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Údaje o stavbě

půdorys 1.NP / 1:200

sklad

schodiště
knihovna
odpočinková nika

WC
technická
místnost

zádveří
šatna

kuchyně
jídelna
obývací pokoj

typ stavby
umístění		
plocha parcely
zastavěná plocha
HPP		
Počet podlaží
Typ parcely

rodinný dům
U ladronky, Praha 6, Břevnov
592m2
133,06 m2
266,12 m2
2
rovinný

Skladby konstrukcí

okenní výplně
izolační trojsklo

půdorys 2.NP

koupelna

dětský pokoj

pohled jižní

hala

dětský pokoj

šatna

koupelna

ložnice

obvodová stěna tl. 500mm
-systémová fasádní omítka tl. 6mm
-tepelná izolace EPS tl. 250mm
-lepící hmota tl.4mm
-keramická tvárnice tl. 300mm
-vnitřní omítka tl.10mm
střecha - extenzivní zelená střecha tl. 330mm
-extenzivní zeleň
-střešní substrát tl. 80mm
-geotextílie
-drenážní fólie perforovaná
-geotextílie
-hydroizolace - folie z lehčeného PVC
-geotextílie
-tepelná izolace EPS ve spádu 3% min tl. 20mm
-tepelná izolace EPS tl. 250mm
-lepidlo tl. 2mm
-parotěsná zábrana - asfaltový pás
--------------------------------------------------železobetonový strop tl. 200mm
podlaha na terénu tl. 270mm
-dvouvrstvé parkety tl. 10mm
-tmel tl. 5mm
-betonová mazanina tl.50mm
-separační vrstva
-tepelná izolace EPS tl. 200mm
--------------------------------------------------ochranná betonová mazanina tl.50mm
-hydroizolace
-železobetonová základová deska tl.150mm
-podkladní beton tl.100mm

Stínění objektu
jižní strana		
slunolamy = pasivní využití solární energie

Dešťová voda

-využití dešťové vody na splachování v objektu a jako
užitková voda na zahradě
-přebytek vody odveden vsakováním
-z důvodu použití extenzivní střechy jsou navrženy dvě
nádrže = špinavá srážková voda napřed míří do první
nádrže, kde budou nečistoty sedat na dno nádrže, poté
se čistější voda přefiltruje do druhé nádrže, odkud se
může využít pro již zmíněné splachování nebo jako
užitková voda
extenzivní
střecha
srážková voda

splachování

řídící
jednotka

užitková voda

akumulační
filtrace
nádrž č.1

akumulační
nádrž č.2
vsakování

Vytápění a chlazení

-zdrojem tepla a chladu bude tepelné čerpadlo
=země-voda (vrt)
-tepelné čerpadlo bude v létě sloužit i jako zdroj chladu
-obytné místnosti jsou vytápěny deskovými otopnými
tělesy, koupelny jsou vytápěny podlahovým vytápěním

Větrání

-objekt bude větrán nuceně s rekuperací tepla
-přívod vzduhu do obytných místností
-odvod vzduchu ze sekundárních místostí
-pro rozvody bude severním traktu = v sekunárchích
prostorech umístěn podhled

přívod vzduchu
odvod vzduchu

přívod vzduchu
odvod vzduchu

léto

GSEducationalVersion

zima
sekundárdní místnosti

pohled severní

léto
zima

GSEducationalVersion

obytné místnosti

Výroba elektrické energie

-pro výrobu elektrické energie budou složit fotovoltaické
panely umístěny na ploché střeše
-panely budou otočeny na jih ve sklonu 45°
-celoroční provoz
fotovoltaické panely

východní/západní strana
vnější žaluzie

JIH

pohled západní
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