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Připravili jsme pro Vás studii Domu s energí s mnoha realistickými obrázky a 
průvodními texty, adaptovaného dle zadání na základě Vašich odpovědí. 

Připojujeme také rámcový rozpočet na kompletní pořízení domu naší rodinné 
firmy LIVEN s.r.o. s podrobnějším výpisem položek na konci studie.

Věříme, že Vás naše pojetí a celkový přístup zaujme a že budete spokojeni.

www.liven.cz
Projekt, inženýring, stav. dozor  175 157   Kč vč. DPH

Terénní úpravy, přípojky, základy  841 173   Kč vč. DPH

Typ Bungalov 4KK Základní cena stavby 3 325 862   Kč vč. DPH

Obytná plocha 119 m² Energo, instalace a technika 1 825 653   Kč vč. DPH

Verze Wood – jih Vybavení interiéru  924 394   Kč vč. DPH

klikněte na tlačítko pro více info:

https://www.domysenergii.cz/sluzby/impuls2

http://www.liven.cz/
https://www.domysenergii.cz/sluzby/impuls


PROSTOROVÁ DISPOZICE DOMU

Dispozice domu vychází z konceptu „bytu v zahradě“. Malá šířka domu plyne z. optimalizované konstrukce pro bungalov a umožňuje využití 
podélného pozemku. Dům lze také dobře osadit do svahu na vrstevnici.

Vnitřní prostor je řešen úsporně a s maximálním důrazem na funkčnost. Menší rozpon umožňuje absenci nosných prvků uprostřed domu a 
zároveň relativně malou výšku hřebenu střechy. Obytné místnosti tak jsou pocitově prostornější a ve spojení s velkými okny je dům vnímán 
uvnitř větší, než zvenčí. Prostorové hospodárnosti prospívá využití posuvných dveří se speciálním systémem pro větší akustickou izolaci. 3



Verze WOOD využívá obklad z dřevěných palubek ošetřených fasádním olejem – lze provést ve více odstínech.

POHLED ZE STRANY VSTUPU

Vstup do domu je koncipován z „technické strany“ domu na sever, což znamená možný příjezd a přístup i z východní či západní strany.

Dům má výraznější okenní otvor z ložnice, štíhlé okno ze šatny, malá okna z koupelny a WC a krytý vstup. Podlahová plocha je dva stupně 
nad terénem, který je v okolí domu simulativně navýšen.

Kryté stání se zahradním domkem umožňuje pohodlné parkování a snadné nabíjení elektromobilu, dobíjecí stanice je v zahradním domku a 
koncovka je přístupná přes malá dvířka vedle dveří. 4



Verze WOOD využívá obklad z dřevěných palubek ošetřených fasádním olejem – lze provést ve více odstínech.

POHLED ZE STRANY TERASY

Na podélnou „zahradní stranu“ domu na jih je navázána velká krytá terasa bez krytí podhledu, s pochůzí plochou z terasových z prken 
Termwood, která obnášejí relativně snadnou údržbu. 

Dům má velkolepý štítový okenní otvor z obývacího pokoje, dále okenní otvory z kuchyně a dalších dvou pokojů. U všech štítových oken a 
oken ze strany terasy je provedena příprava pro elektricky ovládané venkovní žaluzie, které mohou být napojeny na ovládací systém, záleží jen 
na zvolené konfiguraci. Střecha má optimální sklon 30 °, což je idální pro integrovanou fotovoltaiku LINDAB Solar Roof, stejně tak je na 
fotovoltaiku uzpůsobeno zastřešení terasy. Terén kolem domu je simulativně navýšen. 5



PŮDORYS

Rozměrový koncept vychází z modulové šířky 1200 mm, který plyne z optimalizace při použití konstrukčního materiálu Ekopanely. Speciální 
rámová konstrukce umožňuje zcela volnou dispozici, ve střední části domu jsou jen akusticky vynikající dvojstěnné příčky.

Celková zastavěná plocha 142 m² je dle vyčíslení relativně malá (obytná plocha je 119 m²), podstatná je ovšem skutečná užitná hodnota 
prostoru. Ta je ovlivněna poměrem nevyužitelných míst a ploch s vysokou mírou možného využití. Největší plochy domu tvoří hlavní obytná 
místnost - spojení obývacího pokoje, kuchyně a jídelny. Spolu s ložnicí tvoří téměř polovinu podlahové plochy domu! 

6



KRB A KUCHYŇ S OSTRŮVKEM 

Obývací pokoj má otevřený strop, což z psychologického hlediska významně zvyšuje pocit lehkosti a vzdušnosti. Strop mohou nasvětlovat 
LED svítidla integrovaná do zavěšených lyžin, které slouží také jako nosníky pro závěsná svítidla nad jídelním stolem a sedací soupravou. 
Krbové těleso je koncipováno jako dvouplášťová krbová vložka, vestavěná do obezdívky s dekorační stěrkou a kamennou deskou s policemi. 
Tepelný zásobník se nachází v technické místnosti hned za stěnou. 

Velkorysá kuchyň s ostrůvkem vyniká ergonomií a kapacitou prostor pro ukládání. Tomu nutně prospívají čtyři vysoké skříně, z nichž je 
vestavěná trouba a lednice. 7



OBÝVACÍ POKOJ – OBYTNÁ KUCHYŇ

Velká štítová okna vnášejí do domu světo a násobí dojem vzdušnosti celého prostoru. Tento vjem je dále posilován využitím francouzských 
oken, která převládají v celém domě a umožňují intezivní vizuální spojení se zahradou.

Výstup na terasu, stejně jako případné intenzivnější nárazové větrání, zajšťují dvoje balkónové dveře. Ostaní okna jsou fixně pevná, větrání 
zajišťuje vzduchotechnika s rekuperací tepla odváděného vzduchu, vedená v podlaze. Výdechy kryté mřížkami jsou umístěny pod okny a 
odtah vzduchu se nachází nade dveřmi, prakticky nad hlavou, pokud byste stáli tam, odkud je pořízen tento snímek. 8



ZÁDVEŘÍ 

Prakticky pojaté zádveří umožní odkládání svršků a bot. Kromě panelu s věšáky máme k dispozici objemný botník ve skříni vlevo a prostor na 
ukládání sezónních věcí. Zásuvka pak kromě ukládání slouží jako sedací police.

Na protější straně (na tomto snímku není vidět), jsou pak dveře do technické místnosti – hned vedle vstupu.

Zádveří a chodbu odděluje přechod mezi dlažbou a dřevěnou podlahou. V této části je rovný strop, který vytváří technický prostor pro 
odtahovou větev vzduchotechniky a vedení všech instalací, které nemohou být pod podlahou. 9



CHODBA SE ŠATNOU

Na chodbu je navázána také otevřená šatna, která vytváří protipól zádveří. Obě přidružné místonosti tak pocitově zkracují chodbu a zajišťují 
přístup denního světla. Šatna pak disponuje mohutnou kapacitou skříní s velkými zásuvkami ve spodní části a s nástavci až ke stropu. Skříně 
jsou celkem čtyři, stojící dvě a dvě prosti sobě. 

Zmiňovaný technický prostor mezi střechou a stropem je nad chodbou, zádveřím, koupelnou a WC. Je tepelně izolován přímo pod střechou – 
je tedy vytápěn, což eliminuje rizika, spojená s kondenzací vlhkosti v půdních prostorách. Jeho plocha je pochůzí, ale má jen malou světlou 
výšku. Přístup je možný ze strany z pokojů, případně lze instalovat i stahovací schůdky do stropu nad chodbou. 10



VÝHLED Z LOŽNICE

Další velkou šatnu prakticky téhož řešení máme přímo přístupnou z ložnice, které dominuje tvarové štítové okno s balkónovými dveřmi. 

Místnost má vyšší strop a v případě modifikovaného využití lze do místnosti snadno instalovat galerii se schůdky (například patro, určené na 
spaní a prostor pod ním využít třeba jako pracovnu, nebo i naopak – spaní dole a pracovnu nahoře). 

Na snímku je také dvoudílná postel s liniovým osvětlením, podtrhující designovou čistotu. 11



LOŽNICE SE ŠATNOU

Spojení ložnice se šatnou poskytuje pocit většího soukromí – šatna přístupná z chodby je společná, šatna v ložnici pak je určená jen pro její 
obyvatele. 

Účelově nenecháváme prostor šaten samostatný, ale přímo napojený na další místnost, což je jeden z triků pro pocitové zvětšení prostoru.

Koncepce prostor pro ukládání je celkově střídmá, ale plně dostačující – mírníme tak obvyklé lidské tendence k hromadění zbytečností. 
Rozměrněrnější sezónní věci lze ukládat v zahradním domku / garáži, případně v půdním prostoru nad stropem ve střední části domu. 12



KOUPELNA

Mezi zádveřím a šatnou, přístupnou z chodby, je samostatná toaleta a také koupelna s vanou a sprchovým koutem. 

Koupelna neni velká, ale poskytuje vše, co je pro život va takovém domě potřeba. Střízlivé pojetí barenosti a vybavení potrhuje použití 
kalibrované velkoformátové dlažby a obkladu, kladené na milimetrovou spáru. Toto řešení opticky zesiluje pocit čistoty a je vhodné i z 
hlediska snadné údržby.

Výška parapetu okna je volena tak, aby byla minimalizovaná potřeba zastínění pro pohled zvenčí. 13



SPRCHOVÝ KOUT

Domníváme se, že sprchový kout ocení každý. Občas přijdou zdravotní potíže nebo úraz, který znesnadňuje využití vany. Právě pro 
minimalizaci bariéry volíme mělkou vaničku, protože z hlediska údržby jde o nejlepší řešení. Sprcha má kromě dvířek skleněnou i zástěnu, 
abychom minimalizovali vizuální krácení místnosti.  

Obě skříňky na snímku  jsou zavěšeny na zdi vůli snadné údržbě podlahy. Pod umyvadlem je pak ventilační mřížka, kudy je přiváděn upravený 
vzduch. Teplota je v koupelně upravena použitím topné fólie pod dlažbou, ta je určena jen na dotápění pocitové teploty, na spotřebu energie 
bude mít minimální dopad. 14



TOALETA

Pro samostatnou toaletu je v dnešní době praktickou nezbytností jak vlastní umyvadlo se zrcadlem, tak i příruční sprcha, která nahrazuje 
bidet. Splachovací nádoba pro WC je instalovaná za předstěnou do výše okenního parapetu, na které je zavěšena mísa toalety. Splachování je 
pak napojeno na samostatný okruh šedé vody (záleží na konfiguraci), který umožňuje radikálně redukovat spotřebu vody.  

Spoje obkladu na nárožní špaletě je provedeno na pokos, tzn. obkládací formáty jsou sesazeny bez lišty jen seříznutou hranou k sobě, což 
umožňuje vysoká pevnostní kvalita doporučovaného obkladu a také zručnost našeho obkladače. 15



 POKOJ PRO AKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ – DĚTSKÝ / PRACOVNA

Pokoje ve střední části domu mají otevřený strop a šikmý podhled střechy. Toto řešení umožňuje přístup do technického prostoru nad 
chodbou, zádveřím, WC, koupelnou a šatnou.

Velikost pokoje opět radikálně opticky zvětšuje využití francouzských oken. 16



 POKOJ PRO AKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ – DĚTSKÝ / PRACOVNA

Zapuštění šatní skříně vytváří kapsu na skříň ve vedlejším pokoji. Výsledný vizuál obou stran (v obou pokojích) tvoří čistou linii a rovněž místo 
pro pracovní stůl. V podlaze a nade dveřmi jsou instalovány větrací mřížky, nasazené na vyústění cirkulačního vytápění, které zajišťuje 
rekuperační jednotka. 

Využití tepelného čerpadla (záleží na konfiguraci) umožňuje v zimě topit a v létě chladit. Více podrobných informací včetně předpokládané 
roční bilance a doporučení vhodných konfigurací Vám poskytne naše energo-expertiza – máte-li zájem, napište nám prosím na 
kontakt@domysenergii.cz. 17



 POKOJ PRO KLIDNĚJŠÍ VYUŽITÍ – PRIMÁRNĚ DĚTSKÝ

Z druhého pokoje je vidět symetrické řešení skříně a pracovního stolu. 

Tento pokoj je určen primárně jako dětský. Obyvatelé domu ocení (hlavně v létě) přímý vstup na terasu, což je – obzvlášť v dnešní složité 
době – přáním a snem mnoha lidí, kteří touží po snadném denním kontaktu s přírodou a nemají jej. 18



 POKOJ PRO KLIDNĚJŠÍ VYUŽITÍ – PRIMÁRNĚ DĚTSKÝ

Dětský pokoj navrhujeme vybavit postelí s policemi, úložným prostorem a rozkládácím lůžkem, které umožňuje rozšíření lůžkové části pro 
příležitostnou dlouhodobější návštěvu. Pokoj je tvarově prakticky identický s pokojem vedlejším, je ale více v klidové části a blíže ložnici – 
proto jej primárně vnímáme jako dětský. 

Tím se základní obsah naší studie chýlí ke konci a my se budeme těši na Vaši zpětnou vazbu. Následuje rozpočet, který vychází z Vašich 
odpovědí v dotazníku, stejně jako vizualizace s komentáři, které jste si mohli prohlédnout výše. Rozpočet je členěn do jednotlivých kapitol a 
podrobný výpis Vám pak rádi poskytneme na vyžádání v dalších fázích případné spolupráce. 19



Specifikace cena (Kč vč. DPH) popis
pr

oj
ek

ce

Projektová dokumentace  175 157   Studie, Projekt pro stavební povolení - konstrukce, Statický posudek, Měření radonu, Hydrogeologický průzkum, Projekt vodoinstalace, Projekt 
kanalizace, Projekt elektro, Projekt vzduchotechnika, 

Inženýrská činnost  35 863   Inženýrská činnost - vyjadřovací zprávy, 

Stavební dozor  61 685   Načtení dané situace, Výkon / kontrolní dny, Doprava celkem

zá
kl

ad
y 

+ 
př

íp
ra

va Příprava stavby  63 582   Zařízení staveniště – zázemí pro pracovníky, Přísun vody, Elektřina, WC, Suchý sklad, Oplocení, 

Zemní práce + pokládka dlažby  124 552   Výkop pro základ, pro zpevněné plochy, pro přípojky,pro retenční nádrž a ČOV, pro patky terasy, pro patky gar. stání, Terénní úpravyObsyp 
kačírkem hl. 10 cm, Štěrkové + struskové lože, Zámková dlažba vč. pokládky, Výkop pro kolektor tep. čerp., 

Základ  589 203   Základová deska včetně bednění a výztuže, Základové patky – terče pro terasu, Základové patky – terče pro garážové stání, Prostupy pro 
instalace - sada celkem, Hydroizolace, 

Přípojky  63 836   Přípojka elektro, Přípojka kanalizace, Přípojka voda, Odvod dešťové vody, 

st
av

ba

Nosná konstrukce  582 102   Zakládací desky, Rámy - KVH profily, Rámy - překližkové spojky, Spojovací materiál, Zavětrovací prvky, Průběžné fošny boční podél, Průběžné 
fošny střešní podél, Průběžné fošny podlahové podél, Tvarové profily pro kotvení Ekopanelů, Konstrukce štítu A, Konstrukce štítu B, 

Střecha  353 528   Prvky LINDAB, Pokládka střechy, Difuzní folie, 5% navýšení ceny z důvody cenění na menší plochu, Laťování deskami, Kontralatě, Oplechování 
štítů, Žlaby okapní, Hromosvod, Svody dešťové vody

Vnitřní plášť  654 519   Roznášecí latě / jednoduchý rošt, Ekopanely střecha, Ekopanely boky, Desky podlaha, Ekopanely štít A, Ekopanely štít B, Záklop podlahových 
fošen, Kročejová izolace, Podlahové desky, Záklop stropních fošen ve střední části, Podhled ve střední částiPovrchová úprava + malování - boky, 
Povrchová úprava + malování - štít A, Povrchová úprava + malování - štít B, Povrchová úprava + malování - střecha, Povrchová úprava + malování 
- podhled v přízemí, Tepelná izolace  211 554   Climatizer plus – střecha, Climatizer plus – podlaha, Climatizer plus – boky, Climatizer plus – štít A, Climatizer plus – štít B

Příprava pro okna a dveře  29 502   Začištění oken – jedno pole, Začištění oken – dvě pole, Začištění oken – okno štíhlé, Začištění oken – okno malé, Začištění oken – štít A, 
Začištění oken – štít B, Doprava

Fasáda  343 883   DŘEVO/S - Obklad štítů z dřevěných lamel na podkladním roštu, povrch ošetřen nátěrem s extrémně dlouhou životností, neviditelně kotveno do 
podkladního roštu. Boky domu opláštěny střešní krytinou.

Okna  312 644   BASIC - ANTRACIT - Ekonomicky orientovaná verze. Plastová okna a vstupní dveře z šestikomorového profilu v dezénu Antracit, izolační dvojsklo 
s vrstvou pokovení, velkoplošné fixy v dubovém rámu s povrchovou úpravou Antracit. Uw = 1.1 W/m²K.

Vstupní dveře  36 369   BASIC - ANTRACIT - Ekonomicky orientovaná verze. Plastová okna a vstupní dveře z šestikomorového profilu v dezénu Antracit, izolační dvojsklo 
s vrstvou pokovení, velkoplošné fixy v dubovém rámu s povrchovou úpravou Antracit. Uw = 1.1 W/m²K.

Terasa  269 059   BASIC - Přístřešky bez podhledu, nosná konstrukce ze smrkového dřeva se záklopem deskami OSB, terasové desky z profilovaných prken ze 
SIBIŘSKÉHO MODŘÍNU, ošetřená speciálním terasovým olejem a šroubovaná na rastr ze smrkových fošen.

Přístřešek nad vchodem  54 518   BASIC - Přístřešky bez podhledu, nosná konstrukce ze smrkového dřeva se záklopem deskami OSB, terasové desky z profilovaných prken ze 
SIBIŘSKÉHO MODŘÍNU, ošetřená speciálním terasovým olejem a šroubovaná na rastr ze smrkových fošen.

Garáž. stání + zahradní domek  216 870   BASIC - Kryté garážové stání s malým zahradním domkem - dřevo + výše zvolený materiál fasády, zámková dlažba, standardní dřevěné dveře s 
rámovou zárubní.

Garáž   0   Nezahrnuto 

Vnitřní příčky  261 314   Ekopanely, Nosná kostra UV a CV profily, Začištění dveří, Povrchová úprava + malování, Doprava
20
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Rozvody vzducho-techniky  188 262   Příprava rozvodů vzduchotechniky na dopojení – potrubí a spojky..., Montáž včetně kotvících instalačních elelmentů, Doprava

Příprava koupelny a WC  64 445   Příprava povrchu WEDI deskami, Příprava odpadů, Příprava vodoinstalace, Montážní materiál – lepidlo, pěna, Montáž WEDI desek

Příprava pro krb  6 782   Vyztužení pod krbovým tělesem, Příprava prostupu pro komínové těleso, Příprava přísunu vzduchu, 

Příprava technické místnosti  39 465   Příprava povrchu WEDI deskami, Vyztužení pod tepelný zásobník a tepelné čerpadlo, Příprava prostupu pro tepelné čerpadlo, Příprava prostupu 
pro rekuperaci vzduchu, Příprava odpadů, Příprava vodoinstalace, Montážní materiál – lepidlo, pěna, Montáž WEDI desek

Příprava kuchyně  7 206   Příprava odpadů, Příprava vodoinstalace

Elektroinstalace  312 888   Rozvaděč,  Rozvody, Zásuvky, Vypínače, Začištění prostupů, Pancéřová chránička, Příprava pro svítidla, Proudové chrániče, Wall box, Rezerva, 
Montážní práce

Fotovoltaika + baterie  453 222   BASIC - Základní rozsah a výkon - přebytky ukládány do virtuální baterie a využívány jen pro domácnost (je nutné šetřit).

Tepelné čerpadlo  236 232   BASIC - Tepelné čerpadlo (VZDUCH/VODA), venkovní jednotka

Rekuperace + cirkulační vytápění  172 545   Cirkulační vytápění spojené s rekuperací tepla přívosdního vzduchu - teplo z tepelného zásobníku, vytápění i klimatizace řešeno tepeplným 
čerpadlem

Tepelný zásobník  109 106   Akumulační nádoba 500l s výměníkem pro krb a tepelné čerpadlo 

Recyklace šedé vody   0   Nezahrnuto

Krbové těleso  169 832   Dvouplášťová krbová vložka napojená na tepelný zásobník, obezdívka tvarovkami, sádrová omítka, nerez komín d. 4mb

Regulační systém  65 669   Regulační systém LOXONE – ovládaní chytré domácnosti pomocí telefonu, kompletní energo-management: equitermní řízení tepla, ovládání 
žaluzií, optimalizace fotovoltaiky a využití záložní baterie

in
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Podlaha  194 507   DUB - parketový vzor, třívrstvá DŘEVĚNÁ LAMELA - click system, osazeno na tlumící podložku, lištováno dřevenou lištou pro kabeláž.

Dveře  122 662   Posuvné dveře se zvukovou těsností - dýhovaná překližka Multiplex + olej, bez prosklení.

Kuchyň  267 104   Nábytek: dvířka + solo police - dýhovaná překližka Multiplex + olej, korpusy skříní - BÍLÁ laminovaná deska, madla NEREZ HRAZDA s roztečí 
160mm. Pracovní deska kuchyně - SVĚTLÁ ŠEDÁ.

Vybavení kuchyně  103 400   TIP - Dobrý poměr mezi cenou a užitnou hodnotou. Pracovní deska ze světle šedé žuly, zástěna voděodolnou dekorační stěrkou, úchytky a 
soklová lišta - nerez, zásuvky s plnovýsuvem, doživotní záruka na kování. Základní vnitřní vybavení skříní a zásuvek.

Spotřebiče  60 465   BASIC - Základní úroveň - solidní poměr mezi cenou a užitnou hodnotou včetně relativně nízké spotřeby energie.

Šatní skříně   0   Nezahrnuto

Police   0   Nezahrnuto

Skříňky pro koupelnu a WC   0   Nezahrnuto

Dlažba, obklad, sanita  176 256   NATURE - Přírodně laděná kombinace obkladu v dezénu TRAVERTIN a PÍSKOVĚ HNĚDÉ dlažby s přírodním tónem dřeva DUB NATURE. Zařizovací 
předměty v úrovní „VYŠŠÍ TŘÍDA“.



Věříme, že budete s naší studií spokojeni, a že Vám prospěje při dalších úvahách a 
diskusích – přesně k tomu je totiž určena. Pokud Vás naše nabídka osloví, rádi se 
Vám budeme dále věnovat. 

Můžete využít našich konzultací, objednat si individuální úpravy s video-prohlídkou 
včetně usazení domu na pozemek s příjezdem atd., nebo energetickou bilanci Vaší 
konfigurace. 

Nebo si u nás můžete rovnou obejdnat kompletní projektovou dokumentaci 
(doporučujeme) a následně třeba i stavbu na klíč skvělého Domu s energií právě pro 
Vás. Pro usnadnění uvádíme celkové shrnutí znovu i zde.
 

www.liven.cz
Projekt, inženýring, stav. dozor  272 705   Kč vč. DPH

Terénní úpravy, přípojky, základy  841 173   Kč vč. DPH

Typ Bungalov 4KK Základní cena stavby 3 325 862   Kč vč. DPH

Obytná plocha 119 m² Energo, instalace a technika 1 825 653   Kč vč. DPH

Verze Wood – jih Vybavení interiéru  924 394   Kč vč. DPH

Vzhledem k značnému pohybu cen materiálu je tato kalkulace platná po dobu 2 měsíců.

www.liven.cz +420 725 020 757 kontakt@domysenergii.czhttps://www.domysenergii.cz/sluzby/impuls

http://www.liven.cz/
http://www.liven.cz/
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https://www.domysenergii.cz/sluzby/impuls

