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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce zpracovává technické řešení novostavby rodinného domu na 

základě daného architektonického návrhu. Budova je navržena, aby odpovídala 

nízkoenergetickému standardu. Objekt je čtyřpodlažní, postavený ve svahu, 

předmětem této práce je však jen obytná část čítající tři podlaží. První, neobytné 

podlaží přiléhá ke zbytku stavby jednou stěnou.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

rodinný dům, nízkoenergetický, samostatně stojící, plochá střecha, terasa, vnitřní 

kanalizace, monolitická konstrukce 

 

ABSTRACT 

The task of this bachelor's thesis is a technical solution of a family house based on a 

given architectural design. The building is meant to comply with the current 

low-energy standards. The house is four storeys tall in total, of which only the three 

uppermost storeys are given attention. The ground floor  shares a single wall with 

the upper floors. 

KEYWORDS 

family house, low-energy, detached, flat roof, terrace, drainage inside building, 

monolithic structure 
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ÚVOD 

Tato práce navrhuje stavebně-technické řešení novostavby luxusního rodinného 

domu v Praze–Kolodějích. Vychází z poskytnutého architektonického návrhu, 

založeného na hrubé představě zadavatele. Cílem je vysoce komfortní bydlení čtyř- a 

vícečlenné rodiny, splňující parametry nízkoenergetické budovy. Objekt se nachází 

na parcelách 267 a 268/1 v centru obce na čísle popisném 14/14 v Solnické ulici. Je 

zasazen do jižního svahu a má stupňovitý tvar o čtyřech úrovních, tato podlaží se 

však překrývají jen částečně. První podlaží je neobytná část budovy, stojící nejblíže k 

ulici v místě zbouraného původního domu a sloužící jako vchod. Toto podlaží není 

předmětem této práce. Na první podlaží navazuje stupňovitě druhé a třetí, čtvrté 

podlaží je celé uloženo nad podlažím třetím. Druhé až čtvrté podlaží tvoří obytnou 

část budovy, která je popsána v této práci. 

INTRODUCTION 

The task of this thesis is a technical solution of a new luxury family house in 

Praha-Koloděje. It is based on a previous architectural design provided, the basis of 

which is a rough idea of the investor. The aim is to create a high-comfort dwelling for 

a family of four or more members, that complies with the standards of a low-energy 

building. The object is located on the lots number 267 and 268/1 in the centre of the 

town, on Solnická street number 14/14. It is build in a south-oriented slope and has a 

step-like character of four levels with only partial overlap. The ground floor 

(numbered “first floor” in the text and drawings) is a non-habitable part, facing the 

street and serving as an entrance to the house. This floor lies outside the scope of this 

document. Adjacent to the first floor there is a second floor followed by third, 

forming three mostly separate steps. The fourth floor lies completely on top of the 

third. The second to fourth floors form the habitable part, which is the focus of this 

work. 
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ZÁVĚR 

Nároky na energetickou úspornost budov se za poslední léta značně zpřísnily. Dá se 

předpokládat, že tento trend bude pokračovat, a proto je výhodné navrhovat stavby, 

které dosavadní spodní mez úspornosti výrazně překračují. S vývojem nových 

technologií a materiálů se budování nízkoenergetických domů usnadňuje a mělo by 

se stát běžným standardem. 

 

CONCLUSION 

The energy efficiency requirements for buildings have been rising sharply 

throughout the last years. This trend is expected to continue, therefore designing 

buildings far over the current minimum efficiency is appropriate. The development 

of new materials and technologies makes this task much easier, and low-energy 

buildings are likely to become a standard. 
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