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ANOTÁCIA
V architektonickej štúdii som navrhol mestský rodinný dom v areáli bývalých 
kasární pod vrchom Čeřovka. Dom napĺňa potreby na bývanie rodiny s 
dvomi deťmi. Okrem obytnej funkcie domu pozostávajúceho z dennej a 
nočnej zóny sa v  najnižšom podlaží v kontakte s verejným 
priestorom ulice nachádza malé bistro, slúžiace klientovi ako prostriedok 
sebarealizácie. Dom je tvorený hmotou v tvare kvádra, ktorá je v určitých 
miestach zrezaná. Vzniknuté zárezy posilňujú vnem záhrady z obývacích 
priestorov a umožňujú ich kvalitné oslnenie. Charakter otvárania sa domu 
voči okoliu určuje miera súkromia, akú chcem v danom priestore vytvoriť. 
Nočná zóna v najvyššom podlaží sa teda voči okoliu otvára najmenej, 
napriek tomu však poskytuje kvalitné výhľady smerom do údolia a na vrch 
Čeřovka a Zebín. Maximálna miera súkromia, a teda uzavretosti domu, je 
naplnená v kúpeľni, ktorá je osvetlená svetlíkom v streche. Je tak 
pohľadovo izolovaná od okolia. Dom sa snaží vytvoriť neopakovateľnú at-
mosféru a dať tak jeho obyvateľom možnosť vytvoriť si k nemu citový vzťah. 

ABSTRACT
In my architectural study I have designed an urban house in the area of 
former barracks below Čeřovka hill. The house meets housing requirements 
of a family of two children. Except the housing function consisting of day-
time and night zone a small family fast food restaurant is located at the 
lowest level, adjacent to the public space of the street , serving the client 
as a mean of self-fulfillment. House’s default shape of block is in specific 
areas cut out. Emerging cut-outs supports the impression given by garden 
when in daytime zone. The cut-outs also allow sun to shine through in fine 
angles. The house opens to its surroundings according to desired level of 
intimacy. The night zone at the highest floor is therefore mostly closed, 
anyway offers amazing views to valley and hills of Čeřovka and Zebín. The 
highest level of intimacy, and so the most closed part of the house is bath-
room, in which light is allowed only through a window in ceiling. The house 
attempts to create characteristic atmosphere and give its dwellers opportu-
nity to create an emotional relationship with the house.
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ATELIER ŠENBERGER-ŠOUREK 
Bakalářská práce  BAPA–2017 - letní semestr 2016/2017 

TÉMA:  

Městský rodinný dům, Jičín, lokalita kasárna / pod Čeřovkou  

Zadání: 
Architektonický a stavebně technický návrh rodinných domů v  nové zástavbě lokality 
Kasárna / pod Čeřovkou v  Jičíně na základě připraveného zastavovacího plánu. Součástí 
práce bude analýza území a jeho širších souvislostí a analýza aktuálních požadavků na 
energetickou efektivitu budov. Následně každý student zpracuje jednu přidělenou parcelu. 
Cílem je komplexní architektonické a urbanistické zvládnutí a vyřešení určené parcely 
v kontextu celého řešeného území.  
Lokalita je zastavována po té, co město získalo opuštěná kasárna pod vrchem Čeřovka, a 
demolicí většiny jejich objektů vytvořilo rozsáhlé území, které určilo pro smíšenou 
městskou zástavbu s  rozhodujícím podílem (80 a více procent) rezidenční funkce 
s  převahou individuálního bydlení. Zastavovací koncept lokality a základní regulační 
podmínky vzešly z architektonicko – urbanistické soutěže.  
Jejich rámec je současně východiskem bakalářské práce - návrhu rodinného domu. Tvoří 
ho zejména: 
- nadčasový regulační plán lokality, vypracovaný na objednávku jičínských radních 

Čeňkem Musilem ve třicátých letech 20. století; 
- jedinečná krajinná konfigurace, kterou vytváří prostorový vztah vrchu Čeřovka a 

unikátní, 4 kilometry dlouhé čtyřřadé Lipové aleje, založené Albrechtem z Valdštejna; 
- silný, optimálně fungující genius loci (malo)městské subcentrální lokality, vykazující 

komplexní strukturu soukromých, poloveřejných a veřejných funkcí a prostorů: ta je 
založena na příhodné kombinaci různých druhů objektů individuálního bydlení 
(rodinných domů)  

▪ vystavěných buďto na uliční čáře,  
▪ nebo v odstupu od ní,  
▪ s podnikatelskými prostory v přízemí, 
▪ nebo čistě obytných, 
▪ a na jejich vztahu k  uličnímu profilu, členěnému (zelení) na prostor 

veřejný a poloveřejný. 
Stavební program: 

Městský rodinný dům 
Zadání bakalářské práce je architektonický návrh rodinného domu s  jedním bytem pro 
rodinu majitele, s možností druhého bytu (garsoniery) pro příležitostné ubytování dalšího 
člena rodiny nebo hosta a v uvedených případech parcel nebo – alternativně - s drobnou 
provozovnou (obchod, kancelář) ve vlastnictví majitele domu. 

Níže uvedený stavební program je pouze orientační – úkolem, pokud se dispozičního a 
provozního řešení týče, je navrhnout: 

A. 
bydlení pro klienta a jeho rodinu, kterou tvoří rodiče a dvě děti  

▪ vstupní prostory – šatna, hala, wc 

▪ obytný prostor, kuchyně, jídelna, případně knihovna nebo rodinný pokoj, propoj na 
zahradu  

▪ a terasu 

▪ ložnicová část pro děti, dvě ložnice s wc a koupelnou, šatny (možno propoj na zahradu) 

▪ ložnicová část pro rodiče (propoj do dětských ložnic) koupelna s  WC, šatna (možno 
propoj na zahradu) 

▪ technické prostory - komora, sklad, techn. místnost (praní, vytápění a ohřev TUV, 
zahradní nábytek, zahradní nářadí) 

B. (alternativa k C) 
druhý byt v  domě bude sloužit pro člena(ny) rodiny (senior, starší dítě, host), přístup 
možný z prostoru hlavního bytu 
- garsoniéra nebo max. 2 + kk, 
- koupelna s WC 

C.  (alternativa k B) 
provozovna (vybrané parcely) – minimální prostor pro obchod (mlékárna, trafika) nebo 
drobnou provozovnu (kancelář právníka, projektanta), velikost cca 30m2 
Součástí domu je společná dvougaráž, podle charakteru domu / parcely buďto samostatná 
na pozemku, nebo v domě, nutné další parkovací stání na pozemku. 
Další možné vybavení domu – prostory pro sport a relaxaci, sauna, atd. 
Velikost domu – dvě nadzemní podlaží, variantně jedno nadzemní podlaží + podkroví nebo 
ustoupené 2.np s plochou střechou + podzemní podlaží. Možno zastavit maximálně 35% 
plochy přidělené parcely. 

Cíle společné práce v semestru: 
Nalezení moderního výtvarného a estetického výrazu v kontextu okolní zástavby. 
Pochopení základních prostorových vztahů v návrhové fázi projektu při použití 
elementárních nástrojů architektonické tvorby: rytmus, měřítko, kontrast, gradace, 
symetrie, proporce. Stavba v kontextu pozemku a navazujícího veřejného prostoru bude 
navržena jako interaktivní, otevřená prostorová struktura, inspirovaná fyzickým, 
konceptuálním modelem, zhotoveným jako vstupní ateliérová úloha.  
Důraz bude kladen na analytickou práci stejně jako na kreativitu a individuální formování 
architektonického výrazu u každého posluchače, na vztah návrhu ke konkrétnímu 
prostředí – včetně lokálních i širších prostorových, provozních i vizuálních souvislostí - i na 
reálnost a propracovanost architektonického i stavebně technického řešení. Opomenuta 
nezůstane ani problematika soudobých náhledů na energetickou efektivitu staveb i 
sídelních struktur. 

zadanie a stavebný program
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Autor: Andrej Siman 
Lokalita: Jičín, Pod Čeřovkou
Plocha pozemku: 938,5 m
Zastavaná plocha: 173,8 m

MESTSKÝ RODINNÝ DOM V JIČÍNE

 Navrhovaný rodinný dom sa nachádza v tichej lokalite nedaleko centra mesta Jičín, v oblasti 
bývalých kasární. Podľa vypracovanej urbanistickej štúdie tu má v blízkej dobe vzniknúť obytná štvrť 
prevažne rodinných domov a niekoľkých bytových domov. 

 Súčasná architektúra rodinného bývania má viacero podôb, od typových katalógových domkov 
až po domy navrhnuté klientovi namieru, zhodnocujúce kvalitu pozemku a osobnosť obyvateľa domu.
Mojou snahou je navrhnúť dom s neopakovateľnou atmosférou, ktorý okrem strechy nad hlavou 
daruje jeho obyvateľom zážitok.

 Charakteristickým znakom Jičína je jeho spätosť s prírodou. Až takmer k jadru mesta sa zarezá-
vajú krajinné prvky ako rybníky, polia, a predovšetkým lipová alej vysadená Albrechtom z 
Valdšetejna. Je to jediné mesto v Českej republike, v ktorom sú takéto krajinné prvky neporušené a 
dochované dodnes. Priamo v blízkosti navrhovaného domu sa nachádza vrch Čeřovka, ktorý je 
dominantou okolitej krajiny. Dopad tohto vrchu na okolitú zástavbu je evidentný. Všetky domy akoby 
obiehali Čeřovku, ktorá ich priťahuje ako magnet. Tento princíp zástavby založil svojim návrhom v 
tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia architekt Čeňek Musil. Urbanistický návrh od ateliéru MS 
architekti, ktorý v návrhu rešpektujem, citlivo reaguje na princípy stanovené Čeňkom Musilom. 
 

 Pozemok sa nachádza na miernej vyvýšenine oproti parcele susediacej z juhozápadnej strany. 
Z východnej strany susedí s malým námestíčkom, navrhovaným v urbanistickej štúdii. Toto námestíčko 
chápem ako príležitosť vytvoriť živé susedstvo v peknej a tichej lokalite. Malé rodinné bistro v dome s 
vonkajším posedením, dokáže pomôcť vzniku takéhoto susedstva. Dom sa teda voči námestiu otvára 
prostredníctvom bistra. 

 Najväčšou prednosťou bývania v rodinnom dome je miera súkromia, ktorú poskytuje. K tomu 
neodmysliteľne patrí záhrada. Dom je teda navrhnutý s cieľom maximalizovať vnem zo záhrady. 
Zrezaním hmoty kvádra získame pohľad do záhrady po uhlopriečke, ktorá je najdlhšou vzdialenosťou 
pozemku, a poskytuje tak najhlbší vnem. 
 Druhý zárez sa odkazuje na zárezy krajiny do Jičína. Krajina, teda záhrada, sa zarezáva do domu. 
Vďaka tomuto zárezu získame okrem silného vnemu záhrady aj južné slnko, ktoré dokáže v zimných 
mesiacoch príjemne vyhriať interiér. Zaujímavý môže byť tiež vzniknutý výhľad, v ktorom nám vďaka 
uhlu zárezu nebráni susediaci dom. 
 Charakter otvárania sa domu voči okoliu určuje miera súkromia, ktorú chceme v dome vytvoriť. 
Jedno podlažie je charakteristické otvorením sa do verejného priestoru, druhé je charakteristické 
otvorením sa do súkromnej záhrady. V nočnej zóne je potreba súkromia najvyššia, vrcholiaca v kúpeľni, 
ktorá je pohľadovo od okolia izolovaná, osvetlená cez svetlík v streche. Atmosféra vytvorená týmto os-
vetlením je umocnená ťahavými rastlinami rastúcimi v interiéri pod svetlíkom. 
 Jednotlivé izby v treťom podlaží poskytujú kvalitné výhľady v smere klesania svahu. Je možné 
vidieť zelené údolie, prípadne vrch Zebín. 

 Charakteristickým prvkom domu je moment vstupu. Kráčame po chodníku, odbočíme smerom 
k domu, a v dome sa akoby stratíme. Ocitáme sa v závetrí, ktoré má podobu vertikálnej dvojpodlažnej 
galérie. Je to priestor, ktorý má vďaka orientácii na sever a proporcii melancholickú náladu. Vytvára 
kontrast medzi otvorenosťou verejného priestoru a obývacej izby, a teda posilňuje ich vnemy. A keď sa 
rozhodneme vyjsť von na ulicu, zo schodiska môžme cez okno ešte zamávať milovanej osobe v kuchyni, 
alebo si všimnúť pripomienku prilepenú na chladničke, na ktorú sme medzičasom zabudli. V horúcich 
letných dňoch zas môže tento priestor slúžiť ako útočisko chládku pre deti hrajúce sa na ulici.

 Záhrada je pojednaná formou jablčného sadu, dotvárajúceho atmosféru domu. Záhrada je 
pomerne veľká, avšak jablone sú na údržbu nenáročné a môžu mať prínos pre gastronomickú funkciu 
bistra v prvom podlaží. Môže tak vzniknúť špecifické jablčné bistro.  



A r c h i t e k t o n i c k á  č a s ť
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RYBNÍK_ZÁREZ KRAJINY DO MESTA

HISTORICKÉ CENTRUM JIČINA
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RYBNÍK_ZÁREZ KRAJINY DO MESTA
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do interiéru_získanie južného slnka
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S1
nášlapná a roznášacia vrstva - brúsená a penetrovaná betónová mazanina (50mm)
systémové dosky podlahového topenia s tepelnou izoláciou Rehau Varionova (30mm)
Kročajová izolácia Rockwool steprock 30mm
železobetónová doska (200mm)

S4
kamenivo
separačná a drenážna textília ROOFMATE MK
tepelná izolácia XPS (220mm)
hydroizolácia ELASTEK 30 Sticker plus
hydroizolácia GLASTEK 40 special mineral
spádová vrstva - keramzitbeton (40 - 200mm)
ŽB stropná konštrukcia - pohľadový betón (200mm)

S5
exteriérová betónová dlažba (20mm)

štrkový násyp (100mm)

S3

separačná fólia DEKSEPAR
nášlapná a roznášacia vrstva - brúsená a penetrovaná betónová mazanina (50mm)

tepelná izolácia DEKPERIMETER 200 (200mm)

hydroizolácia Glastek 40 special mineral
asfaltový penetračný náter
podkladná betónová doska (120mm)
zemina pôvodná

ochranná geotextília
ŽB doska (150mm)

zemina pôvodná

pieskový podsyp (50mm)

S6

roznášacia vrstva - betónová mazanina (50mm)
kročajová izolácia - rockwool steprock (40mm)
ŽB stropná konštrukcia (200mm)

nášlapná vrstva - masívna dubová podlaha (20mm)
tlmiaca podložka

omietka

tepelná izolácia (150mm)
exteriérová omietka

S2
nášlapná a roznášacia vrstva - brúsená a penetrovaná betónová mazanina (50mm)
systémové dosky podlahového topenia s tepelnou izoláciou Rehau Varionova (30mm)
Kročajová izolácia Rockwool steprock 30mm
železobetónová doska (200mm)
SDK podhlad s tepelnou izoláciou (150mm)
interiérová omietka

sadrokartónový podhlad

S8
exteriérová omietka (5mm)
tepelná izolácia ISOVER EPS 100F (200mm)
nosná ŽB stena ( 200mm)

interiérová omietka (3mm)

S9
exteriérová omietka (5mm)
Nosná ŽB konštrukcia (400mm)
exteriérová omietka (5mm)

S10
Impregnovaná prekližka kotvená na zvislý AL. rošt (16mm)
prevetrávaná medzera (50mm)
tepelná izolácia ISOVER EPS Grey wall plus  (150mm)
nosná ŽB stena (200mm)
přizdívka (150mm)
interiérová omietka

S7
Impregnovaná prekližka kotvená na zvislý AL. rošt (16mm)
prevetrávaná medzera (50mm)
tepelná izolácia ISOVER EPS Grey wall plus  (150mm)
nosná ŽB stena (200mm)

interiérová omietka



s tav e b n á  č a s ť



A. Sprievodná správa 

A.1 Identifikačné údaje 
  
  A.1.1. Údaje o stavbe 
 Názov stavby:    Mestský rodinný dom v Jičíne 
 Miesto stavby:    Jičín, vilová štvrť Pod Čeřovkou 
 Katastrálne územie:    Jičín 659541 
 Číslo pozemkovej parcely:   1862/3 
 Mestský úrad:    Mestský úrad Jičín 
 Okres:      Jičín 
 Kraj:      Královehradecký 
 Charakter stavby:    novostavba, trvalá 
 Spracovateľ:     Andrej Siman 
 Dátum spracovania:    05/2017 

  A.1.2 Údaje o žiadateľovi (stavebníkovi) 
 Objednávateľ:     _ 
 Kontaktná osoba:    _ 

 A.1.3. Údaje o spracovateľovi dokumentácie 
 Meno a priezvisko:    Andrej Siman 
 Adresa:     Osiková 7, 900 25 Chorvátsky Grob, SK 

A.2 Zoznam vstupných podkladov 

 Požiadavky stavebníka 
 Stavebný program investora 
 Mapové podklady územia 
 Fotodokumentácia miesta stavby 
  
A.3 Údaje o území 

  A.3.1. Rozsah riešeného územia 
 Riešené územie sa nachádza na katastrálnej parcele 1862/3 o výmere 13 717m2.  
 Tento projekt vznikol na základe urbanistického návrhu vypracovaného ateliérom 
 MS architekti. Pre účely tejto práce je tento urbanistický návrh chápaný ako  
 záväzný. Riešená parcela podľa urbanistickej štúdie č. 56 o výmere 938,5m2 

  A.3.2. Súčasné využitie a zastavanosť územia 
 Riešené územie je v súčasnosti nezastavané, je možné označiť ho za armádny 
 brownfield - areál bývalých kasární. Územie môžme označiť za nevyužívané, v  
 novorozvíjajúcej sa stabilizovanej lokalite stredne veľkého mesta. 

  A.3.3. Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov. Parcela sa  
 nachádza v druhom ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie Jičín. 

  A.3.4. Údaje o odtokových pomeroch 
 Stavebná parcela sa nachádza v odtokovej zóne. 

  A.3.5. Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou. Návrh   
 rodinného domu rešpektuje urbanistický návrh ateliéru MS architekti a   

 primerane reaguje na súčasnú vilovú štvrť realizovanú podľa návrhu Čeňka Musila 
 z tridsiatych rokov dvadsiateho storočia.  

  A.3.6. Údaje o dodržaní všeobecných požiadaviek na využitie územia 
 V tejto práci nie sú údaje o využití územia zahrnuté 

  A.3.7. Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 
 V tejto práci nie sú údaje o dotknutých orgánoch zahrnuté 

  A.3.8 Zoznam výnimiek a úľavových riešení 
 Žiadne výnimky nie sú požadované. 

  A.3.9. Zoznam súvisejúcich a podmieňujúcich investícií. 
 Pre plnohodnotné fungovanie návrhovaného objektu je nutné naplniť zémer  
 urbanistickej śtúdie ateliéru MS architekti 
   
  A.3.10. Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých umiestnením a realizáciou  
 stavby 
 Umiestnením stavby budú dotknuté susediace pozemky a pozemky komunikácií  
 podľa spomínaného urbanistického návrhu 
  
A.4 Údaje o stavbe  

  A.4.1. Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 
 Jedná sa o novú stavbu 

  A.4.2. Účel využívania stavby 
 Jedná sa o stavbu rodinného domu s pridruženou gastronomickou funkciou,  
 menovite malého rodinného bistra, ktoré vyhovuje požiadavke klienta na jeho  
 sebarealizáciu.  
   
  A.4.3. Trvalá alebo dočasná stavba 
 Jedná sa o trvalú stavbu. 

  A.4.4. Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov. 
 Na stavbu sa nevzťahujú žiadne ochranné právne predpisy. 

  A.4.5. Údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a všeobecných  
 technických požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové využívanie stavieb 
 Objekt je navrhnutý v súlade s príslušnými normami na investičnú výstavbu. 

  A.4.6. Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 
 Údaje tohto charakteru nie sú v práci zahrnuté 

  A.4.7. Zoznam výnimiek a úľavových riešení 
 Žiadne výnimky nie sú projektom požadované. 

  A.4.8. Navrhované kapacity stavby 
 Plocha pozemku: 938,5m2 
 Zastavaná plocha: 173,8m2 
 Percentuálna zastavanosť: 18,5 % 
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 Obostavaný priestor: 902m3 
 Užitná plocha RD 
   1.PP: (bez započítania garáže) 77,4 m2 
   1.NP: 80m2 
   2.NP: 84m2 

  A.4.9. Základná bilancia stavby 
 Daná časť nie je súčasťou projektu. Hodnoty spotreby palív, produkcia emisií a  
 celková energetická náročnosť objektu bude stanovená na základe posudku TZB  
 špecialistu 

  A.4.10. Základné predpoklady výstavby 
 V tejto práci nie sú údaje o výstavbe zahrnuté 

  A.4.11. Orientačné náklady na stavbu 
 V tejto práci nie sú informácie o nákladoch zahrnuté

B. Súhrnná technická správa 

B.1 Popis územia stavby 
  
  B.1.1. Charakteristika stavebných pozemkov 
 Stavebný pozemok má rozmery 36m, 24.5m, 28.7m a 35.7m. Pozdĺžne je mierne svažitý  
 (svah klesá smerom k juhu), pri celkovom prevýšení 2,5m. Pred pozemkom je rovnobežne 
 s kratším smerom terénny zráz. Pozemok je z východnej strany ohraničený komunikáciou. 
 Táto komunikácia je urbanistickou štúdiou navrhnutá v mieste terénneho zrázu   
(rovnobežne s vrstevnicami). Z tohto dôvodu bude prevýšenie terénu na riešenom   
pozemku zväčšené o 3m.  
  
  B.1.2. Realizované priezkumy a rozbory 
 V rámci projektu neboli realizované žiadne technické ani geologické prieskumy. Pre  
 založenie stavby sú predpokladané jednoduché základové pomery (piesčitá zemina  
 triedy S4). Na zakladanie nemá vplyv podzemná voda.  

  B.1.3. Súčasné ochranné a bezpečnostné pásma  
 Pozemok nie je dotknutý žiadnymi bezpečnostnými ani ochrannými pásmami 

  B.1.4. Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu a pod. 
 Pozemok sa nenachádza v rizikovom území. 

  B.1.5. Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na  
 odtokové pomery 
 Stavba v návrhu rešpektuje urbanistickú štúdiu. Stavba nemá vplyv na okolité pozemky.  
   
  B.1.6. Požiadavky na asanácie, demolície, výrub drevín 
 Nie sú navrhované žiadne požiadavky na asanácie a demolície. Návrh počíta s výrubom  
 menších drevín, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na pozemku 

  B.1.7. Požiadavky na zabratie poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo   
 pozemkov určených k plneniu funkcií lesa 
 Nie je požadované zabratie poľnohospodárskeho pôdneho fondu ani pozemkov lesa. 

  B.1.8. Územne technické podmienky 
 Objekt je možné napojiť na technickú a dopravnú infraštruktúru v súlade s urbanistickým 
 plánom lokality, konkrétne z priľahlej východnej komunikácie.  

  B.1.9. Vecné a časové väzby na stavby, podmienené, vyvolané, súvisiace investície.  
 Pre plnohodnotné fungovanie stavby je nutné realizovať urbanistický návrh od ateliéru  
MS architekti. 

B.2. Celkový popis stavby 

  B.2.1. Účel užívania stavby 
 Objekt je navrhnutý ako rodinný dom s prevažujúcou funkciou bývania.  Súčasťou domu 
 je priestor rodinného bistra o výmere 43,6m2.  

  B.2.2. Celkové architektonické a urbanistické riešenie 
 Navrhovaný objekt rešpektuje urbanistický plán lokality. Pozostáva z 1 podzemného a 2  
 nadzemných podlaží usporiadaných do kompaktného tvaru kvádra so zárezom. Tento  
 tvar sa ukázal ako najvhodnejší z hľadiska kontaktu bistra s verejným priestorom ulice a 
 kontaktu obývacej izby so záhradou. Zárezy v 1.NP poskytujú najhlbší výhľad do záhrady  



 (jablčného sadu) a otvárajú dom smerom k juhu. Kompaktný tvar domu zároveň odkazuje 
 na okolité domy vilovej zástavby podľa Čeňka Musila z 30tych rokov. Navrhovaný objekt  sa 
 vyrovnáva s výškovým rozdielom medzi navrhovanou komunikáciou a riešeným   
 pozemkom tak, že nevyhnutne vzniknutá stena ktorá tvorí tento výškový rozdiel je  
 fasádou domu.  
 Stavebným zákonom daný odstup fasády domu od komunikácie navrhovaný objekt  
 využíva ako rozšírenie verejného chodníka k bistru, čím vzniká priestor pre vonkajšie  
 posedenie a možnosť parkovania pred garážou. Budova je materiálovo rozdelená na  
 vlastný dom s obytnou funkciou vyhotovený v bielej omietke, a na bistro nachádzajúce  sa 
 v 1.PP, využívajúce nevyhnutne vzniknutú opornú stenu ako fasádu. Súčasťou tohto  
 podlažia je aj dvojgaráž. Pohľadovým materiálom tejto opornej steny je čierna drevená  
 prekližka. 
  
  B.2.3. Dispozičné a provozné riešenie objektu 
 Rodinný dom je rozdelený do 2 okruhov, bistra a vlastného domu s obytnou funkciou.  
 Priestor bistra sa nachádza v 1. podzemnom podlaží. Vstup do tohto priestoru je možný  
 priamo z rozšíreného chodníka. Bistro pozostáva z odbytového priestoru, kuchynky  
 (prípravne pokrmov), skladu a toalety, pričom v 1.PP sa nachádza sklep, ktorý môže  
 slúžiť ako dodatočný úložný priestor domu, prípadne sklad úrody zo záhrady (jablčného 
 sadu). Bistro je schodiskom prepojené so zádverím vlastného domu s obytnou funkciou. 
 Toto prepojenie je navrhnuté na základe požiadavky stavebníka, podľa ktorej sa v  
 prípade konania väčších stretnutí s rodinou a priateľmi môže využiť priestor bistra. V  
 takomto prípade je možné prepojenie týchto funkcií žiadúce. 
 Hlavný vstup do vlastného obytného domu je zo závetria v 1.NP, ktoré nadobúda   
 podobu úzkej vertikálnej galérie. Riešením hlavného vstupu do objektu z 1.NP namiesto z 
 1.PP (úroveň ulice) sa vyhneme požiadavke požiarnej bezpečnosti riešiť schodisko v  
 dome ako chránenú únikovú cestu. Zo zádveria je prístupné schodisko vedúce do bistra a 
 denná časť obytných priestorov. Dennej časti dominuje obývací pokoj, ktorý je prepojený 
 s kuchynským kútom. Tiež sa tu nachádza špajza, komora, toaleta a sprcha.  
 Nočná časť (2.NP) je prístupná schodiskom z obývacej izby. Súčasťou nočnej časti  sú 
 2 detské izby, 1 rodičovská izba s malou kúpelňou a veľká kúpeľňa 

  B.2.4. Bezbariérové riešenie stavby 
 Stavba nie je navrhovaná ako bezbariérová 

  B.2.5. Bezpečnosť pri užívaní stavby 
 Bezpečnosť užívateľov bude zaistená podľa platných noriem 
  
  B.2.6. Základná charakteristika objektu 
 Jedná sa o podsklepený rodinný dom o 2 nadzemných podlažiach, v ktorého podzemnom 
 podlaží sa nachádza bistro. Z východnej strany je úroveň podlahy podzemného podlažia 
 v úrovni priľahlej komunikácie. Vonkajšie rozmery domu sú 8,2 x 14,75m 

  B.2.6.1. Konštrukčné a materiálové riešenie 
  B.2.6.1.1 Zvislé konštrukcie 
 Zvislé nosné konštrukcie tvoria železobetónové steny hrúbky 200mm (presnú špecifikáciu 
 železobetónu  určí statik). Železobetónové steny ako stenové nosníky umožnia   
 vykonzolovanie domu nad bistro, respektíve umožnia riešiť zárez do hmoty domu na  
 rozhraní záhrady a obývacej izby bez dodatočnej zvislej podpory narúšajúcej výhľad. Tak 
 isto umožnia realizáciu oporných stien suterénu namáhaných ohybom. Obvodové steny  sú 
 zateplené kontaktným zateplovacím systémom hrúbky 200mm, v miestach, kde bolo  
 žiadúce znížiť celkovú hrúbku konštrukcie je použitá kvalitnejšia tepelná izolácia o  
 menšej hrúbke.  Konštrukcia vnútorných priečok pozostáva zo 100 a 150mm hrubých  
 priečkových keramických tvárnic HELUZ. 
   
   

  B.2.6.1.2 Vodorovné konštrukcie 
 Stropná konštrukcia je tvorená 200mm hrubou železobetónovou doskou. Pod nosnou  
 konštrukciou stropu je v 1.PP a 1.NP navrhovaný sadrokartónový podhľad o výške 150mm. 
 Strešná konštrukcia je izolovaná 220mm tepelnou izoláciou, spádová vrstva je tvorená  
 keramzitbetónom o hrúbke max. 200mm. Budova je založená na základovej doske, ktorá 
 je v mieste napojenia zvislých stien rozšírená. V rovine východnej fasády je stavba  
 založená na základovom páse z dôvodu potreby založenia v nezámrznej hĺbke. 

  B.2.6.1.3 Schodiská 
 V Objekte sa celkovo nachádzajú 3 schodiská. Všetky schodiská sú riešené ako   
 monolitické betónové. Rozmery stupňov sú 180/270 mm. Konštrukčná výška schodísk je  
 3060mm. Exteriérové schodisko je prerušené medzipodestou. Akustické mosty sú  
 eliminované prvkom Schoeck Tronsole T. 

  B.2.6.1.4 Tepelná izolácia 
 Zvislé obvodové konštrukcie sú izolované tepelnou izoláciou EPS 100F (λ=0,037) o hrúbke 
 200mm. V miestach kde je fasáda riešená ako prevetrávaná sú obvodové steny izolované 
 pomocou EPS Greywall plus (λ=0,031) o hrúbke 150mm. Strecha je izolovaná pomocou 
 XPS (λ=0,038) v dvoch radoch o celkovej hrúbke 220mm. Suterénne steny sú taktiež  
 izolované pomocou XPS, hrúbka 200mm. Podlaha v kontakte s terénom je izolovaná  
 doskami z EPS Dekperimeter o hrúbke 200mm 
   
  B.2.6.1.5 Hydroizolácie 
 Strecha je vodotesne izolovaná pomocou asfaltových modifikovaných SBS pásov v 2  
 vrstvách:  Glastek 40  special mineral, Elastek 30 sticker plus. Hydroizolácia spodnej  
 stavby je riešená ako  čierna vaňa, použitá gydroizolácia je Glastek 40 special mineral.   

  B.2.6.1.6 Povrchy stien a stropov 
 Vnútorné povrchy sú omietnuté bielou vápenocementovou omietkou. Miestnosti  
 hygienických zázemí a kuchynský kút sú obložené bielym keramickým obkladom   
 (výkresy). Stropy v 2.NP sú ponechané v pohľadovom betóne.  Vonkajšie povrchy stien sú 
 vyhotovené  v bielej vápenocementovej omietke pre exteriéry. Steny s prevetrávanou  
 fasádou sú obložené čiernymi impregnovanými prekližkovými doskami. 

  B.2.6.1.7 Podlahy 
 Podlahy sú riešené ako ťažké plávajúce. Skladby viz výkresy. Nášlapnou vrstvou podláh v 
 1PP a 1NP je brúsená a penetrovaná betónová mazanina, v prípade hygienických zázemí v 
 1.NP a 2.NP je to keramická dlažba. Nášlapnou vrstvou podláh v 2.NP je masívna dubová 
 podlaha. Tepelná pohoda v 1.NP je zaistená teplovodným podlahovým topením, ktorého 
 rozvody sú uložené v systémovej doske REHAU VARIONOVA (R=0,3 mK/W). Pod   
 systémovou doskou je 30mm hrubá kročejová izolácie ROCKWOOL STEPROCK (R=0,8  
 mK/W). Podlaha tak spĺňa požiadavky tepelnej techniky na tepelný odpor podlahy  s 
 podlahovým vytápaním nad vytápaným priestorom (R=0,75 mK/W).  

  B.2.6.1.8 Strecha 
 Strecha nad 2.NP je riešená ako plochá, nepochodzia, s obráteným poradím vrstiev.  
 Veľká kúpeľňa v 2.NP je osvetlená svetlíkom. Skladba strechy je zaťažená 200mm  
 vrstvou kameniva. Na strechu vyúsťuje komín, rekuperácia a odvetranie   
 kanalizácie. Vyústenie inštalácií na strechu pri atike je riešené vodorovnými   
 rozvodmi v podhlade nad sprchovým kútom v 2.NP. Odvodnenie strechy je riešené  
 dvomi strešnými vpusťami. Strecha nad garážou je riešená ako vegetačná. 
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 3060mm. Exteriérové schodisko je prerušené medzipodestou. Akustické mosty sú  
 eliminované prvkom Schoeck Tronsole T. 

  B.2.6.1.4 Tepelná izolácia 
 Zvislé obvodové konštrukcie sú izolované tepelnou izoláciou EPS 100F (λ=0,037) o hrúbke 
 200mm. V miestach kde je fasáda riešená ako prevetrávaná sú obvodové steny izolované 
 pomocou EPS Greywall plus (λ=0,031) o hrúbke 150mm. Strecha je izolovaná pomocou 
 XPS (λ=0,038) v dvoch radoch o celkovej hrúbke 220mm. Suterénne steny sú taktiež  
 izolované pomocou XPS, hrúbka 200mm. Podlaha v kontakte s terénom je izolovaná  
 doskami z EPS Dekperimeter o hrúbke 200mm 
   
  B.2.6.1.5 Hydroizolácie 
 Strecha je vodotesne izolovaná pomocou asfaltových modifikovaných SBS pásov v 2  
 vrstvách:  Glastek 40  special mineral, Elastek 30 sticker plus. Hydroizolácia spodnej  
 stavby je riešená ako  čierna vaňa, použitá gydroizolácia je Glastek 40 special mineral.   

  B.2.6.1.6 Povrchy stien a stropov 
 Vnútorné povrchy sú omietnuté bielou vápenocementovou omietkou. Miestnosti  
 hygienických zázemí a kuchynský kút sú obložené bielym keramickým obkladom   
 (výkresy). Stropy v 2.NP sú ponechané v pohľadovom betóne.  Vonkajšie povrchy stien sú 
 vyhotovené  v bielej vápenocementovej omietke pre exteriéry. Steny s prevetrávanou  
 fasádou sú obložené čiernymi impregnovanými prekližkovými doskami. 

  B.2.6.1.7 Podlahy 
 Podlahy sú riešené ako ťažké plávajúce. Skladby viz výkresy. Nášlapnou vrstvou podláh v 
 1PP a 1NP je brúsená a penetrovaná betónová mazanina, v prípade hygienických zázemí v 
 1.NP a 2.NP je to keramická dlažba. Nášlapnou vrstvou podláh v 2.NP je masívna dubová 
 podlaha. Tepelná pohoda v 1.NP je zaistená teplovodným podlahovým topením, ktorého 
 rozvody sú uložené v systémovej doske REHAU VARIONOVA (R=0,3 mK/W). Pod   
 systémovou doskou je 30mm hrubá kročejová izolácie ROCKWOOL STEPROCK (R=0,8  
 mK/W). Podlaha tak spĺňa požiadavky tepelnej techniky na tepelný odpor podlahy  s 
 podlahovým vytápaním nad vytápaným priestorom (R=0,75 mK/W).  

  B.2.6.1.8 Strecha 
 Strecha nad 2.NP je riešená ako plochá, nepochodzia, s obráteným poradím vrstiev.  
 Veľká kúpeľňa v 2.NP je osvetlená svetlíkom. Skladba strechy je zaťažená 200mm  
 vrstvou kameniva. Na strechu vyúsťuje komín, rekuperácia a odvetranie   
 kanalizácie. Vyústenie inštalácií na strechu pri atike je riešené vodorovnými   
 rozvodmi v podhlade nad sprchovým kútom v 2.NP. Odvodnenie strechy je riešené  
 dvomi strešnými vpusťami. Strecha nad garážou je riešená ako vegetačná. 

   

  B.2.6.1.9 Výplne otvorov 
 Dverové aj okenné výplne sú zvolené od výrobcu Schuco 90 BS SI+s hliníkovými  
 rámami. Okná sú riešené predsadenou montážou v rovine fasády (λ=0,8). Presklenie v 
 1.PP a 1.NP je  zvolené taktiež od výrobcu Schuco ako posuvný systém s rámom  
 skrytým v úrovni izolácie stien, podlahy a podhľadu. Veľká kúpelňa v 2.NP je   
 osvetlená strešným svetlíkom s výplňou taktiež od firmy Schueco.  

  B.2.6.1.10 Zámočnícke výrobky 
 Všetky ocelové prvky budú chránené proti korózii žiarovým pozinkovaním. Ocelové  
 časti upravované na stavenisku budú natreté náterom proti korózii.  

  B.2.6.1.11. Klampiarske prvky 
 Oplechovanie atiky je navrhnuté z titanzinkového plechu RHEINZINK tl. 0,6mm. Pri  
 výrobe a osadzovaní klampiarskych prvkov je nutné dodržať ČSN 73 3610 a zásady pre 
 spracovanie klampiarskych výrobkov firmy RHEINZINK.  
   
  B.2.6.2. Mechanická stabilita a odolnosť. 
 Statický posudok nebol súčasťou vypracovaného projektu. Statický posudok   
 železobetónovej konštrukcie poskytne statik. 

   
  B.2.7. Základná charakteristika technických a technologických zariadení 
 Projekt spracováva základnú koncepciu jednotlivých profesií a ich trasovanie. Presné 
 dimensie neboli v tomto projekte stanovené. Presné dimenzie určí príslušný   
 špecialista.  
   
  B.2.7.1. Vodovod 
 Objekt je pripojený na verejný vodovod vedený pod priľahlou komunikáciou.   
 Vodomerná zostava je umiestnená v šachte na území pozemku, tesne pri hranici s  
 ulicou. Odtiaľ je vedená do kotolne, kde sa v prípade potreby ohrieva. Rozvody  
 studenej a teplej vody v dome sú riešené v podlahe a inštalačných predstenách. 
 Dimenzie inštalačných predstien sú 100, 150 a 200mm, v závislosti na inštaláciach  
 nimi vedených.  
   
  B.2.7.2 Plynovod 
 Objekt je napojený na verejný plynovod vedený v priľahlej komunikácii. Plyn v dome 
 slúži ako energonositeľ pre zdroj tepla, ktorým je kondenzačný plynový kotol. Hlavný 
 úzáver plynu sa nachádza 5m za hranicou pozemu, na fasáde objektu, je prístupný z 
 verejného priestoru. 

  B.2.7.3 Kanalizácia 
 Objekt je napojený na splaškovú kanalizáciu vedenú v priľahlej komunikácii. Revízna 
 šachta je umiestnená pred objektom, je prístupná z verejného priestoru. V objekte je 
 splašková kanalizácia vedená v predstenách. Odvetranie splaškovej kanalizácie je  
 riešené nad strechou. Odvetranie kanalizácie toalety v 1.NP je reišené odvetrávacím  
 potrubím vedeným v podhľade k inštalačnej predstene, kde sa napojí na priebežné  
 zvislé potrubie.  
 S dažďovou vodou sa objekt vyrovnáva prostredníctvom nádrže a vsakovacieho koša 
 umiestneného na pozemku 

  B.2.7.4 Vytápanie a zdroj tepla 

 Zdrojom tepla je plynový kondenzačný kotol. Vytápanie objektu je riešené ako  
 teplovodné, s výnimkou elektrických otopných rebríkových telies v kúpelniach.  
 Vytápanie priestorov bistra je riešené konvektorom v podlahe. Vytápanie 1.NP je  
 riešené ako teplovodné podlahové. Vytápanie 2.NP je riešené doskovými otopnými  
 telesami, s výnimkou kúpelní, ktoré sú vytápané podlahovým topením. 
  B.2.7.5 Vetranie 
 Celý objekt je možné vetrať prirodzene oknami, avšak v celom objekte je taktiež  
 zabezpečené mechanické vetranie s rekuperáciou. Rekuperačná jednotka je   
 umiestnená v kotolni. Prívod čerstvého ako aj odvod vzduchu sú riešené nad  
 strechou. Vodorovné vetracie potrubia v dome sú vedené v podhľade, zvislé sú  
 vedené v inštalačných predstenách. Prívod a odvod vzduchu do jednotlivých   
 miestností je riešený výustkami - viz. výkresy. 
   
  B.2.7.6. Elektrifikácia 
 Objekt je napojený na elektrickú sieť v priľahlej komunikácii. Hlavný rozvod elektriny 
 a hlavný istič domu je umiestnený na fasáde objektu. Rozvodná skrinka domu a  
 jednotlivé ističe sú umiestnené v kotolni. Vedenie rozvodov k interiérovým svietidlám 
 je riešené v podhľade, respektíve pod stropom v izbách s betónovými stropmi.  

  B.2.8. Požiarne bezpečnostné riešenie. 
 Komplexné riešenie požiarnej bezpečnosti nebolo súčasťou projektu. Riešením  
 hlavného vstupu z 1.NP nie je nutné riešiť schodisko ako CHÚC. 

  B.2.9. Zásady hospodárenia s energiami 
 Komplexné riešenie energií nebolo súčasťou práce. Súčasťou práce bolo určenie  
 priemerného súčiniteľa prestupu tepla obálkou budovy. Kvalita obálky budovy spolu 
 s použitými technológiami zaraďujú navrhovaný objekt do energetickej kategórie B.  
 objekt je taktiež možné pripojiť na solárne kolektory, ktoré sa vhodne dopĺňajú s  
 teplovodným topením. V narhovanej práci však riešené nie sú.  

  B.2.10. Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 
  prostredie 
 Objekt je navrhnutý v súlade s normami na pohodu vnútorného prostredia. 

  B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 
  B.2.11.1. Ochrana pred radónom 
 Pre pozemok nebolo realizované radónové meranie. Stavba je pred radónom  
 chránená asfaltovým SBS hydroizolačným pásom. V stavbe je mechanické vetranie. 

  B.2.11.2. Ochrana pred hlukom. 
 Navrhovaný objekt sa nachádza v pokojnej prímestskej lokalite. Ťažké obvodové  
 steny zo železobetónu sú pre stavbu dostatočnou ochranou pred okolitým hlukom. 
 Priečky sú zdené z keramických tvárnic, minimálna hrúbka 100mm je z hľadiska  
 akustickej izolácie v rámci miestností domu dostatočná.  
 Kročajový útlm zabezpečuje kročajová izolácia ROCKWOOL STEPROCK v súvrství ťažkej 
 plávajúcej podlahy. Podlaha je od zvislých konštrukcií dilatovaná miralonovým  
 pásikom 

  B.2.11.3. Protipovodňové opatrenia 
 Stavba sa nenachádza v oblasti ohrozenej povodňami 
  
  B.2.11.4 Ochrana pred seismicitou 



 Stavba nie je ohrozená seismicitou 

B.3. Napojenie na technickú infraštruktúru 
  
 Objekt je napojený na vodovod, kanalizáciu, plynovod a elektrické vedenie. Bližší  
 popis  viz oddiel B.2.7 

B.4. Dopravné riešenie 
  
 Objekt je napojený na komunikáciu na východnej strane v súlade s urbanistickým  
 návrhom 

B.5. Riešenie vegetácie a súvisejúcich terénnych úprav 

 Na pozemku sa nachádza terénny zlom, ktorý vzniká návrhom komunikácie v   
terénnom zráze rovnobežne s vrstevnicami. Vzniknuté zemné tlaky zachytáva   
železobetónová oporná stena. Presnejší popis tvaru terénu je zachytený    
výškopisnými údajmi v koordinačnej situácii. Súčasťou záhrady objektu je    
navrhovaný jablčný sad, pozostávajúci z jabloní väčšieho vzrastu. Presné    
umiestnenie jabloní viz koordinačná situácia.  

B.6. Popis vplyvu stavby na životné prostredie a jeho ochranu  

 V tejto práci nie je vplyv na životné prostredie zahrnutý.  Objekt je k životnému  
 prostrediu šetrný vďaka nízkym potrebám tepla na vytápanie v dôsledku kvalitnej  
 obálky budovy. 

B.7. Ochrana obyvateľstva 

 V tejto práci nie je ochrana obyvateľstva zahrnutá 
B.8. Zásady organizácie výstavby 

 V tejto práci nie je organizácia výstavby zahrnutá 
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LEGENDA ČIAR

plynovod

studená voda

splašková kanalizácia

teplá oda

dažďová kanalizácia

1.01 bistro  
1.02 sklad
1.03 sklep
1.04 kotolňa
1.05 schodisko
1.06 garáž
1.07 toaleta

číslo miestnosť plocha

TABUĽKA MIESTNOSTÍ 1PP
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LEGENDA ČIAR

studená voda

teplá voda

spplašková kanalizácia

odvetranie kanalizácie

dažďová kanalizácia

2.01 obyvák s kuchyňou
2.02 toaleta
2.03 schodba
2.04 sprcha
2.05 komora
2.06 špajza
2.07 zádverie

číslo miestnosť plocha

TABUĽKA MIESTNOSTÍ 1NP

50m^2
1,98m^2
1,64m^2
1,48m^2
1,98m^2
4,5m^2
6,6m^2
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2.04 sprcha
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2.06 špajza
2.07 zádverie

číslo miestnosť plocha

TABUĽKA MIESTNOSTÍ 1NP
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1,64m^2
1,48m^2
1,98m^2
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podlahové topenie



LEGENDA ČIAR

plynovod
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splašková kanalizácia
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dažďová kanalizácia

3.01 pokoj
3.02 kúpelňa
3.03 chodba
3.04 kúpelňa
3.05 pokoj
3.06 pokoj

číslo miestnosť plocha

TABUĽKA MIESTNOSTÍ 2NP

16,9m^2
10,7^m2
10,9m^2
3,8m^2
18m^2
16,6m^2

zvislé vedenie inštalácií
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3.05 3.06

3.03

3.04



3.01 pokoj
3.02 kúpelňa
3.03 chodba
3.04 kúpelňa
3.05 pokoj
3.06 pokoj

číslo miestnosť plocha

TABUĽKA MIESTNOSTÍ 2NP

16,9m^2
10,7^m2
10,9m^2
3,8m^2
18m^2
16,6m^2

LEGENDA ČIAR

odvod vzduchu

vratné potrubie topenia

prívod čerstvého vzduchu

prívodné potrubie topenia

elektrické rozvody

zvislé vedenie inštalácií

vyústenie odvodného potrubia rekuperácie

vyústenie prívodného rekup. potrubia

osvetlenie

radiátor

vedené v podlahe

vedené v podlahe

radiátor

radiátor

el. rebrík. rad.

rozdelovač
podlah. top.

3.01

3.02

3.05
3.06

3.03

3.04



skrytý prievlak skrytý prievlak

skrytý prievlak

skrytý prievlak

skrytý prievlak

skrytý prievlak

skrytý prievlak

skrytý prievlak

skrytý prievlak

skrytý prievlak

stenový nosník

stenový nosník - konzola

Statické schéma 1PP Statické schéma 1NP Statické schéma 2NP

stenový nosník konzola stenový nosník konzola
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odvetranie kanalizácie

svetlík

strešná vpusť

vyústenie vzduchotechniky a kanalizáciekomín

strešná vpusť

odvetranie kanalizácie

základový pás

základová doska rozšírená 
v mieste pôsobenie zvislej kcie
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RODINNÝ DŮM

ČEŘOV

JIČÍN 659541

Střecha 0,24 0,16

STĚNA OBVODOVÁ 0,30 0,25

STĚNA SUTERÉNNÍ 0,45 0,3

STĚNA DVOUPLÁŠŤ 0,30 0,25

OKNA V OBVODOVÉ 
STĚNĚ

1,50 1,2

OKNA V DVOUPLÁŠŤ 1,50 1,2

SVĚTLÍK VE STŘEŠE 1,40 1,1

PODLAHA NA ZEMINĚ 0,45 0,3

PODLAHA NAD SUT. 0,45 0,3

PODLAHA NAD EXT. 0,24 0,16

Tepelné vazby
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(Kvalifikace)
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Autorské práva na všetky využité zdroje patria ich pôvodným vlastníkom, žiadne z využitých zdrojov nepokladám za svoje duševné vlastníctvo.
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