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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

JMÉNO:  Michal HORÁK

NÁZEV PRÁCE: Rodinný dům Na Špitálce

VEDOUCÍ:  Ing. arch. Petr LÉDL, Ph.D.

ANOTACE

Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu, který se nachází v 

Praze Dejvicích - Hanspaulka. Tato oblast je velmi historicky a urbanisticky zajímavá, a to z důvodu 

stávající zástavby a svého výškového umístění s výhledem na Prahu. Pozemek, na němž je objekt 

umístěn,  je mírně svažitý směrem ze severozápadu na jihovýchod a ze severní strany je 

zpřístupněn ulicí Na Špitálce. Okolí je zastavěné převážně rodinnými domy. Novostavba 

rodinného domu velikostně odpovídá okolní stávající zástavbě. Co se týče podlažnosti, okolní 

zástavba nedisponuje vyšší podlažností než 2NP a obytné podkroví. Hmota objektu vychází ze tří 

kvádrů, z nichž má každý svůj účel. V prvním nadzemním podlaží je objekt rozdělen na dvě hmoty 

průchodem ze severní části zahrady na soukromou část zahrady na jihu. Tyto dvě hmoty mají svůj 

účel – garáž a obytná společná část. Z obytné části je možný vstup na terasu s venkovním 

bazénem na jižní straně objektu. Ve druhém nadzemním hmota prochází přes celý objekt a je 

pootočena lícem na jih z důvodu výhledu na Prahu. Tímto pootočením vzniknou ve 2NP balkony 

nad částmi hmoty 1NP. Na jižní straně objektu je hmota 2NP předsazena před líc 1NP o 1 m a tím 

vytváří přirozené stínění proskleným plochám v 1NP při slunečných letních dnech. Jižní strana 2NP 

je tvořena lodžiemi rozdělenými okny se šikmými ostěními. Střecha je plochá s vegetační vrstvou 

extenzivní zeleně, stejně tak i trojúhelníkové balkony.

PODĚKOVÁNÍ

Tímto bych chtěl poděkovat Ing. arch. Petru Lédlovi, Ph.D. za cenné rady a dozorem nad mojí prací 
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BASIC DATA

NAME:   Michal HORÁK

THESIS:  Family house Na Špitálce

SUPERVISOR:  Ing. arch. Petr LÉDL, Ph.D.

ABSTRACT

The subject of the bachelor's thesis is the design of a family house for a family of four, located in 

Prague Dejvice - Hanspaulka. This area is very historically and urbanly interesting, due to the 

existing buildings and its high location with a view of Prague. The land on which the building is 

located is slightly sloping from northwest to southeast and is accessible from the north side by Na 

Špitálce Street. The area is built up mostly with family houses. The size of the new family house 

corresponds to the surrounding existing buildings. The surrounding buildings do not have a 

higher floor than the 2nd floor and attic. The mass of the object is based on three blocks, each of 

them has its own purpose. On the first floor, the building is divided into two masses by a passage 

from the northern part of the garden to the private part of the garden in the south. These two 

masses have a purpose - a garage and a living area. From the living area it is possible to enter the 

terrace with outdoor pool on the south side of the building. In the second above-ground mass, it 

passes through both masses and is turned face south due to the view of Prague. This rotation will 

create balconies on the 2nd floor above parts of the 1st floor. On the southern side of the building, 

the mass of the 2nd floor is suspended in front of the 1st floor by 1 m and the console creates a 

natural shading of the glazed areas on the 1st floor on sunny summer days. The south side of the 

2nd floor consists of loggias divided by windows with sloping linings. The roof is flat with a 

vegetation layer of extensive greenery, as well as triangular balconies.
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and even in unfavorable situation he did not lose the desire to consult at a distance and helped 

me complete the bachelor's thesis.
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Podklad 1 pro projekt RD – bakalářská práce
atelier Lédl -Knytl

Investorem RD je manželský pár s  dětmi.

ON Tatínek (45 let) - je divadelní režisér, který zároveň vyučuje režii na pražské DAMU. Má pochopitelně velmi 
nepravidelnou pracovní dobu. Občas pracuje i doma, a to i v době, kdy si normální lidé užívají zasloužené volno a děti 
rozhodně nechtějí být potichu – takže potřebuje tichou pracovnu nebo „zašívárnu“, kam se mohl na pár chvil trochu schovat.

ONA Maminka (38 let) je bývalá tanečnice, nyní choreografka a taneční pedagožka. Její pracovní doba je přeci jen trochu 
pravidelnější, ale ne zcela. Pro dohled nad dětmi proto potřebují občas výpomoc prarodičů, výjimečně i službu nějaké „slečny 
na hlídání“, pro pomoc s domácností přichází zhruba 2x měsíčně paní na úklid. 

OBA jsou velmi společenští, velmi rádi sportují a milují jazz. Čas od času (zejména v létě) sezvou docela velkou společnost, 
pro kterou i uvaří  - jídelna je tedy důležitá, k jídelnímu stolu se musí vejít alespoň 8 lidí. Velmi rádi ale také tráví večer sami 
– v útulném prostředí, při sklence výborného červeného a při poslechu hudby. Sportují naprosto pravidelně – v létě na kole, 
v zimně na lyžích, zejména pro paní je denní cvičení naprosto nezbytné – už i z důvodu její práce. Uvítali by v domě prostor, 
kde se dá trochu „protáhnout“, ale neměla by to být žádná sklepní díra.

Děti jsou 2 ve věku 10 let (chlapec) a 12 let (dívka). Oba jsou velice aktivní a mimo školu mají mnoho aktivit. Chlapec hraje 
na flétnu a denně doma cvičí, děvče je výtvarně nadané. Oba často také chodí s rodiči na lezeckou stěnu, samozřejmě i 
společně tráví víkendy v létě na kole a v zimě na lyžích či snowboardu.

Celá rodina se ráda sejde u večeře a vůbec tráví čas spolu jak to jen jde. Rodinný dům si pořizují i proto, že chtějí užívat 
zahradu, trávit čas „pod širým nebem“. Pro rodinu je nutné navrhnout dostatek úložných prostor pro sportovní náčiní. Oba 
rodiče mají automobil. Rodiče požadují samostatně řešenou klidovou zónu s koupelnou a sprchou. Každé dítě potřebuje 
vlastní pokoj s úložnými prostory. 
Pro návštěvy a také pro občasné přenocování prarodičů je nutné navrhnout hostinský pokoj s vlastním hygienickým 
zázemím a úložnými prostory. 
Bylo by vhodné, aby i paní na úklid měla v domě malé zázemí, které může být ovšem zároveň pracovnou pro domácí práce 
(žehlení apod.).
Rodina nemá a nechce mít víkendový dům. Vámi navržený objekt by tedy měl plnit tak trochu i „rekreační“ funkci.

Volnou náplní pro bakalářský projekt je začlenění samostatné bytové jednotky do domu pro nájemníky nebo pro staré rodiče.

Součástí celé práce je také organizace a ztvárnění zahrady a objektů na ní.

Doufáme, že svými nápady uděláte investorům radost.
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NA ŠPITÁLCE
RODINNÝ DŮM

ÚZEMÍ se nachází v Praze Dejvicích 
- Hanspaulka. Tato oblast je velmi 
historicky a urbanisticky zajímavá, a to z 
důvodu stávající zástavby a svého výškového 
umístění s výhledem na Prahu. Pozemek, na 
němž je objekt umístěn,  je mírně svažitý směrem 
ze severozápadu na jihovýchod a ze severní strany je 
zpřístupněn ulicí Na Špitálce. Okolí je zastavěné 
převážně rodinnými domy. Novostavba rodinného domu 
velikostně odpovídá okolní stávající zástavbě. Co se týče 
podlažnosti, okolní zástavba nedisponuje vyšší podlažností než 
2NP a obytné podkroví.
HMOTA objektu vychází ze tří kvádrů, z nichž má každý svůj účel. V 
prvním nadzemním podlaží je objekt rozdělen na dvě hmoty průchodem 
ze severní části zahrady na soukromou část zahrady na jihu. Tyto dvě hmoty 
mají svůj účel – garáž a obytná společná část. Z obytné části je možný vstup na 
terasu s venkovním bazénem na jižní straně objektu. Ve druhém nadzemním 
hmota prochází přes celý objekt a je pootočena lícem na jih z důvodu výhledu na 
Prahu. Tímto pootočením vzniknou ve 2NP balkony nad částmi hmoty 1NP. Na jižní 
straně objektu je hmota 2NP předsazena před líc 1NP o 1 m a tím vytváří přirozené stínění 
proskleným plochám v 1NP při slunečných letních dnech. Jižní strana 2NP je tvořena 
lodžiemi rozdělenými okny se šikmými ostěními. Střecha je plochá s vegetační vrstvou 
extenzivní zeleně, stejně tak i trojúhelníkové balkony.
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1NP - zde se nachází v jihozápadní části objektu garáž 
se skladem a skladem zahradního příslušenství. 

Průchod na zahradu rozděluje garáž se sklady od 
obytné části 1NP. Z průchodu se vchází do 

zádveří, na které navazuje šatna. Ze zádveří se 
vchází do haly, na kterou je napojena 

úklidová místnost, technická místnost, 
WC a obývací pokoj spojený s jídelnou 

a kuchyní. Z kuchyně je přístup do 
spíže. Z obývacího pokoje se 

pomocí zdvižných posuvných 
dveří dostaneme na terasu 

a po schodišti se jde do 
haly ve 2NP.

2NP - z haly ve 2NP je vstup do pracovny, dvou 
dětských pokojů, koupelny (primárně určena pro 

dětské pokoje), hostinského pokoje a soukromé 
zóny rodičů. Hostinský pokoj má svoji vlastní 

koupelnu. V soukromé zóně rodičů se z haly 
vchází do šatny, ze které se pokračuje buď 

do koupelny nebo ložnice samotné, na 
kterou je napojena cvičící místnost. 

Ložnice a oba dětské pokoje mají 
přístup na lodžie na jižní straně 

objektu. Balkony ve tvaru 
trojúhelníku s extenzivní 

zelení přes velká okna 
s nízkými parapety 

vytvářejí neustálý 
kontakt s 

přírodou. 
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HMOTA  - v prvním nadzemním podlaží je objekt rozdělen na dvě hmoty průchodem ze 

severní části zahrady na soukromou část zahrady na jihu. Tyto dvě hmoty mají svůj účel – garáž 

a obytná společná část. Z obytné části je možný vstup na terasu s venkovním bazénem na jižní 

straně objektu. Nad těmito hmotami je hmota poslední, která slouží jako soukromá obytná 

část. 

POOTOČENÍ  - natočením horní soukromé obytné hmoty a garáže se sklady směrem na jih 

dojde k otočení velké části místností prosklenými plochami směrem na stěžejní výhled na 

Prahu, který je pro tento návrh prioritní. 

PROSLUNĚNÍ A VÝHLED  - natočením a dostatečným prosklením ploch spolu s terasou 

a lodžiemi je docíleno výhledu na Prahu z téměř každé místnosti a díky rozlehlé zahradě a 

ozeleněnými balkony zároveň i kontaktu s přírodou.

GARÁŽ a SKLADY

SPOLEČNÁ OBYTNÁ ČÁST

SOUKROMÁ OBYTNÁ ČÁST
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Č.
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11

Název místnosti
Tabulka místností 1NP

zádveří
šatna
hala
úklidová m.
technická m.
WC
obývací pokoj + jídelna + kuchyně
spíž
garáž
sklad
zahradní sklad

Plocha (m2)
5,16
4,72
8,91
7,38
11,59
2,22

56,99
4,48

35,54
8,16
7,32

152,48 m²
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Č.
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10
02.11

Název místnosti
Tabulka místností 2NP

hala
dětský pokoj
dětský pokoj
pracovna
hostinský pokoj
koupelna
koupelna
šatna
ložnice
koupelna
cvičebna

Plocha (m2)
30,96
19,60
19,60
8,78
12,25
5,94
8,17
11,72
15,15
11,12
6,16

149,46 m²
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B
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B. KONSTRUKČNÍ ČÁST
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