENÁ KARI SIEŤOU
60mm

- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  200mm

- ASFALTOVÝ PÁS - IZOLÁCIA PROTI VODE A
RADÓNU  5mm

- ŽB MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ
DOSKA  150mm

- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP FRAKCIE
16/32  200mm

P3 - PODLAHA NA TERÉNE

- MARMOLEUM  3mm

MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP SOLID
124mm

S4 - INTERIÉROVÁ STENA

- MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP
SOLID  124mm

S5 - INTERIÉROVÁ STENA

- LEPIACI TMEL  3mm

- KERAMICKÝ OBKLAD  8mm

MARMOLEUM  3mm

LEPIACI TMEL  2mm

2x FERMACELL POWERPANEL TE S VLOŽENÝM
PODLAHOVÝM KÚRENÍM  2x25mm

DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
THERM  40mm
STROPNÝ PANEL NOVATOP ELEMENT  200mm,
ZVNÚTRA ZATEPLENÝ DREVOVLÁKNITOU DOSKOU
STEICO THERM  60mm

P5 - PODLAHA V INTERIÉRI

- KERAMICKÉ DLAŽDICE  8mm

- LEPIACI TMEL  3mm
- 2x FERMACELL POWERPANEL TE S

VLOŽENÝM  PODLAHOVÝM KÚRENÍM
2x25mm

- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
THERM  40mm

- STROPNÝ PANEL NOVATOP ELEMENT  200mm,
ZVNÚTRA  ZATEPLENÝ DREVOVLÁKNITOU
DOSKOU STEICO THERM  60mm

P6 - PODLAHA V INTERIÉRI
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Tab. 1 Klasifikace prostupu tepla obálkou budovy (podle ČSN 73 0540-2) 

Klasifi
kační 
třídy 

Kód 
barvy 
(CMYK) 

Průměrný součinitel prostupu 
tepla obálky budovy 
Uem [W/(m2·K)] 

Slovní vyjádření 
klasifikační třídy 

Klasifikační 
ukazatel 
CI 

A X0X0 Uem ≤ 0,5·Uem,N Velmi úsporná  

← 0,5 
← 0,75 
← 1,0 
← 1,5 
← 2,0 
← 2,5 

B 70X0 0,5·Uem,N < Uem ≤ 0,75·Uem,N Úsporná 
C 30X0 0,75· Uem,N < Uem ≤ Uem,N Vyhovující 
D 00X0 Uem,N < Uem ≤ 1,5· Uem,N Nevyhovující 
E 03X0 1,5· Uem,N < Uem ≤ 2,0· Uem,N Nehospodárná 
F 07X0 2,0· Uem,N < Uem ≤ 2,5· Uem,N Velmi nehospodárná 
G 0XX0 Uem > 2,5· Uem,N Mimořádně nehospodárná 

 

 

Obr. 1 Grafická podoba štítku obálky budovy (podle ČSN 73 0540-2) 
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Vstupné dvere sú bezpečnostné drevené v čiernom designe. Vnútri objektu sú všetky dvere drevené . Posuvné do 
stavebného puzdra v konštrukcií steny alebo klasicky otváravé. Dvere na terasu sú posuvné presklené . Taktiež 
zasklenie a vstup na terasu je riešený terasovým systémom od Vekra okna.  
  
 VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 
Vnútorné steny sú väčšinou nechané bez úpravy - pohľadový CLT panel, alebo majú keramický- v kúpeľniach, či 
sadrokartónový obklad. Obklad za kuchynskou linkou bude mat špeciálnu povrchovú úpravu pre vlhké prvozy.  
 
 VONKAJŠIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 
Predsadená drevená konštrukcia je tvorená drevenými latami z opaľovaného dreva, šírka laty je 125 mm.  
 
 c) mechanická odolnosť a stabilita 
 
Nosné konštrukcie sú navrhnuté zo systémových prvkov podľa obvyklých štandardov. Rozmery boli stanovené 
empiricky na základe tabuliek a vzorových výpočtov v katalógu od výrobcu. Podrobnejší statický výpočet nebol 
vykonaný. 
 
 
 B.2.7 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ 
  
 a) technické riešenie 
  
 ZÁSOBOVANIE VODOU 
 
Objekt je napojený na vodovodný rad zo západu z ulice Za Tiskárnou. Domová prípojka je 6,3 m za hranicou 
pozemku, vedená vo vodomernej šachte, kde sa nachádza aj vodomerná zostava a čistiaca tvarovka. Voda je 
ďalej vedená do suterénu do technickej miestnosti, kde ju ohrieva elektrický bojler. Rozvod teplej a studenej 
vody je stúpacím potrubím.  
Dažďová voda je zo strechy vedená do skrytého žľabu a zvodom pod prevetrávanou fasádou ústi do akumulačnej 
nádrže. Tá je pod zemou, založená v nezámrznej hĺbke. Je napojená prepadom na vsakovaciu jímku, v prípade 
preliatia potom vsakuje priamo do pôdy. Z akumulačnej nádrže je dažďová voda používaná na zalievanie záhrady. 
Vonkajší kohút je vedľa terasy na juhu východnej fasáde objektu. 
 
 KANALIZÁCIA 
 
Splašková kanalizácia je napojená na objekt prípojkou zo západu, revízna šachta je 3,6 m od západnej hranice 
parcely. Dažďová voda je zvedená do akumulačnej nádrže a je ďalej využívaná na zalievanie záhrady. V prípade 
preplnenia nádrže je voda vedená do vsakovacej jímky na záhrade.  
 
 VYKUROVANIE A ZDROJ TEPLA 
 
Objekt je vykurovaný pomocou systému podlahových elektrických rohoží, ktoré sú súčasťou skladby podlahy. V 
kúpeľniach je podlahové kúrenie doplnené elektrickými otopnými rebríkmi zavesenými na stene.  
 
Zdrojom tepla je elektrická energia - časť dodávaná zo siete a časť vyrábaná fotovoltaickými článkami na streche 
objektu.  
 
 VETRANIE 
 
 V objekte je podľa hygienických požiadaviek navrhnutý podtlakový systém núteného vetrania. Odvetranie je 
riešené axiálnymi ventilátormi v mriežke v strope alebo v stene. Ventilačné potrubie je vyvedené na strechu. V 
kuchyni je umiestnený digestor. Obytné miestnosti sú vetrateľné prirodzene - oknami a celkovým otvoreným 
dispozičným riešením.  Alebo pomocou vzduchotechniky- rekuperácie, VZT jednotka môže byť umiestnená do 
technickej miestnosti. Ventilačné potrubie je natiahnuté v konštrukcií systémového stropu a vyúsťuje mriežkou v 
strope. 
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 ELEKTROINŠTALÁCIE 
 
Rozvod elektroinštalácie je pripojený k prípojkovej skrini od susedného objektu. prípojka je natiahnutá na 
západnej strane pozemku. Hlavný domový rozvádzač je umiestnený v suteréne v technickej miestnosti. Elektrické 
rozvody sú rozdelené na samostatné okruhy pre zásuvky a samostatné pre svietidlá, zvlášť sa riešia ešte rohože 
elektrického podlahového vykurovania. Prístroje s veľkým príkonom, ako varná doska alebo pračka majú 
samostatný okruh. V interiéri budú použité stropné a nástenné svietidlá, bodové LED svetla a doplnkové 
lampičky. Obvody v kúpeľniach sú opatrené prúdovým chráničom 30mA. 
 
Časť elektrickej energie vyrábajú fotovoltaické panely, čím je zabezpečená sebestačnosť elektrickej energie časť 
dní v roku - v letnom období za pekného počasia. Solárne panely sú zapojené každý zvlášť na mikroinvertor, káble 
sú potom vedené v zvislých konštrukciách a v priestore na stúpacie potrubie do technickej miestnosti do 
hybridného invertoru, Ten premení energiu do zásuviek, do bojleru na ohrev vody apod. 
 
 b) zoznam technických a technologických zariadení 
 
- Akumulačná nádrž na dažďovú vodu so vsakovacou jímkou 
- Fotovoltaické panely GWL Sunny Poly 14x 
- Solárna batéria 3,3 kWh 
- Mikroinvertory k panelom 
- Hybridný invertor k fotovoltaike 
- Elektrický bojler na ohrev teplej vody 200 l  
- Digestor a lokálne podtlakové ventilátory 
- Štandardné zariaďovacie predmety: umývadlá, WC, sprchové kúty, drez 
 
Podrobnejšie spracovanie tejto problematiky nie je súčasťou zadania tohto projektu. 
 
 B.2.8 ZÁSADY POŽIARNE BEZPEČNOSTNÉHO RIEŠENIA 
 
Rodinný dom je samostatný požiarny úsek, má zádverie. 
Objekt bude posúdený podľa ČSN 730802, ČSN 730833 a vyhlášky č. 23/2008 Sb.  
V prípade vzniku požiaru bude zachovaná nosnosť a stabilita konštrukcie po určitú dobu požiaru, obmedzený 
rozvoj požiaru a šírenie dymu, umožnená evakuácia osôb a zvierat a umožnenie bezpečného zásahu požiarnych 
jednotiek.  
 
 B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
 
Stavba je navrhnutá v súlade s predpismi a normami pre úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje požiadavky 
normy ČSN 73 0540 i §7 zákona č. 318/2012 Sb., ktorým sa mení zákon č. 406/2000 Sb. o hospodárení s 
energiami. Dokumentácia je ďalej spracovaná v súlade s vyhláškou 78/2013 Sb. Skladby obvodových konštrukcií 
splňujú požiadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný a doporučený súčiniteľ prestupu tepla.  
Celý objekt je navrhovaný ako drevostavba v pasívnom štandarde. Využíva fotovoltaické panely na streche 
orientované šikmo na juh, na výrobu elektrickej energie.  Všetky konštrukcie obálky budovy boli posúdené v 
programe TEPLO a na základe vypočítaných hodnôt bol zostavený energetický štítok obálky budovy. Objekt sa 
radí do triedy B energetickej náročnosti budov.  
 
 B.2.10 HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA STAVBY, POŽIADAVKY NA PRACOVNÉ A KOMUNÁLNE   
 PROSTREDIE 
   
 a) Zásady riešenia parametrov stavby - vetranie, kúrenie, osvetlenie, zásobovanie vodou,  odpady 
apod., a ďalej zásady riešenia vplyvu stavby na okolie - vibrácie, hluk, prašnosť  apod.  
 
Objekt pri bežnom užívaní splňuje všetky hygienické požiadavky, požiadavky na ochranu zdravia osôb a zvierat, 
rešpektuje hygienické a zdravotné predpisy. 
 

 B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATÍVNYMI ÚČINKAMI VONKAJŠIEHO    
 PROSTREDIA 
 
 a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia 
 
Hydroizolácia v skladbe podlahy na teréne bude slúžiť zároveň ako izolácia proti radónu.  
 
 b) ochrana pred bludnými prúdmi 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 c) ochrana pred technickou seizmicitou 
 
V lokalite sa nevyskytuje zdroj technickej seizmicity, tak konkrétna ochrana nie je riešená. 
 
 d) ochrana pred hlukom  
 
Ochrana pred hlukom je zaistená dostatočnou nepriezvučnosťou konštrukcií. Splňuje požiadavky NV 272/2011 - 
O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. 
 
 e) protipovodňové opatrenia 
 
Stavba sa nenachádza v záplavovom území. 
 
 f) ostatné účinky - vplyv poddolovania, výskyt metánu apod. 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 
B.3 PRIPOJENIE NA TECHNICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU 
 

 a) miesta napojenia technickej infraštruktúry 
 
Pozemok bude napojený zo západu na vodovod a splaškovú kanalizáciu. Elektro prípojka je vedená tiež zo 

západu a prípojková skriňa je inštalovaná na oplotení susedného objektu, cez ktorý sa objekt pripojí.  
 
 b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 
 

Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 

 
B.4 DOPRAVNÉ RIEŠENIE 
 
 a) popis dopravného riešenia vrátane bezbariérových opatrení pre prístupnosť a užívanie stavby 
 osobami so zníženou schopnosťou pohybu alebo orientácie 
 
Vjazd na pozemok je realizovaný zo západu, z ulice Za Tiskárnou. Na pozemku sú navrhnuté dve vonkajšie 
parkovacie miesta na spevnenej ploche na západnej strane parcely, ktoré nadväzujú na verejný priestor pred 
domom.  
Bezbariérový prístup k stavbe je možný. Objekt ale nie je riešený ako bezbariérový, pre osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu alebo orientácie by bol užívateľsky nekomfortný.  
 
 b) napojenie územia na súčasnú dopravnú infraštruktúru 
 
Vjazd na pozemok i priliehajúce parkovacie miesta sú zo západu, z ulice Za Tiskárnou. 
 
 c) parkovanie 

TECHNICKÁ SPRÁVA

Strešné krokve z BSH trámov uložené po vlašsku

Masívna drevená stena - CLT panel NOVATOP SOLID - obvodové a nosné konštrukcie

Systémový strop NOVATOP ELEMENT vystužený drevovláknitou doskou

Drevené vetknuté schodiská z masívneho dreva - samostatný truhlársky prvok

Vzduchová medzera - predsadená fasáda z latí opaľovaného dreva

Základové pásy z betónových tvárnic

Podkladová železobetónová doska - v dvoch výškových úrovniach

 

 

Obr. 1 Grafická podoba štítku obálky budovy (podle ČSN 73 0540-2) 
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 B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATÍVNYMI ÚČINKAMI VONKAJŠIEHO    
 PROSTREDIA 
 
 a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia 
 
Hydroizolácia v skladbe podlahy na teréne bude slúžiť zároveň ako izolácia proti radónu.  
 
 b) ochrana pred bludnými prúdmi 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 c) ochrana pred technickou seizmicitou 
 
V lokalite sa nevyskytuje zdroj technickej seizmicity, tak konkrétna ochrana nie je riešená. 
 
 d) ochrana pred hlukom  
 
Ochrana pred hlukom je zaistená dostatočnou nepriezvučnosťou konštrukcií. Splňuje požiadavky NV 272/2011 - 
O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. 
 
 e) protipovodňové opatrenia 
 
Stavba sa nenachádza v záplavovom území. 
 
 f) ostatné účinky - vplyv poddolovania, výskyt metánu apod. 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 
B.3 PRIPOJENIE NA TECHNICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU 
 

 a) miesta napojenia technickej infraštruktúry 
 
Pozemok bude napojený zo západu na vodovod a splaškovú kanalizáciu. Elektro prípojka je vedená tiež zo 

západu a prípojková skriňa je inštalovaná na oplotení susedného objektu, cez ktorý sa objekt pripojí.  
 
 b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 
 

Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 

 
B.4 DOPRAVNÉ RIEŠENIE 
 
 a) popis dopravného riešenia vrátane bezbariérových opatrení pre prístupnosť a užívanie stavby 
 osobami so zníženou schopnosťou pohybu alebo orientácie 
 
Vjazd na pozemok je realizovaný zo západu, z ulice Za Tiskárnou. Na pozemku sú navrhnuté dve vonkajšie 
parkovacie miesta na spevnenej ploche na západnej strane parcely, ktoré nadväzujú na verejný priestor pred 
domom.  
Bezbariérový prístup k stavbe je možný. Objekt ale nie je riešený ako bezbariérový, pre osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu alebo orientácie by bol užívateľsky nekomfortný.  
 
 b) napojenie územia na súčasnú dopravnú infraštruktúru 
 
Vjazd na pozemok i priliehajúce parkovacie miesta sú zo západu, z ulice Za Tiskárnou. 
 
 c) parkovanie 

 
Na spevnenej ploche pred domom sú dve nekryté parkovacie miesta.  
 
 d) chodníky pre peších a cyklistov 
 
V rámci riešenia nie sú navrhované nové chodníky pre peších alebo cyklistov. 
 
B.5 RIEŠENIE VEGETÁCIE A SÚVISEJÚCICH TERÉNNYCH ÚPRAV 
 
 a) terénne úpravy 
 
Navrhovaný terén dorovnáva úroveň príjazdovej komunikácie na západe a je zrovnaný na ploche pred priestoru - 
neoplotená časť pozemku od ulice,  a samotného domu. Dôjde k vyhĺbeniu stavebnej jamy pre spodnú stavbu a 
základy. Návrh ďalej počíta so zachovaním opernej steny na severnej strane pozemku. Tá musí byť staticky 
posúdená, či sa zachová v súčasnom stave alebo vybuduje nanovo. Súkromná záhrada je mierne svažitá a 
rešpektuje prirodzený reliéf terénu.   
 
 b) použité vegetačné prvky 
 
Jednou z hlavných požiadaviek pri návrhu bolo zachovanie čerešne  v severozápadnom rohu pozemku. Táto 
požiadavka bola splnená, dokonca sa zachová i vedľajší menší strom. Keďže ostatná vegetácia bola odstránená, 
bude nahradená novou vhodnou zeleňou. Jedná sa o dva menšie stromy na východnej strane parcely. Návrh 
ďalej počíta so zeleným plotom, ktorý lemuje východnú stranu pozemku. V záhrade budú umiestnené vyvýšené 
záhony v debničkách a bylinková záhradka pri terase.  
 
 c) biotechnické opatrenia 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 
B.6 POPIS VPLYVOV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A JEHO OCHRANA 
 
 a) vplyv na životné prostredie - ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda 
 
Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie v priebehu realizácie ani počas užíania. 
 
 b) vplyv na prírodu a krajinu - ochrana drevín, ochrana pamätných stromov, ochrana rastlín  a 
živočíchov, zachovanie ekologických funkcií a väzieb v krajine apod. 
 
Stavba rešpektuje vyskytujúcu sa zeleň a zachová urastený ovocný strom, ktorý nebude stavbou nijako 
poškodený. Nevhodná zeleň bude vyrúbaná a nahradená novou v záhrade.  
 
 c) vplyv na sústavu chránených území Natura 2000 
 
Oblasť Natura 2000 na pozemok nezasahuje.  
 
 d) spôsob zohľadnenia podmienok záväzného stanoviska posúdenia vplyvu zámeru na životné 
 prostredie, ak je podkladom 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 
 e) v prípade zámerov spadajúcich do režimu zákona o integrovanej prevencií základné parametre 
 spôsobu naplnenia záverov o najlepších dostupných technikách alebo integrované povolenie, ak 
 bolo vydané  
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.  
 

 f) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky ochrany podľa  iných 
právnych predpisov  
 
Nie sú navrhované žiadne ochranné a bezpečnostné pásma. 
 
 
B.7 OCHRANA OBYVATEĽSTVA 
 
 a) splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva 
 
Stavba vzhľadom k svojmu charakteru nevyžaduje opatrenia vyplývajúce z požiadaviek civilnej ochrany na 
využitie stavieb k ochrane obyvateľstva.  
 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝROBY 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.    
 
 
B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁRSKE RIEŠENIE 
 
Objekt je napojený na vodovodný rad zo západu z ulice Za Tiskárnou. Domová prípojka je 6,3 m za hranicou 
pozemku, vedená vo vodomernej šachte, kde sa nachádza aj vodomerná zostava a čistiaca tvarovka. Voda je 
ďalej vedená do suterénu do technickej miestnosti, kde ju ohrieva elektrický bojler. Rozvod teplej a studenej 
vody je stúpacím potrubím.  
Splašková kanalizácia je napojená na kanalizačný rad taktiež zo západu. Revízna šachta pre kanalizáciu sa 
nachádza vedľa vodomernej šachty. Obe sú umiestnené tak, aby nezasahovali do dvoch stávajúcich stromov, 
ktoré sú zachované. 
Dažďová voda je zo strechy vedená do skrytého žľabu a zvodom pod prevetrávanou fasádou ústi do akumulačnej 
nádrže. Tá je pod zemou, založená v nezámrznej hĺbke. Je napojená prepadom na vsakovaciu jímku, v prípade 
preliatia potom vsakuje priamo do pôdy. Z akumulačnej nádrže je dažďová voda používaná na zalievanie záhrady. 
Vonkajší kohút je vedľa terasy na juhu východnej fasáde objektu. 
 

 
 
 

TECHNICKÁ SPRÁVA

Strešné krokve z BSH trámov uložené po vlašsku

Masívna drevená stena - CLT panel NOVATOP SOLID - obvodové a nosné konštrukcie

Systémový strop NOVATOP ELEMENT vystužený drevovláknitou doskou

Drevené vetknuté schodiská z masívneho dreva - samostatný truhlársky prvok

Vzduchová medzera - predsadená fasáda z latí opaľovaného dreva

Základové pásy z betónových tvárnic

Podkladová železobetónová doska - v dvoch výškových úrovniach
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 f) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky ochrany podľa  iných 
právnych predpisov  
 
Nie sú navrhované žiadne ochranné a bezpečnostné pásma. 
 
 
B.7 OCHRANA OBYVATEĽSTVA 
 
 a) splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva 
 
Stavba vzhľadom k svojmu charakteru nevyžaduje opatrenia vyplývajúce z požiadaviek civilnej ochrany na 
využitie stavieb k ochrane obyvateľstva.  
 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝROBY 
 
Nie je súčasťou bakalárskej práce.    
 
 
B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁRSKE RIEŠENIE 
 
Objekt je napojený na vodovodný rad zo západu z ulice Za Tiskárnou. Domová prípojka je 6,3 m za hranicou 
pozemku, vedená vo vodomernej šachte, kde sa nachádza aj vodomerná zostava a čistiaca tvarovka. Voda je 
ďalej vedená do suterénu do technickej miestnosti, kde ju ohrieva elektrický bojler. Rozvod teplej a studenej 
vody je stúpacím potrubím.  
Splašková kanalizácia je napojená na kanalizačný rad taktiež zo západu. Revízna šachta pre kanalizáciu sa 
nachádza vedľa vodomernej šachty. Obe sú umiestnené tak, aby nezasahovali do dvoch stávajúcich stromov, 
ktoré sú zachované. 
Dažďová voda je zo strechy vedená do skrytého žľabu a zvodom pod prevetrávanou fasádou ústi do akumulačnej 
nádrže. Tá je pod zemou, založená v nezámrznej hĺbke. Je napojená prepadom na vsakovaciu jímku, v prípade 
preliatia potom vsakuje priamo do pôdy. Z akumulačnej nádrže je dažďová voda používaná na zalievanie záhrady. 
Vonkajší kohút je vedľa terasy na juhu východnej fasáde objektu. 
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MASÍVNA DREVENÁ STENA  NOVATOP SOLID TL. 124mm

LEGENDA MATERIÁLOV

MASÍVNA DREVENÁ STENA  NOVATOP TL. 84mm

DREVOVLÁKNITÁ IZOLÁCIA STEICO

VSTUP DO OBJEKTU

TABUĽKA MIESTNOSTÍ

1.01 ZÁDVERIE 4,45 m²

1.02 SPOLOČENSKÝ PRIESTOR 17,75 m²

1.03 TERASA 12,39 m²

1.04 KUCHYŇA S JEDÁLŇOU 34,61 m²

1.05 OBÝVACÍ PRIESTOR 22,57 m²

Poznámka: Zábradlie vyfrézované v drážke v drevenej stene.
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SOLÁRNE ZISKY - LETNÝ DEŇ

DENNÁ SPOTREBA EL. ENERGIE

Rodinný dom 

Kúrenie

NÁVRH SOLÁRNEJ BATÉRIE

Pokrytie rozdielu spotreby a ziskov v čase, kedy se energia vyrába ale neodoberá.

Solárna batéria LG Chem RESU 3.3
- Celková energia: 3,3kWh
- Kapacita: 63Ah
- Max. výkon: 3kW

FOTOVOLTAICKÉ PANELY

Umiestnenie na pultovej streche, južná orientácia, sklon 20°

Solar panel GWL/ Sunny Poly
- 72 buniek na panelu
- 1956 x 992 mm
- 14x panel..... 27,16 m²
- 320 Wp/ panel
- 14x panel.....  4,5 kWp

AKUMULAČNÁ NÁDRŽ NA DAŽĎOVÚ VODU

Podzemná - v nezámrznej hĺbke, prívod zo zvodu zo strechy
- Objem 3,5 m³
- Voda na polievanie záhrady
- Prepad do vsakovacej jímky

Zásobník 200 l
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ENERGETICKÝ KONCEPT
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Fakulta stavební ČVUT v Praze       BPA_LS 2018/19
Ing. Jan Pustějovský Ph.D.

KATARÍNA BURDOVÁ                   RD ČESKÝ KRUMLOV

DREVENÝ OBKLAD - OPAĽOVANÉ DREVO
20mm
VZDUCHOVÁ MEDZERA  30mm, DREVENÝ
ROŠT
POISTNÁ DIFÚZNE PRIEPUSTNÁ FÓLIA  0,4mm

DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  180mm
DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  120mm
MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP SOLID
124mm

S2 - OBVODOVÁ STENA

- DREVENÝ OBKLAD - OPAĽOVANÉ
DREVO  20mm

- VZDUCHOVÁ MEDZERA  30mm,
DREVENÝ ROŠT

- POISTNÁ DIFÚZNE PRIEPUSTNÁ FÓLIA
0,4mm

- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  180mm

- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  120mm

- MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP
SOLID  124mm

S3 - OBVODOVÁ STENA

- LEPIACI TMEL  3mm

- KERAMICKÝ OBKLAD  8mm

- DREVENÝ OBKLAD - OPAĽOVANÉ
DREVO  20mm

- VZDUCHOVÁ MEDZERA  120mm, SKRYTÝ ZVOD
DAŽĎOVEJ VODY

- POISTNÁ DIFÚZNE PRIEPUSTNÁ FÓLIA
0,4mm

- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  180mm

- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  120mm

- MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP
SOLID  124mm

S4 - OBVODOVÁ STENA

- LEPIACI TMEL  3mm

- KERAMICKÝ OBKLAD  8mm

DRÁŽKOVÁ KRYTINA LINDAB SEAMLINE DARK
GREY  1mm
HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA  0,2mm

OSB DOSKY  20mm

S1 - STRECHA

DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  120mm

POISTNÁ FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA  0,2mm

DREVENÉ LATE  60x60mm a´ 800mm, VZDUCHOVÁ
MEDZERA  60mm

DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  200mm

ZÁKLOP Z BIODOSIEK  20mm

PAROTESNÁ FÓLIA  0,2mm

BSH TRÁM 80x300mm  a´ 800mm

NÁŠĽAPNÁ VRSTVA - DREVENÉ LATE  20mm

DREVENÝ ROŠT  50mm

BETÓNOVÁ MAZANINA HLADENÁ VYSTUŽENÁ KARI
SIEŤOU  60mm

P4 - PODLAHA NA TERASE

HUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP FRAKCIE 32/64
150mm

HUTNENÝ ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP FRAKCIE
16/32  150mm

HUTNENÝ ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP FRAKCIE
4/8  50mm

CEMENTOVÝ POTER  5mm

BETÓNOVÁ MAZANINA S PODLAHOVÝM
KÚRENÍM VYSTUŽENÁ KARI SIEŤOU  60mm

DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  200mm
ASFALTOVÝ PÁS - IZOLÁCIA PROTI VODE A
RADÓNU  5mm
ŽB MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ DOSKA
150mm
ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP FRAKCIE 16/32
200mm

P1 - PODLAHA NA TERÉNE

- LEPIACI TMEL  3mm

- BETÓNOVÁ MAZANINA S PODLAHOVÝM
KÚRENÍM  VYSTUŽENÁ KARI SIEŤOU
60mm

- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  200mm

- ASFALTOVÝ PÁS - IZOLÁCIA PROTI VODE A
RADÓNU  5mm

- ŽB MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ
DOSKA  150mm

- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP FRAKCIE
16/32  200mm

P2 - PODLAHA NA TERÉNE

- KERAMICKÉ DLAŽDICE  8mm

- LEPIACI TMEL  2mm

- BETÓNOVÁ MAZANINA S PODLAHOVÝM
KÚRENÍM  VYSTUŽENÁ KARI SIEŤOU
60mm

- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
FLEX  200mm

- ASFALTOVÝ PÁS - IZOLÁCIA PROTI VODE A
RADÓNU  5mm

- ŽB MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ
DOSKA  150mm

- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP FRAKCIE
16/32  200mm

P3 - PODLAHA NA TERÉNE

- MARMOLEUM  3mm

MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP SOLID
124mm

S4 - INTERIÉROVÁ STENA

- MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP
SOLID  124mm

S5 - INTERIÉROVÁ STENA

- LEPIACI TMEL  3mm

- KERAMICKÝ OBKLAD  8mm

MARMOLEUM  3mm

LEPIACI TMEL  2mm

2x FERMACELL POWERPANEL TE S VLOŽENÝM
PODLAHOVÝM KÚRENÍM  2x25mm

DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
THERM  40mm
STROPNÝ PANEL NOVATOP ELEMENT  200mm,
ZVNÚTRA ZATEPLENÝ DREVOVLÁKNITOU DOSKOU
STEICO THERM  60mm

P5 - PODLAHA V INTERIÉRI

- KERAMICKÉ DLAŽDICE  8mm

- LEPIACI TMEL  3mm
- 2x FERMACELL POWERPANEL TE S

VLOŽENÝM  PODLAHOVÝM KÚRENÍM
2x25mm

- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO
THERM  40mm

- STROPNÝ PANEL NOVATOP ELEMENT  200mm,
ZVNÚTRA  ZATEPLENÝ DREVOVLÁKNITOU
DOSKOU STEICO THERM  60mm

P6 - PODLAHA V INTERIÉRI

 

 

Tab. 1 Klasifikace prostupu tepla obálkou budovy (podle ČSN 73 0540-2) 

Klasifi
kační 
třídy 

Kód 
barvy 
(CMYK) 

Průměrný součinitel prostupu 
tepla obálky budovy 
Uem [W/(m2·K)] 

Slovní vyjádření 
klasifikační třídy 

Klasifikační 
ukazatel 
CI 

A X0X0 Uem ≤ 0,5·Uem,N Velmi úsporná  

← 0,5 
← 0,75 
← 1,0 
← 1,5 
← 2,0 
← 2,5 

B 70X0 0,5·Uem,N < Uem ≤ 0,75·Uem,N Úsporná 
C 30X0 0,75· Uem,N < Uem ≤ Uem,N Vyhovující 
D 00X0 Uem,N < Uem ≤ 1,5· Uem,N Nevyhovující 
E 03X0 1,5· Uem,N < Uem ≤ 2,0· Uem,N Nehospodárná 
F 07X0 2,0· Uem,N < Uem ≤ 2,5· Uem,N Velmi nehospodárná 
G 0XX0 Uem > 2,5· Uem,N Mimořádně nehospodárná 

 

 

Obr. 1 Grafická podoba štítku obálky budovy (podle ČSN 73 0540-2) 
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Strešné krokve z BSH trámov uložené po vlašsku

Masívna drevená stena - CLT panel NOVATOP SOLID - obvodové a nosné konštrukcie

Systémový strop NOVATOP ELEMENT vystužený drevovláknitou doskou

Drevené vetknuté schodiská z masívneho dreva - samostatný truhlársky prvok

Vzduchová medzera - predsadená fasáda z latí opaľovaného dreva

Základové pásy z betónových tvárnic

Podkladová železobetónová doska - v dvoch výškových úrovniach
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