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Alžběta Vaštová
Ing. arch. Jaromír Kročák
Rodinný dům

Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu na Barrandově. Původně stála na parcele vila paní
Vojáčkové. Pozemek je zajímavý nejen historií místa, ale i krásnými výhledy na Prahu či Prokopské údolí. Tato pozitiva jsou v kontrastu
s nadměrným hlukem, jež způsobuje přilehlá komunikace a nevhodnou orientací ke světovým stranám.
Vlastní návrh se snažil využít krásných výhledů, a potlačit zmiňovaná negativa okolí. Mým cílem bylo zajistit obyvatelům dostatečné
soukromí, klid a propojení s okolní přírodou.
ABSTRACT
The subject of this bachelor thesis is design of family house for family of four members in Prague district Barrandov. The previous
building placed here was villa of Mrs. Vojáčková. The place is interesting not only for its´ history, but also for its beautiful views of
Prague and Prokopské údolí. These positives contrast with increased noise caused by nearby road and unideal solar orientation.
The main intention was to incorporate the positives of beautiful views and decrease the impact of negatives. My main goal was to
provide inhabitants with privacy, peace and connect the space with surrounding nature.

PŘÍLOHA ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
1. Cílem bakalářské práce je ověření schopností studenta navrhnout a profesionálně zpracovat projekt malé
stavby na úrovni dokumentace ke stavebnímu povolení.

2. Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu pro rodinu se dvěma dětmi na konkrétním místě dle
zadání vedoucího práce, s důrazem na kontext a individualitu zpracovatele. Velikost rodinného domu by měla
odpovídat obvyklým nárokům českých klientů, cena cca 10 mil. Kč. Dům by měl splňovat požadavky na nízkou
energetickou náročnost objektu – bude se jednat o budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

Orientační stavební program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vstupní prostory domu
komfortní obývací prostory
prostor pro přípravu jídel, jídelna
ložnice rodičů
samostatné ložnice pro dvě děti
velikost a rozsah hygienického zázemí je na zvážení autora, pro ložnici rodičů doporučena samostatná
koupelna
7. místnost pro hosty
8. specifická místnost dle zvážení autora (pracovna, knihovna se studovnou, tělocvična, posilovna, atelier,
hudební salon, wellness, apod.)
9. technická místnost
10. garáž pro dva osobní vozy
11. sklad zahradního nábytku, nářadí, sekačky, prostor pro kola, případně altán, venkovní bazén

3. Rozsah práce:
3.1. Návrh stavby (studie objektu)
•
•
•
•
•
•
•
•

situace širších vztahů (1:2000 – 1:5000)
idea návrhu – motto - grafické znázornění
architektonická situace se základní rozvahou o využití pozemku (1:200) a s pohledem na střechu
všechny půdorysy se zařízením místností, popisem a výměrami (1:100)
2 řezy (1:100)
všechny pohledy (1:100)
prostorové zobrazení (z normálního horizontu, ideálně zákres do fotografie)
prostorové zobrazení, dokumentující vztah mezi některým z hlavních vnitřních prostor a pozemkem

3.2. Vybrané části projektu v úrovni DSP (DPS)
Průvodní a souhrnná technická zpráva ve struktuře dle platné legislativy. Zpráva bude popisovat části,
které student řeší, ostatní kapitoly budou pouze nadepsány.
Koordinační situace (odstupy, rozměry, výškové kóty, napojení na sítě (oddělit přípojky a vnitřní instalace),
napojení na komunikace, zpevněné plochy, stávající a navržená zeleň, oplocení...
Půdorys jednoho základního podlaží (1:100 – 1:50) s detailem jednostupňového projektu
1 řez (1:100 – 1:50) s detailem jednostupňového projektu
Stavebně – architektonický detail – výřez pohledu a svislý řez průčelím ve stejném místě, v měř. cca 1:20.
Pohled zachytí konkrétní materiály, jejich barevnost, strukturu a rozměry, včetně oplechování, prvků zábradlí,
skutečných profilů oken a dveří atd. Řez musí zobrazit kontakt stavby s terénem v místě výstupu z interiéru,
řešení parapetů a nadpraží, uložení stropů, atiku či okraj konstrukce střechy, ev. i řešení balkonu či terasy,
vše s ohledem na vedení izolací, oplechování, průběh obkladových prvků, provětrávání fasády, řešení
kotvení zábradlí atd..
Energetický koncept budovy, zpracovaný dle přílohy zadání a dle vzoru přílohy zadání. Požadavek na
splnění standardu BTNSE. Samotné požadavky, které BTNSE musí splňovat, jsou definované ve vyhlášce
č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

3.3. Ostatní povinné části projektu:
Konstrukční schéma (1:200) s vyznačením svislých nosných konstrukcí, pnutí stropních desek a konzol a
s konceptem založení stavby. Schéma lze zpracovat i formou axonometrie, případně „od ruky“.
Schémata základního rozvržení (bez dimenzování) hlavních komponent techniky prostředí staveb:
Kanalizace – rozmístění stoupaček (hnědě)
Vodovod – rozmístění stoupaček, umístění vodoměrové řady a umístění zdroje TV (tmavě modře)
Elektroinstalace – umístění hlavního rozvaděče (červeně)
Vytápění – zdroj tepla, schematicky znázornit i koncové prvky vytápění, které mají vliv na prostorové řešení
interiéru (např. otopná tělesa) (oranžově)
Větrání – pozice stoupacích potrubí (světle modře).
Schémata budou zakreslena ve slepých půdorysech (M 1:100), možné je provedení „od ruky“ a v jednom
půdorysu může být i více profesí, pokud bude výkres přehledný. Řešení budou slovně popsána v příslušných
částech Zprávy

ZADÁNÍ | PŘÍLOHA ZADÁNÍ |
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RODINNÝ DŮM PRO SCÉNÁRISTU
Rodinný dům byl navržen pro čtyřčlennou rodinu scénáristy. Spolu s
manželkou herečkou si oba zamilovali tuto lokalitu nejen kvůli
nádherným výhledům do přírody Prokopského údolí či na okouzlující
panorama Prahy, ale i díky své historii. Místo má zásluhou nedalekých
Filmových ateliérům opravdu blízko k profesím obou manželů. Původním záměrem v této oblasti bylo vybudovat zahradní město v duchu
funkcionalistické elegance, a právě prvky tohoto stylu se na přání investorů snažila architektka zakomponovat do návrhu rodinného domu.
Vlastní návrh vznikl na jednoduché koncepci dvou liniových hmot, jež
se od sebe pomyslně odsouvají a které mají odrážet lidský vztah mezi
pracovním a rodinným životem.

Mezi částí kuchyně a jídelny je posuvná lamelová stěna, která umožňuje prostor částečně uzavřít. Jižní část prvního podlaží je vyčleněna
technickým a hygienickým prostorům či místnostem s příležitostným
pobytem jako je hostinský pokoj. Do koncové části byla také umístěna
tělocvična. Toto umístění bylo zvoleno nejen kvůli eliminaci šíření hluku
domem, ale i kvůli možnému prosvětlení prostoru z jihu a otevření k
bazénu na severu. Druhé podlaží tvoří soukromá zóna ložnic s koupelnami. V čele dispozice se pak nachází pracovna pro scénáristu s inspirativními výhledy skrz rohové okno na Prahu i Prokopské údolí.
Exteriér i interiér je laděný do světlých barev. Fasáda jižního objektu je
provedena v čistě bílé barvě, jež kontrastuje s jemnou šedou fasádou
severní části, která vystupuje na západě krytou terasou.
Lodžie v druhém nadzemním podlaží i terasa v přízemí jsou zastřešeny
systémem otočných hliníkových lamel, které jsou barevně laděny k

Dispozicí je propsána příčná průhledová osa, jež tvoří most mezi těmito
dvěma světy. Problematická severní orientace pozemku byla zmírněna
natočením objektu na výhledy Prokopského údolí a tím získal obytný
prostor více západního slunce.
Výhodou pozemku je také rozsáhlá zahrada, která se k východu zužuje
a klesá. V této části byly vybudovány okrasné terasy s lavičkami v zeleni
s výhledem na Prahu. Pod svahem, kde se nachází jeden ze vstupů na
pozemek jsou zasazeny zakrslé ovocné stromy. Horní rovinný terén byl
vybrán pro umístění stavby. Svou polohou objekt částečně odstiňuje
okolní zástavbu a za domem vzniká soukromá západní zahrada.
Drobný objekt letní kuchyně se zahradním skladem pomyslně uzavírá
tuto část. V sevření dvou hmot objektu vznikla terasa s bazénem, která
má z interiéru návaznost na tělocvičnu, jež byla zakomponována na
požadavek investora. Obě děti se zabývají sportem a prostor je
zamýšlen i jako herecká zkušebna. Do objektu se vstupuje od jihu. Ze
vstupní chodby je umožněn příčný průhled až do obytného prostoru a
oknem do zahrady. Objekt je rozdělen do několika provozních zón.
Zadní nízkopodlažní hmota slouží celá jako obytný prostor otevřený
díky velkým oknům do zahrady.

6

| ČASOPISOVÁ ZKRATKA

příslušné fasádě a zajišťují ochranu před letním přehříváním, a naopak
nebrání zimním tepelným ziskům.
Všechny okenní rámy jsou dřevěné, doplněny dřevěnými vstupními
dveřmi a garážovými vraty ve stejné barevnosti.
Interiér byl též laděný do jednoduchých, elegantních barev se střídmou
dekorací. Barevnost je jednotná-bílá omítka a stropy, šedá stěrková
podlaha a tmavé kování a výplně dveřních otvorů. Velká okna, jež jsou
přes celou výšku podlaží jednak otevírají prostor a propojují vnitřní
prostředí se zahradou a okolím. Otevřenost a vzdušnost prostoru
zajišťují i zvýšené dveřní otvory a prostupy. Tmavé kování je v kontrastu
s bílou tenkovrstvou omítkou. Výrazným prvkem je přímé dřevěné
schodiště s transparentním skleněným zábradlím. Strop je tvořen
sádrokartonovými podhledy, jež zakrývají rozvody vzduchotechniky a
vytváří tak ucelený čistý prostor.

Dům byl navržen jako zděný stěnový systém. Díky vysoké pevnosti a
akustické neprůzvučnosti byly jako zdící materiál zvoleny vápenopískové cihly. Tento systém doplňují ve vodorovné rovině monolitické železobetonové stropy, stejně jako monolitické železobetonové
překlady v nadpraží oken. Průvlaky na velké rozpony lodžií byly
vyřešeny jako ocelové, svařované z U profilů a podepřené též
ocelovými sloupy.
Legislativou daný požadavek na součinitele prostupu tepla byl splněn
tlustší vrstvou tepelné izolace, použita byla minerální vlna, a tepelně
izolačními skly s dřevěnými rámy, jež díky vícevrstvému zasklení dovolily
uvažovat s velmi nízkým součinitelem prostupu tepla.
Zdrojem tepla v rodinném domě je tepelné čerpadlo vzduch-voda, jež
tvoří kompaktní zařízení se vzduchotechnickou jednotkou a které je
zároveň i zdrojem ohřevu vody pro podlahové vytápění.

ČASOPISOVÁ ZKRATKA |
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otec | scénárista

matka | herečka

syn | sportovec

dcera | tanečnice

rodina
práce

osa | most
linie | pracovní život
linie | rodinný život

křivka | náhodnost
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V mém návrhu se odráží jednoduchá myšlenka. Při pohledu na lidský život vnímám dvě výrazné složky/linie: pracovní život a rodinný život
(zábavu). Tyto dvě složky se vzájemně ovlivňují, musí fungovat dohromady, ale často už ze své rozdílné povahy jdou od sebe. Tuto myšlenku zobrazuji dvěma hmotami, které se od sebe pomyslně odsouvají. Společná část, která je v dispozici podpořena průhledovou osou, je
obrazem mostu mezi těmito dvěma částmi našich životů. Koncepční návrh též vycházel z modulace a charakteru pozemku, negativních
okolních vlivů či historie místa. Pozemkem propisuji křivku cesty, jež je obrazem náhodných a nekontrolovatelných událostí našich životů.
Umístění objektu vychází z povahy a orientace pozemku. Snažila jsem se docílit, aby byl umožněn, co největší výhled na Prokopské údolí
i Prahu a zárověň, abych v interiéru získala více jižního a západního slunce. V západní části jsem vytvořila soukromou zahradu, kde se
nachází letní kuchyň s výhledem na Prahu. Východní část pozemku je řešena jako okrasné terasy se skalkalmi a s lavičkami v zeleni. Návrh
ovlivnila i vytížená komunikace jako hlavní zdroj hluku v okolí. Část objektu, která je blíže k silnici je jednopodlažní a zůstává tedy v
mírném akustickém stínu. Dvoupodlažní hmota stíní od jihu terasu sevřenou domem od okolní zástvby a umožňuje krásné výhledy.

ARCHITEKTONICKÁ ČÁST | 9
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a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo
název (právnická osoba), identifikační číslo osoby, adresa sídla,
Alžběta Vaštová, Dragounská 178, 339 01 Klatovy
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýr ů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě
specializací jeho autorizace

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Alžběta Vaštová
Dokladová část
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace v četně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace
Architektonické a stavebně technické řešení:		
Alžběta Vaštová
Stavebně konstrukční řešení:			
Alžběta Vaštová
Požárně bezpečnostní řešení:			
Není obsahem řešení
Zařízení pro vytápění:				
Není obsahem řešení
Zařízení zdravotně technických instalací:		
Alžběta Vaštová
Plynová zařízení:					Není obsahem řešení
Zařízení silnoproudé elektrotechniky:		
Není obsahem řešení
Průkaz energetické náročnosti budovy:		
Alžběta Vaštová			

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
V rámci projektu je navržen hlavní objekt rodinného domu a samostatně stojící zahradní domek.

TECHNICKÁ ZPRÁVA | 39

A.3 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

Zadání bakalářské práce
Kopie katastrální mapy
Územně plánovací podklady
Stávající sítě technické infrastruktury
Koncepce návrhu
Vlastní průzkum
Fotodokumentace
Stavební zákony, příslušné normy a předpisy

B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem
území, dosavadní využití a zastavěnost území
Pozemek se nachází v k.ú. Hlubočepy na p.č. 664 a 665. V současnosti jsou obě parcely nezastavěné. Parcela číslo 664 je evidována
jako zastavěná plocha a nádvoří a parcela číslo 665 jako zahrada. V územním plánu jsou parcely evidovány jako čistě obytné. Parcela má neudržovaný porost s náletovou zelení.
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem
Pozemek je evidován s funkcí čistě obytnou. Projekt tyto požadavky splňuje.
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby
Návrh rodinného domu je v souladu se současnou územně plánovací dokumentací. Funkce ploch se nemění. Dopravní skelet a
napojení na dopravní infrastrukturu se nemění.
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
Jedná se o stavbu v běžném režimu a není proto nutné žádat o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Projekt respektuje všechny požadavky příslušných DOSS, podmínky stanovené v normách OTP, v platné legislativě, v prováděcích
vyhláškách a stavebním zákonu. Projekt pro územní řízení byl průběžně konzultován ve stádiu přípravy a ve formě studie ve variantách.
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum
apod.,
Nebyly provedeny
g) ochrana území podle jiných právních předpisů
Parcely se nacházejí ve vyhlášené památkové zóně
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod.
Pozemek se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území.
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Srážková voda bude sváděna do retenční nádrže s čerpadlem s
přepadem do vsakovací nádrže.
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
V rámci výstavby není potřeba provádět demoliční práce. Bude odstraněna pouze náletová zeleň.
k) požadavky na maximální do časné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Část pozemku spadá do ZPF. Bude proto nutné učinit vynětí této části. Požadavky na zábory pozemků určených k plnění funkce
lesa nevznikají.
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
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Pozemek bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu. Přístup na pozemek je z parcely číslo 1633. Od stávajících inženýrských
sítí budou vedeny nové přípojky. Objekt nebude napojen na plynovod.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a
druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Do objektu i na pozemek je zajištěn bezbariérový přístup.

Objekt bude zásobován vodou z veřejného řadu.
Dešťová voda bude svedena do retenční nádrže opatřené čerpadlem s bezpečnostním přepadem do vsakovací nádrže. Dešťová
voda bude použita na závlahu zahrady.
Domácnost bude produkovat běžné množství odpadu. Místo pro skladování je vyhrazeno na hranici pozemku. Počítá se s pravidelným vyvážením.
Objekt spadá do třídy B energetické náročnosti budov.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
V rámci stavby nevznikají podmiňující, vyvolané či související investice. V rámci ZOV bude pro stavbu potřeba vyčlenit minimální
plochu staveniště místo pro nakládání a vykládání materiálu. Vybraný dodavatel projedná v rámci svých ZOV rozsah pro zařízení
staveniště, dopravně technické opatření s určením vedení obslužných tras a organizaci dopravy s příslušnými DOSS, DI a Policií ČR, a
to před započetím stavebních prací.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Výstavba se uvažuje v letech 2021-2022 v rámci tří etap.

Jedná se o p.č. 664 a 665, k.ú. Hlubočepy
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

I.
II.
III.

Není počítáno se vznikem ochranného či bezpečnostního pásma.

j) orientační náklady stavby

etapa-přípojky a technická infrastruktura
etapa-rodinný dům
etapa-zpevněné plochy

V rámci DPS bude vypracován položkový rozpočet
B.2 Celkový popis stavby
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí
Novostavba
b) účel užívání stavby
Rodinný dům pro trvalé bydlení

a) urbanismus-územní regulace, kompozice a prostorové řešení
Parcely se nacházejí v Praze na Barrandově, k.ú. Hlubočepy. Objekt je navržen ve střední až západní části pozemku. U západní strany
oplocení je v odstupové vzdálenosti 3 metry od hranice pozemku zahradní domek, který slouží jako sklad a letní kuchyň.
Terén je v horní části rovinatý, ale ve východní části se svažuje.
Pozemek je přístupný pouze z jihu, kde ho lemuje cesta a příjezdová komunikace. Na severní hranici sousedí s nezastavitelnou
plochou skalní stěny.
Výškově objekt nevyčnívá nad okolní zástavbu.

c) trvalá nebo do časná stavba
b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Jedná se o trvalou stavbu
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérov užívání stavby
Návrh respektuje veškerá rozhodnutí zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Nebyly tedy vydány žádné výjimky z požadavků.

Navržený objekt je dvoupodlažní nepodsklepený. Jedná se o stavbu s plochou střechou s půdorysem dvou obdélníků s rozdílnou
výškou obou hmot.
Obě části mají jinou barevnost omítky. Vyšší dvoupodlažní objekt je proveden v bílé omítce a nižší jednopodlažní objekt má omítku
šedou. Okna mají dřevěné rámy. Vstupní dveře a garážová vrata mají stejnou barevnost jako rámy, ale s černým kováním. Oplechování atik a nosných průvlaků je provedeno ve světlém plechu, jež svou barevností ladí vždy s příslušnou omítkou.

e)informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
B.2.3.Celkové provozní, dispoziční a technologické řešení
Návrh respektuje všechna nařízení DOSS, podmínky stanovené v normách, OTP, platné legislativě, ve stavebním zákoně a prováděcích vyhláškách.
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Parcela se nachází v památkové zóně a spadá do její ochrany.
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti
apod.

a) dispoziční řešení
Hlavní objekt je provozně a dispozičně řešen jako rodinný dům.
Při vstupu do 1.NP se nachází zádveří s šatnou a propojení do garáže. V přímé ose se vstupuje do hlavního obytného prostoru, jež
tvoří jeden velký prostor jednopodlažní části objektu. Mezi částí kuchyně a jídelnou je posuvná lamelová stěna, jež může prostor
polo uzavřít a částečně oddělit. V pravé části 1.NP se nachází technická místnost, koupelna, hostinský pokoj a tělocvična.
V 2.NP je vytvořena soukromá zóna rodiny. Kromě ložnic rodičů a dětí spolu s koupelnami se zde nachází ještě pracovna.
b) technologické a provozní řešení

celková plocha pozemku:		
1822 m2
zastavěná plocha RD:		
251,8 m2
obestavěný prostor RD:		
1311,4 m3
užitná plocha RD:			
326,5 m2
počet funkčních jednotek:		
2
počet podlaží:			2
počet uživatelů:			4

Objekt je navržen jako nízkoenergetický dům, který nezatěžuje okolí.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Dle vyhlášky 398/2009 Sb. není požadavek pro rodinné domy, aby splňovaly bezbariérové užívání stavby. Je zajištěn bezbariérový
přístup do budovy.
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B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby
Stavba bude splňovat všechny požadavky vyplívající z norem OTP a ČSN, jež se týkají bezpečného užívání staveb. Především výšky
zábradlí, protiskluzné úpravy, podchodné výšky apod.

Klempířské konstrukce
Jedná se o klempířské prvky parapetů, lemování a oplechování atiky

B.2.6 Základní technický popis staveb

Objekt zahradního domku
Jedná se o zděný domek se stejnou skladbou konstrukcí jako hlavní objekt. Obvodové stěny nebudou zatepleny. Část střechy je
vykonzolována a podepřena ocelovým sloupem. Zastřešení nad terasou tvoří konstrukce otočných lamel.

a) stavební řešení

c) mechanická odolnost a stabilita

Hlavní objekt má dva konstrukční celky. Nižší zadní část je jednopodlažní. Přední část je dvoupodlažní. Jedná se o objekt se stěnovým zděným systémem a monolitickými železobetonovými stropy, jež jsou převážně obousměrně pnuté. Objekt je založen na
pasech. V celém domě jsou kvůli vzduchotechnice instalovány podhledy.
Světlá výška 1.NP je k podhledu 2700mm s výjimkou garáže, kde je snížena na 2600mm. Konstrukční výška činní 3350mm. Celé
2.NP má světlou výšku k podhledu 2600mm.

Stavba je navržena tak, aby v průběhu jejího užívání či výstavby nedošlo k nepřípustnému namáhání, jež by vedlo ke kolapsu konstrukce, nepřípustné deformaci nebo poškození instalací a technických zařízení.
B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení
a) Technické řešení

Zahradní domek má obdélníkový půdorys. Jedná se o kombinovaný systém stěn a rohového sloupu. Zastřešení tvoří nad letní kuchyní otočné lamely.

V rámci pozemku budou provedeny rozvody kanalizace, vody, slaboproudých a silnoproudých elektroinstalací. V projektové dokumentaci je v koordinační situaci zakresleno vedení tras.

b) konstrukční a materiálové řešení
Základová konstrukce
Objekt je založen na železobetonových pasech. Základová spára je v nezámrzné hloubce. Hydroizolaci a protiradonovou izolaci tvoří
dva asfaltové pásy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL.

Kanalizace
Splašková kanalizace
Pozemek bude napojen na jednotnou kanalizační stoku, kam budou odváděny splaškové vody. Na kraji pozemku bude zřízena revizní šachta.

Svislé konstrukce
Objekt je navržen jako zděný stěnový systém. Použité zdivo jsou vápenopískové cihly. Vybraný systém byl zvolen na základě vysoké
pevnosti a akustické neprůzvučnosti. Pro nosné zdivo tvárnice tl.200mm. Příčky jsou tl.115mm. Instalační předstěny a vnitřní příčky
koupelen jsou ze sádrokartonu.
V patě zdiva je přerušen tepelný most jednou řadou tepelně izolačních cihel.
V 2.NP u lodžií jsou rohy a průvlaky podepřeny ocelovými sloupy, 200x200mm. Stejně tak nosné sloupky u pásového a rohového
okna jsou ocelové,120x120mm.

Dešťová kanalizace
Dešťová voda bude sváděna do retenční nádrže s čerpadlem a bezpečnostním přepadem do vsakovací nádrže. Dešťová voda bude
sloužit pro závlahu zahrady.

Vodorovné konstrukce
Stropní konstrukce je řešena železobetonovou monolitickou deskou tl.250mm. Okrajové průvlaky lodžií jsou ocelové, tvořené ze
dvou svařenců U 400. Nesou konstrukci zastřešení lodžie, jež tvoří otočné hliníkové lamely.
Překlady oken jsou řešeny jako železobetonové monolitické. Naddveřní překlady jsou řešeny systémovými vápenopískovými překlady. Vnitřní průvlaky jsou železobetonové.

Plyn
Objekt není napojen na plynovod

Střecha
Jedná se o plochou střechu. Nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová deska tl.250mm. Parotěsnou vrstvu tvoří GLASTEK
AL 40 Mineral. Tepelnou izolaci z minerální vaty odděluje geotextílie. Spádová vrstva je tvořena klíny tepelné izolace. Hydroizolační
vrstva je tvořena asfaltovým pásem GLASTEK 40 Mineral. Povrchovou vrstvu a svrchní vrstvu hydroizolace tvoří ELASTEK 40 Combi.
Atika je železobetonová. Přesah nad střechu je 130mm.

Vodovod
Pozemek bude připojen k veřejnému vodovodnímu řadu novou vodovodní přípojkou. Na kraji pozemku se nachází vodoměrná
sestava ve vodoměrné šachtě.

Vytápění a chlazení
Zdrojem tepla objektu je tepelné čerpadlo vzduch-voda, které bude dodávat teplo pro ohřev teplé vody a podlahové topení. V
případě potřeby bude doplněno elektrickým ohřevem.
V objektu není navržena klimatizace. Letnímu přehřívání brání stínící prvky a navržené skladby konstrukce. Významnými stínícími
prvky jsou předsazené konstrukce lodžií s otočnými lamelami. Ostatní otvory jsou chráněny textilními roletami Schüco ZDS.
Větrání
Převážně s ohledem na požadavek nízkoenergetické náročnosti budovy, bylo v objektu navrženo nucené větrání se zpětným získáváním tepla. Vzduchotechnická jednotka tvoří kompaktní jednotku s tepelným čerpadlem a je umístěna v technické místnosti. Rozvody VZT jsou veden v podhledu. Přívodní a odpadní potrubí je vyvedeno na střechu.

Schodiště
Schodiště je řešené jako vykonzolované z ocelového profilu skrytého ve stěně. Na konzoly jsou přikotveny jednotlivé dřevěné stupně. Zábradlí je řešeno jako transparentní skleněné bez madla. Panely skla jsou lepeny do U profilů, které tvoří zářezy v jednotlivých
stupních.

Elektroinstalace
Objekt je napojen na elektrickou síť. Napojení povede od přípojkové skříně umístěné v oplocení pozemku u vjezdu na pozemek.
Zde bude umístěn elektroměr a hlavní jištění.

Teplená izolace

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Objekt je zateplen minerální vatou ISOVER, vždy v potřebné tloušťce podle tepelně technického posouzení. Výjimku tvoří soklová
oblast, kde je použita izolace XPS a podlaha na terénu, kde je použito k zateplení EPS DEKPERIMETR SD.

Požárně bezpečnostní řešení není součástí projektu.
B.2.9. Tepelná náročnost a úspora energie

Výplně otvorů
Výplně otvorů tvoří tepelně izolační čtyř skla s dřevěnými rámy.
Úprava povrchů
V exteriéru je použita systémová omítka ETICS. Vnitřní omítky tvoří tenkovrstvá omítka a výmalba podhledů. V koupelně jsou stěny
do výšky 1800 mm obkládány dlaždicemi. V kuchyni je dlaždicový obklad nahrazen voděodolnou stěrkovou omítkou.
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Návrh energetického konceptu budovy je řešen v rámci této projektové dokumentace. Podrobnější studie není předmětem práce.
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Objekt je navržen v souladu s normami pro vnitřní prostředí.

Vytápění
Vnitřní pohoda uživatelů je do vysoké míry ovlivněna teplotou vnitřního vzduchu a povrchovou teplotou konstrukcí. Vytápění je
zajištěno teplovodním podlahovým topením.

Dešťová kanalizace
Dešťová voda bude sváděna do retenční nádrže s čerpadlem a bezpečnostním přepadem do vsakovací nádrže. Dešťová voda bude
sloužit pro závlahu zahrady.

Akustická pohoda
Na pozemku vzniká vysoká hladina hluku způsobená vytíženou komunikací pod svahem. V rámci projektu byla navržena izolační
skla, zvolen vhodný materiál pro obvodovou konstrukci a vhodně modifikován hmotový návrh stavby.

Vodovod
Pozemek bude připojen k veřejnému vodovodnímu řadu novou vodovodní přípojkou. Na kraji pozemku se nachází vodoměrná
sestava ve vodoměrné šachtě.

Osvětlení
Vnitřní prostor je osvětlen přirozeným i umělým osvětlením.

Plyn
Objekt není napojen na plynovod

Odérové mikroklima
Dostatečný přísun čerstvého vzduchu a odvod odpadního vzduchu je zajištěn nuceným systémem větrání se zpětným získáváním
tepla.

b) Připojovací rozměry, kapacity a délky

Odpad
Hlavním zdrojem odpadů bude komunální odpad. Pro jeho shromažďování je vyhrazeno místo na kraji pozemku. Uvažuje se s pravidelným vývozem popelnic technickými službami.

B.4. Dopravní řešení

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky prostředí

Vjezd na pozemek bude napojen na stávající komunikaci na parcele 1633, kudy bude umožněn vjezd i vstup na zpevněné plochy.

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

b) Napojení na stávající infrastrukturu

Na pozemku je stanoven střední radonový index. Byla provedena potřebná opatření pro ochranu pronikání radonu z podloží.

Pozemek je napojen na stávající infrastrukturu.

b) Ochrana před bludnými proudy

c) Doprava v klidu

Ochrana před bludnými proudy není předmětem řešení.

Doprava v klidu je řešena v rámci pozemku. Navržena jsou dvě parkovací stání uvnitř garáže a jedno stání před garáží.

c) Ochrana před technickou seismicitou

d) Pěší a cyklistické stezky

Stávající podmínky nebudou stavbou změněny.

Není předmětem návrhu.

Není předmětem návrhu

a) Popis dopravního řešení

d) Ochrana před hlukem
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
V průběhu výstavby budou plněny požadavky nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve
znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen dbát těchto opatření
•
činnost bude prováděna pouze v pracovních dnech mezi 7.00 a 21.00 hod
•
v pracovních přestávkách budou stroje vypínány
•
hluk stavby nepřekročí 65 dB
•
při stavbě budou používány stroje v dobrém technickém stavu a budou opatřeny předpisovými kryty pro snížení hluku

a) Terénní úpravy
Bude proveden výkop stavební jámy a získaná zemina bude využita k dorovnání terénu v západní části pozemku. Ve východní části
budou vytvořeny nové terasy, které kopírují původní svažitost terénu.
b) Použité vegetační prvky

e) Protipovodňová opatření
Objekt se nenachází v povodňové oblasti, proto nejsou opatření navrhována.

Na upravenou plochu pozemku bude vysazen nový trávník. V navrženém rozsahu budou vysázené nové stromy a keře. Speciální
úpravy budou provedeny na východních terasách, kde v rámci okrasných skalek bude přisypána mulčovací kůra.

f) Ostatní účinky-vliv poddolování, výskyt metanu apod.
c) Biotechnická opatření
Objekt se nenachází v poddolovaném území ani není namáhané sesuvy.
Nenavrhují se.
			
B.3 Napojení na technickou infrastrukturu

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Napojovací místa, přeložky

a)

V rámci pozemku budou provedeny rozvody kanalizace, vody, slaboproudých a silnoproudých elektroinstalací. V projektové dokumentaci je v koordinační situaci zakresleno vedení tras.

Návrh stavby respektuje jednotlivé regulativy dané platnou legislativou.
Uvnitř budovy nejsou zdroje nadměrného hluku. Jedním ze zdrojů hluku je vzduchotechnická jednotka spojená s tepelným čerpadlem vzduch-voda a v exteriéru pak venkovní část tepelného čerpadla. Obě tyto části splňují příslušné limity a nejsou tedy výrazně
rušivé pro obyvatele domu ani okolí.
Hlavním zdrojem hluku na pozemku je vytížená komunikace ulice K Barrandovu. Obvodové konstrukce objektu splňují požadavky
na neprůzvučnost v souladu s normou ČSN 73 0532 a chrání tak vnitřní prostředí.

Kanalizace
Splašková kanalizace
Pozemek bude napojen na jednotnou kanalizační stoku, kam budou odváděny splaškové vody. Na kraji pozemku bude zřízena revizní šachta.

Vliv na životní prostředí-ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
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Splaškové vody budou odváděny do jednotné kanalizace. Dešťové vody budou sváděny a zachytávány v retenčních nádržích s čerpadlem a bezpečnostním přepadem do vsakovací nádrže.

Není potřeba.
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Hlavním vznikajícím odpadem bude běžný komunální odpad. Místo pro ukládání odpadu je vyhrazeno na hranici pozemku.
Část pozemku spadá do zemědělského půdního fondu. Pro tuto část bude provedeno vynětí.
b) Vliv na přírodu a krajinu-ochrana dřevin, památkových stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a
vazeb v krajině apod.

Staveniště bude přístupné ze současné komunikace.
d) Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky

Stavba nemá negativní vliv na okolní krajinu a své prostředí

Okolí stavby a okolní pozemky budou dočasně zatíženy hlukem a prachem. Zasahování do okolních pozemků a staveb se nepředpokládá.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000 ani nespadá do evropsky významné lokality podle směrnice Rady evropských
společenství č. 92/43/EHS o stanovištích ani neleží v její bezprostřední blízkosti. V bezprostřední blízkosti posuzovaného záměru
nejsou vyhlášeny ani navrženy žádné ptačí oblasti dle směrnice Rady Evropských společenství č.79/49EHS o ochraně volně žijících
ptáků.

Staveniště bude po dobu výstavby oploceno provizorním plotem výšky 2 metry a budou instalovány cedule s vyznačením zákazu
vstupu nepovolaným osobám. Stavba bude řádně označena a opatřena informační tabulí. Je potřeba označit případné výkopy,
překopy či dočasná staveniště. To se týká hlavně výkopů inženýrských sítí, které přesáhnou hranici pozemku.
V rámci výstavby dojde k vykácení nízkých dřevin.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Způsob uspořádání a využití stavby nemá takový vliv na životní prostředí, aby musel být posuzován. Charakter navrhovaných činností a staveb nemůže mít ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a z hlediska jím sledovaného účelu negativní
vliv, který by tento postup odůvodňoval.

Staveniště bude na pozemku stavebníka. Pozemek je svou rozlohou dostatečný pro zařízení staveniště nebude tedy docházet k
záboru jiných pozemků. Pro připojení sítí může dojít k dočasnému záběru. Bude v co nejmenším rozsahu po dobu nezbytně nutnou
a bude předem smluven se správcem sítě a vlastníkem pozemku.

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších
dostupných technikách nebo integrované povolení, byli-li vydáno

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Zákon nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

Není požadavek na obchozí bezbariérové trasy.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

V rámci stavby nejsou navrhovaná ochranná ani bezpečnostní pásma.

Odpady vznikající při výstavbě budou v souladu se zákonem č. 1/2014 Sb. o odpadech a jeho prováděcími předpisy likvidovány na
stavbě odvozem do sběrných míst nebo na příslušnou skládku. Likvidaci zajistí dodavatel stavby. Bude kladen důraz na recyklaci
materiálu a druhotné využití na stavbě.

B.7. Ochrana obyvatelstva
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Charakteristika možných vlivů a odhad jejich významnosti
Míra a významnost jednotlivých vlivů je dána konkrétními podmínkami dané lokality. V případě posuzovaného záměru je pro
významnost vlivů rozhodující lokalizace záměru v intravilánu města Praha, přičemž se jedná o rodinný dům. Nejvýznamnější vlivy
lze očekávat na obyvatele žijící v okolní zástavbě. Naopak vlivy na přírodní složky životního prostředí nebudou v tom případě tak
významné.
Vlivy na obyvatelstvo
V průběhu výstavby se očekává zvýšení hlučnosti a prašnosti ze stavebních mechanismů, z demolic a z nezbytné dopravy materiálů na a ze staveniště. Tyto vlivy nejde vyloučit, pouze minimalizovat provedením příslušných opatření a jejich zařazením do Zásad
organizace výstavby. Jedná se především o vyloučení hlučných prací v noční době. A dále například používání technických zařízení v
řádném stavu, kropení prašných povrchu, instalace přenosných protihlukových bariér apod.
Negativním vlivem na obyvatele bude vypouštění znečisťujících látek do ovzduší.
Ochrana proti radonu je zajištěna hydroizolací, která slouží i jako protiradonová izolace
B.8. Zásady organizace výstavby
a)

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Není předmětem řešení.
b) Odvodnění staveniště
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Vytěžená zemina bude dále použita na pozemku. Uložena na mezideponii na staveništi a použita ke zpětnému zasypávání. Část
odtěžené zeminy bude použita na dorovnání terénu a terénních nerovností. Přebytečné množství zeminy bude odváženo na skládku
a likvidováno v souladu s požadavky zákona č.184/2014 Sb.
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Při výstavbě je třeba důsledně chránit životní prostředí. Je potřeba dodržovat všechny předpisy a vyhlášky, jež se týkají provádění
staveb a ochrany životního prostředí, stejně tak jako předpisy o bezpečnosti práce. Během výstavby se počítá se vznikem běžného
staveništního odpadu, jež bude odvážen na příslušné skládky. Před výjezdem vozidel na veřejnou komunikaci dojde k jejich očištění.
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Veškeré činnosti na stavbě musí být prováděny v souladu se všemi platnými předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
A to především podle vyhlášky 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na
staveništi v platném znění a další platné normy pro provádění staveb, zákonu č. 309/2006 Sb. v pozdějším znění a NV 272/2001Sb.,
NV 362/2005Sb., NV 101/2005 Sb. Za dodržování bezpečnosti na stavbě odpovídá dodavatel stavby a zpracovává plán bezpečnosti
práce pro své dodávky. Tyto podmínky se vztahují i na smluvní partnery dodavatele.
Pracovníci budou nuceni nosit ochranné pomůcky, pracovní oděv a obuv. Budou dodrženy parametry hygienických norem pro
prašnost a hlučnost. Před zahájením prací budou vyznačeny všechny inženýrské sítě. Pokud by bylo zjištěno, že skutečnosti jsou v
rozporu s předpoklady projektanta či statika nebo by docházelo k poruchám okolních objektů, je potřeba stavební práce ukončit.
Dodavatel je povinen vést stavební deník s evidencí pracovníků, poskytnout všem pracovníkům příslušné ochranné pomůcky a kontrolovat zda je dodržována technologická kázeň pracovníků.

Veřejnosti nebude povolen přístup na staveniště a všechny vstupy budou označeny.
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Výstavbou nevznikají požadavky pro bezbariérové užívání dotčených staveb.
m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření
Doprava materiálu bude zajištěna nákladními automobily. Přístup na pozemek bude ve stejném místě jako předpokládaný budoucí
vjezd a výjezd. Před výjezdem vozidel ze staveniště bude zajištěno jejich očištění.
Zásady DIO projedná dodavatel s DOSS, s Policií ČR a s odborem dopravy pro konkrétní řešení dopravy zvolené dodavatelem.
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění staveb (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí
při výstavbě apod.)
Není třeba stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby.
o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Hned po vydání stavebního povolení a výběru dodavatele bude započata příprava území. Postup a průběh výstavby bude stanoven
v harmonogramu HSV a PSV vytvořeném dodavatelem. Ten bude investorovi podán v rámci smlouvy o dodávce stavby.
B.9. Celkové vodohospodářské řešení
Z charakteru stavby nevyplývá potřeba navrhnout celkové vodohospodářské řešení.
C Situační výkresy
Situační výkresy jsou součástí výkresové dokumentace
D Dokumentace objektů
V rámci samostatné části této projektové dokumentace
Dokladová část
Není předmětem řešení této projektové dokumentace
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retifikační terče
geotextilie
hydroizolační mPVC folie DEKPLAN 76
spádová vrtsva ISOVER TF Profi
tepelná izoalce ISOVER TF profi
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
žb deska
omítka (vyrovnávající šířku podhledu)
S10
betonová dlažba
štěrk frakce 4-8 mm
štěrk frakce 8-16 mm
zhutněná zemina

250 mm
235 mm
15 mm

4,5 mm
4 mm
150 mm
220 mm
3 mm
4 mm

50 mm
250 mm
235 mm
15 mm

10 mm
5 mm
45 mm
40 mm

10 mm
5 mm
45 mm
40 mm
0,2 mm
200 mm
10 mm
100 mm

S8
hydroizolační pás ELASTEK 40 COMBI
hydroizolačn pás GLASTEK 40 MINERAL
spádová vrstva ISOVER TF Profi
tepelná izolace ISOVER TF Profi
geotextilie DEKDREN P 900
GLASTEK AL 40 MINERAL
DEKPRIMER
žb deska
vzduchová mezera
SDK podhled

S7
pohledová cementová stěrka
samonivelační stěrka
cementový potěr
systémová deska s podlahovým topením
seperační PE folie
kročejová izolace ISOVER T-P
žb deska
vzduchová mezera (rozvody VZT)
podhledová deska

S6
pohledová cementová stěrka
samonivelační stěrka
cementový potěr
systémová deska s podlahovým topením
parotěsná folie Jutafol N AL 170 special
tepelná izolace DEKPERIMETR SD 150
2x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
podkladní beton

cementový potěr

XPS

OSB deska

železobeton
štěrkopísek

zhutněný násyp

vápenopískové cihly

minerální vlna ISOVER

rostlý terén

ocel

MATERIÁLY

HRANICE VYTÁPĚNÉHO PROSTORU

S

PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
Ozn.

TEPELNÉ ZTRÁTY

Konstrukce

Hodnocená budova
2

j

Aj [m ]

bj [-]

Uj [W/m2K]

HT,j [W/K]

UN,j [W/m2K]

HT,ref,j [W/K]

1
2
3
4
5
6
7

280,72
159,84
224,16
250,04
42,84
128,52
1086,12
1086,12

1,00
1,00
1,00
0,80
1,00
1,00
1,00

0,12
0,50
0,16
0,18
0,23
0,18
0,01

33,69
79,92
36,76
36,01
9,85
23,13
10,86
230,22

0,21
0,98
0,17
0,32
0,53
0,53
0,02

58,95
156,64
37,66
63,01
22,49
67,47
21,72
427,95

Okna

Tepelné vazby
Celkem

1

2
3
4

5
6
7

2

em

[W/m K]

0,21

N,em

[W/m2K]

0,39

2

0,35

em,max

[W/m K]

0,54

ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY
velmi úsporné

0,50

ZPŮSOB VĚTRÁNÍ A ODHAD TEPLA NA VYTÁPĚNÍ

0,54
Volba
Ano

ⴄ=75%

A

20

[kWh/m2]

0,75
1,00
1,50
2,00
2,50

mimořádně nehospodárné
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POKRYTÍ ENERGETICKÝCH POTŘEBU BUDOVY

KONCEPT STÍNĚNÍ

pomocná energie
celkem

2

1
tepelná
energie ze
vzduchu

solární
fototermický
systém
solární
fotovoltaický

jiný zdroj

centrální
zásobování
teplem

zemní plyn

2

celkem [kWh/a]
6978
2200
400

20%
25%
100%

80%
75%

9578

24%

76%

2

SCHÉMA VĚTRÁNÍ

2

2

2

2
2

2
1

S

1

1
Stínění zajištěno předsazenou konstrukcí lodžie s otočnými hliníkovými lamelami.
Sklápění lamel umožňuje regulaci slunečních paprsků dopadajících do interiéru.
V létě zajišťují stínění a v zimě naopak nebrání tepelným ziskům.

KONCEPT ENERGETICKÉHO SYSTÉMU

6

4
1

7

2
5

3

1-TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA
ATREA DUPLEX ALFA 5V
2-VENKOVNÍ JEDNOTKA TČ
3-VZT JEDNOTKA SE ZZT
(KOMPAKTNÍJEDNOTKA S TČ)
4-INTEGROVANÝ ZÁSOBNÍ TEPLA
ATREA IZT
5-PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
6-ODBĚR TEPLÉ VODY
7-ELEKTRICKÝ DOHŘEV

2
Stínění oken zajištěno textilními roletami Schüco design zip screen, které brání
přehřívání interiéru, ale nezabraňují prostupu světla.
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USKOČENÉ
POTRUBÍ V
PODHLEDU

POD KUCHYŇSKOU
LINKOU

USKOČENÉ
POTRUBÍ V
PODHLEDU

splašková kanalizace
ODVODNÍ
POTRUBÍ
PRO 2.NP

ODPADNÍ
POTRUBÍ NA
STŘECHU

dešťová kanalizace
potrubí VZT
vodovod

PŘÍVODNÍ
POTRUBÍ
PRO 2.NP

PŘÍVODNÍ
POTRUBÍ ZE
STŘECHY

AKUMULAČNÍ
ZÁSOBNÍ IZT-U
USKOČENÉ
POTRUBÍ V
PODHLEDU
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DUPLEX
ALFA 5V
KOMPAKTNÍ
JEDNOTKA
VZT A TČ

USKOČENÉ
POTRUBÍ V
PODHLEDU

VENKOVNÍ
JEDNOTKA TČ

S

0

1

2

5m

splašková kanalizace
dešťová kanalizace
potrubí VZT
vodovod

0

1

2

5m

S
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S

0

2

4

10m

odpadní vzduch
přiváděný vzduch

0

2

4

10m

S
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A+

D U P L E X A L FA 5 V, K A P PA 5 V

Rovnotlaká větrací jednotka s možností cirkulace
vzduchu a vestavěným TČ „vzduch – voda“

ús po ra

.

e k o l o gie

.

z á ru k a

.

ce r t i f i k a ce

A
.

k va l i t a

.

t ra d i ce

pro nízkoenergetické a energeticky pasivní

Součástí je vestavěné tepelné čerpadlo „vzduch

domy. Zajišťují teplovzdušné vytápění,

– voda“ ve splitovém provedení (s oddělenou

chlazení, větrání s rekuperací tepla a přípravu

venkovní jednotkou a řízením otáček

topné vody vestavěným tepelným čerpadlem

kompresoru) a topenářská sestava pro řízení

„vzduch – voda“.

teploty topné vody.
Standardně jsou jednotky dodávány
s kompletní regulací. Volitelně je možné osazení
solární sestavy nebo druhé směšovací sady pro
řízení druhého topného okruhu v domě. Ideální
je kombinace těchto energetických center

O
– V

provozní náklady a nižší hluk.

představují kompaktní energetickou centrálu

H

jsou vybavena EC technologií zajišťující nízké

Jednotky DUPLEX Alfa 5V a Kappa 5V

C

a teplé vody. Ventilátory a oběhová čerpadla

U

s rekuperací tepla. Dále zajišťuje i ohřev topné

D

a současně komfortní řízené větrání

Z

teplovzdušné vytápění nebo chlazení

V

jsou určeny pro dvouzónové cirkulační

D A

Jednotky DUPLEX Alfa 5V a Kappa 5V

s akumulačními zásobníky IZT.

VENKOVNÍ JEDNOTKA
DUPLEX
Vzduchotechnická část
rozměry (v x š x h) [mm]
hmotnost vnitřní části [kg]
cirkulační vzduch – max. [m/h]
odpadní vzduch – max. [m/h]
účinnost rekuperace – max. [%]
průměr připojovacích hrdel [mm]
počet ventilátorů [ks]
napětí / frekvence [V / Hz]
třída filtrace
odvod kondenzátu [mm]
topný výkon – max. [kW]
chladicí výkon – max. [kW]

Tepelné čerpadlo
topný výkon A2/W35 [kW]
příkon A2/W35
topný faktor A2/W35
chladivo
rozměry venkovní jednotky [mm]
hmotnost venkovní jednotky [kg]

Výhody kompaktního řešení?

– Spojení vzduchotechnické jednotky s topenářskými sestvami
do jednoho celku
– Úspora instalačního prostoru v technické místnosti
– Úspory prostoru pro doplňující sestavy
(krbová sestava, solární sestava, topenářské sestavy)
– Napojením na akumulační zásobník IZT-U zajištění ohřevu TV
– Nižší náklady na montáž
– Omezení chyb při montáži sestav
– Zlepšení vzhledu celé instalace v technické místnosti
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VNITŘNÍ JEDNOTKA
ALFA 5V

KAPPA 5V

DUPLEX RA5
1 140 x 1 720 x 630
170
600
350
91

DUPLEX RK5
1 335 x 1 720 x 630
183
1 200
350
91

ø 160 (i₁, i₂)
ø 160 (i₁, i₂)
ø 200 (e₁, c₁, c₂)
ø 250 (e₁, c₁, c₂)
2 (s EC technologií)
230 / 50
G4 (volitelně F7)

1x ø 16
4,5
2,0

7,0
4,0
FG 14
4,8
1,3
3,69
R410A
620 x 790 x 300
41

Regulace
Jednotky DUPLEX Alfa 5V a Kappa 5V jsou dodávány
s kompletním systémem vestavěné regulace
RD5 s volitelnými ovladači např. CP Touch. Řízení
vzduchotechniky i teploty interiéru je možné na základě
časového programu nebo ručně. Řídicí systém VZT části
umožňuje komfortní automatické sepnutí zvýšeného
výkonu větrání impulsem z WC, koupelny nebo kuchyně.

Řízení tepelného čerpadla, záložních elektrospirál a případně dalších
zdrojů (solární systém, krbová kamna), má na starosti regulátor RG23.
Tento regulátor se umisťuje přímo na akumulační zásobník IZT-U.
Regulátor umožňuje např. nabíjení zásobníku na různé teploty dle
ročních období, přepínání nabíjení do spodní nebo horní části zásobníku
IZT-U, řízení ekvitermního okruhu podlahového vytápění, nabíjení
bazénu tepelným čerpadlem a další funkce.

