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A. TEXTOVÁ ČÁST 
 

NÁZEV PROJEKTU: NÍZKOENERGETICKÝ DŮM DRUHÉHO BYDLENÍ – Bungalow 
Čachovice 

  
CÍL + STUPEŇ 
PROJ.DOKUMENTACE: 
 

SOUTĚŽ „ENERGETICKÝ PROJEKT ROKU“ (2007)          
ANOTACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A 
FOTODOKUMENTACE  DNES JIŽ REALIZOVANÉ STAVBY 

 
A . ÚDAJE O PROJEKTU / REALIZACI 
 
A1 . POPIS FUNKČNÍHO URČENÍ 
 
Dům je svým určením charakterizován jako dům druhého bydlení. Nízkoenergetické stavby jsou 
zatím v téměř 100% případů staveb pro bydlení, užívány pro trvalé rodinné bydlení v RD, nebo trvalé 
bydlení v domech bytových. Předkládaný dřevěný dům charakterizuje právě onu, zatím minimálně 
zastoupenou, skupinu nízko energetických staveb – skupinu staveb druhého bydlení / chat, 
bungalovů, chalup, hausbotů a pod. Stavba je záměrně nevelká v rozměrech (tradiční charakteristika 
2.bydlení) a je neodlučitelně spojená s obytnou zahradou s bazénem. Je určena pro odpočinek jedné 
rodiny s dětmi, nebo naopak individuální relaxaci byť i jedné osoby (tvůrčí práce apod.) 
 

 Obytná zahrada 
 

Asi 700 m2 klidové zahrady na JZ od domu, které velkou stinnou 
terasou v 1.NP na JZ straně domu, vstupuje do interiéru stavby. 
V zahradě je bazén 6x3m (tech. připravenost na ohřívání vody 
slunečními kolektory) s objektem plovárny, stavba zahradního 
altánku/stinné besídky a přístřeškem na dřevo/auto. Denní aktivity 
v jarním, letním a podzimním čase se tak z 80% odehrávají na 
terase domu a v prostoru zahrady a bazénu, vč. přípravy jídel na 
zahradním grilu. Snížené nároky na vnitřní energie domu.  

 Dům – přízemí 
(1.NP): 

Vstup je směrem od ulice Višňové na JV straně domu. Se 
zahradním vstupem je spojen zápražím (10,0 m2 ) podél JV strany 
domu. Zahradní vstup je přes terasu/verandu (23,4 m2 ) na JZ 
straně domu. Celé přízemí zaujímá obytný prostor (21,5 m2 ) 
s přípravou jídla (lednička. Myčka nádobí i kontaktní keram. varná 
plocha jsou s průkazem energet. náročnosti 007) i s oddělitelnou 
alkovnou pro spánek. Je zde i koupelna se sprchou a wc. Celý 
tento prostor je prosklenými dveřmi a velkými okny orientován na 
JZ. Díky velkým přesahů střechy jsou tyto prosklené plochy dobře 
zastíněny, což přináší dobré přirozené chlazení a provětrávání 
v létě a dobré tepelné zisky na jaře a na podzim/ v zimě. Slunce je 
v tomto období níže nad obzorem, přesah střechy tedy jeho 
paprskům nebrání a tak je jejich dotyk  s prosklením těchto JZ 
stavebních otvorů zaručen. Stěny na SV a SZ jsou jen s malými 
větracími okénky (SZ strana stavby je zcela bez otvorů) 
 

 Dům – podkroví: 
                 

 
 

 

Vstup do podkroví je záměrně veden vně stavby na její SV straně. 
Venkovní dřevěné schodiště je kryto značným přesahem střechy a 
dřevěnou treláží z latí 50/30 pro porost popínavých rostlin. To, 
zejména v období rekreační sezóy, plně postačuje k jeho krytí a 
evokuje vylehčenou atmosféru druhého bydlení. Prostor, který by 
schodiště zabíralo uvnitř dispozice, je tak věnován obytné funkci, 
resp., se o něj zmenšuje vytápěná, chlazená a větraná plocha 
domu. V podkroví je ložnice (20,2 m2 )  se dvěma lůžky a  
s pracovním koutem. Je tam i samostatná lodggie směrem na JZ 
s výhledem do zahrady a samostatné wc s umyvárnou a s praním 
prádla (automat.pračka). 
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A.2 . KONSTRUKČNÍ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 
Stavba je kompletně řešena jako nepodsklepená dřevostavba v systému „two by four“. Založena je na 
želbet. armované desce. Je přízemní s obytným podkrovím. Konstrukční charakteristikou jsou  značné 
přesahy střechy a to jak z důvodů architektonických tak funkčních (stínění v rekreační sezóně). 
Vzhledem k orientaci domu k JZ a k poloze chráněné proti větrům, byla skladba konstrukcí těmto 
skutečnostem přizpůsobena a zekonomičtěna. Provoz stavby již potvrdil tento postup. Stavba má 
minimální spotřebu tepelné energie. Větrání/chlazení je samotížné, tedy přirozené: 
 

 Stěny(framing): Jsou z fošnových materiálů, sloupky s profilem 40/90 mm a s 
roztečí 450-600 mm. Obdobně prahy spodní i horní. Ztuženo OSB 
deskou 12P. Skladba venkovní stěny směrem od vnitřku stavby: 

- palubky 16/90 mm 
- svislá prkna-rošt 24/80 mm 
- parozábrana 
- framing+tepelná izolace 90 mm 
- OSB 12P 
- svislá prkna-rošt 21/80 
- palubky 16/90 mm 

 
 Strop(framing): 

 
 

 

Skladba stropu směrem od podlahy podkroví (uvažován zimní 
provoz s jen temperovaným podkrovím): 

- podlahové palubky 27/125 mm 
- OSB 4PD 18 mm 
- stropnicová fošna 40/250 mm (rozpětí 4 920 mm) 
- tepelná a kročejová izolace 250 mm 
- parozábrana 
- tepelná izolace 60 mm 
- palubky 16/90 mm 
 

 Střecha(framing): 
 

 

Skladba střešní konstrukce: 
- asfaltový šindel 
- OSB 4PD 18 mm 
- prkenný rošt 21/80 
- latě 40/40 mm 
- hydroizolační střešní fólie 
- krokvové fošny 40/180 mm 
- tepelná izolace 180 mm 
- parozábrana 
- tepelná izolace 60 mm 
- palubky 16/90 mm 
 

 Výplně otvorů: Okna: 
- okna a balkon. dveře plastová trojitá s normovými 

parametry 
     

 Dveře : 
- venkovní dřevěné tepel. izolované, tl. 90 mm 
- vnitřní masivní bezfalcové 

Stavebně konstrukční řešení přihlíží k poslání domu jako stavby rekreační, malorozměrové a 
dobře situované ke světovým stranám. Náklady na „nízkoenergetičnost“ vzhledem k těmto 
faktorům by mohli být u tohoto druhu staveb nižší než u větších a hůře situovaných staveb 
trvalého bydlení.  
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A.3 . LOKALIZACE STAVBY 
 
Stavba se nachází v krajině na pomezí Pojizeří a Polabí mezi Ml.Boleslaví a Nymburkem poblíž 
Benátek nad Jizerou v obci Čachovice. Tato oblast vzdálená cca 30 km na SV od Prahy je 
nízkosrážková s mírně vyšší průměrnou teplotou než v oblasti velké Prahy. V obci se stavba nachází 
v její novější zástavbě z období 1. republiky mající charakter zástavby RD v zahradách. Orientace 
staveb v této části obce je, díky urbanistické trasaci uliční sítě napjaté mezi historickou hlavní místní 
komunikací ve směru  sever-jih a svého času novou komunikací vytyčenou ve dvacátých letech 
XX.stol pro spojení centra obce s novou školou ve směru jihozápad–severo východ, směrována k JZ 
jako k ideální světové straně z hlediska klimatického a energetického. Tato urbanistická skladba tvoří 

charakter obce jako charakter obce zahradí na půdorysu irské harfy.  Zemědělsko průmyslový 
charakter středočeské vesnice  
 
Pozemek č. 284 v katasr. 
Území 618195 Čachovice:  

Je to pozemek pod vlastní stavbou, kolem kterého se rozkládá 
pozemek zahrady č.606/8. 
 

Pozemek č. 606/8 v katasr. 
Území 618195 Čachovice: 

Pozemek zahrady o výměře 700 m2 

 
Stavba je lokalizována na rovinatém pozemku s orientací k JZ  v chráněné poloze proti větrům 



ENERGETICKÝ PROJEKT ROKU – NÍZKO ENERGETICKÝ DŮM DRUHÉHO BYDLENÍ-Bungalow Čachovice.                                
___________________________________________________________________________________________________ 

   
 
 

 4

 
 
A.5 . INVESTIČNÍ NÁKLADY CELÉ STAVBY 
 

 Příprava pozemku, základy, přípojky ing. sítí, zahradní 
architektury-stavby, bazén, úprava pozemku, založení 
zahrady apod. 

1 600 000,-Kč 
 
 

 Vlastní dům dřevostavba kompletně vč. všech profesí, 
atyp.interiéru a vnitřního vybavení: 

1 900 000,- Kč ( z toho vlastní dům 
bez profesí a interiéru a vnitřního 
vybavení 1 100 000,- Kč) 

CELKEM : 3 500 000 Kč 
 
 
A.6 . POUŽITÁ TECHNOLOGIE NA STAVBU, MATERIÁLY, VÝROBKY 
 
Stavba je dřevostavbou ve fošnovém systému „two by four“. Další údaje viz. kapitola A.2. pokud jde o 
technologie technického vybavení staveb, žádné takové se tam, vyjme klasických nevyskytují. Stavba 
je energeticky úsporná svou polohou a svým architektonicko stavebním řešením využívající přirozené 
prvky energetické úspornosti-oslunění, zastínění, přirozené větrání, chráněná poloha proti povětrnosti. 
 
 
A.7 . DŮVOD PŘIHLÁŠENÍ STAVBY DO SOUTĚŽE 
 
Jak již bylo v úvodu řečeno stavba je svým určením charakterizována jako dům druhého bydlení. 
Nízkoenergetické stavby jsou dnes zatím v téměř 100% případů staveb pro bydlení užívány pro trvalé 
rodinné bydlení v RD, nebo trvalé bydlení v domech bytových. Předkládaný dřevěný dům 
charakterizuje právě onu, zatím minimálně zastoupenou, skupinu nízko energetických staveb – 
skupinu staveb druhého bydlení / chat, bungalovů, chalup, hausbotů a pod.  
 
A nejedná se o malou skupinu. Česká republika patří mezi země s největším počtem staveb druhého 
bydlení. V r. 1991 bylo na území ČR  400 000 chat a chalup. O deset let později v r. 2001 se tento 
počet zvýšil o plných 32 000 staveb. tak jsem se v EU dostali na 2. místo hned za Švédskem.  
 
Nízkoenergetičnost staveb druhého bydlení/chat se nemusí nutně dosahovat pouhým přepisem 
postupů použitých u staveb pro trvalé bydlení. Záleží zde na velikosti, jednoduchosti kterou tyto 
weekendové stavby umožňují a vlastně v rámci odlišnost od městského bytu dokonce vyžadují (i když 

A.4 . DOBA VÝSTAVBY
 
Stavba byla rozdělena do dvou základních etap:  
 
Na etapu první která obsahovala přípravu místa stavby spočívající v rekultivaci zahrady, v přípojkách 
ing. sítí, výstavbě bazénu, oplocení a zhotovení základové konstrukce pro vlastní dům. Práce 
probíhaly s přestávkami od 08/2004 do 06/2005. Po odečtení zimního čtyřměsíčního období a 
stavební 4 měsíční přestávky šlo o období celkem  4 měsíců. 
 
Druhá etapa A byla výstavbou vlastního domu Výstavba vlastního domu firmou PENATUS s.r.o. 
probíhala  od 11/2005 do 07/2006. To je 9 měsíců celkem a při odečtu 4 měsíců z důvodů zajištění 
financování pak 5 měsíců celkem. 
 
Druhá etapa B započala v závislosti na obstarání dalšího financování prací v interiéru stavby, 
ostatních prací dokončovacích-úpravy pozemku a tvorby zahrady se zahradními architekturami a 
finálním oplocení. Tato etapa probíhala od 02/2007 do 06/2007 to je 5 měsíců. 
 
Celková doba výstavby byla od 08/2004 do 06/2007 to je necelé tři roky. Čistá doba výstavby (bez 
finančních či klimatických přestávek) pak probíhala v období 14 měsíců celkem to je cca jeden rok. 
Z toho ale výstavba vlastního nízko energetického domu druhého bydlení „bungalow 
Čachovice“ trvala  40% to je 5 měsíců. 
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v případě malého městského bytu může jít o trend opačný. Nicméně převažující klasická česká chata 
je spíše menší, ale o to zajímavější a především je dobře orientovaná na pozemku a dobře reaguje na 
přírodní danosti okolí. Proto je tento dům 2. bydlení-jako jistý representant tohoto typologického 
druhu staveb především do soutěže přihlašován. Dalším důvodem je aktuálnost jak stavebních 
konstrukcí tak údajů o jejich funkci, času a ceně. 
 
A.8 . PŘÍNOS PROJEKTU PRO ZLEPŠENÍ ŽIVOT. PROSTŘEDÍ. 
 
Mimo klasické nízké nároky na jak surovinové (dřevo je obnovitelný stavební materiál) tak na 
energetické vstupy i výstupy stavby, hraje u nízko energetických staveb druhého bydlení 
nezanedbatelnou roli to, že jejich vlastníci, v době kdy v nich pobývají neiniciují energetické vstupy a 
výstupy u svých domů trvalého bydlení. V domech druhého bydlení pak v zájmu o odlišnost deno - 
denních městských rituálů trvalého bydliště mají, tendenci žít jednodušeji a tím šetřit ŽP. Stavby 
druhého bydlení leží často v přírodně nejcennějších územích a je proto důležité, že ani tyto menší a 
jednodušší stavby jsou nízkoenergetické a ekologicky šetrné k životnímu prostředí ve svém krajinně 
hodnotném okolí. 
 
 
B . ÚDAJE O TVŮRČÍM TÝMU 
 
 
Stavebník : 
 

Ing.arch.Doc. Jaroslav Trávníček 
Nerudova 218/30 
118 00  Praha 1 
 

Projektant: STUDIO A.J.T PRAHA, spol. s r.o.  
Na dračkách 852/15, 162 00 Praha 6  
Stat.zástupce:  Ing.arch.Doc. Jaroslav Trávníček  
Autorizovaný architekt č.03 127. 
jednatel společnosti 

 

IČO:  26506483 DIČ:  CZ-26506483 
 Číslo zakázky: AJT-CACH/05/03-3 
 Datum zpracování: 2005-6-7 
 Hlavní architekt : Ing.arch.Doc.Jaroslav Trávníček 
 Hl.konzultant 

nízkoenergetické 
dřevostavby 

Ing. Martin Růžička, Miloš Komňatský, 
Penatus, s.r.o. 

Rozhodující dodavatelé 
stavby: 

 
 
JIZBICKÁ STAVEBNÍ, spol. s r.o. 
Čachovice 10 
294 43 Čachovice 
Stat.zástupce:  Jaroslav Nový, jednatel společnosti 

 Stavební 
připravenost-
výkopy+základy, 
vč.bazénu 

      /přípojky ing.sítí: 
 

IČO:  264464481 DIČ: CZ-264464481 

PENATUS. spol. s r.o. 
Sportovní 20, 
101 00 Praha 10 
Provozovna: Zlatníky 34, 
252 41 Dolní Břežany 
Stat.zástupce:  Ing. Martin Růžička, ředitel a jednatel společnosti 

 Zhotovitel vlastní 
dřevostavby-
KOMPLETNÍ 
DODÁVKA VLASTNÍ 
DŘEVOSTAVBY: 

IČO:  63987945 DIČ:  CZ-63987945 
 Zhotovitel 

doplňkových 
dřevostaveb obytné 
zahrady, interiér: 

KRAUS & SYROVÝ-TRUHLÁŘI,  
6. května  
163 Čachovice 
Stat.zástupce:  Josef Kraus 

 IČO:  6510031385 DIČ:  CZ-6510031385 
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LADISLAV SOBOTKA 
288 02 Krchleby 

 Vodovodní a 
kanalizační 
instalace: IČO:  40087735 DIČ:  -ne 

 
MARHOZ-ELEKTRO 
Václav Hozák 
288 02 Krchleby 

 Elektroinstace 
silno-slabo: 

IČO:  15339513 DIČ:  CZ-15339513 
 
 
 
 
 
V Praze v Únoru 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Studio A.J.T Praha, spol. s r.o. 
Ing.arch.Doc.J.Trávníček 

autorizovaný architekt č.03 127 
stavebník a hl.architekt akce 
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A1. ÚČELOVÉ A TECHNICKÉ JEDNOTKY, NÁKLADY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECHNICKÉ A ÚČELOVÉ JEDNOTKY

1. UŽITNÁ PLOCHA - Seznam místností:
podlaží číslo.m. funkce: výměra v m2
1.NP

1.01. předsíň 1,50
1.02. obytný prostor vč.,KK a lož.alkovna 21,50
1.03. koupelna + wc 2,30

mezisoučet 25,30
1.04. krytá veranda 23,40
1.05. kryté zápraží 10,50

1.NP celkem 59,20

podlaží číslo.m. funkce: výměra v m2
PODKROVÍ

2.01. pokoj 20,20
2.02. wc 3,00
2.03. šatna 2,00

mezisoučet 25,20
1.04. krytá loggie 4,45

PODKROVÍ celkem 29,65

UŽITNÁ PLOCHA DOMU CELKEM 88,85

2. ZASTAVĚNÁ PLOCHA 
výměra v m2

Zastavěná plocha vlastního domu bez verandy 30,40
Zastavěná plocha verandy a zápraží 33,90

ZASTAVĚNÁ PLOCHA DOMU CELKEM 64,30

3. OBESTAVĚNÝ PROSTOR
O.P. v m3

Obestavěný prostor vlastního domu bez verandy 208,00
Obestavěný prostor kryté verandy 48,00

OBESTAVĚNÝ PROSTOR DOMU CELKEM 256,00

STAVEBNÍ NÁKLADY

1 600 000 Kč
Vlastní dům kompletně bez základů, profesí(TZB), interiéru a vybavení: 1 100 000 Kč

800 000 Kč

1900000,00

STAVEBNÍ NÁKLADY DOMU A ZAHRADY CELKEM 3 500 000 Kč

STAVEBNÍ NÁKLADA NA 1m2 a 1 m3

VLASTNÍ DŮM BEZ ZÁKLADŮ A PROFESÍ (1 100 000 Kč)
Náklad na 1 m2 užitné plochy (88,5m2) 12 380,42 Kč
Náklad na 1 m3 obest. prostoru (256 m3) 4 296,88 Kč

VLASTNÍ DŮM komplexní dodávka vč. interiéru a pod.(1 900 000 Kč)
Náklad na 1 m2 užitné plochy (88,5m2) 21 384,36 Kč
Náklad na 1 m3 obest. prostoru (256 m3) 7 421,88 Kč

ZAHRADA přípojky ing. sítí, bazén a pod.(1 600 000 Kč)
Náklad na 1 m2 plochy zahrady a domu (760 m2) 2 105,26 Kč

NÍZKOENERGETICKÝ DŮM DRUHÉHO BYDLENÍ-BUNGALOW ČACHOVICE

Příprava pozemku,přípojky ing. sítí, základové konstrukce, bazén vč. plovárny,úpravy okolí 
stavby+založení zahrady, zahradní altánek + přístřešek na dřevo/auto:

Profese (el. instalace vč.el.vytápění), voda+kanalizace, nátěry interiéru, atyp. interiér+IKEA, 
byt. textil, vybavení:

mezisoučet vlastní dům komplet bez zahrady, bazénu a přípojek ing. sítí
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B. VÝKRESOVÁ ČÁST 
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VÝKRESOVÁ ČÁST 
 
 
 
SEZNAM PŘÍLOH 
 
č.výkresu název výkresu měřítko 

001 SITUACE 1:200 
01 ZÁKLADY 1:50 
02 PŮDORYS 1.NP 1:50 
03 PŮDORYS PODKROVÍ 1:50 
04 ŘEZ B-B´ PODÉLNÝ 1:50 
05 ŘEZ A-A´ PŘÍČNÝ + detaily 1:50 
06 POHLED SV + detaily 1:50 
07 POHLED JV a SZ  1:50 
08 POHLED JZ  1:50 
09 PERSPEKTIVNÍ POHLED I. - 
10 PERSPEKTIVNÍ POHLED II. - 

 
 

V Praze, únor 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing.arch.Doc.Jaroslav Trávníček 
hl.arch a jednatel 

Studio a.j.t Praha, spol. s r.o. 
 
























