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ANOTACE
Tématem bakalářské práce je rekonstrukce spolkového domu a novostavba rodinného domu pro jeho správce. Domy se nachází 
na venkově v obci Zvěřínek u Nymburka. Jedná se o rovinaté území Středolabské tabule. Ve spolkovém domě je navrhována 
restaurace s venkovním barem, knihovna a klubovna. Rodinný dům je určen pro správce spolkového domu a jeho rodinu. 
Jedná se o dvoupodlažní stavby zastřešené šikmou sedlovou střechou. Spolkový dům je podsklepen. Návrh vychází z tradiční 
venkovské architektury. Rodinný dům je navržen v níkoenergetickém standardu.
  

ABSTRACT
The theme of the bachelor thesis is the reconstruction of a federal house and the new construction of a family house for its administrator.
Houses are located in the village of Zvěřínek near Nymburk. It is a flat area of   the Středolabská tabule. The federal house is proposed
restaurant with outdoor bar, library and clubroom. The family house is intended for the administrator of the federal house and his family.
These are two-storey buildings covered with a sloping gable roof. The federal house has a basement. The design is based on the traditional
rural architecture. The family house is designed in a low-energy standard.
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STAVEBNÍ
FAKULTA 

zadáníZvěřínek

Obec Zvěřínek se nachází v okrese Nymburk, kraj Středočeský, v rovinaté krajině 
Středolabské tabule při východním okraji Přírodního parku Kersko-Bory, 5 kilometrů 
jihozápadně od Nymburka. Žije zde 284 obyvatel, 3/4 nad 18 let. První písemná zmínka  
o obci pochází z roku 1345. 
Ve vsi se mísí starousedlíci s „náplavami“, nicméně nová zástavba se začleňuje do 
původní podoby vesnice. Ve vsi není obchod ani pošta, dopravní spojení je autobusem.

RODINNÝ DŮM SPRÁVCE 
SPOLKOVÉHO DOMU  
V OBCI ZVĚŘÍNEK

Nymburská č.p. 10 
parc.č. 9

Současná situace objektu č. p. 10

Hostinec v pronájmu s nejistou budoucností.
Pokud je otevřeno, využívá se hlavně výčep, sály se používají málo, venkovní bar jen 
příležitostně, kuchyně je nezařízená, sociální zařízení v havarijním stavu je umístěno ve 
vedlejší budově. V hlavní budově se topí dřevem v krbových kamnech – výčep i oba sály 
mají vlastní, na WC se topí elektrickými přímotopy. Plyn je doveden jen do kuchyně.
 

Úkol pro architekta

Ideově navrhnout konverzi stávající hospody na spolkový dům. 
Architektonicky a stavebně navrhnout na pozemku p. č. 9 novostavbu rodinného domu 
pro správce spolkového domu v pasivním standardu. 

Spolkový dům

Zachovat pouze venkovní grill-bar se zázemím pro provoz jaro-podzim. Uvnitř budovy 
komunitní multifunkční prostor pro setkávání se různých skupin obyvatel: maminky  
s dětmi, ženy v nějakém společném klubu, důchodkyně, hasiči. Možnost je umístit tu  
i obecní knihovnu. Stávající objekt je možné přistavět. Možné je využít i podkroví. 
Současný objekt hygienického zázemí lze odstranit, za předpokladu, že bude 
vybudované nové v přímé návaznosti na spolkový dům. 

Rodinný dům

Rodinný dům bude sloužit správci spolového domu. Urbanisticky by měl doplnit figuru 
tradičního venkovského statku na Nymbursku. Lze proto stavět i na hranici pozemku na 
historicky zastavěných plochách. 
Předpokládá se dům pro 4 člennou rodinu.
Stavební program:

 /Garáž s možností odložení sezónního vybavení.
 /Technická místnost – kotel/výměník, pračka, sušička, uklízecí potřeby, apod.
 /Dílna a sklad zahradního nábytku, sekačky, apod. - větší, bude sloužit i pro spolkový 

dům.
 /Spíž navazující na kuchyň.
 /Prostorný obývací prostor s kuchyňským koutem a jídelnou, možnost vyjít ven  

a stolovat v létě venku.  Venkovní sezónní kuchyně na grilování může být spojená  
s vybavením spolkového domu.
 /Ložnice rodičů.
 /Dvě samostatné ložnice pro děti.
 /Pokoj pro hosty (pracovna) – provoz hosta by měl tvořit samostatnou ubytovací 

jednotku, tj. mít vlastní WC a minimalistickou možnost vaření. 
 /Alespoň jedno WC v rodinném domě samostatně, další mohou být součástí 

koupelny.
 /Alespoň jedna koupelna velká s vanou, fungující pro celou rodinu. Celkový počet 

koupelen není stanoven a ani není stanoveno, zda má mít každá ložnice svou vlastní 
koupelnu, ale u ložnice rodičů by se alespoň malá možnost umytí hodila.
 /Prostory pro odkládání šatstva - buď formou šaten, nebo dostatečně velkých šatních 

skříní.
 /Shoz na prádlo z hlavní koupelny/šatny do místnosti s pračkou.
 /Rodinný dům bude z hlediska TZB řešen jako zcela samostatná jednotka. 

Zahrada

Zahrada by byla rozdělená na část veřejnou, přináležicí ke spolkovému domu, která by 
sloužila jako místo vesnických setkání/akcí i jako hřiště pro místní děti a část soukromou, 
pouze pro rodinný dům. Některá vybavení mohou být sdílená.
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ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
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VYBRANÁ ČÁST V ÚROVNI DSP
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PŮDORYS 1.NP
M1:50 0 1 1,5 3m
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ŘEZ B-B
M1:50 0 1 1,5 3m
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VÝŘEZ POHLEDU
M1:20 0 0,5 1 1,2m
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STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÝ DETAIL
M1:20 0 0,5 1 1,2m
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1. HRANICE VYTÁPĚNÉHO PROSTORU

1.NP 2.NP ŘEZ
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8. KONCEPT SYSTÉMU VĚTRÁNÍ

9. KONCEPT STÍNĚNÍ A OCHRANY PROTI LETNÍMU PŘEHŘÍVÁNÍ

7. KONCEPT ENERGETICKÉHO SYSTÉMU BUDOVY

1.NP

1.NP

V okno v 1.NP stíněno stahovatelnou textilií umístěnou na ocelové pergole. 

J okna v 1.NP kryta posuvnými regulovatelnými dřevěnými lamelami. 

J střešní okna stíněna venkovními roletami na dálkové ovládání.

V a Z okna v 2.NP stíněna venkovními roletami na elektrický pohon.

S okna jsou ponechána bez stínění.

zima léto

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU DO VZT JEDNOTKY

VÝFUK ODPADNÍHO VZDUCHU Z VZT JEDNOTKY

ODTAH VĚTRACÍHO VZDUCHU Z MÍSTNOSTI

PŘÍVOD VĚTRACÍHO VZDUCHU DO MÍSTNOSTI

2.NP

1

2

2

2

3

3

3

3

4
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4
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SCHEMA TZB


