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     02 ANOTACE
PŘIHLÁŠKA

ANOTACE

Zadáním bakalářské práce byl projekt rodinného domu situovaný v proluce na Praze 2 
na ulici Na Hrobci. Jde o lukrativní oblast s dobrou dostupností do centra, blízko k řece 
Vltavě i do malého parčíku. Avšak jedná se o velmi netradiční trojúhelníkovou parcelu o 
rozměrech 77m2 , proto také charakter domu je veden atypicky do výšky a ne do šířky, jak 
tomu bývá ve většině případů. 
Návrh domu tak musí být postaven na výjimku, neboť překračujeme normou danou 
podlažnost, která je pro rodinný dům: 2 nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a 
podkroví.
Vzhledem k lukrativnosti pozemku se projekt snaží vyhovět nadstandardním parametrům 
pro rodinné bydlení.

ANNOTATION
The assignment of this bachelor thesis was project of the family house situated in blank 
space on Na Hrobci  street in Praha 2. It is a lucrative area with very good accessibility to 
the city center, nearby Vltava river and small city park. However, the parcel has very unu-
sual triangular shape with only 77 square metres. That’s why the family house is atypically 
built to height, not to width as usual.
Floor area ratio for family houses given by the standards – 2 above ground floors, base-
ment and attic – is exceeded here, therefore the house must be built with the official ex-
ception. Considering lucrative allotment, the building project is trying to grant premium 
parametres for family housing.
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RODINNÝ DŮM V PROLUCE
STUDENTKA: Marta Vranová
PŘEDMĚT: 129BPA
VEDEOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Ing. arch. Michal Šmmolík
DRUH STAVBY: Rodinný dům
MÍSTO STAVBY: Praha, Na Výtoni

Lokalita řešené parcely patří mezi lukrativnější místa v praze. Když nepočítáme blízkou železnici, tak se 
jedná o klidnou odkloněnou ulici a v podstatě je to od centra přeplněného turisty  co by kamenem do-
hodil, a přesto je zde jakýsi příjemný klidný duch. Možná, že to způsobuje drobný parčík pro děti, velké 
množství kavárniček, či bezprostřední blízkost řeky Vtavy. 
Volná proluka se nachází na křížení dvou ulic: ulice Na Výtoni a Na Hrobci. Parcela má zvláštní licho-
běžníkový skoro až trojůhelníkový půdorys, jako by se špatně trefili při výstavbě dvou bočných domů.  
Ale díky tomu vzniklo zajímavé kreativní zadání a svým způsobem i výzva. Jak dostat na 70m2 skoro 
trouhelníkového půdorysu luxusní rodinný dům? A dá se te to ješte nazvat opravdovým rodinným 
domem, když zde nemáme ani malý dvorek kam by jsme mohli vypustit psa? Já bych řekla že ano. Ale, 
že je to určitý městský hybryd, který ne každému může vyhovovat. Svým způsobem RD bych definovala 
jako soukromý prostor, útočiště nebo jakousi jeskyni, která nás chrání před stresem a jestli budem mít 
kolem sebe zeleň nebo uzavřený prostor je vlastně jedno. Každý jsme individuální bytost, které vyhovu-
je něco jiného, ale podstata útočiště je stejná.

Ideou mých klientů bylo zakomponovat přece jenom trochu té zeleně ač už na fasádě nebo vytvořením 
zimní zahrady. A další hlavní ideou tohoto domu bylo zónování. Oddělit veřejný prostor od soukro-
mého, jak se to často u rodinných domů dělá, akorát s tím rozdílem že zonování je v horizontálních 
mezích. My jsme pracovali s vertikálníma prostorama. V 1,2 a 3 NP se nacházejí prostory jako kuchyně, 
jídelna, obývací pokoj, vstup a garáž. 2 a 3NP je spojenu aby spolu místa jako je často obýývaná kuchyň 
a obývák mohl spolu komunikovat. Často si totiž můžeme všimnout že je malá kuchyn a přesto v ní je 
narváno, proto cílem bylo tyto dva prostory spojit ač by se na jedno podlaží vešlo ale nekomfortně. 

4NP je takovou dětskou zonou tvořenou dvouma pokojíčka a koupelnou. V 5NP se dostáváme konečně 
k té zeleni která zde s příjemným výhledem vytváří odpočinkové a relaxační místo. Pak se zde zž skrývá 
jen šatna rodičů a schod do pokroví které je čistě pro potřeby rodičů.

Proto doufám, že zde je mnoho míst, které budou vyhovovat našim velkým nárokům.

Terasa

Příjezdová ceseta

Veřejná ulice



  

  BPA   RD NA HROBCI, PRAHA
  MARTA VRANOVÁ

  

     04 ČASOPISECKÁ ZKRATKA

B´B

A
A´

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05





ARCHITEKTONICKÁ ČÁST



SCHWARZPLAN 
M 1:5000

  

     05 
  

  BPA   RD NA HROBCI, PRAHA
  MARTA VRANOVÁ

www.geoportalpraha.cz, © Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, stránka vytvořena: 27.5.2017 4:10:23

0 130 260 m

schwarcplan BP



  

  BPA   RD NA HROBCI, PRAHA
  MARTA VRANOVÁ

  

     06 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
M 1:5000

VYŠEHRAD

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

ŘEKA VLTAVA

KLÁŠTER BENEDIKTÝNŮ 
V EMAUZÍCH

BOTANICKÁ ZAHRADA UK

OBJEKTY PIVOVARU 
STAROPRAMEN

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ 
NEMOCNICE

KARLOVO NÁMĚSTÍ

NÁDRAŽÍ PRAHA - SMÍCHOV



KONCEPT
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     08 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE  
M 1:200
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A
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B´B

0.030.01

0.02

PŮDORYS 1PP
M 1:100 
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0.01
0.02
0.03

SKLEP + TĚLOCVIČNA
PRÁDELNA
TECHNICKÁ MÍSTNOST

41,3 m2

1,87 m2

11,66 m2



A
A´

B´B

°

1.01

1.02

1.03°
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     10 PŮDORYS 1NP
M 1:100

1.01
1.02
1.03

ZÁDVEŘÍ
GARÁŽ
CHODBA

15,08 m2

29,76 m2

4,3 m2



PUDORYS 2NP
M 1:100
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B´B

A
A´

2.01

2.02

2.03

2.04

2.01
2.02
2.03
2.04

CHODBA
WC
KUCHYNĚ + JÍDELNA
BALKÓN

5,51 m2

2,05 m2

49,84 m2

3,0 m2
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     12 PŮDORYS 3NP
M 1:100

B´B

A
A´

3.01

3.01 OBÝVACÍ POKOJ 38,58 m2



PŮDORYS 4NP
M 1:100
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A
A´

B´B

4.014.02

4.03

4.04

4.05

4.06

4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06

CHODBA
WC
POKOJ
KOUPELNA
POKOJ
BALKÓN

15,82 m2

2,05 m2

15,3 m2

4,98 m2

11,8 m2

4,37 m2
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     14 PŮDORYS 5 NP
M 1:100

B´B

A
A´

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.01
5.02
5.03
5.04
5.05

CHODBA
PRACOVNA + ZIMNÍ ZAHRADA
WC
ŠATNA
BALKÓN

3,33 m2

26,07 m2

2,05 m2

16,84 m2

7,6 m2
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PŮDORYS 6NP
M 1:100
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6.01
6.02

LOŽNICE
WC

33,85 m 

1,27 m2
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M 1:100



ŘEZ B-B´
M 1:100
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POHLED JIŽNÍ
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VIZUALIZACE
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KONSTRUKČNÍ ČÁST



A.     ���V���� ����VA 
 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavb� 
 
a) název stavby, 
 
Rodinný dům. 
 
b) místo stavby �adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemk��, 
 
p. č. 1395/7, k.�. �ové m�sto [490148], Číslo LV: 1275, Vým�ra �m2]: 78, Druh pozemku: stavební parcela 
 
c) p�edm�t dokumentace 
 
 ��edm�tem dokumentace je stavební povolení. �edná se o novostavbu rodinného domu. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a) jméno, p�íjmení a místo trvalého pobytu �fyzická osoba� nebo 
b) jméno, p�íjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li p�id�leno, místo podnikání �fyzická osoba podnikající� nebo 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li p�id�leno, adresa sídla �právnická osoba�. 
 
Marta Vranová 
Úvoz 5, Brno 602 00 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 
a) jméno, p�íjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li p�id�leno, místo podnikání �fyzická osoba podnikající� nebo 
obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li p�id�leno, adresa sídla �právnická osoba�, 
 
Generální projektant :  Marta Vranová 
 
b) jméno a p�íjmení hlavního projektanta včetn� čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou architekt� nebo Českou komorou autorizovaných in�enýr� a technik� činných ve 
výstavb�, s vyznačeným oborem, pop�ípad� specializací jeho autorizace, 
 
Hlavní projektant :  Marta Vranová 
 
c) jména a p�íjmení projektant� jednotlivých částí společné dokumentace včetn� čísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architekt� nebo Českou komorou 
autorizovaných in�enýr� a technik� činných ve výstavb�, s vyznačeným oborem, pop�ípad� specializací jejich 
autorizace. 
 
Marta Vranová 
Úvoz 5, Brno 602 00 
 
A.2 �eznam vstupních podklad� 
 
- zpracovaná studie  

- �am��ení objektu  

- technické podklady a firemní materiály výrobců stavebních materiálu a výrobků 

- platné normy a vyhlášky 

- záv�ry z technických rad, konzultací a koordinačních jednání s profesemi 
 
 

ČVUT- FAKULTA STAVEBNÍ
BPA - STAVEBNÍ ČÁST

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ
ZPRÁVA

 

  A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 C.SITUACE STAVBY
 D.DOKUMENTACE OBJEKTU
 E.DOKLADOVÁ ČÁST
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A.3 Údaje o území 
 
 
a) rozsah �e�eného území, 

�e�ené �zemí  – jedná se o novostavbu na pozemku investora. Území je zasíťované, rozparcelované. 
�tavební zám�ry na okolních pozemcích jsou známy.  �bjekt  sousedí s p�ilehlou bytovou zástavbou a p�iléhá k 
obvodové zdi domů 

 
b) údaje o ochran� území podle jin�ch právních p�edpis�1� �památková rezervace, památková z�na, zvlá�t� 
chrán�né území, záplavové území apod.�, 
 

Nenachází se. 
 
c) údaje o odtokov�ch pom�rech, 
 
�tavba nebude mít negativní vliv na odtokové pom�ry v �zemí – de�ťové vody budou svád�ny do jednotné 
kanalizace. 
 
d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní 
opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas, 
 
Náplň objektu je v souladu s �zemn� plánovací dokumentací. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující 
anebo územním souhlasem, pop�ípad� s re�ulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 
rozhodnutí, a v p�ípad� stavebních úprav podmiňujících zm�nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 
územn� plánovací dokumentací, 
Není v rozporu.  
 
f) údaje o dodržení obecn�ch požadavk� na využití území, 
 
Objekty je navržen v souladu s vyhlá�kou ����2006 �b. o dokumentaci staveb včetn� pozd�j�ích zm�n a dodatků. 
 
g) údaje o spln�ní požadavk� dotčen�ch or�án�, 
 
Projekt respektuje dosud známé požadavky dotčených orgánů a požadavky správců technické infrastruktury 
vyjád�ených v p�ipojovacích podmínkách či stanoviskách vyjad�ujících se k ochran� podzemních vedení. 
 
h) seznam v�jimek a úlevov�ch �e�ení, 
 
Z urbanistického hlediska vycházejícího z okolní zástavby a z architektonického zám�ru je ud�lena 
výjimka na vy��í podlažnost �e�ené novostavby RD. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
 
Ne�e�í se. 
 
 
j) seznam pozemk� a staveb dotčen�ch provád�ním stavby �podle katastru nemovitostí�. 
 
Parcelní čísla dotčených staveb a pozemků 
 

Par. 
číslo 

Katastrální 
území 

V�m�ra 
(m2) 

Druh pozemku 
/využití BPEJ Vlastnické právo Omezení 

vlastnického práva 

1395/7 Nové m�sto 395 �astav�ná plocha a 
nádvo�í nemá Marta Vranová, 

Úvoz 5, Brno 602 00 Žádná omezení 

 
 
 
 
 
 
  2 

Sousední parcely 
Par. 
číslo 

Katastrální 
území 

V�m�ra 
(m2) 

Druh pozemku 
/využití BPEJ Vlastnické právo Omezení 

vlastnického práva 

2450 Nové M�sto 1680 Ostatní plocha nemá 

H�AV�� M�STO 
PRAHA, Mariánské 
nám�stí 2/2, Staré 

M�sto, 11000 Praha 
1 

V�cné b�emeno 

1399 Nové M�sto 321 Zastav�ná plocha a 
nádvo�í nemá 

Horník Marek, 
Vyšehradská 413/7, 
�ové M�sto, 12800 
Praha 2 

        Žádná omezení 

 
 
 
A.4 �da�e o stavb� 
 
a) nová stavba nebo zm�na dokončené stavby, 
Nová stavba. 
 
b) účel užívání stavby, 
Pro trvalé bydlení rodiny. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
 
d) úda�e o ochran� stavby podle �in�ch právních p�edpis�1) (kulturní památka apod.), 
Nevztahuje se k danému projektu. 
 
e) úda�e o dodržení technick�ch požadavk� na stavby a obecn�ch technick�ch požadavk� zabezpeču�ících 
bezbariérové užívání staveb, 
Tato dokumentace ve svém návrhu dodržuje obecné požadavky na výstavbu a to respektováním provád�cích 
právních p�edpisů - zejména vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj  vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 
na stavby, na�ízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci a vyhl. č. 137/2004 
Sb. o hygienických  požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny p�i činnostech 
epidemiologicky závažných. 
 
f) úda�e o spln�ní požadavk� dotčen�ch or�án� a požadavk� vypl�va�ících z �in�ch právních p�edpis�2), 
�okumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, p�ipomínky byly do dokumentace zapracovány. 
 
g) seznam v��imek a úlevov�ch �e�ení, 
Z urbanistického hlediska vycházejícího z okolní zástavby a z architektonického zám�ru je ud�lena výjimka na vyšší 
podlažnost �ešené novostavby. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�n� prostor, užitná plocha, počet funkčních 
�ednotek a �e�ich velikosti, počet uživatel� / pracovník� apod.), 
 
Zastav�ná plocha R� je 78 m2 

Obestav�ný prostor 1413 m2  
Užitná plocha  287,9 m2  
Počet funkčních jednotek: 1 
Počet uživatelů: 4 

 
i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení s de��ovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpad� a emisí, t�ída ener�etické náročnosti budov apod.), 
 
Užívání stavby nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. Stavba nebude zdrojem hluku, prachu ani jiných 
škodlivin. Odpady vznikající b�hem stavebních prací budou charakteru b�žného stavebního odpadu a budou 
odvezeny na skládku p�íslušného druhu. Odpad vznikající p�i provozu domu bude likvidován b�žným způsobem 
jako komunální odpad. 
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��edpokládan� mo�n� sortiment odpad�� 
 

17 
STAVEBNÍ A �EMO�I�NÍ O��A�Y �V�ETN� VYT��EN� 
ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)  

Kód Název odpadu Kategorie 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 07 
Sm�si nebo odd�lené �rakce betonu� ci�el� ta�ek a keramick�c� v�robk� 
neuvedené pod číslem 17 01 06 O 

17 02 ��evo, sklo a plasty  

17 02 01 ��evo O 

17 02 02 Sklo O 

17 01 03 Plasty O 

17 03 As�altové sm�si, dehet a v�robky z dehtu  

17 03 02 �s�altové sm�si neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 Kovy �včetn� �e�ich slitin)  

17 04 01 ���� bronz, mosaz O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 03 Olovo O 

17 04 04 Zinek O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 06 Cín O 

17 04 07 Sm�sné kovy O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 
Zemina �včetn� vyt��ené zeminy z kontaminovan�ch míst), kamení a 
vyt��ená hlušina  

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu  

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry  

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady  

17 09 04 
Sm�sné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 0� 01� 17 
09 02 a 17 09 03 O 
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Vlastní provozování stavby nep��nese �ádn� ne�at�vní d�sledky na zdraví nebo ��votní prost�edí� �ejsou 
p�edpokládána �ádná opat�ení k odstran�ní ne�at�vních d�sledk� vl�vu stavby na ��votní prost�edí� �dpady 
z provozu budou l�kv�dovány b��ným zp�sobem� svozem T��� �dpad z b��n�ho �kl�du se bude ukládat do 
odpadních nádob svozu komunálního odpadu.  

 
 
 
 
 
j) �ákladní ��ed�oklady v�stavby �časov� �da�e o reali�a�i stavby� člen�ní na eta�y�� 
 
Termín zahájení výstavby:  04/2018 
Termín ukončení výstavby:  04/2020 
 
k) orientační náklady stavby. 
 
 cca 10 000 000,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze, kv�ten 2017                                  Vypracoval: Marta Vranová 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
 
Objekt se nachází v k.ú. Nové ��sto s parc. č. 1395/7 je atypicky tvarovaný do trojúhelníku s p�evážnou orientací 
na S. Objekt je situován ve stávající zástavb� v proluce a tvo�í část nároží p�i ulicích Na Hrobci a Na Výtoni. Hlavní 
vstup do objektu je z ve�ejné ulice Na Hrobci. Součástí objektu je i garáž, která je p�ístupná z vnitrobloku z Jižní 
strany domu.  

  
b) v�čet a záv�ry proveden�ch pr�zkum� a rozbor� (�eolo�ick� pr�zkum, hydro�eolo�ick� pr�zkum, 
stavebn� historick� pr�zkum apod.), 
 
Byl proveden průzkum pozemku a jeho okolí. Pro zpracování dokumentace pro rozhodnutí byly použity technické 
podklady 
Bylo provedeno geodetické zam��ení. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
 
Stavba neleží v žádných ochranných a bezpečnostních pásmech. P�i provád�ní prací je ale nutné respektovat 
ochranná pásma sítí technické infrastruktury. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 
Nevyskytují se. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom�ry v území,  
 
Stavba nebude rušit svojí funkcí okolní pozemky a ani stavby. Stavba nemá žádné negativní účinky. Veškeré 
splaškové odpadní vody budou svedeny do ve�ejné kanalizace. 
 
f) po�adavky na asanace, demolice, kácení d�evin, 
 
Na stávajicím pozemku se nachází garáž, která bude zbourána. Dále se ve vnitrobloku nacházení další garáže ve 
špatném stavu. Budou též zbourány včetn� velkého smrku. Jež ošet�í specializovaná firma. 

 
g) po�adavky na ma�imální zábory zem�d�lského p�dního �ondu nebo pozemk� určen�ch k pln�ní �unkce 
lesa (dočasné / trvalé), 
 
Ne�eší se. 
 
h) územn� technické podmínky (zejména mo�nost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu), 
 
�bjekt bude nov� napojen na vodu, splaškovou kanalizaci, plyn, elekt�inu a na dopravní komunikaci. 

 
i) v�cné a časové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice. 
 
Výstavba bude probíhat jako celek a nemá žádné v�cné ani časové vazby, podmi�ující, vyvolané, související 
investice stavby v dotčeném území. 
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B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
  
Jedná se o rodinný dům a bude sloužit pro trvalé bydlení. Na výjimku bude mít 6NP se sedlovou st�echou a  1 
podzemním podlažím. Výška objektu je 19,35m. Objekt má v 1NP parkovací prostor pro jednou auto a motorku. 
Jedná se o jednu funkční jednodtku. 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �e�ení 
 
a) urbanismus - �ze�ní re�ulace, ko�pozice prostorového �e�ení, 
  
�rbanistické �ešení plní požadavky kladené na danou kategorii staveb. Jedná se o lichob�žník se sedlovou st�echou. 
S hlavním vstupem z ulice Na hrobci a nájezd do garáže je z druhé strany domu. �udova nep�esahuje h�ebenem 
nejvyzší z obou sousedních budov. S vyzší budovou je h�ebenama zarovnána. Daný objekt vyplňuje prázdnou 
proluku. 

 
b) architektonické �e�ení - ko�pozice tvarového �e�ení, �ateriálové a barevné �e�ení. 
 
Dům o lichob�žníkovém půdoryse, vyplňuje prázdný roh na rohu ulice Na Výtoni a Na �robci. Nep�evyšuje 
sousední ani prot�jší objekty. V�tší fasáda je orientovaná na Sever, odkud je zároveň situován hlavní vstup, ale díky 
sv�tlým omítkám prot�jších domů je zde dobrá odrazivost sv�tla a tím ne zas tak špatná zraková pohoda. Menší 
z fasád je orientovaná na jih proto je z velké části tvo�ena velkými prosklenými okny, aby zajistili zrakovou pohodu 
domu. Parcela byla ma�imáln� zastav�na jak do prostoru, tak do výšky aby byl využit potenciál stavby.  
�asáda je tvo�ena béžovou omítku, které budou dominovat 3 velké truhlíky s kv�tinami či travami.  
 
B.2.� Celkové provozní �e�ení, technolo�ie výroby 
 
Provozní �ešení je primárn� rozd�leno na ve�ejnou a soukromou zónu. S výjimkou toho, že toto zónování je zde ve 
vertikálním a ne horizontálním provedením jako u v�tšiny �D. V 1NP se nachází vstupní hala s výtahem a garáž se 
vstupem do 1PP. V 1 podzemním podlaží se nachází, jak volný prostor pro uskladn�ní všeho pot�ebného, tak i malá 
posilovna se saunou, sprchou a wc. Mimo jiné je zde i prádelna s ukončeným shozem na prádlo a technická 
místnost. V 2 a 3NP se nachází propojený obýváko- jídelno kuchyň. �de pak končí ve�ejný zóna a p�echází v zónu 
soukromou a začíná to 4NP se dvou mi d�tskými pokojemi koupelnou a �c. Dále pak v 5NP je zimní zahrada spolu 
s pracovnou a odd�lenou šatnou pro rodiče. V 6NP, které je tvo�eno čist� podkrovím je otev�ená ložnice rodičů. 
Páte�í domu je výtah se schodišt�m.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
�ezbariérové užívání se ne�eší. 
 
B.2.� Bezpečnost p�i užívání stavby 
 
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví p�i provozu se vychází z platných norem §25 vyhl. 268/2009 Sb a 
bezpečnostních p�edpisů, které budou v dob� užívání objektu dodržovány. 
 
B.2.� �ákladní charakteristika objekt� 
 
a) stavební �e�ení, 
b) konstrukční a �ateriálové �e�ení,  
 
Na základ� současného průzkumu, bude spodní stavba založena pomocí podzemních st�n z vodostavebního betonu. 
Kdy p�ed zahájením výkopových prací bude zjišt�na p�esná poloha inženýrských sítí a tyto sít� budou na parcele 
viditeln� označeny a výkopová jáma zajišt�na. Vodostavební beton bude vytažen 500mm nad terén, kde na n�ho 
naváže klasický železobeton zateplený EPS polystyrenem a pohledovou vn�jší omítkou. Konstrukce bude celá ze 
železobetonu t�ídy C40/50, XC1. Nosné budou obvodové st�ny a jádro výtahu, které by m�lo zajistit dostatečnou 
stabilitu kce. Svislé kce jsou o tl. 200mm a vodorovné bez průvlakové desky taktéž. St�echa bude sedlová výškou i 
h�ebenem zarovnaný s v�tším z obou sousedních ob�ktů. St�echa je o sklonu 38,6 stupňů. 
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c) mechanická odolnost a stabilita. 
 
�usí zde být zajišt�na mechanická odolnost i stabilita. 
 
 
�.�.� �ákladní charakteristika technick�ch a technolo�ick�ch za�ízení 
 
a) technick� �e�ení, 
  
RD bude vytáp�n plynovým kotlem, podlahovým topením a dodatečnými konvektory. Objet je napojen nov� na 
splaškovou kanalizaci, vodu, plyn a elekt�inu ��. Celá budova může být prov�trávána jak p�irozen� tak i díky 
rekuperaci um�le. �odí se p�edevším ve smogových obdobích. 
 
 
b) v��et technick�ch a technolo�ick�ch za�ízení. 
  
�e�eší se. 
 
�.�.� �ožárn� bezpe�nostní �e�ení 
 
Objekt splňuje základní p�edpisy zákonu č. 133�1��5 Sb., o požární ochran� a také platné technické normy.  

a) rozd�lení stavby a ob�ekt� do požárních �sek�, 
b) v�po�et požárního rizika a stanovení stupn� požární bezpe�nosti, 
c) zhodnocení navržen�ch stavebních konstrukcí a stavebních v�robk� v�etn� požadavk� na zv��ení požární 
odolnosti stavebních konstrukcí, 
d) zhodnocení evakuace osob v�etn� vyhodnocení �nikov�ch cest, 
e) zhodnocení odstupov�ch vzdáleností a vymezení požárn� nebezpe�n�ho prostoru, 
f) za�i�t�ní pot�ebn�ho množství požární vody, pop�ípad� �in�ho hasiva, v�etn� rozmíst�ní vnit�ních a 
vn���ích odb�rn�ch míst, 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu �p�ístupov� komunikace, zásahov� cesty), 
Vyčnívající fasáda nad chodníkem splňuje min vzdálenost 3500mm.  
h) zhodnocení technick�ch a technolo�ick�ch za�ízení stavby �rozvodná potrubí, vzduchotechnická za�ízení), 
i) posouzení požadavk� na zabezpe�ení stavby požárn� bezpe�nostními za�ízeními, 
j) rozsah a zp�sob rozmíst�ní v�stražn�ch a bezpe�nostních zna�ek a tabulek. 
 
�e�eší se. 

 
 

�.�.� �ásady hospoda�ení s ener�iemi 
 
a) krit�ria tepeln� technick�ho hodnocení, 
b) posouzení využití alternativních zdro�� ener�ií. 
 
Dům splňuje min. tepelné požadavky na prostupnost fasádou díky dostatečn� zvolené tepelné izolaci. 
 
�.�.�� �y�ienick� požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost�edí 
 
�ásady �e�ení parametr� stavby �v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, zásobování vodou, odpad� apod.) a dále zásady 
�e�ení vlivu stavby na okolí �vibrace, hluk, pra�nost apod.). 
 
 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život ani zdraví osob a nep�ekračovala požadované limity zvláštních 
p�edpisů. �sou navrženy dostatečné izolace tepelné, zvukové a izolace proti vlhkosti.  

 
Stavba ovlivní životní prost�edí pouze po dobu výstavby �hlukem, pohybem mechanizace atd.). Zdravotní 
nezávadnost všech materiálů použitých p�i stavb� �konstrukční materiály, izolace, nát�ry, apod.) bude doložena 
p�íslušnými atesty státních zkušeben. ��i stavb� nedojde k zásahu do stávající zelen�.  

 
V průb�hu stavby budou vzniklé odpady likvidovány obvyklým způsobem. Suť recyklována a podle možností 
využita p�ímo na stavb� a ostatní odpad se p�ímo naloží na dopravné prost�edky a budou odvezené na skládku pro 
daný druh odpadu. Stavba bude produkovat odpad za�azený do kategorie 17 02 03. Odpad bude odvážený smluvní 
organizací v rámci technických služeb obce. Kovové části likvidovaných staveb budou odevzdány do sb�ren šrotu.  
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Vlastní provozování objektů nep�inese žádné negativní důsledky na zdraví nebo životní prost�edí. Nejsou 
p�edpokládána žádná opat�ení k odstran�ní negativních důsledků vlivu stavby na životní prost�edí. �dpady 
z provozu budou likvidovány b�žným způsobem� svozem TDO.  

 
Nová stavba nebudou rušit svojí funkcí okolní pozemky a ani stavby. Nemá a nebude mít žádné negativní účinky. 

 
��i provád�ní stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní prost�edí.  
�elikož se stavba nachází ve stávající zástavb�� musí být hluk, prach a emise škodlivin omezeny na únosnou míru.  

�tavebními pracemi se podstatn� nezhorší životní prost�edí �z hlediska prašnosti a hlučnosti� v lokalit� za 
p�edpokladu� že� 

- stavební materiály �včetn� stavebního odpadu� budou skladovány tak� aby nemohlo dojít k jejich rozptylu 
do ovzduší nebo po okolních plochách 

Veškeré práce provád�né na staveništi budou provád�ny zaškolenými pracovníky v souladu s p�íslušnými 
ustanoveními v NV č.�������� �b. a NV č.�������� �b. � bezpečnosti práce a technických za�ízení p�i stavebních 
pracích. 

Veškeré stavební práce budou provád�ny s ohledem na okolní zástavbu v pracovní dny v dob� od �.�� hod do ��.�� 
hod. 

 
 
B.2.11 Ochrana stav�y p�ed ne�ativními ú�inky vn�j�ího prost�edí 
 
a) ochrana p�ed pronikáním radonu z pod�o�í, 
 
Ne�eší se. 
 
b) ochrana p�ed ��udn�mi proudy 
Ne�eší se. 
 
 
c) ochrana p�ed technickou seizmicitou, 
Ne�eší se. 
 
d) ochrana p�ed h�ukem, 
Ochrana proti hluku a jiným  negativním  vlivům je �ešená ve smyslu ��N �� �� �� a dle Na�ízení vlády 
č. 272/2011 Sb.  
 
e) protipovod�ová opat�ení� 
 
Ne�eší se. 
 
 
��� ��ipojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 
Parcela ������ bude napojena na elekt�inu NN� vodu� splaškovou komunikaci a plyn. Dešťová voda bude svedena 
taktéž do splaškové komunikace. 
 
b) p�ipojovací rozm�ry, v�konové kapacity a dé�ky� 
��ípojka elekt�iny ………………….0.33m 
��ípojka vody ………………………2,66m 
��ípojka splaškové kanalizace ……..5,14m 
��ípojka plynu……………………...11,27m 
Více viz. koordinační situace. 
 
��� �opravní �e�ení 
 
a) popis dopravního �e�ení, 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
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 Objekt je napojen p�ší komunikaci ze S strany p�i ulici Na Výtoni. Vjezd do garáže je napojen p�ez vnitroblok na 
hlavní ulici Vzšehradskou.  
c) doprava v klidu. 
Parkování bude �ešena v 1NP dané budovy. 
d) p��í a cyklistické stezky� 
  
 
��� �e�ení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy, 
b) použité vegetační prvky, 
c) biotechnická opat�ení� 
 
Ne�eší se. 
 
��� �opis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prost�edí - ovzdu�í, hluk, voda, odpady a p�da, 
b) vliv stavby na p�írodu a krajinu �ochrana d�evin, ochrana památných strom�, ochrana rostlin a živočich� 
apod��, zachování ekologických �unkcí a vazeb v krajin�, 
c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území �átura ����, 
d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zji��ovacího �ízení nebo stanoviska ��A, 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
p�edpis�� 
 
P�i provád�ní stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní prost�edí. 
 
Dodavatelské organizace jsou povinny provád�t zejména tato opat�ení: 

-�a�imáln� omezit prašnost p�i stavebních pracích a doprav�. 
-P�epravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy �plachty, vlhčení, snížení rychlosti 
apod.). 
-�držovat po�ádek na staveništích. �ateriály ukládat odborn� na vyhrazená místa. 
-Zamezit znečišt�ní vod �ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 

 
�luk ze stavební činnosti nesmí p�esáhnout hodnoty� 

- v dob� od 7:00 do 21:00 hod Laeq= 60dB 
- v dob� od �:00 do 7:00 hod a od 21:00 do 22:00 hod Laeq= 50dB 
- v dob� od 22:00 do 6:00 hod Laeq= 40dB 

Využívat mechanizaci s nízkou hlučností, omezit hlučné práce po 22. hodin�, zamezit b�hu strojů naprázdno zvlášt� 
se spalovacími motory. 

 
Stavba ovlivní životní prost�edí pouze po dobu výstavby �hlukem, pohybem mechanizace atd.). Zdravotní 
nezávadnost všech materiálů použitých p�i stavb� �konstrukční materiály, izolace, nát�ry, obklady, podlahy apod.) 
bude doložena p�íslušnými atesty státních zkušeben. P�ednost je dána p�írodním materiálům �d�evo, keramika, sklo, 
kov), které jsou v návrhu preferovány nejen pro své p�irozené estetické vlastnosti.  

 
V p�ípad�, že dojde ke kácení d�evin, se doporučuje zám�r realizovat mimo hnízdní období voln� žijících ptáků. 
Pokud budou práce realizovány v hnízdním období ptáků nesmí dojít ve smyslu � �a zákona o ochran� p�írody 
k úmyslnému poškozování nebo ničení hnízd a vajec ptáků, odstraňování hnízd, usmrcování a odchytu ptáků. 

 
V průb�hu stavby budou vzniklé odpady likvidovány obvyklým způsobem. Suť recyklována a podle možností 
využita p�ímo na stavb� a ostatní odpad se p�ímo naloží na dopravní prost�edky a budou odvezené na skládku pro 
daný druh odpadu. Stavba bude produkovat odpad za�azený do kategorie 17 02 03. Odpad bude odvážený smluvní 
organizací v rámci technických služeb obce. Kovové části likvidovaných staveb budou odevzdány do sb�ren šrotu.  

 
Vlastní provozování stavby nep�inese žádné negativní důsledky na zdraví nebo životní prost�edí. Nejsou 
p�edpokládána žádná opat�ení k odstran�ní negativních důsledků vlivu stavby na životní prost�edí. Odpady 
z provozu budou likvidovány b�žným způsobem, svozem �DO. Odpad z b�žného úklidu se bude ukládat do 
odpadních nádob svozu komunálního odpadu. 

 
Stávající objekt  neruší svojí s funkcí okolní pozemky a ani stavby. Nemají a nebudou mít žádné negativní účinky. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
��ln�ní zá�ladníc� �o�adav�� z �ledis�a �ln�ní ��ol� oc�rany obyvatelstva. 
V souladu s § 15 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm�n� n�kterých zákon� a 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� je z�ejmé, že v míst� 
stavby nedojde ke st�etu se za�ízením ��. Stavba není v rozporu se zájmy, �� na území m�sta. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) �ot�eby a s�ot�eby roz�od��ícíc� m�dií a �mot� �e�ic� za�i�t�ní� 
Požadavky stavby na dodávku elektrické energie a vody jsou standardní a stavba bude v tomto ohledu využívat 
stávající p�ipojení na technickou in�rastrukturu. 
 
b) odvodn�ní staveni�t�� 
Ne�eší se. 
 
c) na�o�ení staveni�t� na stáva�ící do�ravní a tec�nic�o� in�rastr��t�r�� 
Staveništ� bude využívat stávající dopravní systém, staveništ� bude na pozemku hlavního m�sta prahy a sousedních 
staveb. Zásobování stavby bude v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
zm�nách n�kterých zákon� �zákon o silničním provozu). 
 V pr�b�hu staveništní dopravy budou p�ijata taková opat�ení, aby nedošlo ke znečišt�ní pozemních 
komunikací a poškození silničního t�lesa. Pokud se tak stane, zajistí investor čišt�ní na vlastní náklady. Stavebník 
zamezí ší�ení prašnosti a bude chránit kanalizační vpusti od zanášení stavebním nebo jiným materiálem. 
 
d) vliv �rovád�ní stavby na o�olní stavby a �ozem�y� 
Nová stavba nebudou rušit okolní pozemky a ani stavby, nemá žádné negativní účinky. 
 
e) oc�rana o�olí staveni�t� a �o�adav�y na so�vise�ící asanace� demolice� �ácení d�evin� 
Staveništ�  bude oploceno a bude zamezen p�ístup nepovolaným osobám. 
 
f) maximální zábory �ro staveni�t� �do�asn� � trval��� 

�ozsah staveništ� se bude odehrávat na ulici Na �robci. �ozsah záboru je �ešen s �agistrátem hl. m�sta 
Prahy. �ále je pot�ebný zábor ve vnitrobloku, který je ošet�en dohodou s vlastníky. Vykládání materiálu, odvoz suti 
bude provád�no v nezbytném rozsahu a práce budou provád�ny pouze v nezbytném časovém rozsahu, tak aby 
omezení lokality bylo co nejvíce minimalizováno. 

 
g) maximální �rod��ovaná mno�ství a dr��y od�ad� a emisí ��i výstavb�� �e�ic� li�vidace� 
�dpady, které budou vznikat p�i výstavb� i p�i následném provozu objektu budou likvidovány dle zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a dle p�íslušných 
ustanovení vyhlášky ��P č. 381/2001 Sb. a jejích pozd�jších zm�n dle p�ílohy je �ešena v oddílu A4 odstavec i) 
této zprávy. 
 
h) bilance zemníc� �rací� �o�adav�y na ��ís�n nebo de�onie zemin� 
Budou zde zemní práce. Budou provád�ny v pot�ebném rozsahu pro zhotovení základových konstrukcí. Zemní práce 
budou provád�ny mechanicky. 
 
i) oc�rana �ivotní�o �rost�edí ��i výstavb�� 
Provád�cí �irma provede opat�ení ke snížení hlučnosti a prašnosti na stavb� �kropení, plachty a dodržování 
stanovené doby práce). Po ukončení výstavby se provede rekultivace travnatých ploch dotčených výstavbou.  

  
Stavebními pracemi se podstatn� nezhorší životní prost�edí �z hlediska prašnosti a hlučnosti) v lokalit� za 
p�edpokladu, že� 

- stavební a montážní práce včetn� p�emis�ování suti budou provád�ny s ma�imálním opat�ením proti 
vzniku a ší�ení prachu, tedy skráp�ním, p�eprava uzav�enými shozy, uzav�enými kontejnery, 
oplachtovanými nákladními vozy, sít� na lešení apod. 

- stavební materiály �včetn� stavebního odpadu) budou skladovány tak, aby nemohlo dojít k jejich rozptylu 
do ovzduší nebo po okolních plochách 

- výstavba objektu bude provád�na s ma�imálními opat�eními proti ší�ení hluku a budou realizovány pouze 
v denní dob� � stavební práce budou provád�ny tak, aby hlukem ani jiným zp�sobem  
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Ve�keré práce provád�né na staveni�ti budou provád�ny za�kolenými pracovníky v souladu s p�íslu�nými 
ustanoveními v �V č.�������� �b. a �V č.�������� �b. � bezpečnosti práce a technických za�ízení p�i stavebních 
pracích. 

Ve�keré stavební práce budou provád�ny s ohledem na okolní zástavbu v pracovní dny v dob� od �:�� hod do ��:00 
hod. 

P�i stavebních prací nedojde �vzhledem k charakteru a rozsahu činnosti� ke st�etu ve�ejných zájm� a pot�eb stavební 
činnosti. 

 
V nočních hodinách bude zabezpečeno proti vniknutí. 

 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p�i práci na staveni�ti, posouzení pot�eby �oordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních p�edpis�5), 
Ve�keré stavební práce musí být provád�ny podle požadavk� vyhlá�ky ���P č. �������� �b. a �a�ízení vlády č. 
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci.  Pracovníci na stavb� budou používat ochranné 
pom�cky a prost�edky a projdou �kolením o zásadách bezpečnosti práce. �e staveni�ti bude udržován po�ádek. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Prostor staveni�t� �provád�ní jednotlivých prací� bude vždy odd�len od okolních komunikačních ploch, po nichž 
bude nadále bezproblémov� probíhat pohyb osob včetn� osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
l) zásady pro dopravn� inženýrs�é opat�ení, 
Dočasné zábory budou probíhat v ulici na Hrobci a ve vnitrobloku. Zábory budou konzultovány s Magistrátem hl. 
m�sta Prahy. 
 
m) stanovení speciálních podmíne� pro provád�ní stavby �provád�ní stavby za provozu, opat�ení proti 
účin��m vn�j�ího prost�edí p�i výstavb� apod.�, 
�e�e�í se. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Postup výstavby bude určen harmonogramem prací. 

 
Termín zahájení výstavby:  04/2018 
Termín ukončení výstavby:  04/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze, kv�ten 2017                                                Vypracoval: Marta Vranová 
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Sklep (podlaha) 0,45

Sklep (sut.stěna) 0,45

Tepelné vazby
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Č.MÍSTNOSTI NÁZEV_MÍSTNOSTI PLOCHA S.V./MM/ TYP_PODLAHY ÚPRAVA_POVRCHŮ

2.01 CHODBA 5,51m² 2980 CS OM,MAL

2.02 WC 2,05m² 2980 CS OM,KO

2.03 KUCHYNĚ+JÍDELNA 49,84m² 2500-5370 CS OM,KO

2.04 BALKÓN 3,0m² 2600 KD OM,MAL

LEGENDA PODLAH A POVRCHŮ
CS CEMENTOVÁ STĚRKA - MICROTOPPING+PODLAH. TOPENÍ

MAL

OM

MALBA VNITŘNÍ BÍLÁ

ŠTUKOVÁ OMÍTKA HLADKÁ

KD

KO KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm

KAMENNÁ DLAŽBA

LEGENDA MATERIÁLŮ

NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KCE., C 40/50, XC1

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEDSTĚNA tl.60mm

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN, XPS tl.100mm

TEPELNÁ IZOLACE, EPS tl. 150mm

LEGENDA PRVKŮ
Neotvíravé skleněné okno 3780x4600mm, LOP systém
dřevo-hliníkové, trojsklo tl 55mm

Okno dřevo-hliníkové 1750x3260, se spodní otvíravou
částí 1750x1600mm, trojsklo tl.55mm

Skleněné posuvné dveře Sky Frame dvoj kolejnicové
3420x2600mm, trojsklo tl.55mm

Skleněné neotvíravé okno Sky Frame1100x2600mm
trojsklo tl.55mm

Skleněná stěna 1360x2980mm v ocelovém rámu, se
skleněnými dveřni 900x2050mm

Levo otvíravé dřevěné obložkové dveře  700x1970mm
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+
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EN
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S
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KANALIZACE SPLAŠKOVÁ SMÍŠENÁ
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1100X1100mm S ČT150
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Zpracovala:

Předmět:

Vedoucí práce: Školní rok:

ČVUT
Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

1:100

Marta Vranová Ing. arch. Michal Šmolík 2016/2017

06

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

květen 2017

RD Na Hrobci, Praha 2 - Nové město 

TZB, PŮDORYS 1NP - ELEKTRO, VODA A VYTÁPĚNÍ

p.č. 1395

PS - PŘÍPOJOVÁ SKŘÍŇ
HR - HLAVNÍ ROZVADĚČ
PR - PATROVÝ ROZVADĚČ
BR - BYTOVÝ ROZVADĚČ

LEGENDA ROZVODŮ

SVITIDLO

KONVEKTOR

VYZNAČENÍ PLOCH PRO VEDENÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ

ROZDĚLOVAČ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

R

R

SHOZ NA PRÁDLO



ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTÍ
PLOCHA

/ m /2
S.V.

/ mm /

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

3.01 OBÝVACÍ POKOJ 250038,58

Název úlohy:

Název výkresu:

Zpracovala:

Předmět:

Vedoucí práce: Školní rok:

ČVUT
Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

1:100

Marta Vranová Ing. arch. Michal Šmolík 2016/2017

07

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

květen 2017

RD Na Hrobci, Praha 2 - Nové město 

TZB, PŮDORYS 1NP - KANALYZACE, PLYN A REKUPERACE

p.č. 1395

B´B

A
A´

3.01

+ + +

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ SMÍŠENÁ
REKUPERACE - PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
REKUPERACE - ODVOD ŠPINAVÉHO VZDUCHU
PLYNOVOD

LEGENDA ROZVODŮ



B´B

A
A´

3.01

ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTÍ
PLOCHA

/ m /2
S.V.

/ mm /

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

3.01 OBÝVACÍ POKOJ 250038,58

Název úlohy:

Název výkresu:

Zpracovala:

Předmět:

Vedoucí práce: Školní rok:

ČVUT
Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

1:100

Marta Vranová Ing. arch. Michal Šmolík 2016/2017

08

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

květen 2017

RD Na Hrobci, Praha 2 - Nové město 

TZB, PŮDORYS 1NP - ELEKTRO, VODA A VYTÁPĚNÍ

p.č. 1395

PS - PŘÍPOJOVÁ SKŘÍŇ
HR - HLAVNÍ ROZVADĚČ
PR - PATROVÝ ROZVADĚČ
BR - BYTOVÝ ROZVADĚČ

LEGENDA ROZVODŮ

SVITIDLO

KONVEKTOR

VYZNAČENÍ PLOCH PRO VEDENÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ

ROZDĚLOVAČ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

R

R

SHOZ NA PRÁDLO



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTÍ
PLOCHA

/ m /2
S.V.

/ mm /

4.01 CHODBA

2,05

2600

4.03

WC4.02

POKOJ

15,82

15,3

2600

2600

4.01 KOUPELNA

11,8

2600

4.03

POKOJ4.02

BALKÓN

4,98

4,37

2600

2600

Název úlohy:

Název výkresu:

Zpracovala:

Předmět:

Vedoucí práce: Školní rok:

ČVUT
Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

1:100

Marta Vranová Ing. arch. Michal Šmolík 2016/2017

09

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

květen 2017

RD Na Hrobci, Praha 2 - Nové město 

TZB, PŮDORYS 1NP - KANALYZACE, PLYN A REKUPERACE

p.č. 1395

A
A´

B´B

4.014.02

4.03

4.04

4.05

4.06

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ SMÍŠENÁ
REKUPERACE - PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
REKUPERACE - ODVOD ŠPINAVÉHO VZDUCHU

LEGENDA ROZVODŮ



A
A´

B´B

4.014.02

4.03

4.04

4.05

4.06

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTÍ
PLOCHA

/ m /2
S.V.

/ mm /

4.01 CHODBA

2,05

2600

4.03

WC4.02

POKOJ

15,82

15,3

2600

2600

4.01 KOUPELNA

11,8

2600

4.03

POKOJ4.02

BALKÓN

4,98

4,37

2600

2600

Název úlohy:

Název výkresu:

Zpracovala:

Předmět:

Vedoucí práce: Školní rok:

ČVUT
Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

1:100

Marta Vranová Ing. arch. Michal Šmolík 2016/2017
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

květen 2017

RD Na Hrobci, Praha 2 - Nové město 

TZB, PŮDORYS 1NP - ELEKTRO, VODA A VYTÁPĚNÍ

p.č. 1395

PR - PATROVÝ ROZVADĚČ

LEGENDA ROZVODŮ

KONVEKTOR

VYZNAČENÍ PLOCH PRO VEDENÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ
ROZDĚLOVAČ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

SVÍTIDLO

R

R



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTÍ
PLOCHA

/ m /2
S.V.

/ mm /

5.01 CHODBA

26,07

2700

5.03

PRACOVNA+ZIMNÍ ZAHRADA5.02

WC

3,33

2,05

2700

2700

5.04 ŠATNA

7,6

2700

BALKÓN5.05

16,84

2700

Název úlohy:

Název výkresu:

Zpracovala:

Předmět:

Vedoucí práce: Školní rok:

ČVUT
Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

1:100

Marta Vranová Ing. arch. Michal Šmolík 2016/2017
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

květen 2017

RD Na Hrobci, Praha 2 - Nové město 

TZB, PŮDORYS 1NP - KANALYZACE, PLYN A REKUPERACE

p.č. 1395

B´B

A
A´

5.01

5.03

5.04

5.05
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ SMÍŠENÁ
REKUPERACE - PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
REKUPERACE - ODVOD ŠPINAVÉHO VZDUCHU

LEGENDA ROZVODŮ



B´B

A
A´

5.01

5.03

5.04

5.05

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTÍ
PLOCHA

/ m /2
S.V.

/ mm /

5.01 CHODBA

26,07

2700

5.03

PRACOVNA+ZIMNÍ ZAHRADA5.02

WC

3,33

2,05

2700

2700

5.04 ŠATNA

7,6

2700

BALKÓN5.05

16,84

2700

Název úlohy:

Název výkresu:

Zpracovala:

Předmět:

Vedoucí práce: Školní rok:

ČVUT
Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

1:100

Marta Vranová Ing. arch. Michal Šmolík 2016/2017
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

květen 2017

RD Na Hrobci, Praha 2 - Nové město 

TZB, PŮDORYS 1NP - ELEKTRO, VODA A VYTÁPĚNÍ

p.č. 1395

R

PR - PATROVÝ ROZVADĚČ

LEGENDA ROZVODŮ

KONVEKTOR

VYZNAČENÍ PLOCH PRO VEDENÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ
ROZDĚLOVAČ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

SVÍTIDLO

R



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTÍ
PLOCHA

/ m /2
S.V.

/ mm /

6.01 LOŽNICE

1,27

2400

WC6.02

33.85

2400

Název úlohy:

Název výkresu:

Zpracovala:

Předmět:

Vedoucí práce: Školní rok:

ČVUT
Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

1:100

Marta Vranová Ing. arch. Michal Šmolík 2016/2017
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

květen 2017

RD Na Hrobci, Praha 2 - Nové město 

TZB, PŮDORYS 1NP - KANALYZACE, PLYN A REKUPERACE

p.č. 1395

B´B
6.02

6.01

A
A´

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ SMÍŠENÁ
REKUPERACE - PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
REKUPERACE - ODVOD ŠPINAVÉHO VZDUCHU

LEGENDA ROZVODŮ



B´B
6.02

6.01

A
A´

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTÍ
PLOCHA

/ m /2
S.V.

/ mm /

6.01 LOŽNICE

1,27

2400

WC6.02

33.85

2400

Název úlohy:

Název výkresu:

Zpracovala:

Předmět:

Vedoucí práce: Školní rok:

ČVUT
Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

1:100

Marta Vranová Ing. arch. Michal Šmolík 2016/2017
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

květen 2017

RD Na Hrobci, Praha 2 - Nové město 

TZB, PŮDORYS 1NP - ELEKTRO, VODA A VYTÁPĚNÍ

p.č. 1395

PR - PATROVÝ ROZVADĚČ

LEGENDA ROZVODŮ

KONVEKTOR

VYZNAČENÍ PLOCH PRO VEDENÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ
ROZDĚLOVAČ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

SVÍTIDLO

R




