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伀戀猀愀栀攀洀 戀愀欀愀氀夁猀欀 瀀爀挀攀 樀攀 瘀礀瀀爀愀挀漀瘀愀琀 愀爀挀栀椀琀攀欀琀漀渀椀挀欀漀甀 猀琀甀搀椀椀 愀 瘀礀戀爀愀渀漀甀 ഁ猀琀 瀀爀漀樀攀欀琀甀 
⠀瘀攀 猀琀甀瀀渀椀 瀀爀漀 猀琀愀瘀攀戀渀 瀀漀瘀漀氀攀渀⤀ 瀀爀漀 爀漀搀椀渀渀يح 搀漁洀 瘀 倀爀愀稀攀⸀ 堁攀愁攀渀يح 瀀漀稀攀洀攀欀 猀攀 渀愀挀栀稀 渀愀  猀瘀愀栀甀 瘀 倀漀搀漀氀Ⰰ 
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一瘀爀栀 爀漀搀椀渀渀栀漀 搀漀洀甀 瀀爀漀 ഁ琀礀夁ഁ氀攀渀渀漀甀 
爀漀搀椀渀甀 樀攀 瘀礀瀀爀漀樀攀欀琀漀瘀渀 瘀 洀ᬁ猀琀猀欀 ഁ猀琀椀 倀爀愀栀愀ⴀ 倀漀搀漀氀⸀ 
䨀攀搀渀 猀攀 漀 瀀漀稀攀洀攀欀 渀愀 猀瘀愀栀甀 猀 漀爀椀攀渀琀愀挀 渀愀 樀椀栀漀稀瀀愀搀 愀 渀愀戀稀攀樀挀 
欀爀猀渀 瘀يح栀氀攀搀礀 渀愀 瀀愀渀漀爀愀洀愀 倀爀愀栀礀⸀
倀漀稀攀洀攀欀 猀攀 渀愀挀栀稀 琀ᬁ猀渀ᬁ 瘀攀搀氀攀 栀爀愀渀椀挀攀 
倀倀爀愀縁猀欀 瀀愀洀琀欀漀瘀攀 爀攀稀攀爀瘀愀挀攀⸀ 
一愀 猀攀瘀攀爀甀 猀攀 渀愀挀栀稀 嘀礀愁攀栀爀愀搀 愀 樀攀栀漀 栀爀愀搀戀礀

唀刀䈀䄀一䤀匀䴀唀匀
堁攀愁攀渀يح 瀀漀稀攀洀攀欀 猀攀 渀愀挀栀稀 洀攀稀椀 甀氀椀挀攀洀椀 一愀 吀漀瀀漀氀挀攀 
愀 嘀攀 匀瘀愀栀甀Ⰰ 猀漀甀ഁ愀猀渀ᬁ 樀攀 瘀礀洀攀稀攀渀 漀欀漀氀渀洀椀
瀀愀爀挀攀氀愀洀椀⸀ 䨀攀搀渀 猀攀 漀 猀瘀愀栀 欀琀攀爀يح 欀氀攀猀 搀漀 栀氀漀甀戀欀礀 㔀 洀⸀ 
嘀 漀欀漀氀 猀攀 渀愀挀栀稀 搀漀洀礀 樀愀欀 猀 猀攀搀氀漀瘀يح洀椀 猀琀爀攀挀栀愀洀椀Ⰰ 琀愀欀 䤀 猀 瀀氀漀挀栀يح洀椀⸀ 
伀戀樀攀欀琀 洀 瀀氀漀挀栀漀甀 猀琀夁攀挀栀甀 搀氀攀 欀漀渀挀攀瀀琀甀⸀伀戀樀攀欀琀 洀 瀀氀漀挀栀漀甀 猀琀夁攀挀栀甀 搀氀攀 欀漀渀挀攀瀀琀甀⸀
倀爀漀 稀猀欀渀 搀漀猀琀愀琀攀ഁ渀栀漀 漀猀氀甀渀ᬁ渀 愀 瀀爀漀猀氀甀渀ᬁ渀  
戀礀氀漀 稀瘀漀氀攀渀漀 瀀漁瘀漀搀渀 渀愀琀漀ഁ攀渀  漀戀樀攀欀琀甀 
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倀爀漀 渀瘀爀栀 爀漀搀椀渀渀栀漀 搀漀洀甀 洀樀 瘀攀氀欀يح 瘀氀椀瘀 瘀يح栀氀攀搀礀 稀 瀀漀稀攀洀欀甀⸀ 
娀 琀漀栀漀琀漀 搀漁瘀漀搀甀 樀攀 瘀 爀洀挀椀 瀀漀稀攀洀欀甀 瘀礀琀瘀漀夁攀渀
瀀爀漁挀栀漀搀 洀攀稀椀 搀漀洀攀洀 愀 稀愀栀爀愀搀渀洀 搀漀洀攀ഁ欀攀洀Ⰰ 
欀琀攀爀يح 渀愀戀稀 漀戀礀瘀愀琀攀氀漁洀 漀欀愀洀縁椀琀يح 欀琀攀爀يح 渀愀戀稀 漀戀礀瘀愀琀攀氀漁洀 漀欀愀洀縁椀琀يح 
瀀爀漁栀氀攀搀 渀愀 瀀愀渀漀爀愀洀愀 倀爀愀栀礀 甀縁 瀀夁椀 瀀夁挀栀漀搀甀 搀漀洀漁⸀
䐀漁洀 樀攀 渀愀瘀爀縁攀渀 樀愀欀漀 搀瘀漀甀瀀漀搀氀愀縁渀 愀 瘀 ഁ猀琀椀 愀琀攀氀椀爀甀 ⴀ 琀夁瀀漀搀氀愀縁渀⸀
䠀氀愀瘀渀 椀搀攀愀 搀漀洀甀 樀攀 漀搀搀ᬁ氀攀渀 猀漀甀欀爀漀洀 ഁ猀琀椀 
搀漀洀甀 漀搀 瘀攀夁攀樀渀 瀀爀漀猀琀夁攀搀渀椀挀琀瘀洀 猀挀栀漀搀椀愁琀ᬁ⸀ 
倀爀漀猀琀漀爀 瀀漀搀 猀挀栀漀搀椀愁琀攀洀 ⸀一倀ⴀ㈀⸀一倀 樀攀 氀稀攀 瘀礀甀縁琀 樀愀欀漀 猀欀氀搀愀渀 欀漀氀⸀ 
倀爀漀猀琀漀爀 瀀漀搀 猀挀栀漀搀椀愁琀ᬁ洀 ㈀⸀一倀ⴀ㌀⸀一倀 樀攀 夁攀愁攀渀 
樀愀欀漀 挀栀漀搀戀愀 猀瀀漀樀甀樀挀 最愀爀縁 愀 漀戀يح瘀愀挀 瀀漀欀漀樀⸀樀愀欀漀 挀栀漀搀戀愀 猀瀀漀樀甀樀挀 最愀爀縁 愀 漀戀يح瘀愀挀 瀀漀欀漀樀⸀

䐀䤀匀倀伀娀䤀䌀䔀

䠀氀愀瘀渀 洀礀愁氀攀渀欀漀甀 搀椀猀瀀漀稀椀挀攀 漀戀礀琀渀 ഁ猀琀椀 搀漀洀甀 樀攀 搀ᬁ氀攀渀 
渀愀 搀攀渀渀 愀 渀漀ഁ渀 稀渀礀⸀⸀一倀 洀 欀漀渀挀攀瀀挀椀 欀漀渀琀愀欀琀甀 
猀 攀砀琀攀爀椀爀攀洀 愀 瀀爀漀琀漀 洀 稀搀漁爀愀稀渀ᬁ渀漀甀 漀猀甀 㨀 
栀氀愀瘀渀 瘀猀琀甀瀀 ⴀ 琀攀爀愀猀愀 搀漀 稀愀栀爀愀搀礀⸀ 嘀 猀攀瘀攀爀渀 ഁ猀琀椀  
⸀一倀  樀攀 夁攀愁攀渀 樀愀欀漀 洀猀琀漀 瀀爀漀 
瀀漀琀欀愀渀 渀瘀愁琀ᬁ瘀 愀 琀愀欀 洀猀琀漀 瀀爀漀 栀漀猀瀀漀搀夁猀欀 ഁ椀渀渀漀猀琀椀⸀ 瀀漀琀欀愀渀 渀瘀愁琀ᬁ瘀 愀 琀愀欀 洀猀琀漀 瀀爀漀 栀漀猀瀀漀搀夁猀欀 ഁ椀渀渀漀猀琀椀⸀ 
嘀 猀攀瘀攀爀渀 ഁ猀琀椀  猀攀 渀愀挀栀稀 最愀爀縁Ⰰ 猀瀀縁Ⰰ 瀀爀搀攀氀渀愀Ⰰ 欀漀琀攀氀渀愀Ⰰ 愁愀琀渀愀⸀ 
嘀 樀椀縁渀 ഁ猀琀椀 樀攀 甀洀猀琀ᬁ渀 漀戀يح瘀愀挀 瀀漀欀漀樀 愀 欀甀挀栀礀䠁猀欀يح 欀漀甀琀 猀 瘀攀氀欀漀甀 
瀀爀漀猀欀氀攀渀漀甀 昀愀猀搀漀甀 漀爀椀攀渀琀漀瘀愀渀漀甀 渀愀 琀攀爀愀猀甀 愀 稀愀栀爀愀搀甀⸀
嘀 ㈀⸀一倀 樀猀漀甀 漀戀礀琀渀 瀀爀漀猀琀漀爀礀 欀琀攀爀 爀漀稀搀ᬁ氀攀渀礀 渀愀 氀漀縁渀椀挀攀 
瀀爀漀 搀ᬁ琀椀Ⰰ 瘀攀氀欀  愀 琀爀漀挀栀甀 漀搀猀琀爀愀渀ᬁ渀愀 ഁ猀琀 爀漀搀椀ഁ甀 愀 
洀愀氀يح 栀漀猀琀椀渀猀欀يح 瀀漀欀漀樀 瀀爀漀 漀戀ഁ愀猀渀 渀瘀愁琀ᬁ瘀礀⸀
嘀 猀攀瘀攀爀渀 ഁ猀琀椀 渀愀搀 最愀爀縁 樀攀 甀洀猀琀ᬁ渀 愀琀攀氀椀爀 嘀 猀攀瘀攀爀渀 ഁ猀琀椀 渀愀搀 最愀爀縁 樀攀 甀洀猀琀ᬁ渀 愀琀攀氀椀爀 
欀琀攀爀يح 洀 猀愀洀漀猀琀愀琀渀يح 瘀猀琀甀瀀 
稀 甀氀椀挀攀 瀀爀漀 欀氀椀攀渀琀礀 愀 欀漀氀攀最礀⸀ 䄀琀攀氀椀爀 洀 ㈀ 切爀漀瘀渀ᬁ 欀琀攀爀 
樀猀漀甀 猀瀀漀樀攀渀礀 琀漀ഁ椀琀يح洀 猀挀栀漀搀椀愁琀ᬁ洀 ⸀
䴀 瀀爀漀猀欀氀攀渀يح 爀漀栀 渀愀 猀攀瘀攀爀渀 猀琀爀愀渀甀 愀 瘀攀渀欀漀瘀渀 琀攀爀愀猀甀 瘀 ㌀⸀一倀⸀ 
吀攀爀愀猀愀 洀漁縁攀 戀礀琀 瘀礀甀縁琀愀 樀愀欀漀 洀猀琀漀 瀀爀漀 樀攀搀渀渀 猀 欀漀氀攀最礀Ⰰ 
瀀爀挀椀Ⰰ 愀 洀愀氀 瘀يح猀琀愀瘀礀⸀ 
䬀漀氀攀洀 猀攀戀攀 洀 昀愀猀搀渀 氀愀洀攀氀礀 瀀爀漀 瘀ᬁ琀愁 猀漀甀欀爀漀洀⸀䬀漀氀攀洀 猀攀戀攀 洀 昀愀猀搀渀 氀愀洀攀氀礀 瀀爀漀 瘀ᬁ琀愁 猀漀甀欀爀漀洀⸀
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匀琀愀瘀戀愀 愀琀攀氀椀爀甀 樀攀 夁攀愁攀渀愀 瀀漀洀漀挀 昀愀猀搀渀挀栀 氀愀洀攀氀 
吀䠀䔀刀䴀伀圀伀伀䐀 稀 瀀爀漀ǻ氀甀 㘀㠀砀㐀㈀洀洀⸀ 
态琀琀礀 漀戀礀琀渀 ഁ猀琀椀 樀猀漀甀 漀洀琀渀甀琀礀 猀瘀ᬁ琀氀漀甀 漀洀琀欀漀甀⸀
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一瘀爀栀 爀漀搀椀渀渀栀漀 搀漀洀甀 瀀爀漀 ഁ琀礀夁ഁ氀攀渀渀漀甀 
爀漀搀椀渀甀 樀攀 瘀礀瀀爀漀樀攀欀琀漀瘀渀 瘀 洀ᬁ猀琀猀欀 ഁ猀琀椀 倀爀愀栀愀ⴀ 倀漀搀漀氀⸀ 
䨀攀搀渀 猀攀 漀 瀀漀稀攀洀攀欀 渀愀 猀瘀愀栀甀 猀 漀爀椀攀渀琀愀挀 渀愀 樀椀栀漀稀瀀愀搀 愀 渀愀戀稀攀樀挀 
欀爀猀渀 瘀يح栀氀攀搀礀 渀愀 瀀愀渀漀爀愀洀愀 倀爀愀栀礀⸀
倀漀稀攀洀攀欀 猀攀 渀愀挀栀稀 琀ᬁ猀渀ᬁ 瘀攀搀氀攀 栀爀愀渀椀挀攀 
倀倀爀愀縁猀欀 瀀愀洀琀欀漀瘀攀 爀攀稀攀爀瘀愀挀攀⸀ 
一愀 猀攀瘀攀爀甀 猀攀 渀愀挀栀稀 嘀礀愁攀栀爀愀搀 愀 樀攀栀漀 栀爀愀搀戀礀

唀刀䈀䄀一䤀匀䴀唀匀
堁攀愁攀渀يح 瀀漀稀攀洀攀欀 猀攀 渀愀挀栀稀 洀攀稀椀 甀氀椀挀攀洀椀 一愀 吀漀瀀漀氀挀攀 
愀 嘀攀 匀瘀愀栀甀Ⰰ 猀漀甀ഁ愀猀渀ᬁ 樀攀 瘀礀洀攀稀攀渀 漀欀漀氀渀洀椀
瀀愀爀挀攀氀愀洀椀⸀ 䨀攀搀渀 猀攀 漀 猀瘀愀栀 欀琀攀爀يح 欀氀攀猀 搀漀 栀氀漀甀戀欀礀 㔀 洀⸀ 
嘀 漀欀漀氀 猀攀 渀愀挀栀稀 搀漀洀礀 樀愀欀 猀 猀攀搀氀漀瘀يح洀椀 猀琀爀攀挀栀愀洀椀Ⰰ 琀愀欀 䤀 猀 瀀氀漀挀栀يح洀椀⸀ 
伀戀樀攀欀琀 洀 瀀氀漀挀栀漀甀 猀琀夁攀挀栀甀 搀氀攀 欀漀渀挀攀瀀琀甀⸀伀戀樀攀欀琀 洀 瀀氀漀挀栀漀甀 猀琀夁攀挀栀甀 搀氀攀 欀漀渀挀攀瀀琀甀⸀
倀爀漀 稀猀欀渀 搀漀猀琀愀琀攀ഁ渀栀漀 漀猀氀甀渀ᬁ渀 愀 瀀爀漀猀氀甀渀ᬁ渀  
戀礀氀漀 稀瘀漀氀攀渀漀 瀀漁瘀漀搀渀 渀愀琀漀ഁ攀渀  漀戀樀攀欀琀甀 

䄀刀䌀䠀䤀吀䔀䬀吀伀一䤀䌀䬀준 堁䔀态䔀一촀
倀爀漀 渀瘀爀栀 爀漀搀椀渀渀栀漀 搀漀洀甀 洀樀 瘀攀氀欀يح 瘀氀椀瘀 瘀يح栀氀攀搀礀 稀 瀀漀稀攀洀欀甀⸀ 
娀 琀漀栀漀琀漀 搀漁瘀漀搀甀 樀攀 瘀 爀洀挀椀 瀀漀稀攀洀欀甀 瘀礀琀瘀漀夁攀渀
瀀爀漁挀栀漀搀 洀攀稀椀 搀漀洀攀洀 愀 稀愀栀爀愀搀渀洀 搀漀洀攀ഁ欀攀洀Ⰰ 
欀琀攀爀يح 渀愀戀稀 漀戀礀瘀愀琀攀氀漁洀 漀欀愀洀縁椀琀يح 欀琀攀爀يح 渀愀戀稀 漀戀礀瘀愀琀攀氀漁洀 漀欀愀洀縁椀琀يح 
瀀爀漁栀氀攀搀 渀愀 瀀愀渀漀爀愀洀愀 倀爀愀栀礀 甀縁 瀀夁椀 瀀夁挀栀漀搀甀 搀漀洀漁⸀
䐀漁洀 樀攀 渀愀瘀爀縁攀渀 樀愀欀漀 搀瘀漀甀瀀漀搀氀愀縁渀 愀 瘀 ഁ猀琀椀 愀琀攀氀椀爀甀 ⴀ 琀夁瀀漀搀氀愀縁渀⸀
䠀氀愀瘀渀 椀搀攀愀 搀漀洀甀 樀攀 漀搀搀ᬁ氀攀渀 猀漀甀欀爀漀洀 ഁ猀琀椀 
搀漀洀甀 漀搀 瘀攀夁攀樀渀 瀀爀漀猀琀夁攀搀渀椀挀琀瘀洀 猀挀栀漀搀椀愁琀ᬁ⸀ 
倀爀漀猀琀漀爀 瀀漀搀 猀挀栀漀搀椀愁琀攀洀 ⸀一倀ⴀ㈀⸀一倀 樀攀 氀稀攀 瘀礀甀縁琀 樀愀欀漀 猀欀氀搀愀渀 欀漀氀⸀ 
倀爀漀猀琀漀爀 瀀漀搀 猀挀栀漀搀椀愁琀ᬁ洀 ㈀⸀一倀ⴀ㌀⸀一倀 樀攀 夁攀愁攀渀 
樀愀欀漀 挀栀漀搀戀愀 猀瀀漀樀甀樀挀 最愀爀縁 愀 漀戀يح瘀愀挀 瀀漀欀漀樀⸀樀愀欀漀 挀栀漀搀戀愀 猀瀀漀樀甀樀挀 最愀爀縁 愀 漀戀يح瘀愀挀 瀀漀欀漀樀⸀

䐀䤀匀倀伀娀䤀䌀䔀

䠀氀愀瘀渀 洀礀愁氀攀渀欀漀甀 搀椀猀瀀漀稀椀挀攀 漀戀礀琀渀 ഁ猀琀椀 搀漀洀甀 樀攀 搀ᬁ氀攀渀 
渀愀 搀攀渀渀 愀 渀漀ഁ渀 稀渀礀⸀⸀一倀 洀 欀漀渀挀攀瀀挀椀 欀漀渀琀愀欀琀甀 
猀 攀砀琀攀爀椀爀攀洀 愀 瀀爀漀琀漀 洀 稀搀漁爀愀稀渀ᬁ渀漀甀 漀猀甀 㨀 
栀氀愀瘀渀 瘀猀琀甀瀀 ⴀ 琀攀爀愀猀愀 搀漀 稀愀栀爀愀搀礀⸀ 嘀 猀攀瘀攀爀渀 ഁ猀琀椀  
⸀一倀  樀攀 夁攀愁攀渀 樀愀欀漀 洀猀琀漀 瀀爀漀 
瀀漀琀欀愀渀 渀瘀愁琀ᬁ瘀 愀 琀愀欀 洀猀琀漀 瀀爀漀 栀漀猀瀀漀搀夁猀欀 ഁ椀渀渀漀猀琀椀⸀ 瀀漀琀欀愀渀 渀瘀愁琀ᬁ瘀 愀 琀愀欀 洀猀琀漀 瀀爀漀 栀漀猀瀀漀搀夁猀欀 ഁ椀渀渀漀猀琀椀⸀ 
嘀 猀攀瘀攀爀渀 ഁ猀琀椀  猀攀 渀愀挀栀稀 最愀爀縁Ⰰ 猀瀀縁Ⰰ 瀀爀搀攀氀渀愀Ⰰ 欀漀琀攀氀渀愀Ⰰ 愁愀琀渀愀⸀ 
嘀 樀椀縁渀 ഁ猀琀椀 樀攀 甀洀猀琀ᬁ渀 漀戀يح瘀愀挀 瀀漀欀漀樀 愀 欀甀挀栀礀䠁猀欀يح 欀漀甀琀 猀 瘀攀氀欀漀甀 
瀀爀漀猀欀氀攀渀漀甀 昀愀猀搀漀甀 漀爀椀攀渀琀漀瘀愀渀漀甀 渀愀 琀攀爀愀猀甀 愀 稀愀栀爀愀搀甀⸀
嘀 ㈀⸀一倀 樀猀漀甀 漀戀礀琀渀 瀀爀漀猀琀漀爀礀 欀琀攀爀 爀漀稀搀ᬁ氀攀渀礀 渀愀 氀漀縁渀椀挀攀 
瀀爀漀 搀ᬁ琀椀Ⰰ 瘀攀氀欀  愀 琀爀漀挀栀甀 漀搀猀琀爀愀渀ᬁ渀愀 ഁ猀琀 爀漀搀椀ഁ甀 愀 
洀愀氀يح 栀漀猀琀椀渀猀欀يح 瀀漀欀漀樀 瀀爀漀 漀戀ഁ愀猀渀 渀瘀愁琀ᬁ瘀礀⸀
嘀 猀攀瘀攀爀渀 ഁ猀琀椀 渀愀搀 最愀爀縁 樀攀 甀洀猀琀ᬁ渀 愀琀攀氀椀爀 嘀 猀攀瘀攀爀渀 ഁ猀琀椀 渀愀搀 最愀爀縁 樀攀 甀洀猀琀ᬁ渀 愀琀攀氀椀爀 
欀琀攀爀يح 洀 猀愀洀漀猀琀愀琀渀يح 瘀猀琀甀瀀 
稀 甀氀椀挀攀 瀀爀漀 欀氀椀攀渀琀礀 愀 欀漀氀攀最礀⸀ 䄀琀攀氀椀爀 洀 ㈀ 切爀漀瘀渀ᬁ 欀琀攀爀 
樀猀漀甀 猀瀀漀樀攀渀礀 琀漀ഁ椀琀يح洀 猀挀栀漀搀椀愁琀ᬁ洀 ⸀
䴀 瀀爀漀猀欀氀攀渀يح 爀漀栀 渀愀 猀攀瘀攀爀渀 猀琀爀愀渀甀 愀 瘀攀渀欀漀瘀渀 琀攀爀愀猀甀 瘀 ㌀⸀一倀⸀ 
吀攀爀愀猀愀 洀漁縁攀 戀礀琀 瘀礀甀縁琀愀 樀愀欀漀 洀猀琀漀 瀀爀漀 樀攀搀渀渀 猀 欀漀氀攀最礀Ⰰ 
瀀爀挀椀Ⰰ 愀 洀愀氀 瘀يح猀琀愀瘀礀⸀ 
䬀漀氀攀洀 猀攀戀攀 洀 昀愀猀搀渀 氀愀洀攀氀礀 瀀爀漀 瘀ᬁ琀愁 猀漀甀欀爀漀洀⸀䬀漀氀攀洀 猀攀戀攀 洀 昀愀猀搀渀 氀愀洀攀氀礀 瀀爀漀 瘀ᬁ琀愁 猀漀甀欀爀漀洀⸀
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匀琀愀瘀戀愀 愀琀攀氀椀爀甀 樀攀 夁攀愁攀渀愀 瀀漀洀漀挀 昀愀猀搀渀挀栀 氀愀洀攀氀 
吀䠀䔀刀䴀伀圀伀伀䐀 稀 瀀爀漀ǻ氀甀 㘀㠀砀㐀㈀洀洀⸀ 
态琀琀礀 漀戀礀琀渀 ഁ猀琀椀 樀猀漀甀 漀洀琀渀甀琀礀 猀瘀ᬁ琀氀漀甀 漀洀琀欀漀甀⸀
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倀䄀刀䬀 一䄀 匀䰀䔀倀䤀ఁ섀刀一ᨁ

䬀伀一䜀刀䔀匀伀嘀준 䌀䔀一吀刀唀䴀

娀섀䬀䰀䄀䐀一촀 态䬀伀䰀䄀
一䔀䐀嘀ᨁ䐀伀嘀伀 一섀䴀ᨁ匀吀촀

倀䄀一䬀刀섀䌀䬀준 一섀䴀ᨁ匀吀촀

嘀夀态䔀䠀刀䄀䐀匀䬀준 䠀刀䄀䐀䈀夀

娀䄀䐀䄀一 倀伀娀䔀䴀䔀䬀

嘀䰀吀䄀嘀䄀

䬀伀匀吀䔀䰀 
匀嘀⸀䴀䤀䌀䠀䄀䔀䰀䄀 䄀刀䌀䠀䄀一䐀ᨁ䰀䄀

吀섀䈀伀刀匀䬀섀 䈀刀섀一䄀

倀伀䐀伀䰀匀䬀섀 嘀伀䐀섀刀一䄀
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刀伀娀䐀ᨁ䰀䔀一촀 䘀唀一䬀䌀촀ⴀ
伀䈀夀吀一섀 娀팀一䄀 ⼀ 倀刀䄀䌀伀嘀一촀 娀팀一䄀 

娀䴀ᨁ一䄀 嘀态䬀夀ⴀ
娀䐀渁刀䄀娀一ᨁ一촀 䨀䔀䐀一伀吀䰀䤀嘀䌀䠀 䘀唀一䬀䌀촀 匀䄀䴀伀匀吀䄀吀一준 嘀匀吀唀倀夀 倀刀伀 䬀䄀紁䐀伀唀 娀팀一唀

伀䐀䐀ᨁ䰀䔀一촀 䠀䴀伀吀 倀伀䴀伀䌀촀 匀䌀䠀伀䐀䤀态吀ᨁ
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匀伀唀匀䔀䐀一촀 倀䄀刀䌀䔀䰀䄀 匀伀唀匀䔀䐀一촀 倀䄀刀䌀䔀䰀䄀

唀䰀伀紁䔀一촀 
伀䐀倀䄀䐀唀

伀䈀夀吀一섀 吀䔀刀䄀匀䄀

吀䔀刀䄀匀䄀 娀 䄀吀䔀䰀䤀준刀唀

伀䈀夀吀一섀 ఁ섀匀吀 娀䄀䠀刀䄀䐀夀

刀夀䈀一촀ఁ䔀䬀

嘀匀吀唀倀 
䐀伀 䄀吀䔀䰀䤀준刀唀

嘀匀吀唀倀

　　㠀
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Výčet řešené části domu:  
Počet uživatelů: 4 
 
i) Navrhované kapacity stavby: Vytápění a ohřev TUV pomocí plynového kotla,  navrženy otopné 
tělesa: desková RADIK KLASIK,otopné žebříky v koupelnách KORADO, podlahové vytápění 
.Dešťová voda odváděna okapy a svody do retenční nádrží,odpady svedeny do veřejné 
kanalizace. Všechny podrobné výpočty jsou řešeny v části TZB a statické části.  
 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): Nebylo 
předmětem této dokumentace. 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je členěna celkem na 2 objekty. Ve větším objektu se nachází rodinný dům. V menším 
objektu je zahradní domek . Dům má 3 nadzemní podlaží, zahradní domek- 1. 
 

B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Rodinný dům se nachází v Praze,Podolí. Řeším 2 budovy z nichž každá má jinou funkci. Ve 
větším objektu se nachází rodinný dům. V menším objektu je zahradní domek . Dům má 3 
nadzemní podlaží, zahradní domek- 1. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Na místě nebyly vykonané žádné geologické ani hydrologické průzkumy.  

c) stávající ochranná a bezpečností pásma 
Tato oblast se nenachází v žádném památkovém území ani rezervaci, nedochází zde k zaplavení 
území. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území 
Objekt se nenachází v poddolovaném území.  Aktivní zóna záplavového území není v území 
vymezena. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít negativní vliv na svoje okolí a nebude narušovat odtokové poměry. 

f) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených pro 
plnění funkce lesa 
Zábory půdy nejsou předmětem této dokumentace. 

g) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Vstup a vjezd do rodinného domu bude z ulice Na Topolce 

h) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice 
Nejsou žádné podmiňující investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B2.1 účel stavby: Jedná se o rodinný dům, vyuţití čistě obytného chrakteru. 

Zastavěná plocha: 254 m2 
Funkční jednotky: 1 
Plocha zeleně: 460 m2 
Zpevněná plocha: 175,4 m2 
Počet uživatelů: 4 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus 
Řešený pozemek se nachází vedle ulice Na Topolce. Jedná se 
o svah orientovaný na jih. Pozemek je vymezen okolními parcelami. V městské 
části Praha Podolí se v současnosti jedná o rozmanitou zástavbu. Stojí zde 
objekty odpovídající původní zástavbě vesnice, bloková zástavba. Střechy jsou ploché a sedlové. 
Garáž bude součástí domu. 

b) architektonické řešení  

Pro rodinný dům byl zvolen obdelníkový půdorys, vycházející ze stavební čáry. Prostorové a tvarové 
řešení budovy bylo dále voleno vzhledem k nejvýhodnějšímu umístění na pozemku a současně orientaci 
vnitřní dispozice vůči světovým stranám.Dům je navržen v několika výškových úrovních. 

Dům je založen na železobetonových pasech. Horní stavba 
bude zděná. Zastropení je tvořeno železobetonovou deskou tl. 200mm. V objektu 
se nachází jednoramenné železobetonové prefabrikované schodiště. Objekt je 
zateplen certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o standartní bytovou jednotku užívanou běžným způsobem. Provoz nijak 
nezatíží okolí ani infrastrukturu. Garáž je součástí objektu. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba není navržena jako bezbariérová 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání stavby je dodržena. Stavba nebude mít negativní vliv na 
okolní prostředí, ani na obyvatele stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

 založení objektu je provedeno na základových patkách z železobetonu o rozměrech 620x620mm, (beton 
třídy C30/37, ocel B 500) a na základových pasech o šířce 620mm.  Nosný konstrukční systém v  1NP je 
kombinovaný. Nosné zdivo je značky Porotherm 30 P+D 300mm, příčky jsou potom ze zdiva Porotherm 
11,5 AKU 115mm a Porotherm 14-140mm. V části objektu, kde je třeba volného nečleněného prostoru je 
stěnový systém nahrazen skeletovým s železobetonovými  a ocelovými sloupy  a průvlaky. Vodorovná 
nosná konstrukce je řešena  železobetonovými deskami. 2NP a 3 NP má stěnový systém. Vertikální 
komunikace je řešena jako železobetonové monolitické schodiště a v interiéru-kombinace schodnici a 
závěsu. Střecha objektu je řešena jako pochůzná střecha /zelená střecha  a nepochozí u ateliéru. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

Založení objektu 

Založení  objektu je provedeno na základových patkách z železobetonu o rozměrech 620x620mm (beton 
třídy C30/37, ocel B 500) a na základových pase o šířce 620mm.  Základové poměry jsou v této oblasti 
dobré. Zemina je třídy R4. Hydroizolace probíhá nad pasem. 

Svislé nosná konstrukce 

Ve větším objektu jsou obvodové stěny ze zdiva porotherm tl. 300mm, který je z vnějšku izolován pomocí 
ISOVER MULTIMAX tl. 200 mm. Pod tepelnou izolaci je vložena pojstná folie Tyvek Solid tl. 0,22mm. 

Všechny vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny sloupy o rozměrech 300 x 300mm. 

Vodorovná  konstrukce  

Ve objektu je železobetonový strop o tlouštcě 200mm. Sloupy o rozměrech 300x300mm byly voleny v 
závislosti od zatížení v nejvíce namáhaném podlaží o největší možné zatížené ploše. . Sloupy o 
rozměrech 150x150mm u prosklené fasády JANSEN 

Konstrukční výšky jsou podlaží jsou 3,205 m, světlé výšky 2,845 m. Vodorovná tuhost domu je 
zabezpečena průvlaky po celém objektu a zároveň železobetonovými stužujícímí jádry.. 

 
Vertikální komunikace 
Celkově v objektu 1 monolitické schodiště a 1 závěšené. Jsou jednoramenná. Výška stupně je 178 mm, 
šířka stupně 250mm. Šířka ramene je 1100mm, výška zábradlí 900mm. Ramena jsou symetrická, 
v každém rameni je 18 stupňů.  

Mezi rameny je umístěna mezipodesta o rozměrech 1200x1200mm.  

Střešní plášť 
Střešní plášť  - nepochozí střecha a pochůzná střecha 
Nosná konstrukce střechy je řešena žb deskou. 

 Obvodový plášť 
Na zdivu Porotherm 30 P+D je proveden dřevěný obklad fasády a to jako provětrávací lehký obvodový 
plášť. Tepelná izolace MULTIMAX 200mm a pojistná folie Tyvek Solid 0.22 mm. 

 Podlahy 
Jednotlivé skladby podlah jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. V podlahách 
je využíváno podlahové vytápění, kromě garáže, prádelny, spíže. V rámci skladby se tedy objeví 
speciální 
systémová deska pro uložení trubek podlahového vytápění , bude chráněna 
betonovou mazaninou a pod touto systémovou deskou je navrţena kročejová 
izolace tloušťky 30mm. 

Nenosné svislé konstrukce 
Použity příčky Porotherm 14. Pro zbylé nenosné svislé konstrukce je použit Porotherm tl. 
115mm.orotherm 11,5 
 
Povrchové úpravy 

Ve všech hygienických zařízeních jsou stěny obloženy keramickým obkladem do výšky 2000mm - 
keramická dlažba bude lepena na sádrokartonové desky tl .12,5mm, v souvrství bude umístěna parotěsná 
folie z důvodu zabránění pronikání vlhkosti. Stěny všech ostatních místností budou mít jádrovou omítku 
Porotherm tl. 15mm. Povrchové úpravy  jsou uvedeny v tabulce místností. 
  
Výplně otvorů 
 
Dveře 
V interiéru jsou použity především dřevěné otočné dveře v šířkách 700, 800, 900mm a výšce 2100mm s 
plným křídlem. Vnější dveře od firmy SCHUCO mají šířku 1500mm a výšku 2100mm. 

Okna 
Hliníková okna od firmy SCHUCO AWS 90SI+ a hliníkový fasádní JANSEN VISS . 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Konstrukce je navrhnutá tak, aby nedošlo vlivem působícího zatížení k zhroucení stavby ani poškození 
vlivem přetvoření. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 
Objekt bude zemním vedením napojen na distribuční síť nízkého napětí přípojkou. 
Pitnou vodou bude objekt zásoben z veřejného vodovodu. Likvidace splaškových 
vod bude řešena napojením na veřejnou kanalizaci a dešťové vody budou 
likvidovány do retenčná nádrže, odtud při přepadu vsakováním na pozemku. 
Objekt je vytápěn plynovým kotlem. 
b) Výčet technických a technologických zeřízení: 
Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena ve výkresové části TZB. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
V případě vzniku požáru bude zachována nosnost a stabilita konstrukce po určitou dobu požáru, omezený 
rozvoj požáru a šíření kouře, umožněna evakuace osob a zvířat a umožnění bezpečného zásahu 
požárních jednotek. V rámci tohoto projektu nebyla blíže specifikována část " požárně bezpečnostní řešení 
stavby" 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Skladby splňují požadavky normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov na požadované nebo 
doporučené hodnoty  UN. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Objekt bude při běžném užívání splňovat všechny hygienické požadavky, požadavky na ochranu zdraví 
osob a zvířat, respektuje hygienické a zdravotní předpisy.  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Kategorie radonového rizika z geologického podloží je nízká. Ochrana objektu bude zajištěna asfaltovým 
pásem. 

b) ochrana před bludnými proudy 
Nebyla v projektu řešena. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou 
Nebyla v projektu řešena. 

d) ochrana před hlukem 
Je zajištěna dostatečnou neprůzvučností vnějších stěn. 

e) protipovodňová opatření 
Nebyla v projektu řešena. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení technické infrastruktury je řešeno v situačním výkrese. Na  vodovod,plynovod,kanaliyaci a 
elektrinu se objekt napojuje v ulici Na Topolce.  

 

B.4 Dopravní řešení 

a) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Vjezd na pozemek je umožněn z ulice Na Topolce. 

b) doprava v klidu 

Parkování je zajištěno v rámci garáže s 2 parkovacími stání, na 
pozemku je potom prostor pro hostovské stání. 

c) pěší a cyklistické stezky 

Pěší vstup na pozemek je navržen ze severní strany z ulice Na Topolce. 
Ostatní plochy pro pěší jsou zachovány  
B.5 Řešení vegetace 

a) terénní úpravy 
Dojde k zarovnání nejbližšího okolí objektu. 

b) použité vegetační prvky 
V okolí objektu bude vyset trávník s několika nově navrženými stromy. Bližší osazení keřových 
porostů a okrasných zahrad není předmětem této práce. 
c) biotechnická opatření 
Nebylo předmětem projektu. 

B.6  Ochrana obyvatelstva 

Na objekt nejsou kladeny požadavky z hlediska ochrany uživatelů. 

B.7  Zásady organizace výstavby 
b) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

Během stavby bude přívod vody a elektrické energie zajištěn ze stávajících přípojných míst v místech za 
stávajícím měřením množství odběru médií. 
c) Odvodnění staveniště: 
Stavební jáma bude odvodněna pomocí čerpadel, pokud se zde bude nacházet 
stojatá voda. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Provozem stavby nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude dodržen 
zákon č.114/1992 Sb. Použité materiály byly vyráběny s ohledem na jejich ekologickou nezávadnost a 
možnost budoucí recyklace. Při použití těžké techniky bude během stavebních prací kontrolována hladina 
hluku. Bude zamezeno šíření hluku a prachu ze stavby. Odpad bude odvážen na schválenou skládku V 
řešeném území nebyl proveden hydrogeologický průzkum, nejsou dány 
odtokové poměry. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 
Staveniště bude oploceno. 
f) Maximální zábory pro staveniště: 
Během stavby nebude docházet k záboru území. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace: 
Během prací budou vznikat odpady jako dřevo, stavební suť, zbytky folií a střešní 
krytiny. Odpady budou smluvní firmou odváženy. S ohledem na druh a účel 
stavby, nejsou maximální produkovaná množství a druhy odpadů, resp. způsob 
nakládání s nimi předmětem podrobnějšího řešení této dokumentace, budou 
likvidovány zhotovitelem s ohledem na jejich charakter dle platných předpisů. 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:  
Vytěžená zemina bude odvezena.  
i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů: 
Při provádění stavby budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 324/Sb. O 
bezpečnosti práce a technických zařízení, jakož i dalších souvisejících předpisů a 
jejich případných novelizací. Pracovníci budou používat ochranné pomůcky. 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
Dokumentace uvádí požadavky na dodržení hlukových limitů a zacházení se 
stavebním odpadem. Podrobnější úprava není vyžadována. 
k) Úprava pro bezbariérové využívání výstavbou dotčených staveb: 
Žádné další stavby, tedy ani stavby s požadavky na bezbariérové užívání nejsou 
navrhovanou výstavbou dotčeny. Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 
stavba nevyžaduje dopravně inženýrské opatření. 
l) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 
Stavba nevyžaduje zvláštní podmínky pro provádění. Práce budou prováděny ve 
vhodném ročním období, případně budou otevřené stavební otvory obvodových 
konstrukcí dočasně ochráněny plachtovím. 
m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
Není součástí řešeného projektu. 
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