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ČASŤ A

SPRIEVODNÁ SPRÁVA 



1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 Údaje o stavbe
  
 a) Názov stavby: Vila pre velvyslanca v Tróji
 b) Miesto stavby: Katastrálne územie Trója, Praha 7 
 c) Predmet projektovej dokumentácie: Dokumentácia ku stavebnému povoleniu
 d) Účel stavby: obytná, reprezentačná
 e) Projektant: Daniela Lukáčová
 f) Dátum spracovania: letný semester 2017

2. ZOZNAM VSTUPNÝCH PODKLADOV

 Katastrálna mapa
 Ortofotografie
 Výškopisné zameranie územia
 Digitálna mapa Prahy - polohopis

3. ÚDAJE O ÚZEMÍ

 a) Rozsah riešeného územia
  Vila je riešená v rámci diplomatickej štvrte v Prahe 7, v Tróji. Pozemok má rozlohu  
  4880m2 a je orientovaný severo-južne. Hlavný prístup vedie po ulici Povltavská, ktorá  
  pozemok vymedzuje zo severu. Na juhu je ohraničený protipovodňovým valom. 
  Výškopisná poloha je 183,0 mn.m. Bpv.

 b) Údaje o súčastnom využití 
  V súčastnosti sa na mieste parcely nenachádzajú žiadne stavby.
 
 c) Informácie o splnení požiadaviek orgánov štátnej správy.
  Požiadavky dotknutých orgánov boli splnené.

 d) Informácie o dodržaní obecných požiadaviek na výstavbu.
  Riešený objekt spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Jedná sa 
  splnenie podmienok definovaných vyhláškou 269/2009 o všeobecných technických
  požiadavkách na výstavbu. 
 

4. ÚDAJE O STAVBE

 a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby
  Navrhovaný objekt je novostavba.

 b) Účel využívania stavby
  U novo navrhnutého domu prevažuje obytná funkcia. V dome sú taktiež navrhnuté
  priestory určené pre spoločenské využitie s reprezentačnou funkciou. 

 c) Navrhované kapacity domu
  Plocha pozemku: 4880 m2

  Zastavaná plocha: 418 m2

  Obostavaný priestor: 4600 m3

  Úžitková plocha: 910 m2

  Nadmorská výška objektu: 183,0 m n.m.

5. ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA

 SO 01 Hrubé terénne úpravy
 SO 02 Vila
 SO 03 Chodník
 SO 04: Komunikácia pre autá
 SO 05: Vodná plocha - rybník
 SO 06: Terénne schodisko
 SO 07: Terénne terasy - porast
 SO 08: Ploty
 SO 09, 10, 11, 12: prípojky (kanalizácie, vodovodu, plynu, elektriny)
 SO 13: Čisté terénne úpravy



ČASŤ B

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 



1. POPIS ÚZEMIA STAVBY

 a) Charakteristicka stavebného pozemku
  Vila je riešená v rámci diplomatickej štvrte v Prahe 7, v Tróji. Pozemok má rozlohu  
  4880m2 a je orientovaný severo-južne. Hlavný prístup vedie po ulici Povltavská, ktorá  
  pozemok vymedzuje zo severu. Na juhu je ohraničený protipovodňovým valom. 
  Výškopisná poloha je 183,0 mn.m. Bpv.

 b) Prieskumy a merania
  Výškopisná poloha je 183,0 mn.m. Bpv.
  Terén stúpa po 1,5m smerom k protipovodňovému valu, umiestnenému na J hranici 
  pozemku. Hladina podzemnej vody je v hĺbke 3,35m. Geologické podložie je zložené
  z prvých a druhých tried ťažiteľnosti. 
  Geologický profil sondy: 
    
  0,0-0,1 hlina pieskovitá, ílovitá, humózna
  0,1-0,5 hlína pieskovitá, humózna, sypká
  0,5-1,0 tehly, genezia antropogenná
  1,0-1,6 tehly v ostrohranných úlomkoch
  1,6-2,75 navážka škvárová, sypká
  2,75-3,5 hlina pieskovitá, pevná, náplavová
  3,5-4,0 íl jemný, pieskovitý, mäkký
  4,0-4,5 štrk drobný, max veľkosť častíc 5mm až 2cm
  4,5-5,0 bridlica prachovitá, zvetralá, hnedošedá
  5,0-5,5 bridlica prachovitá, zvetralá, rozpadavá, tmavošedá
  5,5-6,5 Šárecké souvrství
 
                                                                     
 c) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky
  Na pozemku sa v súčastnosti nenachádzajú žiadne stavby, ani chránená zeleň. 
  Bude požadovaný dočasný zábor pozemku komunikácie Povltavská z dôvodu 
  zhotovenia prípojok.

2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE STAVBY

 a) Urbanistické riešenie
  Stavba je navrhnutá v rámci diplomatickej štvrte v Prahe 7, v Tróji. Pozemok má 
  rozlohu 4880m2 a je orientovaný severo-južne. Hlavný prístup vedie po ulici 
  Povltavská, ktorá pozemok vymedzuje zo severu. Na juhu je ohraničený 
  protipovodňovým valom. Z východnej a západnej strany susedí s pozemkami 
  s obdobnou fuknciou zástavby.

 b) Architektonické riešenie
  Jedná sa o 3 podlažnú vilu určenú pre velvyslanca a jeho rodinu. Funkcia je prevažne
  obytná, no uvažuje sa príležitostne funkcia spoločenská. V prvom podlaží sa 
  nachádza vstupná hala, ktorej dominantou je výrazné rampové schodisko vedúce 
  do 2.NP. Jej sklon sa prepisuje na severnú fasádu v podobe kontrastu plnej
  časti so sklovlaknobetonovými obkladmi a presklennej štrukturálnej fasády. 
  V 1.NP sa nachádzajú garáže, technické miestnosti, bazén a byt pre správcu. 
  2.NP je rozdelené na časť súkromnú a spoločenskú, ktoré sú variabilne prepájateľné 
  pomocou posuvných akustických priečok. Z týchto priestorov je priamy prístup
  na záhradu. Sú orientované na juh a tienené vykonzolovanými lodžiami na 3.NP.
  V 3.NP sa nachádzajú spálne so sociálnymi zariadeniami, pracovňa a plne vybavený
  apartmán pre hosťa. Podlažia sú prepojené dvoma 2-ramennými schodiskami 

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

 a) Stavebné riešenie
  Stavba bude založená na vŕtaných pilotách, na ktorých bude uložená roznášacia 
  doska zo železobetonu. Nosné konštrukcie sú navrhnuté z monolitického 
  železobetónu.
  Obvodový plášť je navrhnutý s vetranou vzduchovou medzerou. Pohľadová vrstva
  plášta je z fasádnych sklovláknobetónových dosiek Polycon.
  V severnej časti je čiastočne použitá sklohliníková konštrukcia, ktorá je z časti 
  obložená fasádnymi doskami a z časti je štrukturálne zasklená.

 b) Konštrukčné riešenie
  Konstrukčný systém objektu je kombinovaný. Na prvom podlaží je systém prevažne 
  stenový. V druhom a treťom podlaží je systém kombinovaný. Nosné konštrukcie 
  objektu sú navrhnuté z monolitického železobetonu (C25/30, ocel B 500). 
  Stĺpy vo všetkých podlažiach majú štvorcový prierez 300x300mm.
  Nosné a obvodové steny majú hrúbku 200mm.
  
  Vodorovná konštrukcia je vo všetkých podlažiach tvorená monolitickou 
  železobetono vou doskou (C25/30, ocel B 500) hrúbky 260 mm. V 3.NP sa nachádza  
  pracovňa, ktorá je umiestnená na vykonzolovanej železobetonovej doske, prichytenej 
  ocelovými tiahlami. V miestach inštalačných šácht, výťahovej šachty a schodísk budú 
  vytvorené požadované otvory. 

 c) Technické zariadenie budovy
  Inžinierske siete, na ktoré je objekt napojený, sú vedené ulicou Povltavská. 
  Kanalizačná prípojka je navrhnutá ako jednotná. Jedná revízna šachta je umiestnená  
  1,64m od objektu a druhá 15m. 
  Vodomerná zostava je umiestnená 1,1m od hranice pozemku.
  Prípojková skriňa s elektromerom je umiestnená v plote.
  Hlavný uzáver plynu je umiestnený v skrini v plote. Domový uzáver plynu 
  sa nachádza v objekte.
  
  V objekte je navrhnutá strojovňa so vzduchotechnickou jednotkou s rekuperáciou
  zabezpečujúca prívod a odvod vzduchu.
  V miestnostiach na 3.NP je uvažované vetranie prírodzené. Miestnosti, kde   
  je potrebné odviezť mastný či vlhký vzduch sú vetrané nútene. 
  Je navrhnutý podtlakový systém odvádzania vzduchu a to v kúpelniach, toaletách a  
  kuchyniach. Odvetranie kúpelne a toalety je navrhnuté cez mriežku do odvodného  
  kruhového potrubia, ktoré je umiestnené v inštalačnej šachte. Dva digestory 
  v kuchyniach na 2.NP sú napojené na samostatné potrubia, ktoré sú vedené inšta 
  lačnými šachtami a ústia na strechu. Ďalšie dva umiestnené na 1.NP a 3.NP majú  
  vyústenie potrubia na fasáde, zakončené mriežkou. V ostatných priestoroch objektu  
  je navrhnutý rovnotlaký systém vetrania pomocou prívodnych a odvodných potrubí  
  vedených v podhľadoch a v inštalačných šachtách.
  
  Splašková a dažďová kanalizácia je zvedená jednotlivo pomocou rozdielnych potrubí.  
  Obe kanalizačné sústavy sú následne odvedené do jednotneho zvodného potrubia  
  pri revíznej šachte, ktoré je vedené do jednotného verejného kanalizačného rádu. 
  Na zvodných potrubiach sú umiestnené čistiace tvarovky.
  Prestupy základmi sú zabezpečené chráničkami.
 



  
  Vnútorný vodovod je napojený pomocou vodovodnej prípojky z plastu na verejný 
  vodovodný rád. Vodomerná sústava je umiestnená 1,1m od hranice pozemku.
  Vnútorný vodovod je navrhnutý z plastového potrubia a je izolovaný mirelonom.   
  Ležaté vedenia trubkových rozvodov v objekte sú vedené pod stropom, v podlahe a 
  lebo v inštlačnej predstene.
  Sú napojené na stúpacie potrubia, ktoré sú umiestnené v inštalačných šachtách.
  Prietok vody je meraný vodomerom umiestneným vo vodomernej zostave.
  Teplá voda je pripravovaná centrálne v zásobníku teplej vody, ktorý je napojený na  
  plynový kotol.

  Vonkajšie odberné miesto je hydrant na ulici Povltavská.
  Ako vnútorné odberné miesta sú navrhnuté hydranty so sploštitelnou hadicou 
  so svetlosťou 19mm, ktoý je umiestnený v každom podlaží pri inštalačnej šachte.
 
  Objekt je vykurovaný teplovodným nízkoteplotným systémom s teplotným spádom  
  topnej vody 55/45 °C. Ako zdroj tepla je navrhnutý plynový kotol, ktorý súčasne s   
  kúrením zaisťuje ohrev teplej vody. Vykurovacia sústava je navrhnutá ako 
  dvojtrubková so spodným rozvodom ležatého potrubia a s prevládajúcim 
  horizontálnym rozvodom. Trubkový rozvod je vedený prevažne v podlahe alebo 
  pod stropom. V 1.NP sú priestory vstupu, bazénu a správcovského bytu vykurované  
  podlahovým kúrením. V kupelni je navrhnutý radiátor trubkový. V 2.NP je väčšina  
  plochy podlahovo vykurovaná. V 3.NP sú spálne a obývacie priestory vykurované  
  podlahovým vykurovaním, kúpelne trubkovými radiátormi. V pracovni je použité   
  designové deskové teleso. Všetky galérie sú vykurované podlahovo.
  Potrubie je navrhnuté ocelové.
 
  Prípojková skriňa s elektromerom je umiestnená v plote. Hlavný domovný rozvádzač  
  je umiestnený v strojovni v 1.NP. Rozvody sú vedené k podružnému rozvádzaču v  
  1.NP a k stúpacím rozvodom, ktoré sú umiestnené v šachte. Na týchto stúpacích 
  rozvodoch sú v každom podlaží umiestnené podružné rozvádzače.

  Vnútorný plynovod je napojený stredotlakou plynovodnou prípojkou na uličný 
  stredotlaký rád. Prípojka je navrhnutá z oceli, DN 32 a je vedená v zemi, v sklone  
  0,5%. HUP je umiestnený v plote a obsahuje plynomer a regulátor tlaku plynu.   
  Vnútorný plynovod je vedený v 1.NP ku kotlu, a ďalej vedený pod stropom 
  k stúpajucému potrubiu, ktoré je vedené v priečke do 2.NP. Odtiaľ je vedený pod 
  stropom k dvom plynovým šporákom.Pri prestupe konštrukciami je plynovodné   
  vedenie vkladané do plynotesných chráničiek. 
 
4. POŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE
 
 Objekt je rozdelený na 5 samostatných požiarnych úsekov, u ktorých bolo stanovené 
 požiarne riziko a stupeň požiarnej bezpečnosti. Z dôvodu možnosti úniku dvoma smermi 
 do 40m z každej miestnosti v budove, nebolo nutné navrhovať chránené únikové cesty. 
 Ako vnútorné odberné miesto je navrhnutý hadicový systém so sploštitelnou hadicou, 
 ktorý je umiestnený na každom podlaži. Vonkajšie odberné mieste je hydrant na ulici 
 Povltavská. Ďalej sú na každom podlaží rozmiestnené 2 hasiace prístroje.

5. OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNÝMI ÚČINKAMI VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
 
 Všetky navrhnuté konštrukcie splňujú požiadavky na zvukovú nepriezvučnosť.

6. DOPRAVNÉ RIEŠENIE

 Objekt je obsluhovaný obojsmernou ulicou Povltavská. Vjazd na pozemok je umiestnený na  
 SZ strane. Na pozemku je navrhnutý kruhový objazd s možnosťou krátkodobého státia, 
 poprípade otočenia. Garáže sú navrhnuté pre 3 autá.

7. RIEŠENIE VEGETÁCIE A SÚVISIACICH TERÉNNYCH ÚPRAV

 Na severnej strane pozemku je navrhnuté prírodné jazierko s čistiacou vegetáciou. Okolo 
 nezpevnených plôch je trávnatý porast so stromoradím. Na južnej strane bude trávnatá 
 plocha s rozmiestnenými stromami.

8. POPIS VPLYVOV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A JEHO OCHRANA

 V projekte sú riešené odpady a ich možnosť recyklácie. K stavbe je teda umiestnený
 kontajnér pre odpadový materiál, ktorý bude v priebehu stavby vyvážaný na skládku. 
 Jedná sa o kontajnér pre stavebný odpad a odpad pre beton, vďaka ktorému je možné   
 betón recyklovať.
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D.1.1. TECHNICKÁ SPRÁVA

 1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
 
 Jedná sa o 3 podlažnú vilu určenú pre velvyslanca a jeho rodinu. Funkcia je prevažne
 obytná, no príležitostne sa uvažuje funkcia spoločenská. Vstup je zo severnej strany, 
 z ulice Povltavská. Stavba sa nachádza v diplomaticke štvrti v Tróji, Praha 7.

 2. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÉHO, DISPOZIČNÉHO A VÝTVARNÉHO RIEŠENIA

 V prvom podlaží sa nachádza vstupná hala, ktorej dominantou je výrazné rampové 
 schodisko vedúce do 2.NP. Jeho sklon sa prepisuje na severnú fasádu v podobe kontrastu  
 dvoch obvodových plášťov. Spodná časť je tvorená sklovlaknobetonovými obkladmi. Časť 
 nad schodiskom tvorí presklenná štrukturálna fasáda, ktorá umožňuje výhľad na priestor  
 pred budovou. Zvyšok vily je obložený sklobetonovými fasádnymi obkladmi.Vstupný priestor
 prebieha cez celú výšku stavby, do ktorého zasahujú vykonzolované galérie na 2. a 3.NP.
 Je použitý vzhľad pohľadového betónu v kombinácií s drevenou podlahou. 
  
 V 1.NP sa nachádzajú garáže, technické miestnosti, bazén a byt pre správcu. 
 2.NP je rozdelené na časť súkromnú a spoločenskú, ktoré sú variabilne prepájateľné 
 pomocou posuvných akustických priečok. Povrchy sú upravené hladkou stierkou 
 v kombinácií s drevenou podlahou. V obslužných priestoroch je použitá VC omietka 
 s keramickým obkladom.Z týchto priestorov je priamy prístup na záhradu.Sú orientované 
 na juh a tienené vykonzolovanými lodžiami na 3.NP.
 V 3.NP sa nachádzajú spálne so sociálnymi zariadeniami, pracovňa a plne vybavený
 apartmán pre hosťa. Materiálové riešenie je obdobné ako v 2.NP.
 Podlažia sú prepojené dvoma 2-ramennými schodiskami a invalidným výťahom so svetlým
 rozmerom kabíny 1100x1400mm.

 3. KONŠTRUKČNÉ A STAVEBNE-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY
 
 3.1. Základové pomery 
 
 Úroveň terénu je 183,0mn.m.Bpv., terén stúpa po 1,5m smerom k protipovodňovému valu,  
 umiestnenému na J hranici pozemku.Geologické podložie je zložené z prvých a druhých 
 tried ťažiteľnosti.
 Na základe zistenej charakteristiky pozemku je navrhnuté svahovanie po celom obvode   
 stavebnej jamy. Stavebná jama je obdĺžnikového tvaru. Svahovanie má sklon 1:1. 
 Hladina podzemnej vody je 3,35m, nachádza sa teda pod úrovňou základovej spary, preto  
 nie je nutné jej znižovanie čerpaním. Samotná jama bude odvodnená drenážami, ktorými
   bude voda zvádzaná do žumpy a z nej potom vyčerpaná.

 3.2. Základové konštrukcie

 Stavba bude založená na vŕtaných pilotách do hĺbky 9m, na ktorých bude uložená 
 roznášacia doska zo železobetonu s hrúbkou 300mm. Základová doska bude tepelne   
 izolovaná zo spodnej strany s hrúbkou 150mm. Ako podklad pod izoláciou bude slúžiť vrstva
 z drátkobetonu s hrúbkou 150mm.

 3.3. Nosné konštrukcie

 Konstrukčný systém objektu je kombinovaný. Na prvom podlaží je systém prevažne   
 stenový. V druhom a treťom podlaží je systém kombinovaný. Nosné konštrukcie objektu 
 sú navrhnuté z monolitického železobetonu (C25/30, ocel B 500). 
 Stĺpy vo všetkých podlažiach majú štvorcový prierez 300x300mm.
 Nosné a obvodové steny majú hrúbku 200mm.
  
 Vodorovná konštrukcia je vo všetkých podlažiach tvorená monolitickou železobetonovou  
 doskou (C25/30, ocel B 500) hrúbky 260 mm. V 3.NP sa nachádza pracovňa, ktorá 
 je umiestnená na vykonzolovanej železobetonovej doske, prichytenej ocelovými tiahlami. 
 V miestach inštalačných šácht, výťahovej šachty a schodísk budú vytvorené požadované  
 otvory. 

 Vertikálne komunikácie
 V objekte sa nachádza jedno rampové schodisko cez 1 podlažie a dve dvojramenné 
 schodiská prebiehajúce cez všetky 3 podlažia. Všetky schodiská sú navrhnuté 
 z monolitického železobetonu. Je navrhnutý taktiež hydraulický výťah so svetlými rozmermi
 kabíny 1100 x 1400mm.

 3.4 Obvodový plášť

 Obvodový plášť je navrhnutý s vetranou vzduchovou medzerou. Pohľadová vrstva
 plášta je z fasádnych sklovláknobetónových dosiek Polycon, ktoré sú pripevnené 
 k železobetonovej stene pomocou skrytého mechanického ukotvenia. V severnej časti je  
 čiastočne použitá sklohliníková konštrukcia, ktorá je z časti obložená fasádnymi doskami a 
 z časti je štrukturálne zasklená fasádou Schüco SFC 85. Jej nosným prvkom sú hliníkové  
 stĺpy, ktoré sú vyztužené nosným profilom z dôvodu nesenia fasádnych obkladov vo vrchnej  
 časti severnej fasády. Sú doplnené vodorovnými priečlami. Železobetonové obvodové 
 nosné steny sú zateplené minerálnou izoláciou hrúbky 200mm. V kontakte s terénom 
 extrudovaným polystyrénoum hrúbky 200mm. 

 3.5 Strešný plášť

 Objekt je zastrešený plochou strechou, ktorá je nesená železobetónovou doskou hrúbky 
 260mm. Skladba strechy je inverzná, hlavná hydroizolácia je PVC fólia, tepelná izolácia 
 je z extrudovaného polystyrénu hrúbky 200mm. Bližšia specifikácia skladby viz výkres číslo  
 D.1.3.6 Skladby podlah a strechy.

 3.6 Deliace konštrukcie
 
 Deliace konštrukcie sú tvorené priečkami z betónových tvárnic Ytong hrúbky 100 a 150mm.
 V 2.NP sú použité variabilné posuvné priečky kotvené dvojbodovo.
 Pre rozvody TZB sú v hygienických miestnostiach navrhnuté inštalačné predsteny 
 zo sádrokartónu hrúbky 70-140mm



 3.7 Podhľadové konštrukcie

 V celom objekte je navrhnutý sádrokartónový podhľad Knauf s nosným ocelovým roštom 
 z CW profilov. Výška podhľadu dosahuje 240mm.

 3.8 Skladby podlah
  
 Hrúbka podlahy sa líši podľa poschodí. Nášlapné vrstvy na základe účelu miestnosti.
 Podlahy v 1.NP, ktoré sa nachádzajú na zemine majú hrúbku 250mm. Podlahy v typických 
 poschodiach majú 180mm. Bližšie špecifikácie viz výkres číslo D.1.3.6 Skladby podlah 
 a strechy.
 
 3.9 Povrchové úpravy konštrukcií

 Vnútorné povrchy stien a stropov sú prevažne tvorené hladkou stierkou hrúbky 10mm. 
 V hygienických priestoroch majú steny vápenno-cementovú omietku v kombinácii 
 s keramickým obkladom do výšky 1800mm.

 3.10 Výplne otvorov
 
 Všetky posuvné dvere a okná v objekte sú navrhnuté s hliníkovým rámom, zasklené   
 izolačným trojsklom. Nad vstupnou časťou sú navrhnuté samočinne otváravé strešné   
 okná. Bližšie špecifikácie viz výkres číslo D.1.3.1 Tabuľka okien.
 Hlavné vchodové dvere sú navrhnuté presklenné s hlinikovými rámami ako súčasť 
 štrukturálnej fasády. Vchodové dvere do bytu správcu sú plné hliníkové. Interiérové dvere
 sú navrhnuté ocelové s dýhovou povrchovou úpravou. Bližšie špecifikácie viz výkres číslo  
 D.1.3.1 Tabuľka okien.

 3.11 Ostatné konštrukcie

 Vo výťahovej šachte je umiestnený osobný výťah Schindler 3300 s rozmermi kabíny 
 1100x1400x2200mm, s nosnosťou 9 osôb.

 4. TEPELNE TECHNICKÉ VLASTNOSTI
 
 Obvodové steny sú zateplené minerálnou vlnou Isover hrúbky 200mm. V oblastiach kontaktu
 s terénom sú zateplené extrudovaným polystyrénom hrúbky 200mm. 
 Obrátená skladba strešného plášta je izolovaná tepelnou izoláciou XPS hrúbky 200mm.
 Stropné dosky 2. a 3. NP v oblasti lodžií majú prerušený tepelný most pomocou ISO nosníkov.

 5. HYDROIZOLÁCIE 
 
 Ako hydroizolácia pri kontakte konštrukcie s terénom, v obvodovom plášti a v skladbe 
 strešného plášťa je použitá fólia PVC chránená z oboch stran geotextíliami. 
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D.2.1 TECHNICKÁ SPRÁVA

 1.ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Vila pre diplomata je umiestnená v bývalej diplomatickej štvrti v Tróji, Praha 7. Hlavný prístup je z 
ulice Povltavská. Objekt má 3 nadzemné podlažia. V prvom podlaží sú umiestnené garáže a tech-
nické miestnosti, vo zvyšných sú priestory obytné. 

 2. ZÁKLADOVÉ POMERY

Úroveň terénu je v mieste pozemku 183,00 m Bpv. Geologické podložie je zložené z vrstiev prvých
tried ťažiteľnosti (piesok s prímesou, štrk s prímesou, íl piesčitý, íl štrkový, ilovitá bridlica). 
Základová
spára sa nachádza v hĺbke 0,85m, podzemná voda v hĺbke 3,35 metra.

 3. KONSTRUKČNÉ RIEŠENIE
 
 Základy
Stavebná jama bude svahovaná. Sklon  bude po celom obvode 1:1. 
Stavba bude založená na vŕtaných pilotách, na ktorých bude uložená roznášacia doska zo žele-
zobetonu. 

 Konštrukčný systém
Konstrukčný systém objektu je kombinovaný. Na prvom podlaží je systém prevažne stenový. V 
druhom a treťom podlaží je systém kombinovaný. Nosné konštrukcie objektu sú navrhnuté z mon-
olitického železobetonu (C25/30, ocel B 500). 
Stĺpy vo všetkých podlažiach majú štvorcový prierez 300x300mm.
Nosné a obvodové steny majú hrúbku 200mm.

 Vodorovné konštrukcie
Vodorovná konštrukcia je vo všetkých podlažiach tvorená monolitickou železobetonovou doskou
(C25/30, ocel B 500) hrúbky 260 mm. V 3.NP sa nachádza pracovňa, ktorá je umiestnená na 
vykonzolovanej železobetonovej doske, prichytenej ocelovými tiahlami.V miestach inštalačných 
šácht, výťahovej šachty a schodísk budú vytvorené požadované otvory. 

 Ostatné konštrukcie
V objekte sa nachádza jedno rampové schodisko cez 1 podlažie a dve dvojramenné schodiská 
prebiehajúce cez všetky 3 podlažia. Všetky schodiská sú navrhnuté z monolitického železobetonu.

 4.PREDPOKLADANÉ ZAŤAŽENIE

Pre výpočet zaťaženia boli uvažované tieto hodnoty premenných zaťažení:

 klimatické zaťaženie sneh: sk= 0,56 kN/m²
 užitné zaťaženie byty qk= 1,5 kN/m²

 5. POUŽITÁ LITERATURA
 
ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení
pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.
ČSN EN 1992-1-1. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Praha: ČNI, 2006.

 6. STATICKÝ VÝPOČET (viz. príloha1)
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D.3.1 TECHNICKÁ SPRÁVA
 1.ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Navrhnutým objektom je vila pre diplomata a jeho rodinu. Budova má tri nadzemné podlažia a  
nemá suterén. Prvé a druhé podlažie majú rozměry 28,5 x 14,7m. V prvom nadzemnom podlaží je 
umiestnený hlavný vchod so vstupnou halou, byt pre správcu, priestor pre bazén s príslušnými 
priestormi, sociálne zariadenia, sklady a technická miestnosť. Na druhom nadzemnom podlaží 
sú obývacie a jedálenské priestory rozdelené na časť súkromnú a spoločenskú. Z týchto prie-
storov je priamy výstup na záhradu na južnej strane pozemku. Posledné nadzemné podlažie má 
pôdorysné rozmery zväčšené o priestor lodžií a to 28,5 x 16,9m. Nachádzajú sa tam dve spálne, 
dve detské izby, sociálne zariadenia, pracovňa a hosťovský apartmán.

Nosná konštrukcia objektu je navrhnutá ako železobetónová monolitická. Nosný systém na všet-
kých podlažiach je kombinovaný. Konstrukčný systém je z požiarneho hľadiska nehorľavý. Požiar-
na výška objektu je 7m.

 2. PRÍPOJKY
 
Inžinierske siete, na ktoré je objekt napojený, sú vedené v ulici Povltavská. 
Kanalizačná prípojka je navrhnutá ako jednotná. Revízna šachta je umiestnená 1,64m od objektu.
Vodomerná zostava je umiestnená 1,1m od hranice pozemku.
Prípojková skriňa s elektromerom je umiestnená v plote.
Hlavný uzáver plynu je umiestnený v skrini v plote. Domový uzáver plynu sa nachádza v objekte.

 3. VZDUCHOTECHNIKA
 
V objekte je navrhnutá strojovňa so vzduchotechnickou jednotkou s rekuperáciou zabezpečujúca
prívod a odvod vzduchu.
V miestnostiach na 3.NP je uvažované vetranie prírodzené. Miestnosti, kde je potrebné odviezť 
mastný či vlhký vzduch sú vetrané nútene. Je navrhnutý podtlakový systém odvádzania vzduchu 
a to v kúpelniach, toaletách a kuchyniach. Odvetranie kúpelne a toalety je navrhnuté cez mriežku 
do odvodného kruhového potrubia, ktoré je umiestnené v inštalačnej šachte. Dva digestory 
v kuchyniach na 2.NP sú napojené na samostatné potrubia, ktoré sú vedené inštalačnými šachta-
mi a ústia na strechu. Ďalšie dva umiestnené na 1.NP a 3.NP majú vyústenie potrubia na fasáde, 
zakončené mriežkou. V ostatných priestoroch objektu je navrhnutý rovnotlaký systém vetrania 
pomocou prívodnych a odvodných potrubí vedených v podhľadoch a v inštalačných šachtách.

Dimenzie potrubí: viz 11. dodatočné výpočty: Výpočet vzduchotechnických potrubí
Všetky rozvodné a stúpacie potrubia sú vyrobené z pozinkovaného plechu.

 4. KANALIZÁCIA

Splašková a dažďová kanalizácia je zvedená jednotlivo pomocou rozdielnych potrubí. Obe 
kanalizačné sústavy sú následne odvedené do jednotneho zvodného potrubia pri revíznej šachte,  
ktoré je vedené do jednotného verejného kanalizačného rádu. 
Na zvodných potrubiach sú umiestnené čistiace tvarovky.
Prestupy základmi sú zabezpečené chráničkami.

 Splašková kanalizácia 
Všetky pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov sú vedené v inštalačných predstenách, 
iba jedno potrubie od umývadla v 3NP je vedené v podhľade.
Stúpacie splaškové potrubia sú umiestnené v inštalačných šachtách. Potrubia sú odvetrané na 
strechu.
 Potrubia sú navrhnuté z PVC.

 Dažďová kanalizácia 
Odvod vody zo strechy je zaistený dvomi stúpacími dažďovými potrubiami, ktoré sú umiestnené 
v inštalačných šachtách. V 1.NP sú následne zvedené v zemi a napojené na spoločné zvodné 
potrubie.
 Potrubia sú navrhnuté z PVC.

 5. VODOVOD

Vnútorný vodovod je napojený pomocou vodovodnej prípojky z plastu na verejný vodovodný 
rád. Vodomerná sústava je umiestnená 1,1m od hranice pozemku.
Vnútorný vodovod je navrhnutý z plastového potrubia a je izolovaný mirelonom. Ležaté vedenia 
trubkových rozvodov v objekte sú vedené pod stropom, v podlahe alebo v inštlačnej predstene.
Sú napojené na stúpacie potrubia, ktoré sú umiestnené v inštalačných šachtách.
Prietok vody je meraný vodomerom umiestneným vo vodomernej zostave.
Teplá voda je pripravovaná centrálne v zásobníku teplej vody, ktorý je napojený na plynový 
kotol. 

 6. POŽIARNY VODOVOD

Vonkajšie odberné miesto je hydrant na ulici Povltavská.
Ako vnútorné odberné miesta sú navrhnuté hydranty so sploštitelnou hadicou so svetlosťou 
19mm, ktorý je umiestnený v každom podlaží pri inštalačnej šachte.

 7. KÚRENIE
 
Objekt je vykurovaný teplovodným nízkoteplotným systémom s teplotným spádom topnej vody 
55/45 °C. Ako zdroj tepla je navrhnutý plynový kotol, ktorý súčasne s kúrením zaisťuje ohrev teplej
vody. Vykurovacia sústava je navrhnutá ako dvojtrubková so spodným rozvodom ležatého potrubia 
a s prevládajúcim horizontálnym rozvodom. Trubkový rozvod je vedený prevažne v podlahe alebo 
pod stropom. V 1.NP sú priestory vstupu, bazénu a správcovského bytu vykurované podlahovým 
kúrením. V kupelni je navrhnutý radiátor trubkový. V 2.NP je väčšina plochy podlahovo vy-
kurovaná. V 3.NP sú spálne a obývacie priestory vykurované podlahovým vykurovaním, kúpelne 
trubkovými radiátormi. V pracovni je použité designové deskové teleso. Všetky galérie sú vy-
kurované podlahovo.
 Potrubie je navrhnuté ocelové.

 8. ELEKTROROZVODY
 
Prípojková skriňa s elektromerom je umiestnená v plote. Hlavný domovný rozvádzač je umiest-
nený v strojovni v 1.NP. Rozvody sú vedené k podružnému rozvádzaču v 1.NP a k stúpacím 
rozvodom, ktoré sú umiestnené v šachte. Na týchto stúpacích rozvodoch sú v každom podlaží 
umiestnené podružné rozvádzače.

 9. PLYN
 
Vnútorný plynovod je napojený stredotlakou plynovodnou prípojkou na uličný stredotlaký rád.
Prípojka je navrhnutá z oceli, DN 32 a je vedená v zemi, v sklone 0,5%. HUP je umiestnený v 
plote a obsahuje plynomer a regulátor tlaku plynu. Vnútorný plynovod je vedený v 1.NP ku kotlu, 
a ďalej vedený pod stropom k stúpajucému potrubiu, ktoré je vedené v priečke do 2.NP. Odtiaľ je 
vedený pod stropom k dvom plynovým šporákom.
Pri prestupe konštrukciami je plynovodné vedenie vkladané do plynotesných chráničiek. 
 



10. ZDROJE

 TZB a infrastruktura sídel I: Ústřední vytápění budov, vzduchotechnika, umělé osvětlení  
 prostorů, vnitřní kanalizace, vodovod a plynovod, elektrické silové rozvody v budově.
 http://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-svodneho-kanalizacniho-
 potrubi. [online]
 http://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/72-vypoctovy-prutok-vnitrniho-vodovodu. [online]

11. DODATOČNÉ VÝPOČTY

 
 11.1. Výpočet vzduchotechnických potrubí

 

 11.2. Výpočet kanalizačnej prípojky
  
  Dažďové odpadné potrubie
   Qd=r*c*A      A=Astr/2
   Qd=0,03*1*240,83= 4,82 l/s   A=481,6/2 = 240,83mm2

     => DN 125

miestnosť plocha m2 Vmiest m3 Vp Avzduch m2 Avzduch mm2 Priemer potrubia min Priemer potrubia DN n= 0,7
garáž 58,6 161,15 112,81 0,0448 44763,89 239 240 k.v. podh 2,75
wc 8,2 22,55 15,79 0,0063 6263,89 89 90 k.v. bez podh 3
wc 8,2 22,55 15,79 0,0063 6263,89 89 90
sprcha 8,5 23,375 16,36 0,0065 6493,06 91 100
bazén 45,6 125,4 87,78 0,0348 34833,33 211 220
správca kúpelňa 8,4 23,1 16,17 0,0064 6416,67 90 90
chodba 49,5 136,125 95,29 0,0378 37812,50 219 220

suma 187 514,25

miestnosť plocha m2 Vmiest m3 Vp Avzduch m2 Avzduch mm2 Priemer potrubia min Priemer potrubia DN
salónik 53,37 € 160,11 € 112,08 € 0,0445 44475,00 238 240
jedáleň 37,60 € 112,80 € 78,96 € 0,0313 31333,33 200 200
súkr. jedáleň
súkr. kuchyňa
súkr. obývačka 40,30 € 120,90 € 84,63 € 0,0336 33583,33 207 210
prípravovňa 9,40 € 25,85 € 18,10 € 0,0072 7180,56 96 100
toalety 8,20 € 22,55 € 15,79 € 0,0063 6263,89 89 90
špajza 7,90 € 21,73 € 15,21 € 0,0060 6034,72 88 90
toaleta 1,70 € 4,68 € 3,27 € 0,0013 1298,61 41 50

suma 199,97 593,11

miestnosť plocha m2 Vmiest m3 Vp Avzduch m2 Avzduch mm2 Priemer potrubia min Priemer potrubia DN
kúpelňa hosť 7,70 23,10 16,17 0,0064 6416,67 90 240
kúpelňa diplomat 18,40 50,60 35,42 0,0141 14055,56 134 240
kúpelňa 5,10 14,03 9,82 0,0039 3895,83 70 240
kúpelňa deti 7,90 21,73 15,21 0,0060 6034,72 88 240

suma 39,10 109,45

Vmiest m2 Vp m3 Avzduch m2 Avzduch mm2 rozmer 1 [1] rozmer 2 [4]
967,18 677,03 0,2687 268661,11 260 1040

suma 278

suma celkovo 704,07 2183,99

HALA cez 3NP + galerie

VZDUCHOTECHNIKA
1NP

2NP

3NP

41,50 € 210124,50 € 87,15 € 0,0346 34583,33 210

  Splaškové odpadné potrubie

        Qs=K*√ (εn*DU) 
        Qs=0,5*√ (45,1) = 3,36 l/s    
          => DN 125 
       

 11.3. Výpočet vodovodnej prípojky

  Priemerná potreba vody:  Qp= q*n
       Qp= 150*10 = 1500 l/deň
  Maximálna denná potreba:   Qm= Qp*kd
       Qm= 1500*1,29 = 1935 l/deň
  Maximálna hodnota potr. vody: Qn= Qm*kn*r-1

       Qn= 1935*1,8*24-1 = 145,13 l/h

  Dimenzovanie vodovodu:
        
        Qd= √ (ε(QA

2)*n)
        Qd= √4,51 = 2,124 l/s  =Qv

        

        Qv= s*v
        => d=√(4*Qv/ π*v)
              d= √(4*2,12/ π*1,5) = 42,46 mm
        => DN 80 - min požiar

 11.4. Kúrenie - tepelné stráty

  Qprip= 42,1+1,886 = 43,99kW   =>  50kW

 

výtoková batéria l/s n QA

umývadlo 0,2 14 0,56
vaňa 0,3 4 0,36
drez 0,2 4 0,16
sprcha 0,2 3 0,12
práčka, myčka 0,1 3 0,03
wc 0,5 13 3,25
umývatko 0,1 3 0,03
bidet 0,1 2 0,02
pisoár 0,1 3 0,03

ε 4,51

VODOVOD
QA   jmenovitý výtok [l/s]

zariaďovací predmet DU n n*DU
umývadlo 0,5 14 7
wc 2 13 26
vaňa 0,8 4 3,2
sprcha 0,6 3 1,8
práčka, myčka 0,8 3 2,4
drez 0,8 4 3,2
umývatko 0,3 3 0,9
bidet 0,5 2 1
pisoár 0,5 3 1,5

ε 47

výpočtové odtoky zariaďovacích predmetov
KANALIZÁCIA
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D.4.1 TECHNICKÁ SPRÁVA 

Skratky používané ďalej v texte
PÚ = požiarny úsek, SPB = stupeň požiarnej bezpečnosti, PO = požiarna odolnosť, 
NÚC = nechránená úniková cesta 

 D.1.1 Popis objektu 

Navrhnutým objektom je vila pre diplomata a jeho rodinu. Budova má tri nadzemné podlažia a 
nemá suterén. Prvé a druhé podlažie majú rozměry 28,5 x 14,7m. V prvom nadzemnom podlaží 
je umiestnený hlavný vchod so vstupnou halou, byt pre správcu, priestor pre bazén s príslušnými 
priestormi, sociálne zariadenia, sklady a technická miestnosť. Na druhom nadzemnom podlaží sú 
obývacie a jedálenské priestory rozdelené na časť súkromnú a spoločenskú. Z týchto priestorov je 
priamy výstup na záhradu na južnej strane pozemku. Posledné nadzemné podlažie má pôdorysné 
rozmery zväčšené o priestor lodžií a to 28,5 x 16,9m. Nachádzajú sa tam dve spálne, dve detské 
izby, sociálne zariadenia, pracovňa a hosťovský apartmán.

 Urbanistické riešenie 
Budova sa nachádza v Tróji, Praha 7, v oblasti bývalej diplomatickej štvrti. Prístupová cesta bude 
vyriešená predĺžením ulice Povltavská vedúca pozdĺž severnej hranice pozemku. Južná hranica 
pozemku je ohraničená protipovodňovým valom.

 Konštrukčné riešenie 
Nosná konštrukcia objektu je navrhnutá ako železobetónová monolitická. Nosný systém na všet-
kých podlažiach je kombinovaný. Konstrukčný systém je z požiarneho hľadiska nehorľavý. Požiar-
na výška objektu je 7m. 

 D.1.2 Požiarne úseky, stupeň požiarnej bezpečnosti 

 Objekt je rozdelený na 5 PÚ: 

 PÚ1 - byt pre správcu 1.NP SPB III 
 PÚ2 - apartmán pre hosťa 3.NP SPB III
 PÚ3 - garáž 1.NP   SPB II
 PÚ4 - výtah    SPB II
 PÚ5 - vila    SPB III
  
 D.1.3 Stavebné konštrukcie a požiarna odolnosť 

Požadovaná PO je vo všetkých PÚ menšia než navrhnutá. Overené pre všetky PÚ porovnaním PO 
požadované a PO uvedenej výrobcom. Požadovaná a skutočná PO konštrukcií viz D.2.3. Stavebné 
konštrukcie nosné, nenosné, navrhnuté podľa požiadavkov na požiarnu bezpečnosť, sú vyrobené z 
certifikovaných výrobkov, stavebné detaily sú prevedené vyškoleným odborníkom. Obvodové steny 
na východe a západe sú železobetonové s tepelnou izoláciou z minerálných dosiek, obložené 
sklobetónovými fasádnymi obkladmi. Severná fasáda je tvorená kombináciou železobetónovej 
steny s fasádnymi obkladmi a hliníkovej konštrukcie so zasklením. Južná fasáda je v 2.NP ce-
loplošne zasklená, v 3.NP je železebetónová konštrukcia so zasklením. 

 D.1.4 Únikové cesty 

Výpočet obsadenia objektu osobami viz D.2.4. Sú navrhnuté celkom 2 NÚC. Návrh šírky únikovej 
cesty je min. 0,6m. Všetky cesty splňujú medznú dĺžku úniku 40m. 

 D.1.5 Odstupové vzdialenosti a požiarne nebezpečný priestor 

Odstupové vzdialenosti okolo objektu nezasahujú do susedných objektov. Percento požiarne 
otvorených plôch nedosahuje hodnotu 40%, preto sú odstupové vzdialenosti určené na 
základe jednotlivých požiarne otvorených plôch. Viz D.2.6. 

 D.1.6 Zariadenie pre protipožiarny zásah 
Prístupové komunikácie pre protipožiarny zásah sú z ulíc Na Kazance alebo Pod Lisem, ktoré 
sa napájajú na Povltavskú. Nástupnú plochu nie je nutné uvažovať.

Vonkajšie odberné miesta - hydranty sú umiestnené v chodníku označené poklopom. Umiest-
nenie viz výkr. č. D.3.1. 

Vnútorné odberné miesta sú taktiež vyžadované. Hydrantové systémy sa nachádzajú v 
každom podlaží v blízkosti inštalačnej šachty, kde sú uložené vo výklenku v stene. Majú roz-
mery 710 x 710 x 135 mm a dosah hadice 30m. 

Prenosné hasiace prístroje sú stanovené výpočtom viz D.2.5. Rozmiestnenie viz výkr.č. D.3.2. 
Navrhnutých je dohromady 6 práškových hasiacich prístrojov PR6-34A, náplň 6kg, pričom na 
každom podlaží sa nachádzajú 2.

D.4.2 VÝPOČTY 

 D.4.2.1. Požiarne zaťaženie
 
 - všetky požiarne zaťaženia sú určené na základe normy ČSN 73 0833.

Požiarny úsek Špecifikácia PÚ Požiarne zaťaženie pv [kg/
m2]

Koeficient c

1 byt 1NP 40 1,0
2 byt 3NP 40 1,0
3 garáž 1NP 35 1,0
4 osobný výťah 1,0
5 vila 1NP, 2NP, 3NP 40 1,0

 D.4.2.2. Stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
  a) požiarny úsek 1
   -konštrukčný systém - nehorľavý
   -požiarna výška do 22,5m
   => SPB III

  b) požiarny úsek 2
   -konštrukčný systém - nehorľavý
   -požiarna výška do 22,5m
   => SPB III

  c) požiarny úsek 3
   -konštrukčný systém - nehorľavý
   -požiarna výška do 22,5m
   => SPB II



  d) požiarny úsek 4
   -konštrukčný systém - nehorľavý
   -požiarna výška do 22,5m
   => SPB II

  e) požiarny úsek 5
   -konštrukčný systém - nehorľavý
   -požiarna výška do 22,5m
   => SPB II

  

 D.4.2.3. Požiarna odolnosť

Položka Stavebná konštrukcia Požadovaná PO Skutočná PO
požiarne steny 1.NP

2.NP
3.NP

45
45
30

REI 180 DP1 - YTONG, ŽB
REI 180 DP1 - YTONG, ŽB
REI 180 DP1 - YTONG, ŽB

požiarne stropy 1.NP
2.NP
3.NP

45
45
30

REI 120 DP1 - ŽB
REI 120 DP1 - ŽB
REI 120 DP1 - ŽB

požiarne uzávery 
otvorov

1.NP
3.NP

30 DP3
15 DP3

EI 30 DP1 - dvere
EI 30 DP1 - dvere

obvodové steny 1.NP - zaisťujúce stabilitu
2.NP - zaisťujúce stabilitu
3.NP - zaisťujúce stabilitu

45
45
30

REI 180 DP1 - ŽB
REI 180 DP1 - ŽB
REI 180 DP1 - ŽB

nosné konštrukcie 
vnútri PÚ

1.NP
2.NP
3.NP

45
45
30

REI 120 DP1 - ŽB
REI 120 DP1 - ŽB
REI 120 DP1 - ŽB

nenosné konštruk-
cie vnútri PÚ

1.NP
2.NP
3.NP

-
-
-

EI 120 DP1 - YTONG
EI 120 DP1 - YTONG
EI 120 DP1 - YTONG

konštrukcia 
schodisiek 

1.-3.NP 15 DP3 REI 120 DP1 - ŽB

výťahové a inšta-
lačné šachty

1.-3.NP 30 DP1 EI 120 DP1 - YTONG

strešný plášť 3.NP 15

 D.4.2.4 Výpočet únikových pruhov 

S [m2] m2/os súčiniteľ podlažie osôb celkom
súkromné priestory 105,6 20 1,5 3.NP 8
apartmán pre hosťa 42,6 20 1,5 3.NP 4

zhromažďovací priestor 171,9 20 1,5 2.NP 13
byt správcu 50,4 20 1,5 1.NP 4

Σ 29

 K = 80
 s = 1,0
 u = (E · s) / K
 u = (29 · 1,0) / 80 = 0,36  ...1 pruh => 1 x 0,55 = 0,55m

 D.4.2.5 Výpočet počtu prenosných hasiacich prístrojov 

 a) 1.NP: PÚ1 + PÚ3 + PÚ5 (časť 1.NP)

  nr = 0,15 · √(S · a · c) 
  nr = 0,15 · √(301,5 · 1,0 · 1,0) = 2,6 

  nHj = 6 · nr 
  nHj = 6 · 2,6 = 15,627 

  - práškový hasiaci prístroj PR6-34A, náplň 6kg, 34A -> HJ1 = 10 

  nPHP = nhj / HJ1 
  nPHP = 15,627 / 10 = 1,5627 ... 2 PHP

 b) 2.NP:  PÚ5 (časť 2.NP)

  nr = 0,15 · √(S · a · c) 
  nr = 0,15 · √(258,7 · 1,0 ·1,0) = 2,41 

  nHj = 6 · nr 
  nHj = 6 · 2,41 = 14,48 

  - práškový hasiaci prístroj PR6-34A, náplň 6kg, 34A -> HJ1 = 10 

  nPHP = nHj / HJ1 
  nPHP = 14,48 / 10 = 1,448 ... 2 PHP

 c) 3.NP: PÚ2 + PÚ5 (časť 3.NP)

  nr = 0,15 · √(S · a · c) 
  nr = 0,15 · √(275,2 · 1,0 · 1,0) = 2,49

  nHj = 6 · nr 
  nHj = 6 · 2,49 = 14,93 

  - práškový hasiaci prístroj PR6-34A, náplň 6kg, 34A -> HJ1 = 10 

  nPHP = nHj / HJ1 
  nPHP = 14,93 / 10 = 1,493 ... 2 PHP



 D.4.2.6 Určenie odstupových vzdialeností  

špecifikácia rozmery POP 
[m] SPO [m2] hu [m] l [m] Sp [m2] po [%] pv

, [kg/
m2] d [m]

východná fasáda
3 x 2,5 · 3,5

38,6 10,8 14,7 158,76 24,3 40
3,87

0,95 · 2 1,71
3,9 · 2,5 3,87

západná fasáda 3 x 2,3 · 2,2 23,4 10,8 14,7 158,76 14,7 40 3,09
2,5 · 3,2 3,38

severná fasáda
(28,5 · 2) +
(3,5 · 4) +

(20,5 · 3,5/2)
106,9 10,8 28,5 307,8 34,7 40 3,2

južná fasáda
27,5 · 3,2

173,12 7,3 28,5 208,05 83,2 40 9,45 x 3,85 · 3,2
2 x 3,675 · 3,2

POP - požiarne otvorené plochy
SPO       - súčet požiarne otvorených plôch
hu         - výška steny
l        - dĺžka steny
SP        - plocha posudzovanej steny
po      - percento POP
pv

,      - navýšené požiarne zaťaženie  
d       - odstupová vzdialenosť
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E.1 TECHNICKÁ SPRÁVA
 
 E.1.1 Vymedzovacie podmienky pre zakladanie a zemné práce

 Úroveň terénu je v mieste stavby +183,0mnm BPV. Terén stúpa po 1,5m smerom 
 k protipovodňovému valu, umiestnenému na J hranici pozemku.
 Hladina podzemnej vody je v hĺbke 3,35m. 

 E.1.2  Návrh postupu výstavby, vplyv na okolné stavby a pozemky

 SO 01: Príprava územia, táto etapa v sebe zahrňuje prípravu staveniska
 SO 02: Vila 
        

Technologická etapa Konštrukčne-výrobný systém
zemné konštrukcie jama - svahovaná 
základové konštrukcie piloty - vŕtané, na mieste betónované
hrubá vrchná stavba (HVS) kombinovaný systém (monolitický ŽB)

stropná doska (jednostranne pnutá, monolitický ŽB)
schodiská (monolitický ŽB)
výťah - hydraulický

strecha tepelná izolácia XPS
hydroizolácia - PVC fólie
nepochodné
odvodnenie - vnútorné

hrubé vnútorné konštrukcie priečky - betónové tvárnice
podhľady
rozvody TZB

  0,0-0,1 hlina pieskovitá, ílovitá, humózna

  0,1-0,5 hlína pieskovitá, humózna, sypká

  0,5-1,0 tehly, genezia antropogenná

  1,0-1,6 tehly v ostrohranných úlomkoch

  1,6-2,75 navážka škvárová, sypká

  2,75-3,5 hlina pieskovitá, pevná, náplavová

  3,5-4,0 íl jemný, pieskovitý, mäkký

  4,0-4,5 štrk drobný, max veľkosť častíc 5mm až   
    2cm
  4,5-5,0 bridlica prachovitá, zvetralá, hnedošedá
  5,0-5,5 bridlica prachovitá, zvetralá, rozpadavá,
     tmavošedá

  5,5-6,5 Šárecké souvrství                                                                  

dokončovacie konštrukcie omietky
maľby
nášlapné vrstvy podlah

vonkajšie povrchové konštrukcie ľahký obvodový plášť - štrukturálna fasáda
ťažký obvodový plášť - sklovláknobetónové obklady Polycon
                                      - zateplenie

 SO 03: Chodník 
 SO 04: Komunikácia pre autá
 SO 05: Vodná plocha - rybník
  - štrkopieskový podklad
  - geotextília 
  - jazierková fólia
  - substrát 
  - vodná hladina
  - zásyp kamenivom - okraje
 SO 06: Terénne schodisko
 SO 07: Terénne terasy - porast
 SO 08:  Ploty
 SO 09, 10, 11, 12: prípojky (kanalizácie, vodovodu, plynu, elektriny)
 SO 13: Čisté terénne úpravy

 -Na pozemku sa v súčastnosti nenachádzajú žiadne stavby, ani chránená zeleň. 
 Bude požadovaný dočasný zábor pozemku komunikácie Povltavská z dôvodu zhotovenia
 prípojok.

E.1.3 Návrh zdvíhacich prostriedkov, návrh výrobných, montážnych a skladovacích plôch 
 
 E.1.3.1 Návrh výrobných, montážnych a skladovacích plôch
  Priestory pre skladovanie a montáž stavebných materiálov budú umiestnené   
  na spoločnom stavenisku vrámci pozemku.
  Skladovacie plochy sú navrhnuté na výstavbu jedného záberu.
   
  Plochy pre skladovanie bednenia:  stropy - 70m2

                steny - 136,5m2

                            stĺpy - 12m2

  Plocha pre skladovanie výstuže: 15m2

  Plocha pre montáž výstuže: 10m2

  Plocha pre plnenie košu betónom: 9m2

  Plocha pre skladovanie lešenia: 40m2

  Plocha pre vežový žeriav: 4x4,5m
  Plocha pre skladovanie odpadu: m2

  

  Objekty pre vedenie stavby a sociálne zariadenia: bunky 2,5 x 5 x 3m



 E.1.4 Návrh zaistenia a odvodnenia stavebnej jamy  
   
Na základe zistenej charakteristiky pozemku je navrhnuté svahovanie po celom obvode 
stavebnej jamy. Stavebná jama je obdĺžnikového tvaru. Svahovanie má sklon 1:1. 
Hladina podzemnej vody je 3,35m, nachádza sa teda pod úrovňou základovej spary, preto 
nie je nutné jej znižovanie čerpaním. Samotná jama bude odvodnená drenážami, ktorými 
bude voda zvádzaná do žumpy a z nej potom vyčerpaná.
  
E.1.5 Návrh trvalých záberov staveniska s vjazdami a výjazdami a väzbou na dopravný 
systém

E.1.6 Ochrana životného prostredia v priebehu výstavby

Pri stave musia byť dodržané limity hluku zo stavebnej činnosti počas vykonávania stave-
bných prác vo vonkajšom chránenom priestore najbližšie umiestnených obytných stavieb. 
Všetky práce budú prebiehať medzi 8:00 až 16:00. Stavebné práce budú prebiehať len 
počas všedného dňa, kedy je maximálna hodnota hluku stanovena na 65dB. 
Ochrana životného prostredia zahŕňa aj ochranu zelene. To je splnené navrhnutím čo na-
jmenšieho záboru staveniskovej plochy a následná revitalizácia územia.

V projekte sú riešené odpady a ich možnosť recyklácie. K stavbe je teda umiestnený kon-
tajnér pre odpadový materiál, ktorý bude v priebehu stavby vyvážaný na skládku. Jedná sa 
o kontajnér pre stavebný odpad a odpad pre beton, vďaka ktorému je možné betón recyk-
lovať.

E.1.7 Rizika a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia

Na stavenisku je nutné zaistiť bezpečnost práce a ochranu zdravia, eliminovať rizika ohroze-
nia zdravia a majetku a predísť vzniku mimoriadných udalostí, havárií a požiarov.
Veľká obozretnosť musí byť kladená pri výkope jamy. V prípade, kedy hĺbka jamy prekročí 
hĺbku 1,5 m, musí sa okraj jamy zabezpečiť zábradlím vysokým 1,1 m, ktoré bude dostatočne 
pevné k zabráneniu alebo zachyteniu pádu z výšky. Konštrukcia ochrany proti pádu môže 
byť prerušená len v miestach, kde bude umožnený zostup dolu. K bezpečnému zostupu do 
stavebnej jamy bude slúžiť rebrík. Bude postavený na pevný podklad a bude zaistený proti 
preklopeniu. Pri pohybe na rebríku musí býť zamestnanec obrátený tvárou k rebríku a musí 
mať možnosť bezpečného uchopenia za pevnou konštrukciou.
V prípade, že zaistenie proti pádu z výšky nie je možné, musí byť priestor možného pádu 
výrazne označený a to napríklad výraznou páskou. Všetky činnosti musia byť prevedené iba 
vyškolenými osobami. U ocelových výstuží, ktoré sú zvárané na mieste stavby je potrebné 
dbať na bezpečnosť. Pracovníci musia byť chránení zváračskou helmou a rukavicami. Ich 
ochranné pracovné prostriedky nesmú byť znečistené olejom, tukom apod. a na zváračskom 
pracovišti musia byť rozostavané zásteny pre ochranu osôb proti žiareniu a teplu.
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 F.1 TECHNICKÁ SPRÁVA
 
 Predmetom časti interiér je presklená stena, ktorá tvorí reprezentatívny vstup do 
spoločenského salónika. Je navrhnuté štvor-modulové presklenie, pričom krajné časti sú 
statické, vnútorné sú posuvným spôsobom otváravé. Osadenie je prevedené prostredníct-
vom skrytého rámu, kvôli ktorému musia byť uspôbené konštrukcie. V železobetonovej 
stene bude vynechaný otvor so šírkou rovnej šírke rámu. Na druhej strane bude prebiehať 
cez šachtu kvôli prikotveniu do nosnej železobetonovej steny. Konštrukcia rámu nebráni 
rozvodom vedeným v šachte.
Skrytý rám je zarovnaný s úrovňou nášlapnej vrstvy vďaka pridanému profilu s rozmermi 
80x200mm. V hornej časti začína rám na úrovni podhľadu, pričom je pomocou pridáného 
profilu s rozmermi 140x200mm kotvený do železobetonu.
Svetlá šírka steny je 5340mm, svetlá výška je 2820mm.

 Materiálové riešenie
Rám je tvorený hliníkovou konštrukciou s trojitým zasklením. Jedná sa o dvere interiérové, 
takže nie je potrebné zasklenie izolačné. Povrchová úprava: 7016 RAL matný lak, 
tmavošedá farba.
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