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ANOTACE, OBSAH

RODINNÝ DŮM V ROKYTNICI NAD JIZEROU

INVESTOR

Mladá rodina od dvou rodičích a dvou dětech. Pozemek si vybrali, jelikož mají rádi přírodu a krajinu hor, horské klima, výhledy z místa. 
Důvodem volby pozemku byla také blízkost výletních, běžeckých a cyklistických tras - jsou aktivními rekreačními sportovci, k čemuž vedou 
i své děti. Rádi žijí společně, každý z rodiny však potřebuje i své vlastní soukromí. Návrh domu by měl zohlednit kromě potřeb rodiny okolní 
přírodní prostředí, horské klima. Dům musí být dobře použitelný i v klimatických extrémech - velké množství sněhu, nízké teploty, horké léto. 

RÁMCOVÝ STAVEBNÍ PROGRAM
vstupní část se šatnou a wc
centrální obytný prostor pro společné setkávání rodiny, stolování
terasa částečně chráněná proti dešti a větru
pokoj pro hosty kombinovaný s pracovnou
ložnice rodičů se samostatnou koupelnou, šatním zázemím
dva pokoje pro děti (s možností propojení, vytvoření herny), šatní zázemí
společná soukromá koupelna
prostor pro ukládání potravin
prostor pro domácí práce - praní, žehlení
prostor pro hobby - dílna, nářadí
skladování sezónního zahradního nábytku
garáž pro dva automobily, malou sněžnou frézu, sekačku
prostor pro ukladání jízdních kol a lyží pro celou rodinu
technické zázemí objektu (vytápění, větrání,...)
hospodářské zázemí pro údržbu domu i zahrady - zahradní nářadí, prostor pro zpracování a ukládání dřeva na tři roky
v zahradě případně altán, bazén, ovocné stromy, záhony..
Další případně nutné prostory pro objekt rodinného domu. 

Možnost navrhnout pronajímatelný apartmán, malou provozovku, fitness, wellness, jinou doplňkovou funkci rodinného domu. 

ANOTACE

Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu v obci Rokytnice nad Jizerou. Pozemek se nachází v čás-
ti s názvem Letní strana. Ze severu je ohraničen prázdnými parcelami, z jihu ho částečně lemuje komunikace a pozemek, 
kde se předpokládá výstavba nového rodinného domu. Po obou stranách jsou stávající objekty rodinných domů s apartmány.  
 
Návrh sestává ze dvou hmot. Jedná se o samostatnou hmotu rodinného domu a hmotu s doplňkovou fukcí v podobě apartmánu a 
kanceláře. Obě tyto hmoty jsou vzájemně propojeny, ale zároveň koncipovány tak, aby byla vytvořena co největší míra soukromí 
jednotlivých funkcí. Apartmán byl k objektu navržen z důvodu atraktivnosti lokality a možnosti využití k samostatnému výdělku či 
ubytování přátel a rodiny. Kancelář byla vytvořena z důvodu přihlédnutí k horskému prostředí a zhodnocení faktu, že i v extrémních 
podmínkách je možné pracovat z domova, ale zároveň k tomu mít kvalitní prostředí. Tato kancelář je oddělená se samostatným 
vstupem, tudíž je možné ji též provozovat k pronájmu. Dále se dají oba tyto prostory využít i jako byty pro dospívající děti.

Ideou návrhu je jednoduchost. Koncept vychází z typických horských stavení se sedlovou střechou, která se v oblasti na-
chází nejčastěji. Zároveň je objekt obložen dřevem, což je další z výrazných prvků této lokality a obecně horského prostředí.   

ABSTRACT

The subject of this bachelors thesis is the design of house made for living. It is located in the Rokytnice nad Jizerou. Fron north there are an 
empty lands and from south there is a road and a land where another house is going to be build. Eastern and western parts are already built up.

The design consists of two main parts. The first one is for living and the other one takes on additional function such as vis-
itors acomodation and working space. Both these parts are linked and on the other hand well thought to be discrete if need-
ed. The visitors apartma may be rented because of the attractivness of the adjacent area. The part made for working takes 
into account extreme snow conditions in order that working from home would be possible if needed. Can be rented as well. 

The idea of the design comes from the typical mountain houses with the saddle roof that is most common in the surrounding area.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovávala samostatně.
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ČASOPISOVÁ ZKRATKA04 ČASOPISOVÁ ZKRATKA 05

Horský rodinný dům s apartmánem. V obci Rokytnice nad Jizerou byl 
navržen nový rodinný dům s horskou tématikou, který zapadá do okolní 
zástavby, ale i přesto je svým vzhledem nepřehlédnutelný a zajímavý. 
Požadavkem investora je blízkost k přírodě a možnost zajímavých 
výhledů do oblíbené horské krajiny. Na pozemku je hlavním výhledem 
pohled na horu Lysá. Dále požaduje možnost žít kvalitně a bez 
omezení i v náročných horských podmínkách jako je například velké 
množství sněhu nebo nízké teploty. Jedná se o rodinu o dvou dospělích 
a dvou dětech. Všichni členové domácnosti jsou aktivními rekreačními 
sportovci, což je důvod, proč si rodina zvolila právě tento pozemek. 
Pozemek se nechází blízko zajímavých výletních, běžeckých a 
cyklistických tras. V okolí se nachází převážně horská střediska a objekty 
pro ubytování. Je zde ale také velké množství různých kapliček s výhledy. 

Ideou návrhu je přísloví “JEDNODUCHOST JE VYŘEŠENÁ SLOŽITOST”. 
Koncept vychází z tradičního horského řešení, což znamená 
využití obdélného půdorysu a sedlové střechy se sklonem 45°.
Tento typ objektů se v okolí nachází nejčastěji a do horského 
prostředí, které musí odolávat odlišným podmínkám se hodí nejlépe. 

HORSKÝ RODINNÝ DŮM S APARTMÁNEM

Objekt A je budova samotného rodinného domu. Jedná se o hmotu o 
dvou nadzmeních podlažích. Hlavní náplní prvního nadzemního pod-
laží je společenská část, která sestává z kuchyně, jídelny a obývacího 
pokoje. Tento prostor je orientovám jihovýchodním směrem z důvodu 
hlavního výhledu, kterým jak již bylo zmíněno je pohled na horu Lysá. 
Tímto směrem je orientována i částečně krytá terasa, která k místnosti 
přiléhá. Dále se v podlaží nachází technické zázemí jako je šatna se 
skladem navazující na zádveří, technická místnost, pracovní místnost 
navazující na kuchyňský kout a samostatné wc. Pomocí tříramenného 
schodiště umístěného v centru objektu je překonán výškový rozdíl mezi 
1.NP a 2.NP. V druhém nadzemním podlaží se nachází jednotlivé soukromé 
části členů rodiny. Jedná se o master bedroon určenou pro rodiče. 
Ložnice je orientována na východ a je doplněna o samostatnou šatnu a 
koupelnu. Děti mají k dispozici každý svůj pokoj orientovaný na západ a 
společně mají vytvořené zázemí v podobě herny s bunkrem pod střechou 
přístupným žebříkem. Dále mají vlastní šatnu a koupelnu. V obou koupel-
nách se nachází shoz na prádlo, který vede do pracovní místnosti s 
pračkou. V druhém nadzemním podlaží se nachází ještě galerie, kter-
ou je umožněn pohled do hlavní místnosti konkrétně na jídelní část.  

Objekt B je budova s doplňkovou funkcí. Též se jedná o hmotu o dvou 
nadzmeních podlažích. Tato hmota je výškově odsazena podle svažujícího 
se terénu z důvodu vytvoření jisté míry soukromí mezi jednotlivými funk-
cemi. Hlavní náplňí objektu je apartmán pro 2 až 4 osoby, který sestává 
z šatny, samostatného wc a hlavní místnosti v prvním nadzemním podlaží 
a ze spacího patra s koupelnou v druhém nadzemním podlaží. Jednotlivá 
podlaží jsou přístupná díky žebříku. V hlavní místnosti je díky odsazení 
jednotlivých hmot vytvořeno podium s vyvýšenou obývací částí s orientací 
na severozápad. Tento prostor je řešen přes dvě podlaží a spací patro 
je otevřené, což i na poměrně malém prostoru vytváří dojem velikso-
ti. Dále se v prvním nadzemním podlaží nachází garáž pro dva osobní 
automobily se samostatným vstupem a průchodem do rodinného domu pod 
zastřešením, technická místnost, dílna s ponkem, prostor pro skladování 
jízdních kol a vstupní hala s točitým schodištěm vedoucím do druhého na-
dzemního podlaží, kde se z druhé strany od apartmánu nachází kancelář 
s vlastním zázemím. Tato kancelář je orientována na východ. Díky zázemí 
v podobě koupelny a kuchyňky je kancelář možné využít i jako další 
apartmán popřípadě jako byt pro dospívající děti. Všechny tyto jednot-
livé funkce mají separovaný vstup, aby se daly provozovat samostatně. 

Konkrétní návrh sestává ze dvou hmot z důvodu velikosti pozem-
ku a navržení doplňkových funkcí k objetu. Jako první doplňková 
funkce byl navržen samostatný apartmán a to z důvodu přihlédnutí k 
atraktivnosti lokality. Dále byla navržena vlastní kancelář pro možnost 
práce z domova i při nepříznivých klimatických změnách, se zajištěním 
kvality pracovního prostředí. Tyto jednotlivé hmoty jsou spojeny pomocí 
střešní konstrukce z důvodu průchodu suchou nohou.Celá kompozice je 
umístěna co nejvýše na pozemku, aby bylo co nejvíce využito jižní orientace.  
Koncept byl dále ovlivněn orientací slunce a jednotlivých výhledů, 
umisťování hřebene rovnoběžně s vrstevnicí dle zásad vysokohorské 
výstavby a vytvoření zahrad dle jednotlivých funkcí jako například 
okrasná zahrada, hospodářská zahrada, zahrada apartmánu a hlavní 
soukromá jižní zahrada. Dalším výrazným prvkem konceptu je prin-
cip stínění budovy. Jelikož je budova navrhována v pasivním stand-
ardu, je nutné realizovat stínění. Hlavním typem stínění jsou zasu-
novací okenice, které po zasunutí mohou vytvořit dojem zavřeného 
objektu. Z materiálového hlediska je na fasádu navrženo dřevěné obložení  
Střecha je krytá falcovým plechem. Spojení objektu je řešeno pomocí 
subtipní kovové konstrukce s průhledným skleněným zastřešením. 

ŘEŠENÝ POZEMEK

A_ RODINNÝ DŮM

SPOJOVACÍ ZASTŘEŠENÍ

B_ OBJEKT S DOPLŇKOVOU FUNKCÍ

PŮDORYS 1.NP

ŘEZ AA´

ARCHITEKTONICKÁ SITUACESITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

PŮDORYS 2.NP
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SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
M 1:200008

KONCEPT_ Vytvoření ideje bylo dosaženo pomocí využití tradiční venkovské hmoty. Z důvodu 
zachování proporcí a sklonu střechy byla použita kombinace dvou různě velkých hmot, které jsou 
na pozemku umístěny dle šesti základních koncepčních hodnot: orientace slunce, funkcí jednot-
livých zahrad, funkčního rozdělení, zajímavých výhledů na přírodní i kulturní prvky a umístění  
hřebene rovnoběžně s vrstevnicí. Jednotlivé hmoty jsou výškově odsazeny tak, aby kopírovaly  
svažující se terén pozemku. Zároveň jsou hmoty propojeny, aby bylo možné přejít krytou částí. 

PŘÍRODNÍ VÝHLEDY_ Orientace hlavních obytných prostor hmoty rodinného 
domu je založena na výhledu do údolí obce Rokytnice nad Jirezou a horu Lysá. 

KULTURNÍ VÝHLEDY_ Zachování výhledu na jednu z kapliček Dolní 
Rokytnice, která se nachází za objektem pily na terénním vyvýšení.  

ZAHRADY_ Rozdělení zahrady podle jednotlivých funkcí a využití prostor. 
Velká soukromá jížní zahrada, hospodářská zahrada, zahrada apartmánu.

FUNKČNÍ ROZDĚLENÍ_ Rozdělení jednotlivých hmot podle funkcí a provozu na 
samostatný rodinný dům a doplňkový objekt s apartmánem, garáží a kanceláří.  

TERÉN_ Půdorysná orientace obou hřebenů je navržena rovnoběžně s linií vrste-
vnice, podle nepsaných zásad výstavby objektů ve vysokohorských oblastech. 

SLUNCE_ Půdorysné odsazení objektu na zadní část pozemku z důvodu využití jižní 
fasády. Umístění hlavních obytných prostor a vytvoření soukromé obytné zahrady.

IDEA          JEDNODUCHOST JE VYŘEŠENÁ SLOŽISTOST.

09IDEA/ KONCEPT
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BPA HORSKÝ RODINNÝ DŮM S APARTMÁNEM
MONIKA ŠKARDOVÁ

h) Navrhované kapacity stavby:

 Zastavěná plocha: 359,39 m2

 Zpevněná plocha: 471,75 m2

 Plocha zeleně: 3193,95 m2

 Obestavěný prostor: 2 282,1 m3

 Užitná plocha: 426,12 m2

 
 Počet funkční jednotek: byt (5+kk), garáž, kancelář, apartmán  (1+kk)
 Počet uživatelů: byt 4, kancelář 2, apartmán 2
 Výška hřebene od UT: A= 8,335 m ; B=6,905 m
 Sklon střechy: 45°
 Počet parkovacích stání: 2 garážovaná, 2 nekrytá, 4 před oplocením 

i) Základní bilance stavby
Rodinný dům bude napojen na splaškovou kanalizaci a elektrickou energii. Voda 
bude řešena pomocí studny na pozemku. 

Dešťová voda: 
 Půdorysná plocha střechy: 359,39 m2

 Odtok dešťových vod    Q= 359,39*0,03*1,0= 10,78 l/s
Bilance potřeby vody z vodovodu:
 osoby:  4-8 (6)     150l/os/den= 1200l/den
 Max. denní potřeba vody:     Qmax = 1200 x 1,25 = 1,5 m3 /d 
 Max. hodinová spotřeba vody: Q = 1200 x 1,8/24 = 90 l/hod = 0,025  l/s
 Roční potřeba vody:     Qrok = 438 m3 /rok
Bilance potřeby TUV 
 6 osoby: 65 l/os/den = 390 l/den 
Potřeba tepla pro přípravu TUV: 6 x 4,9 kWh/os/den = 29,4 kWh/den 
Bilance splaškových odpadních vod 
 Denní: 1200 l/den 
 Roční: 438 m3 /rok
Spotřeba elektrické energie: 35 kWh/den (vytápění 20 kWh/den)
Odpad:  Kompostovatelný odpad kompostován.
 Komunální odpad likvidován svozovou službou.

Třída energetické náročnosti: A

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy):

k) Orientační náklady stavby:
Orientační náklady na stavbu RD budou do 10 000 000 Kč. Přesná cena dle 
položkového rozpočtu.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na objekty:
 SO1 – rodinný dům
 S02 – objekt s doplňkovou funkcí
 SO3 – sadové úpravy
 SO4 – příjezdová komunikace
 SO5 – přípojka vodovodu
 SO6 – přípojka kanalizace
 SO7 – přípojka elektrického vedení

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Horský rodinný dům s apartmánem
Místo stavby: 
 Obec: Rokytnice nad Jizerou (okres Semily)
 Parcelní číslo: 1281/4, 1281/6
 Katastrální území: Dolní Rokytnice
 Charakter stavby: Rodinný dům s apartmánem

Předmět dokumentace: Záměrem investora a obsahem předkládané projektové doku-
mentace ke stavebnímu povolení je výstavba rodinného domu a objektu s doplňkovou 
funkcí (garáž, apartmán, kancelář) o dvou nadzemních podlažích.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 Dejvice

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Jméno příjmení: Monika Škardová
Místo trvalého bydliště: Zdemyslice 158

A.2 Seznam vstupních podkladů

Zadání bakalářské práce ČVUT v Praze, fakulta stavební, LS 2018/2019
Rámcový program
Katastrální mapa, mapové podklady
Výpis z katastru nemovitostí
Regulační plán
Návštěva pozemku
Fotodokumentace
Normy a stavební zákon s prováděcími vyhláškami

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území:
Jedná se o parcely číslo 1281/4, 1281/6. Velikost řešeného území je 4029,05 m2. Na 
pozemku se nachází vzrostlá zeleň, která bude částečně zachována. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
Pozemek leží v ochranném pásmu, ale dle zadání bakalářské práce není nutné spl-
nění podmínek. 

c) Údaje o odtokových poměrech:
Nejsou dány odtokové poměry. Odvod dešťové vody je řešen retenční nádrží, kde 
při naplnění je přebytečná voda likvidována vsakováním na pozemku a nádrží na 
dešťovou vodu s dalším využitím např. pro zalévání. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas:
Stavba je navržena v souladu s územním plánem Rokytnice nad Jizerou.

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s
regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v
případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o
jejím souladu s územně plánovací dokumentací:
Zpracovaná dokumentace je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu včetně navazujících prováděcích
vyhlášek.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území dle vyhlášky
č.431/2012 o obecných požadavcích na využívání území:
Obecné požadavky na využití území budou splněny v rámci vyhlášky č.
431/2012 o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášky č.
268/2008 o technických požadavcích na stavby regulačního.

g) Údaje o splnění požadavky dotčených orgánů:

h) Seznam výjimek a úlevových řešení:
Žádné výjimky ani úlevová řešení nebyla udělena.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic:
V rámci projektu nejsou žádné související ani podmiňující investice.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru
nemovitostí)
Dotčené pozemky (čísla parcel): 1281/4, 1281/6
Obec: Rokytnice nad Jizerou
Katastrální území: Dolní Rokytnice
Dotčeným pozemkem bude komunikace v místě realizace přípojek technické infrastruktu-
ry.

A.4 Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby:
Jedná se o novostavbu rodinného domu s novostavbou doplňkové funkce.

b) Účel užívání stavby:
Objekt bude využíván pro bydlení a ubytovávání. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba:
Jedná se o trvalou stavbu.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.):
Pozemek leží v ochranném pásmu, ale dle zadání bakalářské práce není nutné splnění 
podmínek.     

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:
Stavba je navržena v souladu s technickými a právními předpisy (stavební zákon 
č.183/2006Sb., vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavbu. Rodinný dům 
nesplňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabez-
pečující bezbariérové využívání staveb, jelikož to není pořadavkem investora. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů:

g) Seznam výjimek a úlevových řešení:
Návrh nepočítá s žádnou výjimkou ani úlevovým řešením.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 29
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku:
Řešený pozemek se nachází v obci Rokytnice nad Jizerou. Jedná se o pozemek se 
svahem s jižní orientací. Pozemek je v současné době pokryt převážně nízkou zelení, 
lokálně zelení vysokou. Dle územního plánu se jedná o obytné plochy. Celková plocha 
řešeného pozemku je 4 029,05 m2. Přístupová komunikace vede na jižní straně pozemku. 
V těsné blízkosti pozemku se nachází dva objekty rodinných domů, objekt pily a kaple. 
Na přilehlém pozemku u komunikace se předpokládá výstavba nového rodinného domu. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeolog-
ický průzkum, stavebně historický průzkum apod.):
Není předmětem řešení bakalářské práce. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:
Pozemek leží v ochranném pásmu, ale dle zadání bakalářské práce není nutné splnění 
podmínek.   

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:
Objekt se nenachází v záplavovém území, ani na poddolovaném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území:
V rámci stavebních prací nebudou narušeny okolní pozemky a stavby. Zákon o ochraně 
přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. bude dodržen. Zemina bude skladována a znovu ulože-
na na pozemku. Odtokové poměry nejsou dány.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:
Dojde k vykácení nevhodně umístěné zeleně na pozemku. Dále bude pozemek vyčištěn a 
upraven.

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

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a tech-
nickou infrastrukturu):
Pozemek bude napojen na místní komunikaci na jižní straně pozemku. Dále bude poze-
mek napojen na sítě technické infrastruktury – kanalizace, el. vedení.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:

a) funkční náplň stavby 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s doplňkovou funkcí v podobě pronajímatelného 
apartmánu a kanceláře. Rodinný dům je navržen pro čtyři uživatele. Pronajímatelný 
apartmán má kapacitu 2/ 4 lůžek. Kancelář má kapacitu 4 uživatele. 

b) základní kapacity funkčních jednotek

 Zastavěná plocha: 359,39 m2

 Zpevněná plocha: 471,75 m2

 Plocha zeleně: 3193,95 m2

 Obestavěný prostor: 2 282,1 m3

 Užitná plocha: 426,12 m2

 
 Počet funkční jednotek: byt (5+kk), garáž, kancelář, apartmán  (1+kk)
 Počet uživatelů: byt 4, kancelář 2, apartmán 2
 Výška hřebene od UT: A= 8,335 m ; B=6,905 m
 Sklon střechy: 45°
 Počet parkovacích stání: 2 garážovaná, 2 nekrytá, 4 před oplocením 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení:
Řešený pozemek se nachází v obci Rokytnice nad Jizerou, svah pozemku je orientován 
na jih. Pozemek je vymezen okolními parcelami a komunikací. V okolí je obytná zástav-
ba, převážně rodinné domy a penziony, ale i kaple a pila. Stojí zde objekty odpovída-
jící původní zástavbě vesnice, tedy menší domy se sedlovými střechami. Vzhledem 
k tomuto faktu byla zvolena jednoduchá hmota se sedlovou střechou. Menšího ob-
jemu bylo docíleno rozdělením jednotlivých funkcí do dvou hmot. Tyto hmoty jsou na 
pozemku navzájem umístěny tak, aby byla zachována co největší míra soukromí. Při 
umístění na pozemek bylo dodrženo jedno z hlavních pravidel horského urbanismu a to 
umístění hřebene ve směru vrstevnice. Dále je objekt umístěn k hornímu okraji pozem-
ku z důvodu vytvoření velké jižní zahrady, proslunění objektu a vytvoření zajímavých 
výhledů do údolí.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:
Při tvorbě konceptu se vycházelo z jednoduché hmoty se sedlovou střechou. Všechny 
funkce jsou rozděleny do dvou samostatných hmot, propojených zastřešením. Tyto hmo-
ty jsou vzájemně výškově odsazeny přirozeně dle svahu pozemku. 
Jedná se o dvoupodlažní objekty. Celkový vnější půdorysný rozměr SO01 je 8,00 x 
20,840 m, SO02 je 7,04 x 18,50 m. Objekt 01 je samostatný rodinný dům, kde se v 
přízemí nachází technické zázemí a společenské prostory, v podkroví se nachází část 
pro rodiče a část pro děti s vlastním zázemím. Objekt 02 obsahuje garáž, kancelář a 
apartmán. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:

Objekt rodinného domu je užíván běžným způsobem. Je členěn na jednotlivé zóny. V 
přízemí se u vstupu nachází hospodářská část a technické zázemí. Hlavní náplní 
podlaží je společenská místnost s jídelnou, obývacím pokojen a kuchyní. Kuchyně je 
propojena s místností určenou pro práci, která má návaznost na hospodářskou zahradu. 
V podkroví se nachází dětská část obsahující společnou hernu, šatnu, koupelnu a dva 
samostatné pokoje s výlezem do podkrovního bunkru. Rodičovská část obsahuje mas-
terbedroom. Objekt doplňkové funkce obsahuje garáž pro dvě auta spojenou s dílnou a 
s technickým zázemím. Nad garáží se nachází individuální prostor, který se dá využí-
vat jako kancelář, pokoj pro hosty či byt pro dospívající dítě. Tyto dvě náplně mají 
samostatný vstup s vlastním zádveřím v návaznosti na RD s možností přejít suchou 
nohou. V západní části objektu se nachází apartmán řešený přes dvě podlaží jako 1+kk 
se samostatným vstupem z jižní strany.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby:

Stavba není navržena jako bezbariérová.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby:

Bezpečnost při užívání stavby bude dodržena. Stavba nebude mít negativní vliv 
na okolní prostředí, ani na obyvatele stavby.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení:
Jedná se o dva dvoupodlažní objekty. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 
Předmětem bakalářské práce nebyl geologický průzkum. Je uvažováno s výkopy 
svahovanými pod úhlem 60° k horní hraně základového pasu. Shrnutí ornice tl. 
200 mm. 

Základy
Základová konstrukce je tvořena základovými pasy z prostého betonu o výšce 
300 mm a šířce 550 mm a bednícími dílci ve dvou vrstvách o celkové výšce 
500 mm  a šířce 250 mm. Po celé ploše je objekt založen na železobetonové 
základové desce tl. 150 mm, která se nachází na násypu tl. 100 mm. 

Svislé nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce jsou realizovány z vápenopískového zdiva. Vnější kce. 
jsou dimenzovány na tl. 240 mm (součástí vícevrstvého zdiva), vnitřní na 200 
mm. Pro překlady jsou využity systémové prvky.

Svislé nenosné konstrukce
Výplňové konstrukce jsou realizovány z vápenopískového zdiva stejně jako nosné 
konstrukce. Jedná se o tl. 115 mm. 

Materiál svislých nosných konstrukcí je v celém objektu stejnocen na jednoho 
dodavatele. ( vápenopískové bloky)

Vodorovné konstrukce
Vodorovné konstrukce jsou řešeny pomocí jednosměrně příčně pnuté železobe-
tonové 
desky tl. 200 mm. Maximální navržený rozpon je 5 000 mm. Podporou až na 
vyjímku jsou nosné vnitřní stěny tl. 200 mm. V obývacím pokoji je podepření 
řešeno pomocí železobetonového průvlaku. V neobytných místnostech je strop 
doplněn o podhled. 

Krov
Zastřešení objektu je navrženo jako sedlová střecha se sklonem 45°. Kon-
strukce krovu je klasická dřevěná krokvová soustava se střídáním plných vazeb 
se sloupky o rozměrech 140/140 mm. Sloupky jsou v 1. NP opřeny do příčného 
stěnového systému. Krokve jsou navrženy s pravidelnými rozestupy 1000 mm. 
Maximální rozpon plné vazby je 5 000 mm. 
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Schodiště
Hlavní domovní schodiště je řešené jako tříramenné železobetonové. Schodiště má 
samostatné založení a zároveň je kotveno do okolních nosných zdí. Schodiště o šířce 
ramen 1000 mm překonává výšku 3015 mm mezi 1.NP a 2.NP pomocí 18ti stupňů o výšce 
167,5 mm a šířce 280 mm. Lehmanův vzorec 2h+b=610 ~ 630 je dodržen. Zároveň jsou 
dodrženy podchodné a průchodné výšky. V objektu 02 je výškový rozdíl překonán 
žebříkem a točitým schodištěm o průměru 900 mm a překonává výšku 2715 mm pomocí 
16ti stupňů o výšce 169,7 a šířce 280 mm. Lehmanův vzorec 2h+b=610 ~ 630 je dodržen.

Obvodový plášť
Budova bude teplotně tvořena pouze jednou zónou. Návrhová teplota interiéru je stan-
ovena na 20°C. Z tohoto důvodu je tepelná izolace řešena pouze na rozhraní interieru 
a exterieru v rámci obvodového pláště, který je řešen jako vícevrstvý. Na obvodové 
nosné zdivo je navržena tepelná izolace tl. 200 mm s integrovaným nosným systémem 
obložení. Na ochráněnou tepelnou izolaci navazuje vzduchová mezera tl. 50 mm s nosnou 
konstrukcí, na kterou je připevněn dřevěný obklad, který tvoří výslednou povrchovou 
úpravu a je ukončen 150 mm nad terénem. 

Výplně otvorů
Veškeré okenní výplně jsou řešeny jako dřevěné s izolačními trojsky s celkovým 
součinitelem prostupu tepla U=1,2 W/Km2. Jedná se o konbinaci fixních, otevíravých a 
posuvných oken. 
Vstupní dveře jsou dřevěné a jsou součástí sestavy s oknem. 
Interierové dveře jsou dřevěné obložkové nebo posuvné do pouzdra popřípade za zeď u 
nosných konstrukcí.  

Tepelné izolace
Objekt je zateplen pomocí tepelné izolace souvrství provětrávané fasády. Jedná se 
o minerální vlnu o celkové tlouštce 200 mm. Tyto desky jsou liniově oslabeny nosnou 
konstrukcí obložení. 
Ve styku se zeminou v oblasti soklu je tepelná izolace liniově změněna na extrudovaný 
polystyren o tl. 100 mm. Tento izolant probíhá až k základovému pasu. 
V souvrství podlahy je v podlaze v kontaktu se zeminou v 1.NP tepelná izolace tl. 140 
mm z důvodu teplotních rozdílů. V souvrství podlahy ve 2.NP je tl. pouze 50 mm, pro-
tože se jedná o konstrukci bez rozdílu teplot v jednotlivých místnostech. 
Konstrukce střechy je zateplena mezi krokvemi po celé výšce 180 mm, izolací pod 
krokvemi tl. 70 mm a izolací pod parozábranou tl. 37,5 mm, což je zároveň izolace, ve 
které je navržena konstrukce podhledu z cw profilů. 

Izolace proti vodě a vlhkosti 
Spodní stavba je opařena izolací z SBS asfaltových pásů ve dvou vrstvách zakončena 
pomocí zpětného spoje. 
Konstrukce střechy je zajištěna pomocí ochranné vrstvy PE folie a parozábranou. 

Střešní konstrukce
Střešní konstrukce je tvořena pomocí krokví, na které jsou připevněny kontralatě 
a OSB desky. Střešní krytina je navržena z šedého falcového titanzinkového ple-
chu (úhlové drážky vytvářejí liniové dělení plochy). Kontralať vytváří provětrávanou 
mezeru. Na rozhraní krokví s tepelnou izlací a kontralatí je instalována ochranná PE 
folie. V konstrukci střechy jsou navržena střešní okna.  Odvodnění je řešeno pomocí  
hranatých okapu na hranách střechy a svodů po okrajích objektu.  

c) Mechanická odolnost a stabila
Stavba byla navržena, aby po celou svou životnost odolávala zatížením na ni 
působícím.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Schéma řešení viz samostatná dvoustrana energetické koncepce budovy.

Zásobování vodou: Objekt je napojen na vlastní studnu, která se nachází při horním 
okraji pozemku. 
Voda je vedena podlahou nebo v instalačních předstěnách. Příprava teplé vody je cen-
trální. 
Splašková kanalizace: je svedena do veřejné kanalizace. Na vedení se nachází revizní 
šachta umístěná v rámci pozemku v dostatečné vzdálenosti od objektů.
Dešťová kanalizace: je vedena ze šikmých střech oddílně vnějšími svody do retenční 
nádrže nebo nádrže na dešťovou vodu pro další využití (př. zalévání). Při nadměrném 
naplnění retenční nádrže dochází k přepadu a následnému vsakování na pozemku.
Vytápění (ohřev TV): je řešeno jako nízkoteplotní pomocí podlahového vytápění (otopná 
soustava v souvrství podlahy ve vrstvě betonové mazaniny). Zdrojem otopné vody je 
kotel napojený na tepelné čerpadlo (i síť), které získává teplo pomocí geotermální en-
ergie (zemních vrtů). Z důvodu možných klimatických extrémů a následného výpadku ele-
ktrické energie jsou v obou objektech jako nezávislý záložní zdroj navrženy interiérové 
kotle na dřevo.  
Větrání: je řešeno jako nucené pomocí vzduchotechnické jednotky se zpětným 
získáváním tepla se 75% účinností v kombinaci s přirozeným větráním. Vzducho-
technické jednotky se nachází v každém objektu v technické místnosti. Rozvody jsou 
vedeny podhledy principiálně tak, že přivádíme čerstvý vzduch do obytných místností 
př. ložnice, obývací pokoj a odvádíme znečištěný vzduch z neobytných místností př. 
koupelny, šatny, ale i lokálně z prostor kuchyně.  
Eletro: Objekt je napojen na síť. Na hranici oploceného pozemku se nachází připojovací 
skříň. Rozvaděč je umístěn v zádveří za obrazem. 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Není specificky řešeno, pouze přihlédnuto k obecným zásadám během návrhu dispozic a 
dělících konstrukcí.

B2.9. Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Navrhované svislé a vodorovné konstrukce odpovídají požadavkům doporučených hodnot 
součinitele prostupu tepla pro pasivní domy. 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Viz samostatná dvoustrana pojednávající o celkové energetické koncepci budovy.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a ko-
munální prostředí

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a 
vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, novelizovanou vy-
hláškou 20/2012 Sb. a vyhláškou č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na 
stavby v hl. m. Praze. Dále je v souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Dokumentace 
splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí, tak i pro vliv stavby 
na životní prostředí.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží:
Stupeň výše radonu nebyl v rámci bakalářské práce zjišťován. Je tedy navržena běžná 
ochrana izolační vrstvou v konstrukci podlahy nejnižšího podlaží. 
b) Ochrana před bludnými proudy:

e) Protipovodňová opatření:
f) ostatní účinky (vlivy poddolování, výskyt metanu apod.)

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury:
Objekt je napojen na splaškovou kanalizaci a distribuční elektrickou síť pomocí 
přípojek. Voda je zajištěna pomocí soukromé studny na pozemku. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

B.4 Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení:
Vjezd na pozemek je umožněn z místní komunikace na jižní straně. Na vjezd 
navazuje parkovací stání a příjezdová cesta. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:
Vjezd není v kolizi s dopravní situací na dané komunikaci.

c) Doprava v klidu:
Parkování je zajištěno několika způsoby. Kryté parkování je řešeno pomocí dvou 
parkovacích míst v garáži. U vjezdu se nachází 4 nekrytá parkovací stání. Dále 
se nachází parkovací prostor před vjezdem do garáže a pod spojovací stříškou. 

d) Pěší a cyklistické stezky.
Pěší přístup na pozemek je řešen odděleně od vjezdu, ale zároveň v jeho 
návaznosti. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy:
Z důvodu výškového odsazení jednotlivých hmot dojde k úpravě svahu dle návrhu 
a zarovnáním nejbližšího okolí.

b) Použité vegetační prvky:
Na pozemku bude obnovena nízká zeleň, dále bude nově vytvořena vysoká zeleň 
v rámci lokálně umístěných stromů doplňující kompozici. Na hospodářské zahradě 
budou umístěny hospodářské záhony, v přední části zahrady budou umístěny 
okrasné záhony. 

c) Biotechnická opatření:

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině)
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zásady organizace výstavby
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LEGENDA MATERIÁLŮ

TI OBVODOVÉ ZDI tl. 200 mm
TEPELNÁ IZOLACE EPS

VNĚJŠÍ NOSNÉ ZDIVO
VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY 249x240x549 mm

VNITŘENÍ NOSNÉ ZDIVO
VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY 249x200x549 mm

VNITŘNÍ NENOSNÉ PŘÍČKY
VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY 249x100x549 mm

SANITÁRNÍ PŘEDSTĚNY tl. 100 mm, 
SÁDROKARTONOVÉ DESKY tl. 12,5 mm, NOSNÁ KONSTRUKCE SE VZDCH. MEZEROU

POZNÁMKY
Zdivo je kótováno bez tloušťky povrchové úpravy.  

ZPEVNĚNÁ PLOCHA
BETONOVÁ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA

ZPEVNĚNÁ PLOCHA
DŘEVĚNÁ TERASA

LEGENDA 

PODHLED
SÁDROKARTONOVÉ DESKY tl. 12,5 mm
NOSNÁ KONSTRUKCE Z CW PROFILŮ tl. 37,5 mm
SV SVĚTLÁ VÝŠKA

VSTUP

SDK SV 2500 mm

ZPEVNĚNÁ PLOCHA
OKAPOVÝ CHODNÍČEK

SCHÉMA VYZNAČENÍ ŘEŠENÉ HMOTY

RODINNÝ DŮM

DOPLŇKOVÝ OBJEKT

SPOJOVACÍ ZASTŘEŠENÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ A 1.NP

ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTÍ PLOCHA
POVRCHOVÁ

ÚPRAVA PODLAHY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

STĚN
POVRCHOVÁ

ÚPRAVA STROPU

A1.01 ZÁDVEŘÍ 15,23 m² KERAMICKÁ DLAŽBA ŠTUKOVÁ OMÍTKA PODHLED
A1.02 SKLAD 3,57 m² KERAMICKÁ DLAŽBA ŠTUKOVÁ OMÍTKA PODHLED
A1.03 ŠATNA 9,08 m² KERAMICKÁ DLAŽBA ŠTUKOVÁ OMÍTKA PODHLED
A1.04 TECHNICKÁ

MÍSTNOST
11,05 m² KERAMICKÁ DLAŽBA ŠTUKOVÁ OMÍTKA PODHLED

A1.05 VSTUPNÍ HALA 14,91 m² DŘEVĚNÁ PODLAHA ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMÍTKA
A1.06 WC 2,01 m² KERAMICKÁ DLAŽBA ŠTUKOVÁ OMÍTKA

KERAMICKÝ OBKLAD
V. 1500 MM

PODHLED

A1.07 DOMÁCÍ PRÁCE 7,88 m² KERAMICKÁ DLAŽBA ŠTUKOVÁ OMÍTKA
KERAMICKÝ OBKLAD
V. 1800 MM

PODHLED

A1.08 HLAVNÍ MÍSTNOST 20,84 m² KERAMICKÁ DLAŽBA ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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SCHÉMA 
VYZNAČENÍ 
VEDENÍ ŘEZU

LEGENDA MATERIÁLŮ

TI OBVODOVÉ ZDI tl. 200 mm, TI STŘECHY tl. 180mm (mezikrokevní); 70 mm; 37,5 mm
TI PODLAH tl. 140mm; 50 mm
TEPELNÁ IZOLACE EPS

VNĚJŠÍ NOSNÉ ZDIVO
VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY 249x240x549 mm

VNITŘENÍ NOSNÉ ZDIVO
VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY 249x200x549 mm

VNITŘNÍ NENOSNÉ PŘÍČKY
VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY 249x115x549 mm

SANITÁRNÍ PŘEDSTĚNY tl. 100 mm, PODHLED tl. 200 mm
SÁDROKARTONOVÉ DESKY tl. 12,5 mm, NOSNÁ KONSTRUKCE SE VZDUCH. MEZEROU SW PROFILY 37,5 mm

POZNÁMKY

Zdivo je kótováno bez tloušťky povrchové úpravy.  

PŮVODNÍ ZEMINA

ZHUTNĚNÝ NÁSYP 
PROCTO STANDARD HUTNĚNÝ PO 300 mm

HYDROIZOLACE/ PAROZÁBRANA

STROPNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE tl. 250 mm, ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 150 mm
ŽELEZOBETON (C 30/37, B500 b)

BETONOVÁ MAZANINA tl. 50 mm

BEDNÍCÍ DÍLCE, BETONOVÉ PATKY 550x300 mm 
PROSTÝ BETON 

TI OBVODOVÉ ZDI tl. 100 mm
TEPELNÁ IZOLACE XPS

LEGENDA

P.T. = PŮVODNÍ TERÉN

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

ŘEZ AA´ LEGENDA SKLADEB

PODLAHA NA TERÉNU U = 0,215 W/(m2*K)
∑ 459,2 mm < 0,22 ~ 0,15 W/(m2*K)

►  VYHOVUJE
1. NÁŠLAPNÁ VRSTVA 10 mm

- přírodní linoleum/ ker. dlažba
2. SPOJOVACÍ MATERIÁL   5 mm   

- lepidlo
3. ROZNÁŠECÍ VRSTVA 50 mm

- betonová mazanina 
-  karisíť 100x100x4 mm
- podlahové vytápění

4. SEPARAČNÍ VRSTVA   0,2mm
- PVC folie µ = 15 000

5. TEPELNÁ IZOLACE 140 mm
- grafitové izolační desky EPS
λ=0,035 W/m2/K

6. HYDROIZOLACE   4 mm    
- SBS modifikované 
asfaltové pásy µ = 30 000

7. PENETRACE
8. ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 150 mm    
9. ZHUTNĚNÝ NÁSYP 100 mm   
11. ZEMINA

    

PODLAHA MEZI 1.NP A 2.NP_konstrukce bez rozdílu teplot
∑ 525,2 mm

1. NÁŠLAPNÁ VRSTVA 10 mm               
- přírodní linoleum/ dlažba   

2. SPOJOVACÍ VRSTVA   5 mm
- lepidlo      

3. ROZNÁŠECÍ VRSTVA 50 mm
- betonová mazanina 
- karisíť 100x100x4 mm
- podlahové vytápění

4. OCHRANNÁ VRSTVA   0,2mm   
- PE folie µ = 11 600

5. TEPELNÁ IZOLACE 50 mm     
- elastifikované desky EPS λ=0,035 W/m2/K

6. NOSNÁ STROPNÍ KCE 200 mm   
- železobeton

7. PODHLED 200 mm   
- modrý sádrokarton 12,5 mm
s kcí z CW profilů 37,5 mm 

a ocelových táhel
  8. INT. POVRCHOVÁ ÚPRAVA 10 mm   

- spojovací nátěr/ vápenná omítka/ penetrace/ malba

   

S
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SKLADBA STŘECHY U = 0,141 W/(m2*K)
∑ 365,8 mm < 0,15 ~ 0,10 W/(m2*K)

►  VYHOVUJE
1. POVRCHOVÁ ÚPRAVA 0,6 mm       

- oplechování
2. OSB DESKY 25 mm       
3. KONTRALATĚ 40 mm     
4. OCHRANNÁ VRSTVA 0,2 mm   

- PE folie µ = 11 600
5. TEP. IZOL V KROKVÍCH 180 mm   

- krokve
- tepelná izolace

  6. TEPELNÁ IZOLACE 70 mm
  7. PAROZÁBRANA   
  8. TEPELNÁ IZOLACE PODHLEDU 37,5 mm     
  9. POVRCHOVÁ ÚPRAVA 12,5 mm

- SDK deska

   

S
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OBVODOVÁ STĚNA U = 0,151 W/(m2*K)
∑ 530,2 mm < 0,18 ~ 0,12 W/(m2*K)

►  VYHOVUJE
1. INT. POVRCHOVÁ ÚPRAVA 10 mm   

- spojovací nátěr/ vápenná omítka/ penetrace/ malba   
2. VÝPLŇOVÉ ZDIVO 240 mm

- vápenopískové bloky
3. TEPELNÁ IZOLACE 200 mm

- minerální vlna
- konstrukce dřevěného roštu

4. PROVĚTRÁVANÁ MEZERA 50 mm
- vzduchová mezera
- konstrukce dřevěného roštu

5. OCHRANNÁ VRSTVA   0,2mm
- difúzní folie

6. EXT. POVRCHOVÁ ÚPRAVA 30 mm    
- dřevěné palubky

  

S
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OBVODOVÁ STĚNA V OBLASTI SOKLU   U = 0,163 W/(m2*K)
∑ 530,2 mm    < 0,18 ~ 0,12 W/(m2*K)

   ►  VYHOVUJE
1. INT. POVRCHOVÁ ÚPRAVA 10 mm   

- spojovací nátěr/ vápenná omítka/ penetrace/ malba   
2. VÝPLŇOVÉ ZDIVO 240 mm

- vápenopískové bloky
3. TEPELNÁ IZOLACE 100 mm

- XPS
4. SOKLOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA 10 mm

   

S
5

34 ARCHITEKTONICKÝ DETAIL
M 1:20 35



BPA HORSKÝ RODINNÝ DŮM S APARTMÁNEM
MONIKA ŠKARDOVÁ 0 2 6 12 [M] 

BPAHORSKÝ RODINNÝ DŮM S APARTMÁNEM
MONIKA ŠKARDOVÁ0 2 6 12 [M] 

ROZLOŽENÁ AXONOMETRIE
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ENERGETICKÁ KONCEPCE

1. HRANICE VYTÁPĚNÉHO PROSTORU

PŮDORYS 2.NP

PŮDORYS 1.NP

ŘEZ AA´  

2. VÝPOČET PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 

3. TEPELNÉ ZTRÁTY

6. POKRYTÍ ENERGETICKÝCH POTŘEB BUDOVY

5. ZPŮSOB VĚTRÁNÍ A ODHAD POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ

4. ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY
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7. KONCEPCE ENERGETICKÉHO SYSTÉMU BUDOVY 9. KONCEPT STÍNĚNÍ A OCHRANY PROTI LETNÍMU PŘEHŘÍVÁNÍ

8. KONCEPT SYSTÉMU VĚTRÁNÍ 

A_ ŠOUPACÍ OKENICE

TYPY POUŽITÉHO STÍNĚNÍ

REŠERŠE

B_ SHRNOVACÍ OKENICE C_VNĚJŠÍ ŽELUZIE STŘEŠNÍCH OKEN D_ŽÁDNÉ

PŮDORYS 1.NP

PŮDORYS 2.NP
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