Rodinný dům v Jizerských horách_ příloha k zadání
BAPA
Investor
Mladá rodina - 2 rodiče, 2 děti
Pozemek na Bedřichově si vybrali, jelikož mají rádi přírodu a krajinu
Jizerských hor, horské klima, výhledy z místa. Důvodem volby pozemku
byla také blízkost výletních, běžeckých a cyklistických tras - jsou aktivními
rekreačními sportovci, k čemuž vedou i své děti. Do zaměstnání dojíždí
do blízkého Liberce a Jablonce.
Rádi žijí a společně, každý z rodiny však potřebuje i své vlastní soukromí.
Návrh domu by měl zohlednit kromě potřeb rodiny okolní přírodní
prostředí, horské klima. Dům musí být dobře použitelný i v klimatických
extrémech – velké množství sněhu, nízké teploty, horké léto.
Rámcový stavební program
Vstupní část se šatnou a WC
Centrální obytný prostor pro společné setkávání rodiny, stolování
Terasa částečně chráněná proti dešti a větru
Pokoj pro hosty kombinovaný s pracovnou
Ložnice rodičů se samostatnou koupelnou, šatním zázemím
2 pokoje pro děti (s možností propojení, vytvoření herny), šatní zázemí
Společná soukromá koupelna
Prostor pro ukládání potravin
Prostor pro domácí práce – praní, žehlení
Prostor pro hobby – dílna, nářadí
Skladování sezónního zahradního nábytku
Garáž pro 2 automobily, malou sněžnou frézu, sekačku
Prostor pro ukládání jízdních kol a lyží pro celou rodinu
Technické zázemí objektu (vytápění, větrání,..)
Hospodářské zázemí pro údržbu domu i zahrady – zahradní nářadí,
prostor pro zpracování a ukládání dřeva na 3 roky
V zahradě případně altán, bazén, ovocné stromy, záhony..
Další případně nutné prostory pro objekt rodinného domu.
Možnost navrhnout pronajímatelný apartmán, malou provozovnu, fitness,
wellness, jinou doplňkovou funkci rodinného domu.
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PODĚKOVÁNÍ:
Ráda bych poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce doc. Ing. Petru Šikolovi, Ph.D.
za poskytnutí odborných rad, ochotu a vstřícný přístup během zpracování této práce.

ANOTACE
Obsahem této bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu
v Jizerských horách. Dům se nachází na mírně svažitém pozemku v malém městečku
Bedřichov.
Hlavním motivem bylo vytvoření jednoduché hmoty vzhledem k okolní horské zástavbě.
Dům svým tvarem a umístěním hlavních obytných prostor reaguje na jedinečná
panoramata Jizerských hor. To podporuje jihozápadní prosklená fasáda tvaru krystalu,
umožňující dokonalé spojení interiéru s exteriérem.
Dům je rozdělen do dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží a je
nadstandardně vybaven. Nabízí široké možnosti využití jako například wellness se saunou
a terasou s výhledem do krásné horské krajiny.

ANOTATION
The bachelor thesis is devoted to a design of a house for four-member family in Jizerské
mountains. The house is situated into sloping area in a small town called Bedřichov.
The main goal of this work was to create simple mass considering the surrounding
mountain area. The shape of the house and the placement of its main living space is
taken into account in the exquisite panoramas of Jizerské mountains. These are visible
through southwest glazed facade in the shape of crystal, which allows perfect merging
of the interior with the exterior.
The house consists of two overgrounds and one underground floor and is furnished
above standard. There are options for use, such as wellness and sauna, and a terrace
with a view of the beautiful mountain landscape.
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Dům je vybaven plně automatickým kotlem na pelety.
Zásobník na pelety je umístěn v kotelně, do které vede shoz
z prvního nadzemního podlaží. Doprava je tak velmi snadná,
po příjezdové cestě přijede k domu cisterna s peletami a
naplní sklad na několik měsíců.

RODINNÝ DŮM V JIZERSKÝCH HORÁCH
V horské obci Bedřichov se nachází klidná parcela
s výhledem do Jizerských hor poskytující prostor pro moderní
rodinný dům. Dům je navržený pro čtyřčlennou aktivní
rodinu.

Větrání domu je zajištěno rekuperací, jejíž jednotka se
nachází v prádelně. Jednotlivá přívodní i odvodní potrubí
jsou zabudovaná ve stropních podhledech.

Nadstandardní rodinný dům bude plný světla, nabídne
využití venkovní terasy za hezkého počasí a poskytne
odpočinek v prostorách wellness se saunou v mrazivém
období.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Navržené řešení novostavby rodinného domu respektuje
okolní zástavbu v obci a svým architektonickým provedením
se snaží o začlenění do území. Objekt je navržen jako
novostavba se dvěma nadzemními a jedním částečně
podzemním podlažím.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Hlavním vchodem, popřípadě z garáže přes spojovací
komoru se vstoupí do zádveří, odkud pokračujeme do haly,
ve které se nachází šatna. Z haly se přímo dostaneme do
obývacího pokoje s jídelnou a kuchyní, na kterou je
napojena spíž a skleník. Spíž je rovněž přístupná z prostoru
zádveří pro rychlejší přesun potravin z garáže. Z obývacího
pokoje se lze přes chodbu dostat do pokoje pro hosty nebo
koupelny.

Konstrukce domu je tvořena železobetonem
s provětrávanou fasádou obloženou svisle orientovanými
prkny impregnovaného sibiřského modřínu.

Pro vytvoření příjemné atmosféry je v obývacím pokoji
navržen oboustranný prostorový krb dělící jídelnu a obývací
pokoj. Krb bude sloužit jako vedlejší ekonomicky výhodný
zdroj tepla, vzhledem k tomu, že se dům nachází v oblasti,
kde lesy poskytují dostatek dřeva za příznivé ceny.

LOKALITA
Bedřichov je již léta lokalitou sportovních nadšenců, a to jak
v létě, tak v zimě. Lidé si místo oblíbili jako výchozí bod pro
pěší i cyklistické výpravy, avšak nejvíc lidí zná Bedřichov v
zimě. Na místním stadionu, kousek od parkoviště a
autobusové zastávky, začíná běžecká trať Jizerská
magistrála, navštěvovaná každoročně tisíci sportovců.

Pozemek se nachází zhruba tři sta metrů od zmíněného
stadionu a má rozlohu téměř 5500 m2. Terén se mírně svažuje
směrem na západ.

Z obývacího pokoje se lze také dostat do 1PP, kde se
nachází technické zázemí domu, prádelna a relaxační
místnost s vířivkou, saunou a letní kuchyní. Z této místnosti se
snadno dostaneme na venkovní terasu, která se napojuje na
rozlehlou zahradu s koupacím jezírkem.
Hlavní vstup spolu s vjezdem je orientovaný na jihovýchod
k ulici Jizerská. Dům má tvar kvádru, přičemž v hlavním
obytném prostoru se tato hmota setkává se
skleněným krystalem, který je tvořen lehkým obvodovým
pláštěm v rámci jednoho podlaží a umožňuje výhled směrem
na jihozápad, kde se rozprostírají jizerská panoramata.
Setkáním těchto dvou hmot vzniká velice prostorný obývací
pokoj s jídelnou a kuchyně orientovaná na jihovýchod.
Druhé nadzemní podlaží tvoří soukromou zónu členů rodiny.

Schodištěm umístěného přímo naproti hale se dostaneme do
druhého nadzemního podlaží, kde se v levé části nachází
dětská herna se dvěma dětskými pokoji. V pravé části je
pracovna a ložnice s koupelnou a šatnou pro rodiče. Ve
střední části najdeme koupelnu pro děti a pokoj pro domácí
práce se shozem na oblečení do prádelny.

Střešní konstrukce byla inspirována okolní zástavbou, proto je
objekt zastřešen dvakrát lomenou sedlovou střechou
atypického tvaru. Štíty domu jsou orientovány směrem
nejlepších výhledů, proto nejsou jejich vrcholy protilehlé.
Střecha tak tvoří ojedinělý architektonický prvek a zároveň se
nevymyká horským standardům sedlové střechy. Konstrukci
střechy tvoří ocelové rámy umístěné v modulu 3,3m, mezi
nimiž jsou pomocné dřevěné krokve nesoucí společně latě.
Střešní plášť je tvořen titanzinkovým plechem.

BPA
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A.3

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1

ÚDAJE O STAVBĚ

a)

Název stavby
Rodinný dům v Jizerských horách

b)

Místo stavby
Bedřichov, ulice Jizerská, parcela č. 518/1

c)

Předmět dokumentace
DSP pro novostavbu rodinného domu o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží

A.1.2
ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7/2077
160 00 Praha 6 Dejvice
A.1.3
ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
Kateřina Gayerová
Průběžná 626
Kralovice 33141

A.2

SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

h)

seznam souvisejících a podmiňujících investic
V rámci projektu nejsou žádné související ani podmiňující investice.

i)

seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby
Parcela č. 518/1

A.2
a)

ÚDAJE O ÚZEMÍ
a)

rozsah řešeného území
Parcela č. 518/1 v ulici Jizerská, v Bedřichově okres Jablonec nad Nisou

b)

údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková
zóna, zvláště chráněné území, apod.)
Pozemek se nachází v CHKO Jizerské hory (nebylo zohledněno v zadání a projektu)

c)

údaje o odtokových poměrech
Stavba se nachází svažitém terénu, kde jsou příznivé odtokové podmínky. Odvod dešťové vody je
řešen akumulační nádrží. Voda z nádrže je využívána pro zahradu a přebytečná voda je likvidována
vsakováním na pozemku.

nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o novostavbu rodinného domu.

b)

účel užívání stavby
Stavba bude využívána pro bydlení.

c)

trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu.
údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),
Stavba se nachází v CHKO Jizerských hor (nebylo zohledněno v zadání a projektu)

e)

údaje o dosažení technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Stavba je navržena v souladu s technickými a právními předpisy (stavební zákon č.103/2006Sb.,
vyhláška č. 26/2009 o technických požadavcích na stavbu. Rodinný dům nemusí splňovat požadavky
vyhlášky č. 39/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové využívání
staveb, pokud to není specifickým požadavkem investora.

f)

údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních
předpisů
Projektová dokumentace je v souladu s platnými normami a vyhláškami a s požadavky dotčených
orgánů státní správy a případných účastníků řízení.

g)

seznam výjimek a úlevových řešení
Nebyly uděleny žádné výjimky ani úlevová řešení.

h)

navrhované kapacity stavby
• zastavěná plocha RD
• funkční jednotky:
• plocha zeleně:
• zpevněná plocha:
• obestavěný prostor:
• počet uživatelů:
• užitná plocha:
• obytná plocha

i)

235,9 m2
1
4983,4 m2
140,5 m2
236 m2
4
391,8 m2
237 m2

B. SOUHRNNÁ TECHNCIKÁ ZPRÁVA

Spotřeba pitné vody: 73l/den
Spotřeba elektrické energie: 35kWh/den
Odpad: Kompostovatelný odpad kompostován
Kompostovatelné odpad likvidován svoznou službou.
Třída energetické náročnosti: C.

d)

údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování
Nebylo vydáno žádné rozhodnutí.

e)

údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na využití území

f)

údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Není součástí bakalářské práce

j)

základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
Předpokládaný termín dokončení stavby od jejího započetí bude do dvou let.

g)

seznam výjimek a úlevových řešení
Žádné výjimky ani úlevová řešení nebyla udělena.

k)

orientační náklady stavby
Orientační náklady na stavbu budou 10 000 000Kč.

1
4983,4 m2
140,5 m2
236 m2
4
391,8 m2
237 m2

charakteristika stavebního pozemku
Řešený pozemek se nachází v ulici Jizerská v obci Bedřichov v okrese Jablonec nad Nisou. Jedná se
o svažitý rozsáhlý pozemek směrem na západ. Pozemek je v současnosti zarostlý nízkou zelení
charakteru louky. Celková plocha pozemku je 5359,8 m2.

b)

výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický
průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
V rámci projektu nebyl proveden žádný rozbor.

c)

stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Pozemek se nachází v ochranném pásmu CHKO Jizerské hory, avšak tato skutečnost nebyla
předmětem zadání a zohledněna v návrhu.

d)

poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Území neleží v záplavovém pásmu ani v poddolovaném území.

e)

vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry
v území
V rámci stavebních prací nebudou narušeny okolní pozemky a stavby. Zákon o ochraně přírody a
krajiny č. 114/1992 Sb. je dodržen.

f)

požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Pozemek bude vyčištěn od náletových dřevin a zčásti vykácen.

g)

požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)
Nedochází k záborům do půdního fondu.

h)

územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)
Vstup a vjezd na pozemek je situován z ulice Jizerská a bude řešen zpevněnou plochou na pozemku.

i)

věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Není součástí dokumentace.

B2.

a)

urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Řešený pozemek se nachází v ulici Jizerská. Jedná se o lehký svah orientovaný na západ. Pozemek
je vymezen okolními parcelami. Území je vedeno jako trvale zatravněný pozemek a je vhodný pro
zástavbu trvalého nebo rekreačního charakteru. V současnosti se na parcele nachází keřovitá a
stromovitá zeleň.

b)

architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Navržené řešení novostavby RD respektuje okolní zástavbu v obci, a svým architektonickým
provedením se snaží o začlenění do území. Objekt je navržen jako novostavba se dvěma
nadzemními podlažími a jedním částečně podzemním podlažím. Stavba je samostatně stojící objekt.

Popis území stavby

a)

základní bilance stavby
Potřeba pitné vody na jednoho obyvatele je 35 m3 / rok.

funkční jednotky:
plocha zeleně:
zpevněná plocha:
obestavěný prostor:
počet uživatelů:
užitná plocha:
obytná plocha

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

B1.

d)

•
•
•
•
•
•
•

SO1 – Rodinný dům
SO2 – Zahradní domek
SO3 – Opěrné zdi
SO4 – Vodovodní přípojka + vodovodní vrt
SO5 – Kanalizační přípojka
SO6 – Přípojka elektrického vedení

ÚDAJE O STAVBĚ

Zadání bakalářské práce ČVUT v Praze, katastrální mapa, prohlídka místa, pořízené fotografie

A.1

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Jedná se o rodinný dům, využití čistě obytného charakteru.
• zastavěná plocha RD
235,9 m2

Hlavní vstup spolu s vjezdem je orientovaný na jihovýchod k ulici Jizerská. Dům má tvar kvádru,
přičemž v hlavním obytném prostoru se tato hmota setkává s krystalem, který je tvořen lehkým
obvodovým pláštěm v rámci jednoho podlaží a umožňuje výhled směrem na jihozápad, kde se
rozprostírají jizerská panoramata. Setkáním těchto dvou hmot vzniká velice prostorný obývací pokoj
s jídelnou orientovaný na jihozápad a kuchyně orientovaná na jihovýchod. Druhé nadzemní podlaží
tvoří soukromou zónu členů rodiny. V levé části jsou umístěné dva dětské pokoje přístupné z herny a
v pravé části ložnice s pracovnou. Střední část tvoří hygienické zázemí.
Konstrukce domu je tvořena železobetonem s provětrávanou fasádou obloženou svisle orientovanými
prkny impregnovaného sibiřského modřínu.
Střešní konstrukce byla inspirována okolní zástavbou, proto je objekt zastřešen dvakrát lomenou
sedlovou střechou atypického tvaru. Štíty domu jsou orientovány směrem nejlepších výhledů, proto
nejsou jejich vrcholy protilehlé. Střecha tak tvoří ojedinělý architektonický prvek a zároveň se
nevymyká horským standardům sedlové střechy. Konstrukci střechy tvoří ocelové rámy umístěné
v modulu 3,3m, mezi nimi jsou pomocné dřevěné krokve. Střešní plášť je tvořen titanzinkovým
plechem antracitové barvy.
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení
Provozní řešení domu je následovné – z exteriéru, popřípadě z garáže přes spojovací komoru se
vstoupí do zádveří, odtud pokračujeme do haly, ve které se nachází šatna. Z haly se přímo
dostaneme do obývacího pokoje s jídelnou a kuchyní, na kterou je napojena spíž a skleník.
Z obývacího pokoje se lze také přes chodbu dostat do pokoje pro hosty nebo koupelny. Schodištěm
umístěného přímo naproti hale se dostaneme do druhého nadzemního podlaží, kde se v levé části
nachází dětská herna se dvěma dětskými pokoji. V pravé části se nachází pracovna a ložnice
s koupelnou a šatnou. Ve střední části se nachází koupelna a pokoj pro domácí práce. Z obývacího
pokoje se lze také dostat do 1PP, kde se nachází technické zázemí domu, prádelna a wellness část
pro obyvatele domu.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Stavba není navržena jako bezbariérová.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo
v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem.

•
•

B.2.6 Základní technický popis staveb
c)

stavební řešení
Stavba má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží.

d)

konstrukční a materiálové řešení
•

•

Svislé konstrukce
Svislé nosné konstrukce jsou ze železobetonu tl. 200 mm. Nenosné zdivo je tl. 150 mm.
Obvodové zdivo kryje provětrávaná dřevěná fasáda tvořena souvrstvím tepelné izolace a
dřevěných prvků. Exteriér tvoří svisle orientovaná prkna sibiřského modřínu.
Schodiště
Schodiště je řešeno jako dvouramenné. Schodiště překonává výšku 3300 mm. Konstrukce
schodiště tvoří betonové schodnice s dřevěnými stupnicemi.

•

•

e)

Konstrukční výška 3300 mm
Počet stupňů 18, výška schodu 180 mm, šířka 285 mm
•

•

Vodorovné konstrukce
Stropní konstrukce
Stropní konstrukce nad 1PP podlažím je tvořena železobetonovým stropem tl. 250. V místě
obývacího pokoje je navržena konzola podepřena sloupem. Strop 1NP je tvořen také
železobetonem, avšak strop nad obývacím pokojem je tvořen konzolou menších rozměrů než
strop, jelikož je na konzolu připojen systém obvodového pláště. Konzola je opět
v nejkritičtějším místě podepřena ocelovým sloupem.
Tepelná izolace
V konstrukci podlah budou použity desky z extrudovaného polystyrenu, který dobře odolává
zvýšenému tlaku. Zateplení stěn ve styky se zeminou je pomocí extrudovaného polystyrenu.
Zateplení obvodového pláště je pomocí dřevovláknitých izolací.

•

Zemní práce
Před započetím výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce cca 200-500 mm.
Ornice bude použita na terénní úpravy pozemku. Zemní práce budou prováděny pro jednotlivé
přípojky k objektu a pro výkopy budoucích základů stavby.

•

Základy
Objekt bude založen na základových pasech do nezámrzné hloubky. Základy budou
provedeny z betonu o výšce 1100 mm.

•

Příčky
Vnitřní příčky budou provedeny ze zdiva z lehčených tvárnic, zděné na maltu a omítnuty
sádrovou omítkou.

•

Střecha
Jedná se o dvakrát zalomenou sedlovou střechu. Nosnou část střechy tvoří ocelové rámy
z profilu 2xU 120 mm. Prostor mezi rámy je zateplen izolací. Mezi rámy jsou umístěny
pomocné krokve, které spolu s rámy nesou latě a dřevité desky, na kterých je položena
plechová střecha. Přesná skladba střechy je popsána ve stavebním detailu.

Podlahy
Jednotlivé skladby podlah jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci.
Výplně otvorů
Okna a dveře jsou navržena a zasklena izolačním trojsklem.
Vstupní dveře jsou bezpečnostní. Na vnější straně oken je navržen parapet z titanzinkového
plechu. V rámci objektu je část domu prosklena, použitý systém obsahuje integrovanou vrstvu
stínící rolety mezi druhým a třetím sklem profilu s možností ovládání dle potřeby obyvatele
domu.
Úprava vnitřních povrchů
Povrch zdiva je navržen jako štuková omítka opatřena výmalbou dle invetora, hygienické
zázemí domu a kuchyně bude opatřena keramickým obkladem.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
h)

kritéria tepelně technického hodnocení
Stavba splňuje kritéria tepelně technických požadavků. Objekt je navržen v energetické třídě B.

i)

energetická náročnost stavby
vychází z energetického štítku budovy

j)

B.2.10

Podhledy
V místnostech, kde je vedeno vzduchotechnické potrubí bude strop opatřen podhledem ze
sádrokartonu. Výpis těchto místností je obsažen ve výkresové dokumentaci.

OSVĚTLENÍ:
Objekt bude osvětlen dle platných ČSN.

mechanická odolnost a stabilita
Stavba je navržena tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu
a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby,
a to:
a) zřícení stavby nebo její části
b) většímu stupni nepřípustného přetvoření
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

VĚTRÁNÍ
Větrání místností bude zajištěno rekuperační jednotkou umístěnou v 1PP.
VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Stavba svým charakterem neohrozí životní prostředí v místě stavby, ani v jeho bezprostředním okolí,
kromě vlastní doby výstavby. Po jejím dokončení a provedení terénních úprav lze očekávat lokální
zachování prostředí stávajícímu stavu.
ODPADY ZE STVABY:
Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorií odpadů dle
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pouze
prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu
určených a technicky způsobilých podle § 10 až 12 zákona o odpadech a v souladu s vyhláškou
Ministerstva životního prostředí č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

g)

technické řešení
Elektroinstalace
V objektu budou provedeny rozvody elektroinstalací.
Vytápění
Pro vytápění objektu je navržen plně automatizovaný kotel na pelety.
Vodovod, kanalizace
Objekt bude napojen na vodovodní řad v přilehlé komunikaci. Vnitřní vodovod je přiveden do domu
odkud je dále veden vnitřní rozvod. Splaškové vody budou svedeny do kanalizačního řadu
v komunikaci.
Dešťové vody likvidovány na pozemku stavebníka pomocí akumulační nádrže a vsakování.
Příprava TUV bude ohřívána kotlem.
výčet technických a technologických zařízení
Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena ve výkresové části TZB.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Stavbu tvoří dva požární úseky – bytová část a garáž.
Z požárně technického hlediska u navržené stavby nedochází ke snížené požární bezpečnosti u
objektu navrhovaného ani u objektů sousedících.
a) řešení zachovává nosnost a stabilitu konstrukcí po určitou dobu,
b) omezuje rozvoj a šíření požáru ve stavbě i na sousední stavbu,
c) umožňuje evakuaci osob
d) umožňuje bezpečný zásah jednotek požární ochrany

Připojení na technickou infrastrukturu

f)

napojovací místa technické infrastruktury
Objekt je napojen na vodovodní síť, splaškovou kanalizaci a distribuční elektrickou síť. Přípojky jsou
kolmé na stávající sítě.

g)

připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

B4.

Dopravní řešení

a)

popis dopravního řešení
Vjezd na pozemek je umožněn z ulice Jizerská.

b)

napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
z Ulice Potoční bude vybudován nový vjezd

c)

doprava v klidu
na pozemku p.č. 518/1 jsou umístěna 2 pakovací stání pro osobní automobil, v domě je navržena
garáž na dva osobní automobily

d)

pěší a cyklistické stezky
Pěší vstup na pozemek je navržen z ulice Jizerská.

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

HYGIENA A OCHRANA ZDRAVÍ
V místě stavby nejsou známy žádné škodlivé vlivy a účinky, před kterými by bylo nutno stavbu chránit.
Veškeré materiály a stavební hmoty použité pro stavbu musí být zdravotně nezávadné.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
f)

posouzení využití alternativních zdrojů energií
alternativní zdroje nejsou při novostavbě použity

B3.

B5.

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)

terénní úpravy
Terénní úpravy budou provedeny okolí RD a řeší především volný přechod na přilehlou zahradu.

b)

použité vegetační prvky
V okolí objektu bude vyset trávník s několika nově navrženými stromy, které jsou určené jako vysoká
zeleň.

c)

biotechnická opatření
Není předmětem práce.

B6.

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)

vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba nemá výrazné vlivy na okolní prostředí.

b)

vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb
v krajině
Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu

ochrana před pronikáním radonu z podloží
Stupeň výše radonu nebyl v rámci bakalářské práce řešen. Ochrana proti pronikání radonu by byla
řešena podsklepením objektu s odpovídající izolací.

c)

vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Ekologická území jsou zachována

d)

návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

b)

ochrana před bludnými proudy
Nebylo zjišťováno.

e)

navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů

c)

ochrana před technickou seizmicitou
Nedochází k technické seizmicitě.

KOMUNÁLNÍ ODPAD:
Komunální odpad z pobytu osob bude po vytřídění (papír, plasty, sklo) ukládán do k tomu určených
obecně přístupných sběrných nádob.
B.2.11
a)

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

d)

ochrana před hlukem
Jedná se o uzavřený prostor v odlehlejší části obce, ochrana před hlukem není řešena

e)

protipovodňová opatření
Řešené území není ohroženo povodněmi

B7.

B8.

Ochrana obyvatelstva

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby splňovala obecné technické požadavky na výstavbu
a splňovala tím základní požadavky na ochranu obyvatelstva

Zásady organizace výstavby

Stavba svým rozsahem nevyžaduje řešit zásady organizace výstavby
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PODKLADNÍ VRSTVA TL. 10MM
ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 50MM
KROČEJOVÁ IZOLACE RIGIFLOOR TL. 30 MM
NOSNÁ KONSTRUKCE ŽELEZOBETON TL. 250MM
POMOCNÁ KONSTRUKCE STOJKY 60/200 + MINERÁLNÍ VLNA 200MM
LATĚ 40/60 SVISLE + TEPELNÁ IZOLACE TL. 40MM
PROTIVĚTRNÁ A POJISTNÁ IZOLACE - PRODYŠNÁ FOLIE
VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA - KONTRALATĚ 40/60 VODOROVNĚ
OBKLAD IMPREGNOVANÝ SIBIŘSKÝ MODŘÍN TL. 30MM

-3,300

PLECHOVÁ KRYTINA
PODKLADNÍ DESKY
LATĚ S PROVĚTRÁVANOU MEZEROU
PAROZÁBRANA
IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S KOVOVÝMI DRŽÁKY TL. 120MM
OCELOVÝ RÁM, IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
PAROZÁBRANA
NOSNÝ ROŠT PODHLEDU
PODHLED ZE SÁDROKARTONU

KERAMICKÁ DLAŽBA
LEPÍCÍ TMEL
PENETRAČNÍ NÁTĚR
ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA
SEPARAČNÍ VRSTVA
TEPELNÁ IZOLACE
HYDROIZOLACE
PODKLADNÍ BETON
ZHUTNĚNÝ NÁSYP
ROSTLÝ TERÉN

STROP NAD 1.PP

STROP NAD 1.NP
16300

9300

9300

3260

3260

OCELOVÉ NOSNÉ RÁMY
POMOCNÉ DŘEVĚNÉ LEPENÉ KROKVE
VAZNICE

4850

4850

7120

2600

2270

SCHÉMA ODVODNĚNÍ STŘECHY

9300

3260

3240

3240

7300

KONSTRUKCE STŘECHY
3260

4850

4850

4850

2600

13320

3260

6000

100

4850

100

4600

PODLAHA NA TERÉNU

PODLAHA NA TERÉNU

5170

4450

4450

4450

10000

11660

LEGENDA VODOVOD
VODOMĚRNÁ SOUSTAVA

S

SUŠIČKA

STUDENÁ VODA

P

PRAČKA

TEPLÁ VODA
SHOZ NA PRÁDLO

LEGENDA VYTÁPĚNÍ

Z

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - MĚDĚNÉ -75°C
VRATNÉ POTRUBÍ - MĚDĚNÉ -65°C
E

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VČETNĚ
ODVZDUŠNĚNÍ
R

K

KOMÍN

K

PLNĚ AUTOMATICKÝ KOTEL NA PELETY

TUV

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ S OHŘEVEM TUV

TUV

E
R

UZAVŘENÁ EXPANZNÍ NÁDOBA
ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ
SHOZ NA PELETY

S

Z

ZÁSOBNÍK NA PELETY

P

LEGENDA KANALIZACE
POTRUBÍ ODPADNÍ

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKA
POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
POTRUBÍ ODVODNÍ

LEGENDA ELEKTROINSTALACE
R

ROZVADĚČ

LEGENDA VODOVOD

R

VODOMĚRNÁ SOUSTAVA
STUDENÁ VODA
TEPLÁ VODA

LEGENDA VODOVOD
VODOMĚRNÁ SOUSTAVA

LEGENDA VODOVOD
VODOMĚRNÁ SOUSTAVA

LEGENDA VYTÁPĚNÍ
STUDENÁ VODA

STUDENÁ VODA

PŘÍVODNÍ
POTRUBÍ - MĚDĚNÉ -75°C
TEPLÁ VODA

TEPLÁ VODA

VRATNÉ POTRUBÍ - MĚDĚNÉ -65°C
DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VČETNĚ
ODVZDUŠNĚNÍ

LEGENDA VYTÁPĚNÍ
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - MĚDĚNÉ -75°C
VRATNÉ POTRUBÍ - MĚDĚNÉ -65°C

LEGENDA VYTÁPĚNÍ

PŘÍVODNÍ
POTRUBÍ - MĚDĚNÉ -75°C
KOMÍN
VRATNÉ POTRUBÍ - MĚDĚNÉ -65°C

LEGENDA KANALIZACE
DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VČETNĚ
ODVZDUŠNĚNÍ
POTRUBÍ ODPADNÍ

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VČETNĚ
ODVZDUŠNĚNÍ

KOMÍN
LEGENDA VZDUCHOTECHNIKA
KOMÍN

LEGENDA KANALIZACE
POTRUBÍ ODPADNÍ

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKA

LEGENDA KANALIZACE
POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
POTRUBÍ
POTRUBÍ ODVODNÍ
ODPADNÍ

LEGENDA
LEGENDA ELEKTROINSTALACE
VZDUCHOTECHNIKA
R

POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
POTRUBÍ ODVODNÍ

LEGENDA ELEKTROINSTALACE
R

ROZVADĚČ

ROZVADĚČ
POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
POTRUBÍ ODVODNÍ

LEGENDA ELEKTROINSTALACE
R

ROZVADĚČ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
KATEŘINA GAYEROVÁ

