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Anotace  

PUedkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace bytového 
domu. Cílem práce je navrhnout účelovE a technicky nejpUíznivEjší stavbu bytového domu a zd]vodnit navržené 
technické Uešení.  

Práce je zpracována v pUimEUeném rozsahu k pUíloze č.6  Vyhlášky 62/2013 Sb.o dokumentaci staveb 

v souladu se zadáním diplomové práce. ZávEr práce obsahuje od]vodnEní navržených technologií a použitých 
materiál]. PUílohu tvoUí projektová dokumentace objektu, tj. architektonicko-stavební část obsahující stavební 
výkresy a detailnEjší popis objektu v podobE technické zprávy, stavebnE technické Uešení včetnE výkres] tvar] a 
základního posouzení vybraných prvk] na objektu, koncepce požárnE bezpečnostního Uešení objektu obsahující 
technickou zprávu požárnE bezpečnostního Uešení a doplOující výkresy, včetnE koncepce části techniky prostUedí 
staveb s částí pro Uešení vytápEní. Výkresová dokumentace je zpracována v programu Auto CAD. 
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Annotation 

The here presented thesis deals with the project design and the following design development of a block 

of flats (GB) or an appartment building (US). The aim of the exercise was to design and present the best possible 

technical solutions of the realization for that design and the reasoning behind. The thesis has been compiled 

according to 6th addition to the Declaration 62/2013, dealing with the continuous assessment of building projects 

in accordance with the award of a thesis theme. The summary explains the reasoning behind the suggested 

technologies and proposed materials. The supplement contains the project documentation, the architectural 

drawings and the more detailed description of the object , the technical systems, the solutions for the technical 

building including the drawings of the proposed elements. There are furthermore detailed considerations and 

drawings of the fire safety aspects of the project, as well as the state-of-the-art solutions for the technical supplies 

(water, air, heating, sewer) of the proposed building.  The drawings have been completed using AutoCAD. 
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Úvod 

Žijeme v dobE velkého stavebního boomu, kdy jsme zejména ve vEtších mEstech konfrontováni 
s velkým množstvím stavebních projekt] a výstavbou nových bytových či kanceláUských budov nebo i celých 
rozsáhlejších komplex]. NEkteré architektonické zámEry jsou dle mého názoru velmi odvážné a ambiciózní, jiné 
se naopak nevymykají z bEžného pr]mEru.  

Já jsem si pro svou diplomovou práci vybral projekt účelovE a technicky nejpUíznivEjší stavby. PUi návrhu 
Uešení jsem tedy v první UadE zohlednil hledisko účelnosti stavby na úkor jejího architektonického ztvárnEní. Je 
tedy možné, že nEkdo by mohl m]j návrh považovat za nudný či zcela nezajímavý v porovnání se současnou 
bytovou výstavbou.  

Za účelovE a technicky nejpUíznivEjší považuji takový bytový objekt, který poskytuje jeho uživatel]m 
dostatečný komfort pro pohodlné bydlení a zároveO zohlední současné technologické možnosti výstavby. Nelze 
opominout ani otázku náklad] na realizaci objektu, kterou jsem se pUi zpracování projektové dokumentace 
zabýval a své úvahy promítl do návrhu použitých Uešení a materiál].  

Mnou navrhovaný objekt je pUepokládán v místE občanské a bytové výstavky, jeho hmota a výška jakož i 
jeho členEní a barevné ztvárnEní fasád není v rozporu s okolní výstavbou. Objekt nabízí celkem patnáct bytových 
jednotek, dispozičnE a funkčnE odpovídajících současným pUedstavám dynamicky se rozvíjejícího realitního trhu. 
Byty kategorie 2+1 s dostatkem úložného prostoru, nízkými náklady na vytápEní a celkovE nižší spotUebou 
energií. Této mé úvaze odpovídá i navržená skladba obvodové konstrukce objektu s tepelným odporem 
dosahujícím hranice požadavk] kladených na obvodové pláštE pasivních dom].  

 Nárok na uživatelský komfort jsem zohlednil i v počtu bytových jednotek, nebo[ se domnívám, že mnou 
uvažovaný počet zaručuje vyšší standard bydlení s ohledem na užívání společných prostor domu/objektu. 

Objekt p]dorysnE zabírá 337 m2 zastavEné plochy o rozmErech 20,7x1Ř,5 m je čtyUpodlažní s jedním 
podzemním podlažím. Výška objektu je v úrovni atiky 12,6 m.  Objekt je osazen v mírnE svažitém terénu. 
Maximální rozdíl výšek pUilehlého terénu mezi severozápadním a jihovýchodním rohem je 1,1 m. Založení objektu 
je navrženo na základových pasech z prostého betonu. Nosné konstrukce jsou zdEné z vápenopískových tvárnic. 
ZastUešení je navrženo skladbou nepochozí ploché stUechy. Stropní konstrukce je uvažována z prefabrikovaných 
železobetonových nepUedepjatých panel] s dutinami. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Název stavby 

Novostavba bytového domu na pozemcích parc. číslo 2ř0ř/166; 2ř0ř/244  

b) Místo stavby 

Katastrální území Zbraslav, parcelní čísla pozemku 2909/166; 2909/244. 

c) Pīedmět projektové dokumentace 

PUedmEtem projektové dokumentace je novostavba bytového domu na pozemcích p.č. 2909/166; 

2909/244 ve vlastnictví stavebníka, v katastrálním území Zbraslav, včetnE pUípojek inženýrských sítí deš[ové a 
splaškové kanalizace, vody, plynu, elektro NN a telefonu z prostoru pUilehlé komunikace – ulice Jaroslava Švehly, 
nového uličního oploceni včetnE konečných terénních, sadových úprav na pozemku a vjezdové rampy do garáží. 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Jméno:   Bc.Jan Hoza 
Adresa:  Tevnice 
Email.:  jan.hoza.kjh@gmail.com 

a) Obchodní firma, ič, adresa sídla (právnická osobaĚ 

b) Jméno a pīíjmení hlavního projektanta vč. Čísla a oboru (specializaceĚ autorizace čkait 

c) Jména a pīíjmení projektantĳ jednotlivých částí projektové dokumentace vč. čísla a 
oboru (specializaceĚ autorizace čkait 

A.2 Seznam vstupních podkladĳ 

 Zadání diplomové práce 
 projektová dokumentace stavební části pro provedení stavby vypracovaná Bc. J. Hozou z 05/2017 
 projektová dokumentace profese zdravotechnika pro provedení stavby vypracovaná Bc. J. Hozou 

z 05/2017 
 projektová dokumentace profese vzduchotechnika a vytápEní pro provedení stavby vypracovaná Bc. J. 

Hozou 
 situační podklad vypracovaný Bc. J. Hozou z 05/2017 
 technická mapa území – GEOPORTAL 
 závEry z konzultací s vedoucím diplomové práce, s výrobci a obchodními zástupci zájmových materiál] 
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A.3 Údaje o území 

A.3.1. ROZSAH ĪEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Stavba se nachází na okraji Praha – Zbraslav. Navrhovaná stavba bude umístEna na pozemku 
2909/166 resp. 2ř0ř/244 katastrálního území Zbraslav [791733]. Užitná plocha pozemku je 1059,5 m2.Plocha 

stavby bytového domu je 337,23 m2. Venkovní parkovací stání zabírají 15Ř,03 m2. Plocha povrchu chodníku pro 
pEší = 107,15m2. 

A.3.2. ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PĪEDPISĲ 

Na pozemku se nenacházejí žádné památkovE chránEné objekty. Stavba neohrožuje žádné stávající 
vodní zdroje ani léčebné prameny. 

A.3.3. ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH 

Novostavba bytového domu nenarušuje žádným zp]sobem odtokové pomEry v lokalitE. Stavba se 
nachází mimo jakákoliv záplavová území, v její blízkosti není povrchovE veden jakýkoliv vodní tok. Deš[ové vody 
jsou v lokalitE v nezpevnEných plochách vsakovány, ze zpevnEných veUejných ploch jsou svádEny do stokové 
sítE deš[ové kanalizace v lokalitE. 

A.3.4. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Stavba bude v souladu s územnE plánovací dokumentací. Pro zpracování diplomové práce tato část 
dokumentace není uvažována. 

A.3.5. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM 

Stavba musí splOovat a respektovat dokumentaci územního rozhodnutí. 

A.3.6. ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKĲ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Obecné požadavky na využiti území v souvislosti s novostavbou bytového domu jsou definovány: 

- Vyhláškou Magistrátu hlavního mEsta Prahy č.11/2014 o obecných technických požadavcích na 

výstavbu v hlavním mEstE Praze. 

Prokázaní dodržení obecných požadavk] na využití území v souvislosti s pUedmEtnou stavbou ĚumístEní 
stavby, stavební pozemek, ochranná a bezpečnostní pásma, chránEná území, vzájemné odstupy staveb, 

pUipojení stavby na pozemní komunikace, doprava v klidu, pUipojení stavby na sítE a stavby technického 

vybavení, oplocení pozemku, vliv stavby na životni prostUedí, uspoUádaní staveništE a zaUízení staveništEě bude 

doloženo a posouzeno v rámci územního Uízeni k pUedmEtné stavbE vydáním územního rozhodnuti. 
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A.3.7. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKĲ DOTČENÝCH ORGÁNĲ 

Pro potUeby diplomové práce nebyly orgány státní správy oslovovány. Veškeré požadavky dotčených 

orgán] jsou definované již v rámci projektové dokumentace pro stavební povolení v územním Uízení a jsou do 

dokumentace ke stavebnímu Uízení v konkrétních pUípadech zapracovány. 

A.3.8. SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ĪEŠENÍ 

V rámci stavebního Uízení není nutné žádat o udElení výjimky z platnosti obecných požadavk] na využití 
území – dle Vyhlášky Magistrátu hlavního mEsta Prahy č.11/2014 o obecných technických požadavcích na 
výstavbu v hlavním mEstE Praze v platném znEni. RovnEž nemusela být navrhována žádná úlevová Uešeni. 

A.3.9. SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIĤUJÍCÍCH INVESTIC 

Nejsou určeny žádné související ani podmiOující investice. 

A.3.10.SEZNAM POZEMKĲ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVBY 
(PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍĚ 
Pozemek: 2909/215 VýmEra:   836 m2 
Druh pozemku:   ostatní plocha 
Zp]sob využiti:   ostatní komunikace 
Vlastník:   HLůVNÍ MDSTO PRůHů, Mariánské námEstí 2/2, Staré MEsto, 11000 Praha 1 
Pozemek: 2909/242 VýmEra:   236 m2 
Druh pozemku:   ostatní plocha 
Zp]sob využiti:   ostatní komunikace 
Vlastník:   HLůVNÍ MDSTO PRůHů, Mariánské námEstí 2/2, Staré MEsto, 11000 Praha 1 
Pozemek: 2909/243 VýmEra:   377 m2 
Druh pozemku:   ostatní plocha 
Zp]sob využiti:   ostatní komunikace 
Vlastník:   HLůVNÍ MDSTO PRůHů, Mariánské námEstí 2/2, Staré MEsto, 11000 Praha 1 
Pozemek: 2909/10 VýmEra:   3103 m2 
Druh pozemku:   ostatní plocha 
Zp]sob využiti:   jiná plocha 
Vlastník:   HLůVNÍ MDSTO PRůHů, Mariánské námEstí 2/2, Staré MEsto, 11000 Praha 1 

A.4 Údaje o stavbě 

A.4.1. NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 

Bytový d]m na pozemcích p.č. 2ř0ř/166 a 2ř0ř/244 v katastrálním území Zbraslav je navrhován jako 

novostavba. 

A.4.2. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Navrhovaná stavba bude sloužit výhradnE k účel]m bydleni. V bytovém domE bude vybudováno celkem 
patnáct samostatných bytových jednotek. PotUeba dopravy v klidu pro uživatele objektu ĚvýhradnEě bude pokryta 
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podzemní garáží s kapacitou Ř parkovacích stání a 7 venkovních stání na pozemku investora Jiný účel užívaní 
stavby, než obytný není uvažován. 

A.4.3. TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Novostavba bytového domu na pozemcích p.č. 2ř0ř/166 a 2ř0ř/244 v katastrálním území Zbraslav je 
navrhována jako stavba trvalá.  

A.4.4. ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PĪEDPISĲ 

Stavba není tEmito pUedpisy vázána.  

A.4.5. ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKĲ NA STAVBY A 
OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKĲ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁVNÍCH 
PĪEDPISĲ 

ObecnE technické požadavky na stavbu bytového domu, jsou definovány v daném pUípadE Vyhláškou 

Magistrátu hlavního mEsta Prahy č.11/2014 o obecných technických požadavcích na výstavbu, a Vyhláškou č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znEní. 

A.4.6. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKĲ DOTČENÝCH ORGÁNĲ A POŽADAVKĲ 
VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁVNÍCH PĪEDPISĲ 

V rámci stavebního Uízení není nutné žádat o udEleni výjimky z platnosti obecných technických 

požadavk] na výstavbu v hlavním mEstE Praze – platných Vyhlášek (Vyhlášky Magistrátu hlavního mEsta Prahy 
č.26/1řřř o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním mEstE Praze v platném znEni, resp. 
Vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb v 

platném znEniě. RovnEž nemusela byt navrhovaná žádná ulevoval Uešeni. 

A.4.7. SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ĪEŠENÍ 

V rámci stavby není nutné žádat o udElení výjimky z platnosti obecných technických požadavk] na 

výstavbu v hlavním mEstE Praze, ani z platných vyhlášek. RovnEž nemusela byt navrhována žádná úlevová 
Uešení. 

A.4.8. NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY (PLOCHY, PROSTORY, POČTY 
FUNKČNÍCH JEDNOTEK, POČTY UŽIVATELĲ/PRACOVNÍKĲĚ 

V bytovém domE vznikne výstavbou celkem patnáct bytových jednotek – čtrnáct byt] kategorie 2+1 a 
jeden byt kategorie 3+1, Byty ů, B, C se nacházejí v prvním nadzemním podlaží a jsou vybaveny pUedzahrádkou. 
Šest byt] umístEných k jižní stranE má balkony. 
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ZastavEná plocha:     337,23 m2 
Obestavený prostor:     5395,7 m3 
Užitná plocha:      1505,1m2 
 

 Kategorie 
VýmEra BJ 

m2 

Ostatní plocha  
Terasy / Balkony / Zahrádky 

Celková 
výmEra m2 

PUedpokl. 
Počet osob 

1.
N

P Bytová jednotka ů 3+1 89,6 11,6 / 0 / 29 130,2 2 
Bytová jednotka B 2+1 63,9 12,8 / 0 / 39,2 115,9 2 
Bytová jednotka C 2+1 64,5 6,7 / 0 / 13,2 84,4 2 

2.
N

P 

Bytová jednotka D 2+1 60,5 0 / 0 / 0 60,5 2 
Bytová jednotka E 2+1 59,5 0 / 4,4 / 0 63,9 2 
Bytová jednotka F 2+1 59,4 0 / 4,4 / 0 63,8 2 
Bytová jednotka G 2+1 65,2 0 / 0 / 0 65,2 2 

3.
N

P 

Bytová jednotka H 2+1 60,5 0 / 0 / 0 60,5 2 
Bytová jednotka I 2+1 63,9 0 / 4,4 / 0 63,9 2 
Bytová jednotka J 2+1 63,8 0 / 4,4 / 0 63,8 2 
Bytová jednotka K 2+1 65,2 0 / 0 / 0 65,2 2 

4.
N

P 

Bytová jednotka L 2+1 60,5 0 / 0 / 0 60,5 2 
Bytová jednotka M 2+1 63,9 0 / 4,4 / 0 63,9 2 
Bytová jednotka N 2+1 63,8 0 / 4,4 / 0 63,8 2 
Bytová jednotka O 2+1 65,2 0 / 0 / 0 65,2 2 

CELKEM  951,8 31,1 / 26,4 / 81,4 1090.7 30 

Celková výmEra byt] Ějejich užitná plochaě činí 1090,7 m2 Ěviz tabulkaě. Plošná výmEra byt] se pohybuje 

v rozmezí od 60,5 m2 do 65,2 m2. Pr]mErné obsazení objektu osobami je kalkulováno na 30 osob. 

A.4.9. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY (POTĪEBY A SPOTĪEBY MÉDIÍ A HMOT, 
HOSPODAĪENÍ S DEŠİOVOU VODOU, MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADĲ A EMISÍ, TĪÍDA 
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTIĚ 

Výpočet spotUeby vody je podrobnEji zpracován v projektu zdravotnE technických instalací. (viz projekt 

D.1.4_01 technická zpráva) 

objekt počet osob Qp [l/den] Qh max [l/h] Qr [m
3
/rok]

Bytový d]m 30 2958,9 365,8 1080,0  

a) Spotīeby mediiř plyn 

Výpočet spotUeby plynu nebyl v rámci diplomové práce Uešen: 

b) Spotīeby mediiř elektricka energie 

Výpočet spotUeby elektrické energie nebyl v rámci diplomové práce Uešen: 

c) Spotīeby materiálĳ a surovin 

Navrhovaný objekt bytového domu bude sloužit výhradnE pro bydlení. Objekt neslouží pro výrobu, není 
tudíž nutná žádná potUeba dodávky materiál] či surovin nutných pro výrobu. 
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d) Odpadyř splaškové odpadní vody 

Množství splaškových vod 

  Qtot = Qww + Qc + Qp [ l/s ] 
     Qtot - celkový pr]tok splaškových odpadních vod 
     Qww – pr]tok odpadních vod od zaUizovacích pUedmEt] 
     Qc – trvalý pr]tok 
     Qp – čerpaný pr]tok 

Pr]tok odpadních vod od zaUizovacích pUedmEt] 

pr]tok odpad vod od ZP Qww  = DU.K  [ l/s ] 

    K -  součinitel odtoku - pro byty  K = 0,5 [ - ] 
    DU -  součet výpočtových odtok] od ZP  6,23  [ l/s ] 

e) Odpady: dešıové odpadní vody 

Množství deš[ových vod = 11.196 l/s. Bližší výpočet viz pUíloha D.1.3 

f) Odpady: technologické odpadní vody 

Provozem bytového domu nevznikají žádné technologické odpadní vody. 

g) Odpadyř směsný komunální odpad 

Provozem bytového domu vznikají pevné odpady. Likvidaci smEsného komunálního odpadu bude mít na 
starosti svozová společnost pro oddElený svoz tUídEného smEsného odpadu, určená pro danou oblast. 

Provozem bytového domu vzniká následující odpad: 

- Kat.č. 20 01 01   Papír a lepenka    kategorie odpadu O 
- Kat.č. 20 01 02   Sklo     kategorie odpadu O 
- Kat.č. 20 01 3ř   Plasty     kategorie odpadu O 
- Kat.č. 20 03 01   SmEsný komunální odpad  kategorie odpadu O 
- Kat.č. 20 03 03   Uliční smetky    kategorie odpadu O 

SmEsný komunální odpad bude skladován v nádobách k tomu určených a bude vyvážen dle 
dohodnutého harmonogramu odvozu. Nádoby na odpad budou umístEny v druhé, stavebnE oddElené části 
závEtUí vedle vstupu. Množství vznikajícího smEsného komunálního odpadu je stanoveno pro celý objekt na 840 

l/týden Ěvýpočet: 30 osob x 2Ř l na osobu a týdeně. PUi frekvenci odvozu 1x týdnE dochází k odvozu 840 l 

odpadu. Objekt bude opatUen jedním kusem plastového kontejneru o objemu 1100 l – na tyto kontejnery je 

prostor dimenzován. 

h) Emiseř centrální kotelna 

Zdrojem tepla bytového domu bude centrální plynová kotelna. V kotelnE budou osazeny dva 

kondenzační kotle 45 kW. Jedná se o plynovou kotelnu III. kategorie.  
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Kotle se zaUízením jsou umístEny v samostatné místnosti v 1. podzemním podlaží objektu. Kotle jsou 

zapojeny paralelnE a pracují v kaskádové modulační regulaci topného výkonu, jenž pokrývá odbEr tepla od 20 % 
- 100 % výkonu, Uízeného od nastavené výstupní teploty. 

Konstrukce kotle umožOuje nízkoteplotní i kondenzační provoz, pUi kterém se využívá tepelný zisk z 
výhUevnosti paliva, ale i ze spalného tepla a kotel dosahuje vysoké účinnosti spalování plynu. Spaliny z kotl] 
budou vedeny pUetlakem ve spalovací komoUe do společného odkouUeni a komínu nad stUechu objektu. 

i) Emise: vzduchotechnická zaīízení 

Provoz vzduchotechnických zaUízení nepUedstavuje zásadní vliv na životni prostUedí. Výfuk vzduchu ze 
zaUízení je kontaminován pouze odvádEným teplem z technologických zaUízení, vodní parou a oxidem uhličitým 
Ěmax. koncentrace 1000 ppmě z byt]. 

j) Tīida energetické náročnosti 

Vypočet energetické náročnosti nebyl v rámci diplomové práce Uešen: 

A.4.10. ZÁKLADNÍ PĪEDPOKLADY VÝSTAVBY (ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI 
STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY) 

Stavba bude zahájena po obdržení stavebního povolení, včetnE nabytí právní moci a ukončení výbEru 
zhotovitele stavby ve výbErovém Uízení stavebníka. Konkrétní harmonogram prací sestaven ve spolupráci 
s generálním dodavatelem stavby.  

 Stavba bude realizována jako celek a pUedána k užívání po ukončení kolaudačního Uízení.  

V rámci výstavby bude postupnE provedeno: 

 pUípojka jednotné kanalizace, 
 pUípojka vody, 
 vyhloubeni stavební jamy, 
 konstrukce hrubé stavby bytového domu, 
 práce HSV a PSV v bytovém domE, 
 rozvod polo stabilního hasicího zaUízeni v bytovém domE, 
 napojení domu na vodovodní pUípojku, 
 napojení domu na kanalizační pUípojku a venkovní rozvody kanalizace, 
 pUípojka plynu, 
 provozovatelem telekomunikační sítE Telefonica O2 pUípojka telefonu Ěnení součásti DSPě, 
 zpevnEné plochy na pozemku stavby, 
 oprava a úprava chodníku, 
 oploceni Ěseverní hraniceě, 
 sadové úpravy. 
 Po dokončení stavebních a montážních prací včetnE čistých terénních a sadových úprav budou 

dokončené objekty pUedány investorovi a následnE podle kolaudačního souhlasu pUedány do provozu a 
užívaní. 
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A.4.11. ORIENTAČNÍ NÁKLAD STAVBY 

ObestavEný prostor:        5395,7 m3 
Dle stavebních standard] pro rok 2015 – 803 budovy pro bydlení:   4735,- Kč / m3 

Orientační cena stavby dle standard]     = 25 548 639 Kč 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zaīízení 

- SO 01 Bytový d]m 
- SO 02 PUípojka deš[ové kanalizace 
- SO 03PUípojka splaškové kanalizace 
- SO 04 PUípojka vody 
- SO 05 PUípojka plynu 
- SO 06 PUípojka elektro 
- SO 07 Sadové úpravy 
- SO 08 Oplocení 
- SO 0ř Komunikace a zpevnEné plochy 
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B.1 Popis území stavby 

B.1.1. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

Pozemky dotčené zamýšlenou výstavbou bytového domu jsou situovány v katastrálním území Zbraslav. 
Navrhovaný bytový d]m je umístEn na pozemcích kat.č. 2ř0ř/166 a 2ř0ř/244 o celkové výmEUe 1ř14 m2. Jedná 
se o pozemek uprostUed stávající zástavby činžovních dom] pUi ulici Jaroslava Švehly, v lokalitE Sluneční mEsto. 
Pozemek staveništE je v současné dobE bez zástavby. Pozemek staveništE má nepravidelný tvar vyplývající ze 
skutečnosti, že je tvoUen pozemky dvou r]zných parcelních čísel. Jednotlivé hranice pozemku nejsou navzájem 
pravoúhlé. Ze západní strany pozemku pUiléhá pozemek p.č. 2ř0ř/243 – veUejný prostor ulice Jaroslava Švehly. 
Proti pozemku stavby se na opačné Ěseverníě stranE komunikace nachází bytový d]m. Východní hranice 
pozemku stavby tvoUí veUejný prostor ul. U včely na p.č. 2ř0ř/215. Na jih od uvažované stavby se nachází bytový 
d]m. 

PUevážná část plochy staveništE je tvoUena nezpevnEnými ozelenEnými plochami, na ploše pozemku se 
nachází nízká a stUední zeleO, pUevážnE již náletová, neudržovaná, svými parametry nenaplOující požadavky na 
nutnost udElení souhlasu Ěpovoleníě s kácením. 

Nové pUípojky inženýrských sítí Ěoddílná kanalizace, vodovod, plynovod, elektro NN, telefoně budou 
vedeny z prostoru ulice Jaroslava Švehly – pozemku p.č. 2ř0ř/243. 

Uliční stoka splaškové a deš[ové kanalizace, do které bude novostavba napojena novou pUípojkou, se 
jako jediná nachází zhruba v ose vozovky – ulice Jaroslava Švehly, ostatní sítE technického vybavení jsou 
pUedpokládány v chodníku na pozemku stavby. 

Mimo výše uvedené pozemky stavební práce nezasahují. Technické Uešení zajištEní stavební jámy je 
navrženo tak, aby s výjimkou pozemku p.č. 2ř0ř/242 ĚveUejný pozemek – spojnice ul. U včely a ul. Jaroslava 
Švehlyě nezasahovaly. ZajištEní stavební jámy viz část výkopy. Zóna možného ovlivnEní výkopem stavební jámy 
není pUedpokládána. 

B.1.2. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRĲZKUMĲ A ROZBORĲ 
(GEOLOGICKÝ PRĲZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRĲZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ 
PRĲZKUM APOD.Ě  

a) Inženýrsko geologický prĳzkum 

V rámci zpracování projektu nebyl pUedmEtný pr]zkum vykonán stejnE tak jako podrobný inženýrsko 
geologický pr]zkum k ovEUení pUesnEjšího složení základové spáry a pr]bEhu jednotlivých geotechnických typ] 
zemin a hornin v p]dorysu objektu. Z uvedeného d]vodu byla pro posuzování základové spáry zvolena hodnota 
únosnosti Rd=300 kPa. 
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b) Radonový prĳzkum 

Radonový pr]zkum v místE stavby nebyl provádEn, je však pUedpoklad, že nehrozí zvýšená úroveO 
radonu a realizace stavby tak nevyžaduje provedení ochranných opatUení stavebních objekt] proti pronikání 
radonu z podloží do projektovaných staveb ve smyslu ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu 

c) Ostatní prĳzkumy 

Ostatní pr]zkumy nebyly vyžádány. Stávající vedení inženýrských sítí je pro danou oblast dohledatelné 
v digitální podobE. Faktické písemné vyjádUení nebylo vyžadováno. 

B.1.3. STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Realizace objektu bytového domu a nových pUípojek inženýrských sítí zasáhnou do ochranného pásma 

komunikací Ěulice Jaroslava Švehlyě. 

Stávající inženýrské sítE a zaUízení jsou chránEny ochrannými pásmy, které musí být bEhem stavby a 
dalšího provozu respektovány. V prostoru chodníku pUilehlého k pozemku stavby Ětzn. dotčeného realizací 
nových pUípojek inženýrských sítí a vjezdu na pozemek: 

- ochranné pásmo vodovodního Uadu činí dle Zákona č. 274/2001 Sb. 1,5 m po obou stranách Uadu 
- ochranné pásmo STL a NTL plynového rozvodu činí dle Zákona č. 45Ř/2000 Sb. v zastavEném území 

obce 1 m od okraje potrubí 
Do prostoru dotčeného realizací stavby nezasahuje žádné ochranné pásmo dopravní stavby, leteckého 

provozu, vodního zdroje, zvláš[ chránEného území Ěnárodního parku, chránEné krajinné oblasti, pUírodní 
rezervaceě, léčivého zdroje či zdroje nerostného bohatství. 

Prostor dotčený realizací novostavby se nenachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky či 
památkové rezervace. 

JmenovitE určené podmínky pro realizaci stavby v ochranných pásmech 

- Veškeré stávající inženýrské sítE na staveništi je nutno pUed zahájením stavebních prací vytyčit. 
- Budou respektovány platné normy ČSN pro soubEh a kUížení telekomunikačních kabel], zejména 

ČSN 73 6005 a normy související. 
- BEhem stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádUení jednotlivých správc] poduličních 

zaUízení, zejména ohlášení zahájení prací. 
- Stavební práce a činnosti, provádEné v ochranném pásmu inženýrské sítE, je možno provádEt pouze za 

podmínek správc] pUíslušné sítE, specifikovaných ve vyjádUeních k dokumentaci pro územní rozhodnutí 
a stavební povolení. 

- Ponechané inženýrské sítE je nutno pUedepsaným zp]sobem chránit pUed poškozením, jmenovitE: 
plynárenská zaUízení, vodovod a kanalizaci, stávající rozvodné tepelné zaUízení. 

- Na stávajících inženýrských sítích nesmí být budovány pozemní objekty ZS, ukládán žádný materiál ani 
odstavována vozidla a staveništní mechanismy. 

- Povrchové znaky inženýrských sítí musí být po celou dobu stavby zachovány, ochránEny a trvale 
pUístupné. 

- Do ochranných pásem stávajících, resp. navrhovaných inženýrských sítí nesmí být umís[ovány objekty 
zaUízení staveništE, konstrukce, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, sklady a čerpací 
stanice PHM a hoUlavin. 
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- ProvádEní výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a veUejného 
osvEtlení, komunikačních vedení veUejné komunikační sítE, plynárenských zaUízení, vodovodních Uad]. 
Tento požadavek platí i pro místa kUížení s vedením. 

- Kabelové sítE elektrizační soustavy v tEsné blízkosti výkop] pro stavební konstrukce budou ručnE 
obnaženy, provizornE vyvEšeny a zajištEny proti poškození Ěa to i tUetí osobouě. 

- PUed obsypem odhalených podzemních zaUízení vyzvat pUíslušného správce ke kontrole dodržení 
prostorové normy. 

B.1.4. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 
APOD. 

Stavba se nachází mimo jakákoliv záplavová území, v její blízkosti není povrchovE veden jakýkoliv vodní 
tok. RovnEž tak se stavba nachází mimo poddolovaná území. Ohrožení stavby v tomto smEru nehrozí. 

B.1.5. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV 
STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

a) Krajinná ekologie 

Z hlediska krajinné ekologie se na dotčeném území nenacházejí chránEná pUírodní území ani jejich 
ochranná pásma a nevyskytují se zde žádné chránEné nebo ohrožené druhy flóry a fauny. StaveništE se 
nenachází v oblasti zaUazené do soustavy chránEných území Natura 2000, které byly vyhlášeny naUízením vlády 
č. 132/2005 Sb. 

b) Vliv stavby na pīírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Bytový d]m je umís[ován do mEstské zástavby tvoUené bytovými domy a vilami a z uvedeného d]vodu 
není pUedpokládán jakýkoliv negativní vliv na krajinu a pUírodu. 

c) Ovzduší (emiseĚ 

d) Emiseř centrální kotelna 

Zdrojem tepla bytového domu bude centrální plynová kotelna. V kotelnE se pUedpokládá s osazením 
dvou kondenzačních kotl] 45 kW. Kotle se zaUízením jsou umístEny v technické místnosti v 1. podzemním 
podlaží objektu. Kotle jsou zapojeny paralelnE a pracují v kaskádové modulační regulaci topného výkonu, jenž 
pokrývá odbEr tepla od 20 % - 100 % výkonu, Uízeného od nastavené výstupní teploty. Konstrukce kotle 
umožOuje nízkoteplotní i kondenzační provoz, pUi kterém se využívá tepelný zisk z výhUevnosti paliva, ale i ze 

spalného tepla a kotel dosahuje vysoké účinnosti spalování plynu. 

Spaliny z kotl] budou vedeny pUetlakem ve spalovací komoUe do společného odkouUení a komínu nad 
stUechu objektu. 
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e) Emiseř vzduchotechnická zaīízení 

Provoz vzduchotechnických zaUízení nepUedstavuje zásadní vliv na životní prostUedí. Výfuk vzduchu ze 

zaUízení je kontaminován pouze odvádEným teplem z technologických zaUízení, vodní parou a oxidem uhličitým z 
byt]. 

f) Hluk 

V rámci zpracování projektové dokumentace nebylo vypracováno akustické posouzení stacionárních 
zdroj] hluku. Lze však pUedpokládat, že nedojde v denní ani v noční dobE k pUekročení hygienického limitu pro 
hluk ze stabilních zdroj] 50/40 dB. 

g) Splaškové odpadní vody 

Jedná se o bEžné, technologicky neznečištEné odpadní vody. Splaškové odpadní vody budou odvedeny 

novou pUípojkou do kanalizace do stokové sítE splaškové kanalizace v ulici. 

h) Dešıové odpadní vody 

Potrubí deš[ové kanalizace bude odvádEt deš[ové vody od jednotlivých deš[ových svod]. Deš[ové 
odpadní vody budou svedeny novou pUípojkou kanalizace do stokové sítE deš[ové kanalizace v ulici. 

i) Technologické odpadní vody 

Provozem bytového domu nevznikají žádné technologické odpadní vody. 

j) Směsný komunální odpad 

Provozem bytového domu vznikají pevné odpady, které jsou sledovány vyhláškou MŽP č.16Ř/2007 Sb., 
kterou se mEní vyhláška MŽP č. 3Ř1/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad], Seznam nebezpečných 
odpad] a seznamy odpad] a stát] pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpad] a postup pUi udElování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpad] ĚKatalog odpad]ě, ve znEní vyhlášky č. 503/2004 Sb., a 41/2005 Sb. kterou se 
mEní vyhláška Ministerstva životního prostUedí č. 3Ř3/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidaci 
smEsného komunálního odpadu bude mít na starosti svozová společnost pro oddElený svoz tUídEného odpadu.  

SmEsný komunální odpad bude skladován v nádobách k tomu určených a bude vyvážen dle 
dohodnutého harmonogramu odvozu. Nádoby na odpad budou umístEny v samostatném pUístUešku. 

Množství vznikajícího smEsného komunálního odpadu je stanoveno pro celý objekt na Ř40 l/týden 
Ěvýpočet: 30 osob x 2Ř l na osobu a týdeně. Nádoby na tUídEný odpad Ěplast/papír, sklo/nápojové kartony – 

sbErné hnízdoě se nacházejí v blízkosti navrhovaného objektu. 

k) Pĳda 

Realizace akce nevyžaduje žádné zábory zemEdElského p]dního fondu ani pozemk] určených k plnEní 
funkce lesa. Stávající pozemek se nachází v mEstské části Zbraslav. 
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V ploše staveništE je uvažováno se sejmutím ornice v nezastavEných plochách pozemku, v mocnosti 

cca 20 cm, a s jejím odvozem – vzhledem ke stísnEným prostorám na pozemku stavby není uvažováno s 
dočasnou deponií. 

l) Odtokové poměry 

Novostavba bytového domu nenarušuje omezujícím zp]sobem odtokové pomEry v lokalitE. Stavba se 
nachází mimo jakákoliv záplavová území, v její blízkosti není povrchovE veden jakýkoliv vodní tok. 

Deš[ové vody jsou v lokalitE v nezpevnEných plochách vsakovány, ze zpevnEných veUejných ploch jsou 
svádEny do stokové sítE deš[ové kanalizace v lokalitE. 

m) Realizace stavby 

Vliv realizace stavby na okolní stavby a pozemky nejsou podrobnE Uešeny. 

n) Ochrana stávající zeleně 

PUi provádEní prací bude dodržována ČSN DIN 1Ř ř15 Práce s p]dou, ČS DIN 1Ř ř16 Výsadby rostlin, 
ČSN DIN 1Ř ř17 Zakládání trávník], ČSN DIN 1Ř ř1Ř Technicko-biologická zabezpečovací opatUení, ČSN DIN 
1Ř ř1ř Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 1Ř ř20 Ochrana strom], porost] a ploch pro vegetaci 
pUi stavebních činnostech. 

DUeviny v dosahu stavební činnosti je nutné ochránit v souladu s ČSN Ř3 ř061 Technologie stavebních 
úprav v krajinE – Ochrana strom], porost] a vegetačních ploch pUi stavebních pracích. 

o) Ochrana pīed hlukem, vibracemi a otīesy 

Zhotovitel stavby bude provádEt a zajistí stavbu tak, aby hluková zátEž v chránEném venkovním 
prostoru staveb vyhovEla požadavk]m stanoveným v NaUízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochranE zdraví pUed 
nepUíznivými účinky hluku a vibrací“, kde je stanoveno, že hladina hluku ze stavební činnosti v chránEných 
venkovních prostorech staveb nepUekročí hygienický limit LAeq,s 65 dB v dobE 7.00-21.00 hod, LAeq,s 60 dB v dobE 
6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB v dobE 22.00-6.00 hod, a že hladina hluku ze stavební činnosti v 
chránEných vnitUních prostorech staveb Ěv bytechě nepUesáhne: 

a) v pracovní dny v dobE 7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 

22 do 06 hodin LAmax 30 dB, 

b) ve dnech pracovního klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB. 

Pro snížení hladiny akustického tlaku budou na staveništi dodržována následující protihluková opatUení: 

- Stavební a montážní práce budou provádEny pUi sedmidenním pracovním týdnu s pracovní dobou v 
pracovní dny 07:00 – 1ř:00 hod., ve dnech pracovního klidu Ř:00 – 17:00 hod. 

- Doba provádEní hlučných operací bude omezena do nejdéle 1ř:00 hod. O nedElích a státem uznaných 
svátcích nebudou hlučné operace provádEny. 

- Obvod staveništE bude oplocen plným plotem s protihlukovou funkcí. 
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Z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu je d]ležité provedení 
časového omezení výraznE hlučných prací. 

- PUi déle trvajících hlučných pracích Ěpo 3 – 4 hodináchě musí být provedena pUestávka v délce 30 minut. 
- Organizovat staveništE tak, aby nedocházelo k neod]vodnEnému shlukování hlučných stavebních 

technologií v jedné části staveništE. 
- VýraznE hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou dobu výstavby. 
- Hlučné stacionární Ěstabilníě stavební technologie v pUípadE potUeby vybavit akustickým krytem či 

zástEnou nebo je umístit v interiéru objektu. 
- Tidiči nákladních aut po pUíjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbE musí vypnout motor. 
- Strojní nakládání výkopku musí být provádEno z minimální výšky nad ložnou plochou nákladních 

automobil]. 
- D]slednE vypínat nepoužívané stavební technologie. 
- Na staveništi používat ménE hlučné mechanizmy, dále používat, pokud to pUipustí technologie stavby, 

menší mechanizmy. 
- BEhem výstavby je tUeba dodržovat dostatečnE dlouhé pUestávky bEhem hlučných operací, aby uživatelé 

nejbližších objekt] mEli možnost vEtrání vnitUních prostor. 
- Informovat majitele nejbližších objekt] o provádEní hlučných prací. 

p) Ochrana pīed prachem 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitE provozem stavby bude eliminováno: 

- vozidla stavby budou pUed výjezdem ze staveništE očištEna na ploše uvnitU staveništE tak, aby splOovala 
podmínky § 52 zákona č. 13/1řř7 Sb., o pozemních komunikacích, ve znEní pozdEjších pUedpis], a ve 
smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znEní pozdEjších pUedpis]; 

- používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v poUádku a čistotE. PUi znečištEní 
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s § 2Ř odst. 1 zákona č. 13/1řř7 Sb., o pozemních 
komunikacích v platném znEní znečištEní neprodlenE a bez pr]tah] odstranit a uvést komunikaci do 
p]vodního stavu na náklady stavebníka; 

- uložení sypkého nákladu jak v kontejneru na odpad tak na korbách nákladních automobil] musí být 
d]slednE zakryto plachtami dle § 52 zák. č. 361/2000 Sb.; 

- v pUípadE dlouhodobého sucha skrápEním staveništE; 
- po celou dobu stavební činnosti bude použito postup] a prostUedk] zajiš[ujících eliminaci možné 

produkce prachu tak, aby nebylo zatíženo okolní prostUedí. 

q) Ochrana vod pīed negativními účinky z provozu stavebních mechanizmĳ 

- Na staveništi nebude zUizována čerpací stanice PHM. PHM do stavebních stroj] bude doplOováno na 
staveništi dovozem z autocisterny. 

- Zhotovitel stavby je odpovEdný za náležitý technický stav svého strojového parku. 
- Po dobu provádEní stavebních prací je tUeba výhradnE používat vozidla a stavební mechanizmy, které 

splOují pUíslušné emisní limity na základE platné legislativy pro mobilní zdroje. 
- Manipulační, resp. odstavná plocha pro vozidla stavby a stavební mechanizmy musí být náležitE 

zpevnEná. 
- Použité mechanizmy budou povinnE vybaveny prostUedky k zachycení pUíp. úkap] či únik] olej] a 

ropných látek do terénu; pod stojícími stavebními mechanizmy budou instalovány záchytné vany. 
- Stavbu je nutno provádEt takovým zp]sobem, aby nedošlo ke kontaminaci p]dy, povrchových a 

podzemních vod cizorodými látkami. 
- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pUípadného úniku ropných látek. 
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B.1.6. POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DĪEVIN 

a) Asanace, demolice 

Na pozemku staveništE nejsou pUedpokládány demolice. 

b) Kácení dīevin 

Na pozemku staveništE se nenachází v současné dobE mimo náletové zelenE žádná vzrostlá dUevina 
vyžadující povolení pro kácení dle zákonu č.114/1řř2 Sb., resp. v novelizovaném znEní č.21Ř/2004 Sb., v 
souladu s Vyhláškou MŽP ČR 3ř5/1řř2 Sb. resp. Vyhláškou MŽP 1Řř/2013 Sb. O ochranE dUevin a povolování 
jejich kácení, tedy dUevin o obvodu kmene vEtším než Ř0 cm ve výši 130 cm nad zemí, resp. souvislých keUových 
porost] o ploše vEtší než 40 m2. 

B.1.7. POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PĲDNÍHO FONDU 
NEBO POZEMKĲ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DOČASNÉ / TRVALÉĚ 

Realizace akce nevyžaduje žádné zábory zemEdElského p]dního fondu ani pozemk] určených k plnEní 
funkce lesa. 

B.1.8. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA 
STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURUĚ 

PUístup a pUíjezd na pozemek je veden z ul. Jaroslava Švehly a z ul. U Včely. Parkování bude zajištEno 
výstavbou hromadné garáže jako součásti objektu s celkovou kapacitou 8 parkovacích míst. Zbylých potUebných 
7 míst bude umístEno podél pozemku. 

Místo pro míjení vozidel na vjezdu a výjezdu je Uešeno na vlastním pozemku – rampa je situovaná jako 
jednopruhová s dostatečným prostorem pro míjení vozidel (u objektu šíUky 5,0 m, na stranE komunikace 11,0 m). 

PUíjezd do podzemní garáže, která je součástí domu, bude sjezdovou rampou situovanou v jižní části nového 
bytového domu. Rampa je navržena v délce 7,0 m a svým rozsahem propojuje podlaží 1.PP podzemních garáží 
s úrovní chodníkové plochy podél spojnice ul. J. Švehly a ul. U Včely. 

Sklon rampy je navržen max. 15%, jedná se o vnEjší vyrovnávací rampu pUekonávající, v daném pUípadE 
výškový rozdíl 1,05 m. PUíčný sklon rampy na horní úrovni určuje sklon pUíjezdové komunikace. PUi vjezdu do 
garáží je pUíčný sklon 0%. 

B.1.9. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIĤUJÍCÍ, VYVOLANÉ, 
SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Vyvolanou související investicí v rámci akce je realizace nových pUípojek kanalizace, vody, elektro NN a 
telefonu. Jejich realizace je zahrnuta do rozsahu akce, s tím že: 
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- realizace napojení nových pUípojek inženýrských sítí zasahují Ěs výjimkou kanalizaceě výhradnE do 
chodníku pUilehlého k pozemku stavby. 

- uliční stoky deš[ové a splaškové kanalizace, do které bude novostavba napojena novou pUípojkou, se 
jako jediná nachází zhruba v ose vozovky – ulice Jaroslava Švehly. 

- realizace stavby nevyvolává žádné další související a podmiOující investice. V území není nutné 
provádEt v souvislosti s realizací zamýšlené novostavby žádná jiná trvalá opatUení než výše uvedená. 
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Navrhovaná stavba bude sloužit výhradnE pro potUeby bydlení Ěcelkem patnáct bytových jednotek a 
navazující obslužné prostory – garáže apod.ě, jiné funkční využití prostor není uvažováno. V bytovém domE 
vznikne výstavbou celkem patnáct byt] – jeden byt kategorie 3+1, čtrnáct kategorie 2+1.Celková výmEra byt] 
Ějejich užitná plochaě činí 951,8m2 Ěviz tabulka nížeě. Plošná výmEra vEtšiny jednotek se pohybuje od 60,5 - 65,2 

m2. Bytová jednotka v kategorii 3 +1, v 1.NP má oproti ostatním výmEru vyšší– 89,6 m2. Všechny byty jsou tak 
zaUazeny v kategorii o výmEUe do 100 m2. 

Pr]mErné obsazení objektu osobami je kalkulováno na 30 osob. 

Kapacita podzemní garáže je celkem Ř osobních automobil]. Ostatní parkovací plochy pro obyvatele 
objektu, v počtu sedmi, jsou situovány na pozemku objektu. Podle vyhlášky je potUeba zUídit ještE dvE návštEvní 
parkovací stání. Tyto parkovací plochy jsou situovány k severozápadnímu rohu objektu. Počet stání splOuje 
požadavky Vyhlášky č.26/1řřř MHMP v platném znEní na dopravu v klidu.  

Každému z patnácti byt] je vyhrazena jedna sklepní kóje. Sklepní kóje jsou sdruženy do společného 
prostoru v 1. podzemním podlaží objektu. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ĪEŠENÍ 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového īešení 

Otázka urbanistického pojetí objektu vychází ze stávající okolní zástavby. Pozemek se nachází v klidové 
zónE mEstské čtvrti Zbraslav. NovE navrhovaný objekt se nachází na parcele mezi ulicemi Jaroslava Švehly a U 

Včely. 

b) Architektonické īešení – kompozice tvarového īešení, materiálové a barevné īešení. 

ůrchitektonický návrh objektu se v rámci projektové dokumentace Ueší ve stupni územního Uízení, které 
stanovuje jasné hodnoty pro zpracování následujících stupO] dokumentace. Vlastní diplomová práce se tímto 
stupnEm nezabývá a samotné architektonické ztvárnEní návrhu je inspirováno okolní zástavbou v oblasti. Pro 

návrh objektu se dále celková výška odvíjí z požadavk] svEtlé výšky pro obytné místnosti a celkového počtu 
podlaží objektu. 
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Dalším významným faktorem ovlivOujícím návrh je jednoduchost a účelnost stavby. Na objektu se 
nevyskytují složité konstrukční tvary ani ústupy jednotlivých podlaží. Objekt je navržen tak, aby splOoval 
požadavky na vybavení bytového domu a obecnE vyhovEl současným nárok]m na standartní bydlení. 
Podstatnou roli v architektonickém pojetí hraje i zvolené materiálové Uešení stavby, které využívá klasických a 
dostupných materiál]. Jednovrstvá sendvičová konstrukce vytváUí celistvou rovinnou plochu bez členEní. 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ĪEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Stavební objekt má celkem čtyUi nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. Podzemní podlaží 
pUestavuje prostor pro parkovací stání, prostory pro sklady nájemník] a technické místnosti pro umístEní 
provozních zaUízení. V nadzemních podlažích jsou situovány bytové jednotky a místnosti doplOující požadavky na 
vybavení bytových objekt].  

Podzemní podlaží umožOuje parkování osobních automobil] s celkovou kapacitou Ř parkovacích stání. 
Do prostor 1.PP je vjezd a výjezd zajištEn rampou na jihovýchodní fasádE. Všechna parkovací stání odpovídají 
svými rozmEry požadavk]m definovaným v ČSN 73 605Ř Jednotlivé, Uadové a hromadné garáže. 

V bytovém domE vznikne výstavbou celkem 15, témEU shodných, bytových jednotek zejména v kategorii 

2+1.V 1. NP se nachází dvE bytové jednotky kategorie 2+1 a jedna jednotka kategorie 3+1. K tEmto bytovým 
jednotkám náleží části pUedmEtného pozemku jako pUedzahrádky s pUístupem z terasových ploch. V ostatních 
nadzemních podlažích se nachází vždy 4 bytové jednotky dispozičnE podobné, zaUazené do kategorie 2+1. 
Bytové jednotky na jižní stranE objektu jsou vybaveny balkony. Plošná výmEra vEtšiny jednotek se pohybuje od 
60,5 - 65,2 m2. Bytová jednotka v kategorii 3 +1, v 1.NP má oproti ostatním výmEru vyšší– 89,6 m2 

Komunikační vertikálu objektu není nutno vybavovat výtahem. Obsluha vrchních pater je po 
dvouramenném pUímém schodišti se zrcadlem situovaným do stUedu objektu na severní stranu. 

Vjezd do objektu je situován na jižní stranE objektu v pozici stUedové osy objektu. Otvor vjezdu je 
pUístupný po rampE z vedlejší silnice navazující na ulici U Včely. Garážová vrata mají svEtlou šíUku vjezdu 3,0m a 
výšku 2,1m. 

Hlavní vstup do objektu je veden na úroveO 1.nadzemního podlaží z chodníku pUi ulici Jaroslava Švehly 

pUes vstupní závEtUí. Na vstupní závEtUí navazuje prostor chodby, který propojuje vnitUní komunikační prostory. 

a) 1.podzemní podlaží (-3,170) 

První podzemní podlaží zahrnuje celou část p]dorysu vrchního 1.NP. Pod prostorem vstupu je nosné 
zdivo uskočeno a zarovnáno na osu zdiva ů. Terén je na pozemku svažitý a na jižní stranE klesá oproti vstupu o 
1,2 a více metr]. Okenní otvory situované na východní a západní stranE objektu zajistí spolu s vEtracími otvory 
pUi podlaze na stranách vjezdu výmEnu vzduchu pUirozenou cestou. Pro zajištEní pUirozeného osvEtlení a vEtrání 
jsou instalovány plastové anglické dvorky kotvené skrze zateplovací systém perimetrické izolace do nosné stEny. 
Velkou část prostoru podlaží zaujímají parkovací stání o rozmErech 5,0x2,75 metru. Tato parkovací stání jsou 
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určena výhradnE obyvatel]m domu. V prostorách parkovacích stání mezi osami 3 a 4 se v úrovni stropu nachází 
trubní vedení instalačních jader.  

Na severní stranE objektu je situována komunikační vertikála v podobE lomeného jednoramenného 
schodištE do prostoru vstupní chodby 1.NP. Dále je zde umístEna technická místnost obsahující zaUízení pro 
technický provoz objektu. Místnost pro technické vybavení objektu je pUístupná z prostoru komunikační chodby. 
Proti vstupu do technické místnosti se nachází vstup do prostoru sklepních kójí. Samotné kóje budou zhotoveny 
z dUevEného la[ování.  

Komunikační prostor mezi garážemi a schodištEm je z požárních d]vodu opatUen dvEma dveUními otvory 
otevíravými ve smEru úniku osob. Do prostoru schodištE je pUivedeno vzduchotechnické potrubí dle návrhu 
v části D.1.3. PožárnE bezpečnostního Uešení. 

b) 1. nadzemní podlaží (±0,000 = 241,30Ě 

1.nadzemní podlaží je podlažím vstupním. Hlavní vstup je situován na západní stranE objektu. ÚroveO 1. 
nadzemního podlaží je oproti úrovni terénu nástupu zvýšeno o 150 mm. PUístup je veden pUes prostor vstupního 
závEtUí, ve kterém jsou umístEny domovní zvonky a poštovní schránky. 

Komunikační prostor chodby – z prostoru vstupní chodby jsou pUístupné místnosti úklidové komory 
s výlevkou a místnost pro uskladnEní kočárk] a kol. Tento prostor je od hlavního schodištE oddElen dvoukUídlými 
dveUmi Ěs hlavním kUídlem ř00 mm a vedlejším kUídlem 300 mmě.  

Z prostoru centrální chodby, která pUímo navazuje na hlavní schodištE je ve stUedu bytového domu vstup 
do tUí bytových jednotek, kategorie 3+1 a 2+1 viz výše. V tomto prostoru jsou umístEny také bytové stanice pro 
jednotlivé byty společnE s požárním hydrantem a prostor pod schodištEm sloužící jako úložný prostor pro potUeby 
bytového domu. 

Terasy náležící jednotlivým byt]m jsou oddEleny hliníkovou konstrukcí opláštEnou lehkými deskami pro 
zachování soukromí. Na tuto konstrukci navazuje u hrany teras pletivo oddElující prostory jednotlivých 
pUedzahrádek. Pletivo je vyvázáno na ocelové tyče se vzpErami zajištujícími tuhost a oddElujícími pUedzahrádky 
od veUejného prostoru. Součástí teras je krátké ocelové schodištE umožOující pUístup na pUedzahrádku. 

c) 2.nadzemní podlaží (+2,970, +5,940) 

Do 2. a 3. nadzemního podlaží je pUístup po komunikační vertikále. V prostoru chodby se nachází vstup 
do čtyU bytových jednotek opEt situovaný do stUedu bytového domu. Ve stejné pozici jako v 1.NP se nachází čtyUi 
bytové stanice společnE s požárním hydrantem. Všechna tato zaUízení jsou umístEna do pUizdívek a opatUena 

pUíslušnými zákrytovými prvky. Bytové jednotky na jižní stranE objektu jsou vybaveny vyloženými balkóny, které 
jsou vzájemnE od sebe oddEleny. Dispozice byt] v tEchto podlažích jsou totožné a spadají do kategorie 2+1. 
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d) 4.nadzemní podlaží (+8,910) 

Poslední čtvrté nadzemní podlaží má shodnou dispozici jako podlaží 2. a 3. V posledním podlaží je 
umístEn výlez na stUechu po vertikálním žebUíku instalovaném na nosné zdi vpravo od výstupního ramene 
schodištE. Poklop výlezu na stUechu je oproti stUešní rovinE vyvýšen o 150 mm. Poklop bude prefabrikovaný 
výrobek ůLLUX s odpovídajícími tepelnE technickými vlastnostmi. Otevírání bude manuální, výplO bude plná, aby 
nedocházelo k pUehUívání prostoru schodištE. Samotný rozmEr je 700x700 mm. 

e) Stīecha (+11,040Ě 

Prostor stUechy objektu je navržen jako nepochozí. Je uvažováno pouze s pUístupem za účelem 
servisních úprav. Výstup na stUechu je zajištEn po vertikálním žebUíku na pevno instalovaném na vnitUní nosné zdi 
ve 4.NP. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba bytového domu není Uešena v souvislosti s bezbariérovým pUístupem. 

B.2.5 BEZPEČNOST PĪI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

PUi detailním návrhu stavebních úprav musí být zapracovány a realizovány standardní bezpečnostní 
normové a obecnE technické požadavky na obytné prostory, s pUihlédnutím ke klasifikaci objektu Ěbytový 
d]mě. Zejména se jedná o provedení všech instalací v souladu se všemi bezpečnostními pUedpisy a normami 
na realizaci a provoz. Ve stavebním Uešení pak úpravy pUed pádem do hloubek Ěparapety oken v pUedepsané 
výši, zábradlí s pUedepsanou výplní atd.ě, použití podlahových krytin s atestovanou protiskluzností v 
oprávnEných pUípadech apod. – tak, aby pUi užívání stavby nehrozilo nebezpečí úrazu uklouznutím, pádem, 
nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem výbuchem uvnitU nebo v blízkosti stavby. 

Všechna elektrická zaUízení musí být provedena podle platných ČSN, zejména ČSN 33 20 00 - 

Elektrotechnické pUedpisy – Elektrická zaUízení. Montáž musí být provedena pracovníky s patUičnou 
kvalifikací, pod odborným dohledem podle pUedpis] a norem platných v dobE realizace. PUed uvedením do 
provozu musí být provedena revize a vyhotovena revizní zpráva podle ČSN 33 2000-6. Další revize 
(periodickéě bude provádEt provozovatel ve stanovených lh]tách a po každé opravE vyvolané poruchou, či 
poškozením elektrického zaUízení a po každém zásahu bleskem. 

Elektrická zaUízení, popUípadE elektrické pUedmEty, musí být pUed uvedením do provozu vybaveny 
bezpečnostními tabulkami a nápisy pUedepsanými pro tato zaUízení pUíslušnými zaUizovacími nebo 
pUedmEtovými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN. 

Odpojení objektu od napájení elektrickou energií podle čl. 4.5.1 ČSN 73 0Ř4Ř bude pUi požáru 
možno provést tlačítky „CENTRůL STOP“ a „TOTůL STOP“ umístEnými v prostoru vstupu do objektu. 

Vypínací prvky bude označen tabulkou „CENTRůL STOP“ popU. „TOTůL STOP“. 
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VnEjší ochrana proti pUepEtí Ěhromosvodě bude provedena v souladu s ČSN EN 62305 - Ochrana 

pUed bleskem. Stroje a technická zaUízení mohou být uvedena do provozu a provozována jen odpovídají-Ii 
pUíslušným pUedpis]m a po provedení pUedepsaných kontrol, zkoušek a revizí, které musí být v pr]bEhu 
provozu ve stanovených termínech opakovány. V pravidelných pUedepsaných intervalech musí být provádEna 
revize všech zaUízení souvisejících s požárnE bezpečnostním Uešením objektu. 

V souladu s Vyhláškou MVČR č. 111/Ř1 Sb. ve znEní pozdEjších pUedpis] a ČSN 73 4201 musí být 
provádEny Pravidelné prohlídky a čištEní komín]. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTĲ 

a) Stavební īešení 

Po konstrukční stránce je objekt Uešen jako stEnový systém. Poloha a konstrukční Uešení svislých 
nosných konstrukcí podzemního a nadzemních podlaží je stejná a prochází celou stavbou. Stavba nikde 

neuskakuje složitým zp]sobem a je navržena v jednoduchém a účelovém smyslu. Osy jednotlivých nosných stEn 
jsou soumErné a zajištují tak totožné rozpEtí stropních polí. D]m je jedním dilatačním celkem. 

Nosné konstrukce jsou založeny na základových pasech z prostého betonu C30/37. 

Prostorová tuhost objektu je zajištEna vzájemným spolup]sobením železobetonových stropních panel] 
a na sebe kolmých provázaných stEn. Ztužující vEnec bude proveden v úrovni pod stropními panely a bude tvoUit 
zároveO nadpraží otvor]. 

b) Konstrukční a materiálové īešení 

c) Zemní práce – výkopy 

V prvé UadE bude sejmuta ornice v celé ploše staveništE o mocnosti cca 20 cm a odvezena na 
mezideponii. PUi dokončovacích pracích bude použita k finální modelaci terénu. 

Výkopy v rámci stavby zahrnou zejména stavební jámu pro realizaci podzemního podlaží novostavby. 
Dále pak výkopové práce pro základové pasy.  

Zemní práce pUi hloubení výkopu stavební jámy budou svrchu do hloubky cca 2,0 – 3,0 m (dle 

konkrétního místaě. ZajištEní stavební jámy bude provedeno svahováním. Pro účely projektu diplomové práce 
nebyla k dispozici hydrogeologická rešerše, ale pUedpokládá se, že stavební jáma se bude hloubit pUevážnE 
mechanicky, a to od jižní strany, kde dle projektu bude rampa pro obsluhu 1. PP. V místE základových pas] bude 
zemina vytEžena pUevážnE strojnE. ZačištEní základové spáry bude provedeno manuálnE. Na pUedmEtném 
pozemku se nepUedpokládá výskyt podzemní vody. VytEžená zemina se bude odvážet na nedalekou depozitní 
skládku, odkud bude pozdEji použita zpEt na výsledné vyrovnání a úpravu terénu. 

PUed zahájením výkopových prací musí být v celé ploše dotčené výkopovými pracemi a v jejich blízkosti 
provedeno vytyčení podzemních vedení inženýrských sítí. Toto vedení pak musí být pUehlednE a trvale 
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vyznačeno. PUi výkopových pracích pak musí být respektována ochranná pásma inženýrských sítí ĚupozorOuje se 
zejména na trasy VN a NN kabel] a STL plynu podél severní hranice pozemku). 

d) Stavební jáma, zajištění 

P]dorysný tvar zajištEní stavební jámy Ězákladní rozmEr 25,76 m x 27,13 m) je odvozen z p]dorysného 
tvaru základových pas]. Vzhledem k absenci hydrogeologického pr]zkumu je v rámci výkopových prací hlavní 
stavební figury navrženo svahování v pomEru 1:1. Začátek svahování stavení jámy začíná z hloubky hlavní 
stavební figury odstoupením od hrany výkopu pro základové pasy o 0,3-0,7 m. Vzhledem k hranici pUedmEtného 
pozemku je možno tento zp]sob svahování realizovat. 

ZajištEní stavební jámy musí vytvoUit potUebný prostor pro výstavbu nových konstrukcí a zároveO 
umožnit provoz a stavební činnosti v prostorech nad korunou stavební jámy Ěkomunikace na okolních pozemcích, 
stacionární jeUáb, složený stavební materiál apod.ě po dobu výstavby. 

PUi všech pracích souvisejících s realizací stavební jámy je nutno dodržet technologické postupy podle 
pUíslušných norem a pUedpis]. Budou-li zjištEny odlišnosti od projektu, které mohou ovlivnit jakost konstrukcí, je 
tUeba vždy uvEdomit zpracovatele projektu. Kontrola kvality použitých hmot je pUedepsána pUíslušnými pUedpisy, 
normami a technologickými pravidly. Materiály, které neodpovídají požadavk]m projektu, nesmí být použity. 

e) Ostatní zemní práce – výkopy 

Další výkopy mimo p]dorys stavební jámy budou zahrnovat: 

- odtEžení stávající zeminy mimo stavební jámu v rámci modelace upraveného terénu 
- výkopové rýhy pro založení oplocení Ěpro prostor pUedzahrádek)  
- rýhy pro vedení tras rozvod] inženýrských sítí v ploše pozemku, v prostoru mimo stavební jámu 

f) Zemní práce – zásypy 

V ploše staveništE je uvažováno se zásypy stavební jámy po realizaci izolačních vrstev na úrovni 1. PP. 

Pod základovými konstrukcemi pas] bude provedena zhutnEná vrstva podsypu ze štErkopísku o tl.100 
mm pro vyrovnání základové spáry. Základové konstrukce budou betonovány pUímo do výkop], resp. na 
zhutnEnou pláO. Pro zásypy je uvažováno s využitím stávající vytEžené zeminy ke konečné modelaci terénu po 
obvodE objektu a s rozprostUením ornice v rámci konečných terénních úprav na pozemku. Veškeré provádEné 
zásypy budou po 0,5 m hutnEny.  

g) Zásypy tras inženýrských sítí 

VytEženou zeminou budou zasypány pUípojky deš[ové a splaškové kanalizace, pUípojka vodovodního 
potrubí, plynovodní pUípojka a napojení kabelový tras pUívodu NN do objektu. Veškeré vedení pUípojek je 
situováno na západní stranE objektu. Veškeré podsypy, obsypy a zásypy jednotlivých vedení budou provedeny 
dle technologických požadavk]. 
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h) Základy 

Založení nového objektu bytového domu je navrženo na základových pasech z prostého betonu C30/37. 

Železobetonové pasy budou provedeny jako jednostupOové dle výkresu. ÚroveO horní hrany základového pasu 

odpovídá spodní hranE desky podlahy pro 1.PP. Pod pasy se provede zhutnEná vrstva ze štErkopískového 
podsypu 100 mm. Hydroizolační vrstva probEhne na horní úrovni pas]. Mimo základové pasy bude položena na 
podkladovou mazaninu s kari sítí tl. 100 mm – podrobnE viz skladby podlah – suterén. 

Po dokončení hutnEní zásyp] kolem objektu se vybetonují základové pasy z prostého betonu C25/30 

pro terasy v 1.NP. Tyto základy budou oddEleny od skladby perimetrické izolace vložením samostatné 
polystyrenové desky tl.100mm. Roznesení tlakových sil od menších základu se bude pUenášet na kolmé vnitUní 
nosné zdi v 1.PP. Perimetrická izolace oddElující hlavní nosné zdivo od základ] pro terasy bude končit v hloubce 

1,0 m pod úrovní upraveného terénu. 

PUed betonáží základových pas] musí být základová spára čistá Ězbavená napadaných kus] zeminyě, 
nesmí být rozmočená ĚpUípadné bahno musí být odstranEno, voda vyčerpánaě a v zimních mEsících nesmí být 
ani promrzlá. Dále viz ČSN EN 13670 - ProvádEní betonových konstrukcí. PUípadné nerovnosti je nutné vyrovnat 
podkladním betonem. Odkrytou základovou spáru není možné nechat pUezimovat. Tvar výkopu musí mít pUesnE 
pUedepsaný geometrický tvar. 

Základovou spáru musí pUevzít geolog. Pokud bude pUi pUejímce základové spáry zjištEna jiná úroveO 
pUedepsané jakosti základové zeminy, než je pUedpokládáno, je nutné konzultovat se statikem a pUípadnE provést 
revizi návrhu základových konstrukcí. 

i) Hlavní nosné konstrukce svislé 

Po konstrukční stránce je objekt Uešen jako stEnový systém. Poloha a konstrukční Uešení svislých 
nosných konstrukcí podzemního a nadzemních podlaží je stejná a prochází celou stavbou. Stavba nikde 
neuskakuje složitým zp]sobem a je navržena v jednoduchém a účelovém smyslu. Osy jednotlivých nosných stEn 
jsou soumErné a zajištují tak totožné rozpEtí stropních polí. D]m je jedním dilatačním celkem. 

Nosné konstrukce jsou založeny na základových pasech z prostého betonu. 

Prostorová tuhost objektu je zajištEna vzájemným spolup]sobením železobetonových stropních panel] 
a na sebe kolmých provázaných stEn. Ztužující vEnec bude proveden v úrovni pod stropními panely a bude tvoUit 
nadpraží objektu. 

j) Suterén 

Obvodové a nosné suterénní stEny budou zdEné z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm, ve vnitUních 
prostorách oboustrannE omítnuté a na obvodových stEnách budou z vnEjší strany opatUeny perimetrickou izolací. 
PUíčky budou zdEné z pUíčkových tvárnic Heluz 11,5. V prostorách sklepu nájemník] jsou dElící konstrukce 
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z kovových svaUovaných konstrukcí dle dílenské dokumentace. Dle podklad] výrobce vápenopískového zdiva je 
nutno suterénní stEny opatUit v ložných spárách výztuží MURFOR.  

k) Vrchní stavba  

Obvodový pláš[ je vyzdEný z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm a zateplený čedičovou minerální vatou 
a tlouš[ce 180 mm. V části soklu je zdivo opatUeno perimetrickou izolací z XPS polystyrenu vyvedenou 300 mm 

nad úroveO terénu. 

VnitUní nosné stEny v 1.NP jsou taktéž z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm uložené na stejných osách 
jako zdivo v 1.PP. Mezibytové pUíčky jsou navrženy z keramických blok] HELUZ ůKU tl. 250 mm. ůlternativnE je 
možno materiál zamEnit za novou tvárnici s podstatnE menší hmotností Ěobchodního názvu HELUZ ůKU 
broušenáě. VnitUní pUíčky jsou navrženy z tvárnic Heluz 11,5 a budou realizovány dle technologických podklad] a 
pUedpis] výrobce. PUeklady nad otvory v nosných stEnách tvoUí železobetonové vEnce z betonu C30/37, ve 

kterých probíhá konstrukční výztuž v celé délce vEnce. Tyto jsou nad otvory doplnEny potUebnou výztuží Ěviz. část 
D.1.2.01b statické posouzeníě. Pro otvory s menší stavební výškou budou použity systémové pUeklady SENDWIX 

PUeklad ŘDF. U otvor] v dElících stEnách jsou navrženy pUeklady ze systému KM BETů SENDWIX a Porotherm 
11,5. PUi provádEní je nutno dodržovat pUíslušné technologické postupy. Pro zdEní z cihel je nutno použít 
podrobný technologický popis v technické dokumentaci HELUZ – Podklad pro provádEní.  

BEhem výstavby je nutno zabezpečit ochranu materiálu proti dešti, nezabudovávat tvárnicové prvky 

s vlhkostí vyšší než 10 %. Rozpracované zdivo je rovnEž nutno zabezpečit proti dešti a vodu stékající se strop] 
odvést tak, aby se nedostala do zdiva.  

Pro dodržení potUebného akustického útlumu zdiva je nutno dodržet plošnou hmotnost zdiva včetnE 
omítek. 

Skladby svislých konstrukcí jsou uvedené v pUíloze D.1.2.01b. 

l) Hlavní nosné konstrukce vodorovné 

Stropní konstrukce budou tvoUeny nepUedepjatými, prefabrikovanými, železobetonovými panely o 
konstrukční výšce h=0,2 m a bEžné šíUce b=2,245 m. Jednotlivé panely se na delších stranách propojí ocelovými 
kotvami dle pUedpis] výrobce. Podrobný výkres tvaru bude Uešen pUímo autorizovaným statikem výrobce. Ve 
stropních panelech jsou navrženy prostupy hlavních instalačních jader a menší prostupy pro potUebné další 
instalace. Tyto prostupy budou následnE z protipožárních d]vod] dobetonovány. 

PUeklady nad otvory v obvodových i vnitUních nosných stEnách jsou tvoUeny železobetonovými 
ztužujícími vEnci. Hlavní vEnce budou provedeny jako monolitické, vylévané do bednEní. VEnce budou opatUeny 
konstrukční a nosnou výztuží dle kladecích plán]. RozmEry vEnc] jsou navrženy ve skladebných rozmErech 
použitého zdiva, tj. šíUky 240 mm a výšky 250 mm. Železobetonové pr]vlaky v prostorách 1.PP jsou navrženy na 
výšku 750 mm. 
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Vyztužení veškerých železobetonových vodorovných nosných konstrukcí bude provedeno betonáUskou 
výztuží B500B ĚR10505ě. 

Balkónové desky v úrovni stropu na jižní fasádE jsou navrženy jako prefabrikované železobetonové plné 
panely o tlouš[ce 200 mm. Spád konstrukce je tvoUen skladbou podlahy. Vyložení konzoly balkónu od vnEjšího 
líce obvodové stEny je 1400 mm. Kotvení do stropní desky bude realizováno pomocí typových kotevních prvk] 
Schöck-Isokorb typ K25 s pUerušením tepelného mostu. Detail uložení dle podklad] výrobce. 

m) Schodiště 

VnitUní schodištE mezi 1. PP a 1. NP bude zhotoveno z prefabrikovaného jednoramenného schodištE, pUi 
nástupu se šikmými stupni. SchodištE bude v 1.PP uloženo na betonovou desku v a osazeno na konzolku ve 

stropní desce v místE 1.NP Ěviz detail uloženíě.  

Hlavní domovní schodištE, prefabrikovaná dvouramenná pUímá ramena, v p]dorysném tvaru do U, 
uložená na konzolách v místE hlavních podest a mezipodest. Konzoly podest budou zhotoveny již pUi výrobE 
stropních panel]. Mezipodesty budou tvoUeny taktéž prefabrikovanými panely uloženými pUímo na vápenopískové 
zdivo včetnE podkladového pásu. 

Schodiš[ové panely budou ukládány na konzolách s akustickými podložkami. Ve spáUe mezi nosnou zdí 
a schodiš[ovým ramenem bude vložena akustická izolace SCHÖCK Tronsole zajiš[ující ochranu kročejového 
hluku. 

Konstrukce zábradlí je umístEna v prostoru zrcadla, mimo p]dorysné hrany schodištE tak, aby byla 

zajištEna nejvEtší možná pr]chozí šíUka. 

Všechna popisovaná schodištE jsou součástí CHUC z hlediska požární bezpečnosti. 

n) Rampa 

Venkovní rampa zajiš[ující vjezd do prostoru garáží v 1.PP od ulice U Včely je navržena jako monolitická 
železobetonová deska tl. 200 mm zapUená v oblouku o konstrukci opErných zdí. Povrchovou úpravu bude tvoUit 
cementobetonový kryt tl. 100 mm s výztuží ocelovou sítí, s hrubým povrchem a s instalací rozmrazovacího 
elektrického vyhUívání podlahy rampy. Sklon rampy je 15 % s odvodnEním ve spodní části za pomoci žlabu. 

OpErné zdi jsou navrženy z dutých betonových tvárnic BEST s jednostrannou povrchovou úpravou. 
Ložná spára tvárnic bude opatUena pojivem ve formE lepícího tmelu zajiš[ující vyrovnání nerovností a stabilitu pUi 
finální betonáži. 

o) Stīecha 

StUešní konstrukce je jednopláš[ové skladby zakončená hydroizolací z PVC fólie. StUecha je uvažována 
jako nepochozí s výjimkou servisních úprav. Po obvodE je konstrukce obehnána atikovým zdivem o výšce 0,750 
m Ětzn. 3 modulové Uady tvárnicě ukončení klempíUskými oplechováním z materiálu titanzinek. Sklon stUechy je 2 
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% z d]vodu jednodušší výroby spádových klín]. Svahování stUechy je situováno do dvou vpustí umístEných do 
stUed] objektu. Na železobetonovou stropní desku s povrchem upraveným cementovým potErem a penetrací 
bude bodovE nataven modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou kašírovanou sklenEnou rohoží ĚRooftek ůl 
Mineralě. NáslednE bude položena tepelnE izolační vrstva. Bude se skládat z polystyrenových desek tl. 200 mm a 
následnE ze spádových klín]. 

StUešní krytinu bude tvoUit fólie z mEkčeného PVC ĚProtan G, ůLKORPLůN 35 176 apod.ě, mechanicky 
kotvená, ve spojích svaUovaná, vyztužená polyesterovou tkaninou, ochránEná zdola netkanou polypropylenovou 
geotextilií Filtek 500. Po obvodE vystupujících konstrukcí se za použití klín] vytáhne do výšky horního líce atiky – 

vodorovná část. Na stUešní rovinu je umožnEn vstup skrz výlez z prostoru schodištE z úrovnE 4.NP pomocí 
žebUíku. 

Potrubí deš[ových svod] je ve 4.NP uskočeno v SDK podhledu v prostoru koupelen do místa hlavních 
instalačních jader. 

Na stUeše je taktéž instalována konstrukce zakrývající odvEtrávací potrubí kanalizace a 
vzduchotechnické odvodní potrubí od digestoUí a odvEtrání sociálního zázemí. Konstrukce je tvoUena ocelovým 
svaUencem s nezbytnou povrchovou úpravou – žárové zinkování a obložena deskami cetris. Prostupy 
v železobetonových panelech budou zohlednEny v rámci kladečského plánu Ěpokládka panel]ě po instalaci 
trubních rozvod] a VZT potrubí budou tyto instalační jádra pUebetonována. 

Hydroizolace musí být opEt aplikována podle všech technologických zásad a provádEcích pUedpis] 
výrobce stUešní krytiny Ěspojování, kotvení apod.ě. Hydroizolace bude vytažena po vnitUních svislých stEnách atik 
až do úrovnE jejich horního líce a zde zatažena pod oplechování zhlaví atiky. ParotEsná zábrana musí být 
vytažena po svislých stEnách atiky minimálnE nad úroveO horního líce tepelné izolace Ěspádových klín]ě. Horní líc 
atik bude oplechován – spád 5 % smErem dovnitU p]dorysu objektu. 

p) Komíny 

Centrální plynová kotelna je odkouUena nad stUechu objektu. Dva kotle jsou napojeny na 

kouUovod a komín DN 200mm. Pro toto odkouUení bude použito spalinové potrubí stavební sady pro 
kaskádový odvod spalin, který je certifikován společnE s plynovými kotli. Do komínové šachty se vloží 
komínová plastová vložka DN 200 pro pUetlakový odvod spalin od kondenzačních kotl]. 

q) Obvodový plášı, omítky vnější 

Všechny obvodové stEny objektu jsou Uešeny jako zdEné stEny – součást svislého nosného 
konstrukčního systému. Obvodové stEny budou z vnEjší strany zatepleny – v závislosti na tepelnE technických 
parametrech a architektonickém pojetí objektu formou kontaktního zateplovacího systému ETICS v kompletní 
skladbE viz. dále. Rozložení je patrné z výkresové dokumentace. 
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Kontaktní zateplovací systém ETICS 

Podklad bude opatUen penetrační disperzí na zvýšení pUilnavosti dalších povrchových úprav a ke snížení 
savosti podkladu. Na pUipravený podklad budou pomocí flexibilního tmelu na bázi cementu pUilepeny desky 
tepelného izolantu Ěminerální izolaceě a mechanicky dokotveny. Povrch desek bude následnE opatUen vrstvou 
flexibilního tmelu na bázi cementu s výztužnou vrstvou ze skelné sí[oviny. Tato vrstva bude opatUena 
probarvenou penetrační disperzí na zvýšení pUilnavosti povrchových úprav a ke snížení savosti podkladu. Jako 
finální vrstva pak bude aplikována dekorativní tenkovrstvá probarvená silikátová omítka se škrábanou strukturou 
2 mm ĚpUípadnE jemnEjšíě, v barvE šedé pUírodní. 

Základní tlouš[ka tepelného izolantu je 180 mm, lokálnE jsou použity tlouš[ky odlišné Ěatiky, ostEní, 
parapety a nadpraží otvor] – viz výkresová dokumentaceě. Tepelným izolantem budou desky minerální izolace s 
podélnými vlákny, pouze v místech exponovaných vlhkostí bude použit extrudovaný polystyren. 

Zateplovací systémy budou aplikovány podle všech technologických zásad v kompletních skladbách 
daných certifikovaným dodavatelem zateplovacích systém] ETICS včetnE pUípravy podkladu, použití 
doplOkových prvk] Ěvýztužné a rohové profily, zakládací soklové profily na úrovních pUedepsaných projektovou 
dokumentací, armovací tkaniny apod.ě. 

r) Vnitīní svislé dělící konstrukce 

PUevážná vEtšina pUíček v objektu, v jeho obytných prostorách Ějednotlivé bytyě je navržena z tvárnic 

Heluz, typ 11,5 P+D na maltu vápenocementovou, resp. v místech požadavk] na zvýšený akustický útlum z cihel 

Heluz 11,5 ůKU na maltu vápenocementovou Ěobytné místnosti od ostatních prostor bytuě. 

V komunikačních prostorách, lokálnE pak pUi obezdívkách instalačních šachet, komínu apod. a na 

dalších specifických místech jsou navrženy pUíčky z cihel plných na maltu cementovou. 

Mezibytové stEny jsou Uešeny jako jednovrstvé z akustických tvárnic Heluz ůKU 25MK tl. 250 mm. Jsou 
vyzdEny mezi bytovými jednotkami. ůlternativnE je možné použít novou tvárnici s označením HELUZ ůKU 
Broušená, která má lepší akustické vlastnosti a menší hmotnost Ěv současné dobE vstupuje na trhě. 

PUíčky jsou vyzdEny v každém podlaží ve stejných pozicích. Mezi bytovými jednotkami na jižní stranE 
objektu a potom mezi ostatními bytovými jednotkami a prostorem chodby. Ostatní nosné zdi akustické požadavky 
splOují. Skladby jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci v samostatné pUíloze D.1.2.01b. 

PUeklady budou použity z výrobního sortimentu vybraného zdicího systému KM BETů Sendwix. Budou 

použity tam, kde je za potUebí nižší výška dveUních otvor]. U otvor] s maximální možnou výškou a u nadpraží 
okenních otvor] bude probíhat ztužující vEnec. PUeklady v konstrukcích pUíček jsou navrženy z výrobního 
sortimentu zdiva HELUZ. 
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DveUní otvory budou pUipraveny pro osazení obložkových zárubní – „čisté“ stavební otvory budou 
vyzdEny se svEtlou šíUkou o 100 mm vEtší, resp. svEtlou výškou o 50 mm vyšší, než jsou rozmEry ĚšíUka / výškaě 
dveUí. 

Konstrukce HELUZ budou provedeny dle montážních a technologických pUedpis] HELUZ, s d]razem na 

pUedepsané založení pUíček, jejich ukončení pod stropem a kotvení ke stávající konstrukci. ůnalogicky též platí 
pro konstrukce KM BETA Sendwix. 

V prostorách koupelen a WC jsou navrhovány SDK pUedstEny pro vedení instalací, a to bu@ na celou 
výšku stEny nebo jen jako sokl s výškou horní hrany 1200 mm. SDK desky budou totožné jako pro konstrukce 
podhled], tj. desek bEžných GKB 1x 12,5 mm Ěpro suché prostoryě v koupelnách z desek impregnovaných GKBI 
1x 12,5 mm, Ěimpregnované proti vlhkostiě. Povrch SDK konstrukcí bude upraven standardním zp]sobem, tedy 
vystErkován, pUetmelen, pUebroušen a opatUen základním nátErem KNůUF. Podhledy budou provedeny podle 
všech pUíslušných montážních pUedpis] a technických detail] Knauf.  

s) Omítky vnitīní 

Pro vnitUní povrchy stEn a strop] bytových jednotek bude použito Ěs výjimkou ploch s keramickým 
obkladem a ploch sádrokartonovýchě klasických jádrových vápenocementových omítek štukovaných keraštukem. 
V komunikačních, sklepních a technických prostorách bude použito rovnEž klasických jádrových 
vápenocementových omítek štukovaných keraštukem. 

t) Keramické a jiné obklady 

Keramické obklady stEn budou v zásadE provedeny v sociálních zaUízeních byt] Ěkoupelny, WC) a v 

úklidové komoUe domu v 1.NP. Na stEnách u van a sprch bude pod obkladem aplikována dvojnásobná stErková 
nátErová hydroizolace včetnE bandáže roh] a kout]. 

V komunikačních a technických prostorách bude proveden sokl ze stejné keramická dlažby výšky 70 
mm. 

u) Podlahy 

V zásadE je možné Uíci, že skladebná tlouš[ka podlah mimo garáže a technické prostory je 120 mm. 

Skladby podlah jsou uvedeny v části D.1.2.01b. 

Skladba podlah byt]: 

Na železobetonovou stropní desku bude ve všech pUípadech položena vrstva tepelného izolantu tl. 20 

mm s vynechanými místy Ěpruhyě pro vedení tras kabelových, resp. trubních rozvod] Ěpo položení rozvod] budou 
drážky d]slednE vysypány pískemě a následnE na tuto vrstvu vložena vrstva kročejová minerální izolace tl. min. 
25 mm a pUekryta separační a pojistnou PE folií. Nad tuto vrstvu kročejové izolace bude zhotovena betonová 
mazanina tlouš[ky 40-65 mm dle finální podlahové vrstvy. Na tuto vrstvu pak bude položena finální podlahová 
krytina. 
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V koupelnách bude provedena vrstva nátErové hydroizolace a následnE bude položena keramická 
dlažba lepená do tmelu tl. 14 mm Ědlažba + tmelě. 

Skladba podlah garáže: 

PUímo pojíždEné plochy v interiéru budou chránEny proti pUímému p]sobení chlorid] z rozmrazovacích 
solí 10 mm tlustou polymer cementovou stErkou opatUenou hydrofobizačním nátErem. 

Skladebná tlouš[ka podlah v uvedených prostorách sklep], technických prostor apod. je až na lokální 
výjimky dané Uešením podlahové konstrukce v 1.PP 

U nebytových prostor v 1.PP je uvažováno s aplikací podlahové krytiny, resp. podlahové povrchové 
úpravy pUímo na horním líci železobetonové stropní desky, s vyrovnaným a upraveným povrchem – keramická 
dlažba lepená do tmelu, alt. rovnEž polymer cementová stErka opatUená nátErem. 

Ve všech místnostech všech bytových jednotek jsou navrženy v zásadE dvE varianty podlahové krytiny: 

 keramická dlažba lepená do tmelu – v koupelnách, kde je ve skladbE možno provést zároveO elektrické 
podlahové vytápEní Ědodávka profese elektroě aplikovaná ve vrstvE samonivelační stErky, a navíc je v 
tEchto skladbách aplikována stErková nátErová hydroizolace. Dále na WC a v komorách. 

 masivní parkety Ěvlýskyě celoplošnE lepené – všechny ostatní místnosti byt] 

Jednotlivé stupnE budou obloženy keramickou dlažbou Ězahrnující stupnici i podstupniciě, kladenými do 
lepícího tmelu. Podlaha na podestách i mezipodestách bude tvoUena rovnEž z keramické dlažby. Ve skladbE 
podlah je d]ležité zachovat dilatační spáry v místE uložení schodiš[ových panel]. 

Skladba podlah komunikačních a společných prostor: 

Skladby podlah ve společných prostorách jsou navrženy ve stejné výšce jako v bytových jednotkách. Je 
tak uvažováno z d]vodu vedení instalačních rozvod] z bytových stanic na patUe. Finální povrchová úprava 
v komunikačních prostorách je uvažována jako keramická dlažba. Viz skladby v části D.1.2.01b. 

v) Podhledy 

Podhledy budou v objektu bytového domu použity pouze ve vybraných prostorách jednotlivých byt], a to 
v koupelnách a místnostech WC. Zamýšleno je tak z architektonických d]vod] pro možnost zabudování svítidel a 
zakrytí technických rozvod]. Navrženy jsou hladké pevné sádrokartonové podhledy z desek bEžných GKB 1x 
12,5 mm, v koupelnách z desek impregnovaných GKBI 1x 12,5 mm. V ostatních prostorách objektu není s 
aplikací podhledových konstrukcí v této fázi uvažováno. Možnou výjimkou m]že být lokální zakrytí technických 
rozvod] či designové úpravy dle rozhodnutí stavebníka v jednotlivých bytových jednotkách. Povrch podhled] 
bude upraven standardním zp]sobem, tedy vystErkován, pUetmelen, pUebroušen a opatUen základním nátErem 
KNAUF. Podhledy budou provedeny podle všech pUíslušných montážních pUedpis] a technických detail] Knauf. 



DIPLOMOVÁ  PRÁCE         Bc.Jan Hoza 
Návrh a zpracování projektové dokumentace bytového domu – technické Uešení a parametry pro  
 návrh účelovE a technicky nejpUíznivEjší stavby objektu bytového domu     KvEten 2017 

-43- 

w) Výplně otvorĳ 

VýplnE otvor] ve vnEjších stEnách – okna včetnE francouzských a balkonové dveUe - budou dUevEné na 
bázi Europrofil] – profil min. IV/78. 

Zasklená budou izolačním dvojsklem, s pokovenou vnEjší stranou vnitUního skla izolačního dvojskla a s 
meziskelní dutinou vyplnEnou smEsí vzduchu a vzácných plyn] ĚdoplnEno nerezovým nebo plastovým 
rámečkemě. Hodnota součinitele prostupu tepla oknem max. 1,2 W/m2K (sklo 1,1 W/m2K). 

Část oken Ěv akusticky exponovaných místech – nad vjezdem do garáže apod.ě bude zasklena 
izolačním trojsklem. 

Okenní rámy budou doplnEny vEtracími štErbinami reagujícími na vlhkost vnitUního vzduchu – pro pUívod 
nutného množství čerstvého vzduchu do místnosti. ČlenEní otvorových výplní je provedeno dle požadavk] 
architekta objektu. Část oken bude současnE zasklena sklem bezpečnostním. Týká se mj. oken na hlavním 
domovním schodišti a oken a dveUí v 1.NP 

Vstupní dveUe 

Vchodové dveUe vedoucí do vstupní chodby objektu budou kovové Ěhliníkovéě, s výplní z bezpečnostních 
skel a bez nutnosti pUerušení tepelných most] na rámech i kUídlech. Budou vsazeny a ukotveny k nosné 
konstrukci zdiva. Z hlediska členEní jsou dveUe dvoukUídlé s asymetricky dElenou šíUí kUídel Ěhlavní kUídlo ř00 mm 
+ vedlejší kUídlo 400 mm, celková šíUka 1300 mmě. ObE kUídla jsou otvíravá do prostoru závEtUí a hlavní kUídlo je 
opatUeno samozavíračem. SpolečnE v rámu dveUí je osazeno plné pole pro instalaci poštovních schránek Ě1200 

mm nad podlahu 1.NP). 

Dále budou vstupní dveUe splOovat pUíslušná ustanovení Vyhlášky č.3řŘ/200ř Sb., PUíloha č.3, čl. 1.1 – 

mj. ochrana proti mechanickému poškození vozíkem do výšky 400 mm, zámek dveUí max. 1000 mm od podlahy, 
klika max. 1100 mm od podlahy. Prosklené dveUe budou vyznačeny kontrastnE proti pozadí – ve výši Ř00 až 
1000 mm budou obsahovat plnou část Ěvodorovný poutecě, ve výši 1400 až 1600 mm kontrastní pruh na skle. 

VnitUní dveUe 

VnitUní interiérové dveUe v jednotlivých bytech budou dUevEné, osazené do obkládané zárubnE. DveUe 
budou mít standartní výšku. Obdobného provedení budou i vstupní dveUe do jednotlivých byt] – budou provedeny 

v bezpečnostní tUídE II a musí vykazovat pUedepsanou požární odolnost EI30DP3. 

VnitUní dveUe v ostatních technických a garážových prostorách jsou navrženy jako typové, provedením 
dUevEné nebo ocelové Ěv závislosti na pUedepsané požární odolnostiě, osazované do ocelových zárubní. Vybrané 
dveUe musí splOovat požadavky na požární odolnost v souladu se zprávou požární bezpečnosti objektu. 
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x) Garážová vrata 

Na vjezdu do objektu budou osazená sekční kovová garážová vrata s plnou výplní s vodorovnými 
lamelami. Vrata budou provoznE trvale uzavUena a otvírána jen v pUípadE pr]jezdu vozidla na vjezdu/výjezdu 
ovládaná automaticky dálkovE. 

y) Mechanická odolnost a stabilita 

Po konstrukční stránce je objekt Uešen jako stEnový systém. Poloha a konstrukční Uešení svislých 
nosných konstrukcí podzemního a nadzemních podlaží je stejná a prochází celou stavbou. Stavba nikde 
neuskakuje složitým zp]sobem a je navržena v jednoduchém a účelovém smyslu. Osy jednotlivých nosných stEn 
jsou soumErné a zajištují tak totožné rozpEtí stropních polí. D]m je jedním dilatačním celkem. 

Nosné konstrukce jsou založeny na základových pasech z prostého betonu C30/37. 

Prostorová tuhost objektu je zajištEna vzájemným spolup]sobením železobetonových stropních panel] 
a na sebe kolmých provázaných stEn. Ztužující vEnec bude proveden v úrovni pod stropními panely a bude tvoUit 
zároveO nadpraží otvor]. 

Základová konstrukce je tvoUena betonovými pasy z prostého betonu C30/37. Pod pasy se provede 

zhutnEná vrstva ze štErkopískového podsypu tl. 100 mm. Po vyhotovení základových pas] bude stEropísková 
vrstva provedena v ploše hlavní figury pod deskou z prostého betonu. Na tuto pracovní rovinu bude provedena 
hydroizolační vrstva. Betonová podkladní deska bude lícovat s horním okrajem základových pas] vyztužena 
pouze konstrukční výztuží.  

Po dokončení hutnEní zásyp] kolem objektu se vybetonují základové pasy z prostého betonu C25/30 

pro terasy v 1.NP. Tyto základy budou oddEleny od skladby perimetrické izolace vložením samostatné 
polystyrenové desky. Roznesení tlakových sil od menších základu se bude pUenášet na kolmé vnitUní nosné zdi 
v 1.PP. Perimetrická izolace oddElující hlavní nosné zdivo od základ] pro terasy bude končit v hloubce 1,0 m pod 

úrovní upraveného terénu. 

DetailnEjší popis jednotlivých konstrukcí je uveden v pUíloze D.1.2.01 Technická zpráva. 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAĪÍZENÍ 

a) Technické īešení 

ZaUizovací pUedmEty pro napojení na zdravotnE technické instalace 

Konkrétní výrobky včetnE výškového osazení budou odsouhlaseny investorem a budou použity s 
ohledem na veškeré návaznosti. PUedpokládané osazení ZP, výtokových armatur a odtokových element] dle 
podklad] výrobce. Konkrétní typy výrobk], zaUizovacích pUedmEt] budou stanoveny objednatelem. 
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Společné prostory 

Kotelna č.m. 0.02: v podlaze umístEna podlahová vpust pro odvodnEní pUípadných úkap] od 
technických zaUízení. Odpadní potrubí od vpusti bude zaústEno do pUečerpávacího zaUízení. Odbočka na potrubí 
studené vody sloužící jako pUíprava pro pUedpokládané napojení doplOování vody do systému OS. Na odbočce 
bude osazen podružný vodomEr. Pro doplOování vody bude v kotelnE osazen doplOovací automat. 

Úklidová komora č.m. 01.03: U stEny osazena samostatnE stojící keramická úklidová výlevka. Osazena 

smEšovací výtoková baterie. Jako zdroj TV pro úklidovou komoru bude sloužit nástEnný elektrický pr]tokový 
ohUívač. 

Bytové jednotky 

Koupelnové ZP: Bude osazena vana v provedení pro obezdEní včetnE odtokové soupravy, nožiček. 
Baterie smEšovací vanová nástEnná, s ruční sprchou. 

Klozet, keramický závEsný s hlubokým splachováním s vodorovným odtokem, vč. sedátka. Osazení do 
montážního elementu pro zdEnou pUedstEnovou montáž se splachovací nádržkou na dvE splachovací množství s 
integrovaným rohovým ventilem s ovládacím tlačítkem zepUedu. 

Umyvadlo keramické. Baterie umyvadlová stojánková páková s propojovacími hadicemi napojenými na 
rohové ventily. Rohové ventily pro stojánkovou baterii. OdvodnEní pUes zápachovou uzávErku pod umyvadlem. 

Menší keramické umyvadlo na toaletE. Baterie umyvadlová stojánková páková s propojovacími hadicemi 
napojenými na rohové ventily. Rohové ventily pro stojánkovou baterii. OdvodnEní pUes zápachovou uzávErku pod 
umyvadlem. 

KuchyOské ZP a pračka: V kuchyOských linkách bude osazen kuchyOský jednoduchý dUez s 
odkapávačem. DUez bude součást kuchyOské linky – není dodávkou ZTI. Napojení na kanalizaci zápachovou 
uzávErkou pro kuchyOský dUez. NástEnná dUezová páková baterie. 

Pro napojení na vodovod a odvodnEní myčky umístEné v blízkosti dUezu instalována rohový ventil s 
ochranou proti zpEtnému nasátí. 

Pro napojení na vodovod a odvodnEní automatické pračky umístEné v samostatné místnosti instalována 
podomítková souprava pro pUipojení pračky – zápachový uzávEr + rohový ventil s ochranou proti zpEtnému 
nasátí. 

Splašková kanalizace 

Systém splaškové kanalizace Ueší odvod splaškových odpadních vod od zaUizovacích pUedmEt] a jiných 
zdroj] splaškové odpadní vody po napojovací bod do kanalizační pUípojky, což je vstup potrubí do revizní šachty.  

Na kanalizaci budou napojeny následující zdroje splaškové odpadní vody: 

- zaUizovací pUedmEty a zaUízení Ěmyčky, pračky atd.) 
- pUečerpávací zaUízení 
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- podlahové vpusti technických místností 
Splaškové odpadní vody od jednotlivých zaUizovacích pUedmEt] Ěodtokových element]ě jsou vedeny 

pUipojovacím potrubím k jednotlivým stoupačkám Ěodpadním potrubímě. Sklon pUipojovacího potrubí minimálnE 
3%. Zaslepení potrubí za účelem čistEní. 

Minimální spád ležaté části odpadních potrubí je 2 %. VEtrací potrubí odpad] budou vyvedena nad 
stUešní rovinu. Nad stUešní rovinou bude odvEtrání stoupaček ukončeno vEtrací hlavicí. 

V 1.PP budou odpadní potrubí napojována do nEkolika svodných vEtví vedených pod stropem. 
Minimální sklon svodného potrubí je 2 %. Potrubí bude vedeno zejména pUi stEnách. Jednotlivé vEtve svodných 
potrubí prostoupí stropní konstrukcí do 1.PP, kde se spojí do jediného svodného potrubí, které bude prostupovat 
obvodovou konstrukcí do revizní šachty pUípojky. 

Kondenzát v kotelnE 

Kondenzát z kotl] a komínu je veden pUes neutralizační zaUízení k vpusti. Neutralizační zaUízení je 
součástí zaUízení kotelny. 

Potrubí a tvarovky gravitačního systému kanalizace uvnitU budovy budou pUevážnE plastové z Silent-PP 

Ětichý odpadní systémě, tEsnEní pomocí pryžových kroužk] ĚnapU. Silent-PP fy. GEBERIT). 

Potrubí a tvarovky vnE objektu, resp. v zemi je plastové z PVC ĚKG systémě, tEsnEní pomocí pryžových 
kroužk]. 

Prostupy požárnE dElícími konstrukcemi budou ošetUeny dle pokyn] v textu Technické zprávy požárnE 
bezpečnostního Uešení stavby a v součinnosti s architektonicko-stavební částí. 

Deš[ová kanalizace 

Systém splaškové kanalizace Ueší odvod deš[ových odpadních vod od napojení stUešních vtok] po 

napojovací bod do kanalizační pUípojky, což je vstup potrubí do revizní šachty.  

Veškeré potrubí a tvarovky vedené v zemi budou provedeny z PVC trubek a tvarovek systému KG 

Ěoranžovéě. Pokládka, uchycení a montáž viz. technické a montážní poklady výrobce. Potrubí bude ukládáno do 
rýhy na pískový podsyp. Obsyp potrubí pískem bude hutnEný po vrstvách do výšky alespoO 300 mm nad vrchol 
potrubí. 

Prostupy základovou konstrukcí obvodové stEny pomocí prostupky – zabetonované Ěnerezové či 
polymerbetonovéě chráničky a tEsnEní proti zemní vlhkosti pro potrubí. 

Vodovod 

Systém vodovodu Ueší rozvod vody v objektu – od napojení ve vodomErné šachtE na pozemku po 

jednotlivé výtokové armatury, včetnE požárního vodovodu. 
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Napojení na potrubí pitné vody – domovní část vodovodní pUípojky je provedeno v místE výstupu potrubí 
z vodomErné šachty. Dále je potrubí vedeno v 1.PP k patám stoupacích vedení a k následujícím technologickým 
výtok]m a napojením: 

- doplOování vody do systému ÚT v kotelnE 
- pUíprava TV pro výlevku v úklidové komoUe 

Hlavní páteUní rozvod je veden v 1.PP pod stropem a dále do šachet u schodištE, kde je vedeno 
stoupací potrubí v soubEhu s potrubím vytápEní. Studená voda je do jednotlivých bytových jednotek pUivedena 
pUes bytové stanice, kde bude provedeno podružné mEUení spotUeby vody a osazeny uzavírací armatury. Rozvod 
vody po bytE je pUedpokládán zejména v podlahách a následnE v koupelnách v pUedezdEných konstrukcích. 
Napojení samotných výtokových armatur je pUedpokládáno dle podklad] výrobce. 

Ze stoupacích vedení jsou napojeny jednotlivé bytové jednotky studenou vodou. PUíprava teplé vody 
ĚTVě bude provádEna lokálnE pro každou bytovou jednotku zvláš[ pomocí bytových stanic s pr]tokovou pUípravou 
TV, které budou umístEny v bytových jednotkách. Každá bytová stanice zajiš[uje také cirkulaci TV po bytE 
pomocí cirkulačního čerpadla osazeného v bytové stanici a u zásobníkových ohUívač]. 

Bytové stanice a zásobníkové ohUívače jsou dodávkou části vytápEní. 

V 1.PP je na spodním rozvodu pod stropem provedena odbočka pro doplOování vody do systému ÚT – 

automatické doplOování vody skrze automat. Toto zaUízení je součástí dodávky vytápEní. ZaUízení bude napojeno 
potrubím, na kterém bude osazen podružný vodomEr a kulové uzávEry. OdbEr ze zaUízení pouze v pUípadE 
poklesu tlaku v systému vytápEní. 

Požární vodovod a hydranty 

Budou osazeny hydrantové systémy s tvarovE stálou hadicí a skUínE pro zabudování do stavebního 
otvoru s osazením 30 m hadicí. 

Pro garážová podlaží budou osazeny hydranty s hadicovým systémem o jmenovité svEtlosti 25 mm, pro 
nadzemní podlaží hydranty s hadicovými systémy o jmenovité svEtlosti 1ř mm. Na nejvýše položeném hydrantu 
je požadován pUetlak min. 0,2 Mpa a současnE pr]tok 0,3 l/s. Hadicové systém budou osazeny ve výšce 1,1 - 1,3 

m nad podlahou ĚmEUeno ke stUedu zaUízeníě. PUi návrhu rozvodu bylo uvažováno se současností nejvýše dvou 
hadicových systém] na jednom stoupacím potrubí. 

Rozvody SV, TV a C provedeny z potrubí z ušlechtilé oceli s lisovací technikou spojování pro instalaci 
pitné vody včetnE tvarovek a pUechodových šroubení. 

Rozvod požární vody bude proveden z ocelového pozinkovaného potrubí, bude opatUen tepelnou izolací 
s ochrannou foliovou vrstvou, resp. minerální izolací s ůl kašírováním, vše v tlouš[kách dle vyhlášky 1ř3/2007 
Sb. Potrubí vodovodu vnE objektu provedeno z PE spojováno svaUováním nebo pomocí spojek ĚvčetnE pUechodu 
na ocel).  
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Pokládka, montáž, dilatace a uložení rozvod] dle podklad] a montážních pUedpis] výrobce a 
dodavatele. Po montáži Ětzn. pUed zazdEním, zabetonováním apod.ě bude provedena tlaková zkouška vč. zápisu. 

Prostup suterénní stEnou bude opatUen prostupky s tEsnEním proti zemní vlhkosti. 

Prostupy požárnE dElícími konstrukcemi budou ošetUeny dle pokyn] v textu Technické zprávy požárnE 
bezpečnostního Uešení stavby a v součinnosti s architektonicko-stavební částí. 

Plynovod 

Systém plynovodu Ueší zásobování objektu plynem – plyn je v objektu zaveden pouze do centrální 
plynové kotelny. 

Plynové kotle budou zajiš[ovat pUípravu topné vody pro systémy vytápEní i pUípravy teplé vody 
prostUednictvím bytových pUedávacích stanic Ěbytové pUedávací stanice jsou dodávkou vytápEníě. 

Pro veškeré rozvody v objektu je použit spojovací systém mEdEných trubek s lisovací spojovací 
technikou pro plynové instalace včetnE tvarovek. Materiál venkovní části domovního plynovodu Ěod bodu 
napojení po prostup obvodovou konstrukcí je potrubí z PE pro plynovodní instalace pro pokládku do zeminy 
spojované svaUováním elektro tvarovkami nebo na tupo, se signalizačním vodičem. Pokládka, montáž a uložení 
rozvod] dle podklad] a montážních pUedpis] výrobce a dodavatele. Po montáži Ětzn. pUed zazdEním, 
zabetonováním apod.ě bude provedena tlaková zkouška vč. zápisu. 

ZaUízení pro vytápEní objektu 

Pro celkové zásobování teplem bytového objektu je navržena centrální domovní plynová kotelna, která 
je umístEna v samostatné místnosti v 1.PP objektu 

V kotelnE Ětechnické místnostiě se bude ohUívat topná voda pro vytápEní a ohUívání teplé vody bytového 
objektu. Pro vytápEní a ohUívání teplé užitkové vody jednotlivých byt] je navržen systém kompaktních bytových 
stanic LOGOaktiv, umístEných v jednotlivých podlažích, ve kterých se ohUívá teplá užitková voda a topná voda a 
reguluje se topná voda vytápEní podle individuálních požadavk] jednotlivých uživatel] bytu. 

Zdroj tepla – kotelna 

Zdrojem tepla bytového objektu je plynová kotelna. V technické místnosti jsou osazeny dva kondenzační 
kotle. Tyto plynové kondenzační kotle, určené pro nástEnnou montáž, jsou kompaktní jednotky s uzavUeným 
spalováním, které si vzduch odebírají z místnosti a jsou sestaveny do výkonové Uady. Kotle budou zapojeny 
paralelnE a budou pracovat v kaskádové modulační regulaci topného výkonu, jenž pokrývá odbEr tepla od 20 % - 

100 % výkonu, Uízeného od nastavené výstupní teploty. Konstrukce kotl] umožOuje nízkoteplotní i kondenzační 
provoz, pUi kterém se využívá tepelný zisk z výhUevnosti paliva ale i ze spalného tepla a kotel dosahuje vysoké 
účinnosti spalování plynu. 

Zabezpečení kotl] a topného systému bude provedeno pojistnými ventily, které jsou osazeny v 
čerpadlové skupinE kotl] a tlakovou expanzní nádobou s membránou napojenou na vratné potrubí u kotl].  



DIPLOMOVÁ  PRÁCE         Bc.Jan Hoza 
Návrh a zpracování projektové dokumentace bytového domu – technické Uešení a parametry pro  
 návrh účelovE a technicky nejpUíznivEjší stavby objektu bytového domu     KvEten 2017 

-49- 

Odvod spalin 

Spaliny z kotle jsou vedeny pUetlakem ve spalovací komoUe do společného odkouUení a komínu nad 
stUechu objektu. Kotle jsou napojeny na kouUovod a komín DN 200 mm. Pro toto odkouUení bude použito 
spalinové potrubí stavební sady pro kaskádový odvod spalin, obsahující prvky od napojení hrdla kotle po sbErnou 
trubku a koncovku s odvodem kondenzátu, který je certifikován společnE s plynovými kotli.  

PUívod vzduchu pro spalování a výmEnu v prostoru kotelny musí být Uešen VZT. Tuto část pUedmEtný 
projekt neobsahuje. 

Rozvody v kotelnE 

Topná voda z kotl] je vedena společným potrubím k rozdElovači/sbErači odtud k stoupacímu potrubí. Na 
rozdElovači/sbErači jsou instalovány čerpadlové sady.  

DoplOování vody 

DoplOování vody do kotelny a topného systému objektu je navrženo pUes automat, který kontroluje tlak v 

soustavE a automaticky doplOuje v pUípadE poklesu pod minimální provozní tlak.  

VytápEní objektu 

B┞デﾗ┗Y ゲデ;ﾐｷIW 

Pro vytápEní a ohUívání teplé užitkové vody jednotlivých byt] je navržen systém kompaktních bytových 

stanic LOGOaktiv, umístEných na společných prostorách objektu, ve kterých se ohUívá TV a reguluje se topná 
voda vytápEní podle individuálních požadavk] jednotlivých uživatel] bytu. 

Jednotlivé stanice jsou pUipojeny samostatným potrubím topné vody k centrálním stoupačkám. U 
stoupaček jsou na pUívodech osazeny uzavírací armatury. SpotUeba tepla pro vytápEní, a hlavnE pro ohUívání TV 
je mEUena jedním kalorimetrickým mEUičem osazeným v bytové stanici. 

Rozvody 

Z centrální kotelny je pod stropem 1. PP vedeno potrubí ÚT k centrálním stoupačkám ÚT, která jsou 
vedeny z 1. PP do 4. NP. Stoupačky jsou vedeny v prostoru schodiš[, společnE s rozvodem studené vody. Ze 
stoupaček ÚT jsou vedeny odbočky pro pUipojení bytových stanic jednotlivých byt] na podlaží. 

Z bytové stanice je rozvod ÚT veden potrubím v podlaze. Veškeré rozvody v podlaze jsou vedeny v 
ochranné trubce a jsou navrženy plastovým potrubím, typu PEX s kyslíkovou bariérou. 

TElesa 

Pod okny s vyššími parapety jsou navržena bEžná tElesa. 

V koupelnách jsou osazena tElesa se stUedovým pUipojením, které mají elektrické topné tEleso pro 
možnost ohUívání v dobE mimo topnou sezónu. 
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Tepelné izolace 

Veškeré rozvody topné vody, vedené v kotelnE a pod stropem 1.PP, stoupačky a rozvody v bytových 
stanicích budou tepelnE izolovány v souladu s Vyhláškou č. 151 z 12.4.2001, ve které jsou stanoveny tlouš[ky 
tepelné izolace vnitUních rozvod]. 

Potrubí vedené pod stropem 1. PP, kde jsou garážová stání, bude opatUeno tepelnou izolací pouzdry z 
minerální vlny v tlouš[ce DN potrubí. Pouze v místE prostupu železobetonovou konstrukcí a soubEžného vedení 
je tlouš[ka menší. 

ZaUízení pro vEtrání objektu 

ZaUízení pro vEtrání garáží v podrobnostech NETEŠENO. 

Prostory parkovacích stání jsou vEtrány pUirozenE za pomoci ventilačních mUíží pUi podlaze na obou 

stranách vjezdové brány a okenních otvor] tEsnE pod úrovní ztužujícího vEnce ve východní a západní suterénní 
stEnE. V podrobnostech NETEŠENO. 

ZaUízení pro vEtrání CHÚC. 

Do prostor CHUC vedoucí z 1.PP je nutné vzhledem k poloze oken náležící 1.NP pUivést 
vzduchotechnickým potrubím čerstvý vzduch v desetinásobném množství objemu neodvEtrané části únikové 
cesty. Nasávání čerstvého vzduchu bude umístEno na severní fasádE objektu v místE CHUC z vyšších pater. 
Samotné vedení VZT bude umístEno v prostoru pod schodištEm, svedeno prostupem do 1. PP do sklepní kóje a 
následnE vyústEno skrz nosnou ze@ na ose B2 do prostor CHUC ve výšce 1,0m nad úrovní podlahy. Viz pUíloha 
požární technické zprávy. 

ZaUízení pro vEtrání kotelny 

VEtrání technické místnosti kotelny je uvažováno pUirozenE okenním otvorem na západní stEnE 
místnosti. Viz výkresová dokumentace. V podrobnostech NETEŠENO. 

ZaUízení pro vEtrání sklípk]  

V podrobnostech NETEŠENO. 

ZaUízení pro vEtrání ostatních společných prostor Ěč.m. 0.03; 1.03 a 1.05ě NETEŠENO. 

VEtrání společných prostor komunikačních chodeb a schodiš[ je zajištEno okenními otvory na 
mezipodestách a v chodbE v 1.NP pUirozeným zp]sobem. Místnosti pro skladování a obsluhu objektu jsou ve 
dveUních kUídlech opatUeny vEtracími mUížkami pUi spodní a horní části. 

ZaUízení pro vEtrání hygienických bunEk byt] 

Odvod znehodnocené vzdušiny s obsahem deor] a vodních par je pUedpokládán samostatnými 
axiálními ventilátory s celkovým odvádEným množstvím 100m3/h, v pUípadE samostatného WC Ř0m3/h 
s možností pUipojení vedlejší místnosti Ěč.m. 1.ů10ě. Výtlak ventilátor] je uvažován do společných vertikálních 
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vEtví vyvedených nad rovinu stUešní s odvodem znehodnocené vzdušiny do volného prostoru. Navržené 
ventilátory jsou vybaveny zpEtnou klapkou pro zamezení pUefuku mezi jednotlivými byty. Odvodní potrubí bude 
izolováno, aby se zamezilo pUípadným pUeslech]m mezi byty. Z d]vodu zamezení tvorby podtlaku jsou ve 
dveUních kUídlech uvažovány dveUní mUížky, které budou zabezpečovat dodávku odvedené vzdušiny. 

ZaUízení – pro vEtrání kuchyní – kuchyOské odsavače par 

KuchyOské odsavače par ĚdigestoUeě nejsou dodávkou stavby. Pro návrh však bylo počítáno s množství 
odsávaného vzduchu 150m3/h samotná dodávka digestoUe musí být s dostatečným výtlačným tlakem na 
ventilátoru digestoUe. Dodávkou stavby bude regulační klapka stejnE tak i zpEtná klapka, která bude instalována 
na odbočce VZT potrubí. PUipojovací potrubí bude prostUednictvím plastového kruhového potrubí Ø 125 mm. 
Náhrada za odvedený vzduch bude pUes zatlumené pUivEtrávací štErbiny oken v obytných místností a kuchyni. 

b) Výčet technických a technologických zaīízení 

V objektu novostavby bytového domu jsou instalována následující technická a technologická zaUízení: 

- systém odvodu a likvidace splaškových odpadních vod – odvod do uliční stoky kanalizace novou 
pUípojkou splaškové a deš[ové kanalizace; systém je Uešen gravitačnE 

- systém odvodu a likvidace deš[ových odpadních vod – odvod do uliční stoky deš[ové kanalizace 
- systém zásobování objektu vodou – pomocí nové vodovodní pUípojky; součástí systému je automatická 

tlaková stanice pro posílení tlaku v systému na požadovanou úroveO 
- systém zásobování objektu plynem Ězásobování centrální plynové kotelny domu) – pomocí pUípojky 
- systém vytápEní objektu a pUípravy teplé užitkové vody z centrální plynové kotelny domu prostUednictvím 

bytových stanic 
- systém zásobování objektu elektUinou – prostUednictvím nové pUípojky elektro NN a domovního rozvodu 
- systém slaboproudých instalací objektu 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ĪEŠENÍ 

a) Rozdělení stavby a objektĳ na do požárních úsekĳ 

Každá obytná buOka tvoUí jeden požární úsek. Samostatné požární úseky musí tvoUit garáže, chránEné 
únikové cesty, instalační šachty, kotelny, technologické provozy a další prostory, u nichž je to normami požární 
bezpečnosti staveb požadováno. 

Garáže jsou skupiny 1, hromadné Ř parkovacích stání pro osobní automobil umístEné v prvním 
podzemním podlaží. Vjezd a výjezd do garáží je Uešen rampou se sklonem 15 %. Prostory garáží jsou vEtrané 
pUirozenE za pomoci otvor] v jižní fasádE nad podlahou 1.PP, na pravé a levé stranE. Dále pak na východní a 

západní stranE objektu okenními otvory vyústEnými do anglických dvork]. Nesmí zde být umístEny prostory pro 
ošetUování, údržbu a opravu vozidel, prodejny a sklady motoristických potUeb. V garážích nesmí být ukládány 
kapalné pohonné hmoty Ěbenzín, naftaě. 
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b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Vzhledem k počtu nadzemních podlaží a konstrukčnímu systému bude d]m proveden ve III. stupni 
požární bezpečnosti. Detailní informace ke stanovení požárního rizika uvádím v pUíloze D.1.3. PožárnE 
bezpečnostní Uešení.  

c) Zhodnocení navržených konstrukcí a stavebních výrobkĳ včetně požadavkĳ na zvýšení 
požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Navržené konstrukce jsou z požárního hlediska vyhovující – viz PUíloha D.1.3. PožárnE bezpečnostní 
Uešení.  

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Únikové cesty jsou pro navrhovaný objekt vyhovující – viz. PUíloha D.1.3. PožárnE bezpečnostní Uešení.  

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Situování objekt] je z hlediska odstupových vzdáleností vyhovující. PožárnE nebezpečný prostor 
nebude zasahovat do požárnE otevUených ploch jiných objekt] ani požárnE otevUených ploch jiných požárních 
úsek]. 

f) Zajištění potīebného množství požární vody, popīípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitīních a vnějších odběrných míst 

V objektu bude v každém nadzemním podlaží nainstalovaný nástEnný hydrantový systém D1ř s tvarovE 
stálou hadicí délky 30 m. Specifikace vnitUních a vnEjších odbErových míst - viz. PUíloha D.1.3. PožárnE 
bezpečnostní Uešení.  

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (pīístupové komunikace, zásahové 
cesty 

K objektu vede zpevnEná komunikace, která vyhovuje požadavk]m čl. 11.2.1 a 11.2.2 ČSN 73 0Ř02. 
Nástupní plocha není požadována, nebo[ h<12m. 

h) Zhodnocení technických a technologických zaīízení stavby (rozvodná potrubí 
vzduchotechnická zaīízení) 

VytápEní  

Zdrojem tepla pro vytápEní a ohUev se uvažuje kaskádová jednotka dvou plynových kondenzačních 
kotl], které budou pracovat v plynulém modulačním výkonu 12 – 45 kW, s celkovým výkonem do ř0 kW. Není 
naplnEn limit čl. 5.3.2 dě ČSN 73 0Ř02, prostor nemusí tvoUit samostatný požární úsek a není charakterizován 
jako plynová kotelna III. Kategorie. 
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PUípojky  

ůreál bude napojen na vodovodní Uád z ul. Jaroslava Švehly. Hlavní uzávEr vody pro objekt bude 
v šachtE na severovýchodním rohu pozemku pUi ulici Jaroslava Švehly. Objekt bude napojen na plynovod. Plyn 

bude zaveden do plynové kotelny v 1.PP. Hlavní uzávEr plynu bude na fasádE objektu vedle hlavního vstupu. 

Vzduchotechnika 

V PUíloze D.1.3. PožárnE bezpečnostní Uešení je v části vzduchotechnika Uešeno zejména zaUízení pro 
vEtrání CHÚC a zaUízení pro vEtrání hygienických bunEk byt], ostatní vzduchotechnická zaUízení pro vEtrání 
kotelny, garáží, sklípk] a společných prostor nejsou Uešena.  

i) Posouzení požadavkĳ na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zaīízeními 

Typ a rozmístEní PHP jsou navrženy podle ČSN 73 0Ř02, ČSN 73 0Ř04, ČSN 73 0833 a vyhl. 

č. 23/2008 Sb. Jejich detailní rozmístEní uvádím v PUíloze D.1.3. PožárnE bezpečnostní Uešení. 

Budou osazeny PHP práškové s hasicí schopností nejménE 21ů. PUístroje budou zavEšeny do typových 
držák] tak, aby jejich rukojeti nebyly výše než 1500 mm nad podlahou. V prostoru garáže se osadí typ 1Ř3 B  

j) Rozsah a zpĳsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Bezpečnostní tabulky budou umístEny tak, aby byly zUetelnE označena všechna místa, kde se nachází 
požárnE bezpečnostní zaUízení ĚvEtrání CHÚC, záložní zdrojě. Dále musí být samozUejmE označeny východy z 
únikových cest, tlačítkové hlásiče požáru – nouzové vEtrání CHÚC, vnitUní odbErná místa, stanovištE pUenosných 
hasicích pUístroj], hlavní uzávEry technických a technologických rozvod] Ěhl. uzávEr vody, plynuě, prostory se 
zákazem vstupu či manipulace s otevUeným ohnEm a zákazem vstupu nepovolaných osob, prostory se zákazem 
kouUení a manipulace s otevUeným ohnEm. RovnEž všechny technické místnosti musí být opatUeny nápisy 
upozorOujícími na účel místnosti a druh nebezpečí. Rozvodnice elektro budou označeny a pUíp. doplnEny 
výstražnou tabulkou „zákaz hašení vodou“.  

V objektu je navržena instalace vyhrazeného požárnE bezpečnostního zaUízení Ěnucené vEtrání CHÚC v 
rozsahu 1.PP) a instalace náhradního zdroje elektrické energie. Z tohoto d]vodu musí být u vstupu do objektu 

provedeny vypínací prvky elektrické energie. V souladu s ČSN 73 0Ř4Ř bude instalován vypínací prvek “Centrál 
stop”, který zajistí vypnutí všech elektrozaUízení kromE vyhrazených požárnE bezpečnostních zaUízení, a prvek 
“Total stop” pro vypnutí úplnE všech elektrozaUízení v objektu, včetnE požárnE bezpečnostních. Ovládací prvky 
budou umístEny v chránEné únikové cestE typu ů v blízkosti vstupu do objektu z venkovního prostoru. 
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B.2.9 ZÁSADY HOSPODAĪENÍ S ENERGIEMI 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Pr]kaz energetické náročnosti budovy není hodnocen.  Pr]mErný součinitel prostupu tepla obálkoou 
budovy je 0, 2ř [W/m .K] a splOuje požadavek vyhlášky 7Ř/2013 Sb. kde hodnoty pro novostavby je stanovena na 
0,5[W/m .K]. 

b) Celková spotīeba energie  

V projektu diplomové práce neUešeno. 

c) Celková spotīeba neobnovitelné primární energie  

V projektu diplomové práce neUešeno. 

d) Energetická náročnost stavby 

V projektu diplomové práce neUešeno. 

e) Posouzení využití alternativních zdrojĳ energií 

V projektu diplomové práce neUešeno. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTĪEDÍ 

a) Zásady īešení parametrĳ stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadĳ 
apod.) 

VEtrání 

VEtrání vnitUních prostor objektu bytového domu je zajištEno pUevážnE pUirozeným zp]sobem, tj. okny (s 

vEtracími štErbinamiě, dveUmi. Nucené vEtrání vnitUních prostor je instalováno tam, kde pUirozené vEtrání 
nepostačuje nebo není možné a v částech, kde je dáno platnou legislativou. 

Provozní vzduchotechnická zaUízení budou zajiš[ovat: 

- odvod vzduchu z hygienických bunEk byt] 
- odvod vzduchu od kuchyOských odsavač] par 
- vEtrání chránEných únikových cest 

PUi stanovení výkonových parametr] vEtrání bylo postupováno zejména podle: 

- ČSN 127010 - Navrhování vEtracích a klimatizačních zaUízení ĚVšeobecná ustanoveníě 
- ČSN 73 605Ř:ř/2011 Jednotlivé, Uadové a hromadné garáže 
- ČSN EN 15665 ZMDNů Z1: 2/2011 VEtrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro vEtrací systémy 

obytných budov 
- Vyhláška č.6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 

ukazatel] pro vnitUní prostUedí pobytových místností nEkterých staveb 
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VytápEní 

Navržený objekt bytového domu bude vytápEn z centrální domovní plynové kotelny situované v 
1.podzemním podlaží. V kotelnE bude ohUívána topná voda pro vytápEní a ohUívání teplé užitkové vody bytového 
objektu a tato distribuována do jednotlivých byt]. Pro vytápEní a ohUívání teplé užitkové vody jednotlivých byt] je 
navržen systém kompaktních bytových stanic LOGO aktiv, umístEných na společných chodbách byt], ve kterých 
se ohUívá teplá užitková voda a reguluje se topná voda vytápEní podle individuálních požadavk] jednotlivých 
uživatel] bytu 

Denní osvEtlení a oslunEní byt] 

V rámci zpracování diplomové práce uvedené neUešeno. 

UmElé osvEtlení 

V rámci zpracování diplomové práce uvedené neUešeno. 

Zásobování vodou 

Zásobování objektu a jeho jednotlivých byt] a dalších vnitUních prostor pitnou vodou je zajištEno novE 
zUízenou vodovodní pUípojkou z veUejného vodovodního Uadu vedeného ulicí Jaroslava Švehly a následnE 
domovním rozvodem do jednotlivých byt] a dalších prostor Ěúklidová komora, kotelna atd.ě. 

Pro ohUívání teplé užitkové vody Ěa současnE vytápEníě jednotlivých byt] je navržen systém kompaktních 
bytových stanic LOGOaktiv, umístEných v jednotlivých bytech, ve kterých se ohUívá teplá užitková voda a reguluje 
se topná voda vytápEní podle individuálních požadavk] jednotlivých uživatel] bytu. Do jednotlivých bytových 
stanic je dodávána topná voda z centrální plynové kotelny objektu. 

Hluk (v chránEném vnitUním prostoru staveb) 

V rámci zpracování projektové dokumentace je pUedpokládáno, že z provozu stacionárních zdroj] hluku 
(VZT, kotelny atd.ě nedojde v denní ani v noční dobE k pUekročení hygienického limitu pro hluk ze stacionárních 
zdroj] 40/30 dB v LAmax pro den/noc. 

ůkustické vlastnosti stavebních konstrukcí a otvorových výplní obytné, resp. vytápEné části objektu byly 

navrženy z hlediska požadavk] ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobk]. Citovaná ČSN stanovuje základní požadavky na akustické vlastnosti 
stavebních konstrukcí tak, aby byly dodrženy současné hygienické limity v sousedních chránEných prostorech 
objektu. Skladby konstrukcí jsou blíže specifikované ve výkresové pUíloze.  

KromE dodržení posuzovaných skladeb konstrukcí je nutné dodržet i další akustická opatUení: 

- pečlivé provedení veškerých plovoucích podlah, zejména provedení pružného oddElení plovoucí desky 
od svislých konstrukcí 

- uložení veškerých instalací ve stavebních konstrukcích musí být provedeno pružnE Ěvoda, odpady atd.) 
- svislé dElící mezibytové konstrukce nesmí být oslabovány instalacemi. 
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- vany, sprchy a ostatní zaUizovací pUedmEty koupelen a WC musejí být pružnE oddEleny od svislých 
konstrukcí 

- veškerá schodiš[ová ramena musí být pružnE uložena, schodiš[ová ramena budou od ostatních svislých 
konstrukcí oddElena separační a tlumicí vložkou. 

- ve všech chodbách a prostorech objektu musí být použity plovoucí podlahy s kročejovou izolací 

Odpady 

Splaškové odpadní vody od jednotlivých zaUizovacích pUedmEt] jednotlivých byt] a dalších vnitUních 
prostor jsou svedeny systémem vnitUního domovního svodu ĚpUipojovacího potrubí, stoupacího potrubí a ležatého 
svodu) do novE zUízené pUípojky splaškové kanalizace a jejím prostUednictvím do veUejné kanalizační stoky. 

Deš[ové odpadní vody budou svedeny novou pUípojkou deš[ové kanalizace do stokové sítE. 

SmEsný komunální odpad bude skladován v nádobách k tomu určených a bude vyvážen dle 

dohodnutého harmonogramu odvozu. Nádoby na odpad budou umístEny v samostatném pUístUešku. Množství 
vznikajícího smEsného komunálního odpadu je stanoveno pro celý objekt na 840 l/týden Ěvýpočet: 30 osob x 28 l 

na osobu a týdeně. Provozem bytového domu vzniká následující odpad: 

- Kat.č. 20 01 01 Papír a lepenka kategorie odpadu O 
- Kat.č. 20 01 02 Sklo kategorie odpadu O 
- Kat.č. 20 01 3ř Plasty kategorie odpadu O 
- Kat.č. 20 03 01 SmEsný komunální odpad kategorie odpadu O 
- Kat.č. 20 03 03 Uliční smetky kategorie odpadu O 

b) Zásady īešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.Ě 

Vibrace 

Navržený bytový d]m není žádným zdrojem nežádoucích vibrací. V objektu nejsou osazeny žádné 
výrobní technologie ani specifická zaUízení, která by produkovaly nežádoucí vibrace. Ohrožení okolí stavby 
vibracemi nehrozí. 

Hluk – z provozu objektu – v chránEném venkovním prostoru staveb 

V rámci zpracování projektové dokumentace je pUedpokládáno, že z provozu stacionárních zdroj] hluku 
(VZT, kotelny atd.) nedojde v denní ani v noční dobE k pUekročení hygienického limitu pro hluk ze stacionárních 
zdroj] 40/30 dB v Lůmax pro den/noc. 

Hluk – z realizace stavby – v chránEném venkovním prostoru staveb 

Zhotovitel stavby bude provádEt a zajistí stavbu tak, aby hluková zátEž v chránEném venkovním 
prostoru staveb vyhovEla požadavk]m stanoveným v NaUízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochranE zdraví pUed 
nepUíznivými účinky hluku a vibrací“, kde je stanoveno, že hladina hluku ze stavební činnosti v chránEných 
venkovních prostorech staveb nepUekročí hygienický limit LAeq,s 65 dB v dobE 7.00-21.00 hod, LAeq,s 60 dB v dobE 
6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB v dobE 22.00-6.00 hod, a že hladina hluku ze stavební činnosti v 
chránEných vnitUních prostorech staveb Ěv bytechě nepUesáhne: 
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a) v pracovní dny v dobE 7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 
06 hodin LAmax 30 dB, 

b) ve dnech pracovního klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB. 

Pro snížení hladiny akustického tlaku budou na staveništi dodržována následující protihluková opatUení: 

Stavební a montážní práce budou provádEny pUi sedmidenním pracovním týdnu s pracovní dobou v pracovní dny 
07:00 – 1ř:00 hod., ve dnech pracovního klidu Ř:00 – 17:00 hod. 
Doba provádEní hlučných operací bude omezena do nejdéle 1ř:00 hod. O nedElích a státem uznaných svátcích 
nebudou hlučné operace provádEny. 
Obvod staveništE bude oplocen plným plotem s protihlukovou funkcí. 
Z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu je d]ležité provedení časového 
omezení výraznE hlučných prací. 
PUi déle trvajících hlučných pracích Ěpo 3–4 hodináchě musí být provedena pUestávka v délce 30 minut. 
Organizovat staveništE tak, aby nedocházelo k neod]vodnEnému shlukování hlučných stavebních technologií v 
jedné části staveništE. 
VýraznE hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou dobu výstavby. 
Hlučné stacionární Ěstabilníě stavební technologie v pUípadE potUeby vybavit akustickým krytem či zástEnou nebo 
je umístit v interiéru objektu. 
Tidiči nákladních aut po pUíjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbE musí vypnout motor. 
Strojní nakládání výkopku musí být provádEno z minimální výšky nad ložnou plochou nákladních automobil]. 
D]slednE vypínat nepoužívané stavební technologie. 
Na staveništi používat ménE hlučné mechanizmy, dále používat, pokud to pUipustí technologie stavby, menší 
mechanizmy. 
BEhem výstavby je tUeba dodržovat dostatečnE dlouhé pUestávky bEhem hlučných operací, aby uživatelé 
nejbližších objekt] mEli možnost vEtrání vnitUních prostor. 
Informovat majitele nejbližších objekt] o provádEní hlučných prací. 
Zhotovitel se musí seznámit s obsahem a závEry akustické studie 

Ochrana pUed prachem – z provozu objektu 

Navržený bytový d]m není žádným zdrojem prašných imisí. V objektu nejsou osazeny žádné výrobní 
technologie ani specifická zaUízení, která by produkovaly nežádoucí prašné imise zatEžující okolí. Ohrožení okolí 
stavby prašnými imisemi v nežádoucí míUe nehrozí. 

Ochrana pUed prachem – z realizace stavby 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitE provozem stavby bude eliminováno: 

vozidla stavby budou pUed výjezdem ze staveništE očištEna na ploše uvnitU staveništE tak, aby splOovala 
podmínky § 52 zákona č. 13/1řř7 Sb., o pozemních komunikacích, ve znEní pozdEjších pUedpis], a ve smyslu 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znEní pozdEjších pUedpis]; 
používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v poUádku a čistotE. PUi znečištEní komunikací vozidly 
stavby je nutné v souladu s § 2Ř odst. 1 zákona č. 13/1řř7 Sb., o pozemních komunikacích v platném znEní 
znečištEní neprodlenE a bez pr]tah] odstranit a uvést komunikaci do p]vodního stavu na náklady stavebníka; 
uložení sypkého nákladu jak v kontejneru na odpad tak na korbách nákladních automobil] musí být d]slednE 
zakryto plachtami dle § 52 zák. č. 361/2000 Sb.; 
v pUípadE dlouhodobého sucha skrápEním staveništE; po celou dobu stavební činnosti bude použito postup] a 
prostUedk] zajiš[ujících eliminaci možné produkce prachu tak, aby nebylo zatíženo okolní prostUedí. 

Ochrana vod pUed negativními účinky z provozu stavebních mechanizm] 

Ochrany vod pUed negativními účinky z provozu stavebních mechanism] bude dosaženo: 
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Na staveništi nebude zUizována čerpací stanice PHM. PHM do stavebních stroj] bude doplOováno na staveništi 
dovozem z autocisterny. 
Zhotovitel stavby je odpovEdný za náležitý technický stav svého strojového parku. 
Po dobu provádEní stavebních prací je tUeba výhradnE používat vozidla a stavební mechanizmy, které splOují 
pUíslušné emisní limity na základE platné legislativy pro mobilní zdroje. 
Manipulační resp. odstavná plocha pro vozidla stavby a stavební mechanizmy musí být náležitE zpevnEná. 
Použité mechanizmy budou povinnE vybaveny prostUedky k zachycení pUíp. úkap] či únik] olej] a ropných látek 
do terénu; pod stojícími stavebními mechanizmy budou instalovány záchytné vany. 
Stavbu je nutno provádEt takovým zp]sobem, aby nedošlo ke kontaminaci p]dy, povrchových a podzemních vod 
cizorodými látkami. 
Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pUípadného úniku ropných látek. 
Jakékoliv znečištEní bude okamžitE asanováno. 

Ochrana stávající zelenE 

PUi provádEní prací bude dodržována ČSN DIN 1Ř ř15 Práce s p]dou, ČS DIN 1Ř ř16 Výsadby rostlin, 
ČSN DIN 1Ř ř17 Zakládání trávník], ČSN DIN 1Ř ř1Ř Technicko-biologická zabezpečovací opatUení, ČSN DIN 
1Ř ř1ř Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 1Ř ř20 Ochrana strom], porost] a ploch pro vegetaci 
pUi stavebních činnostech. 

DUeviny v dosahu stavební činnosti je nutné ochránit v souladu s ČSN Ř3 ř061 Technologie stavebních 
úprav v krajinE – Ochrana strom], porost] a vegetačních ploch pUi stavebních pracích. 

Emise: centrální kotelna 

Zdrojem tepla bytového objektu je plynová kotelna. V kotelnE jsou osazeny dva kondenzační kotle. Kotle 

se zaUízením jsou umístEny v samostatné místnosti v 1.PP objektu. 

Tyto plynové kondenzační kotle, určené pro nástEnnou montáž, jsou kompaktní jednotky s uzavUeným 
spalováním, které si vzduch odebírají z místnosti a jsou sestaveny do výkonové Uady. Kotle budou zapojeny 
paralelnE a budou pracovat v kaskádové modulační regulaci topného výkonu, jenž pokrývá odbEr tepla od 20 % - 

100 % výkonu, Uízeného od nastavené výstupní teploty. Konstrukce kotl] umožOuje nízkoteplotní i kondenzační 
provoz, pUi kterém se využívá tepelný zisk z výhUevnosti paliva ale i ze spalného tepla a kotel dosahuje vysoké 
účinnosti spalování plynu. 

Zabezpečení kotl] a topného systému bude provedeno pojistnými ventily, které jsou osazeny v 
čerpadlové skupinE kotl] a tlakovou expanzní nádobou s membránou napojenou na vratné potrubí u kotl].  

Emise: vzduchotechnická zaUízení 

Provoz vzduchotechnických zaUízení nepUedstavuje zásadní vliv na životní prostUedí. Max. koncentrace 
oxidu uhelnatého ve vzduchu vyfukovaném z garáží nad stUechou objektu nepUesáhne za normálního provozu 26 
ppm. Výfuk vzduchu z ostatních zaUízení je kontaminován pouze odvádEným teplem z technologických zaUízení, 
vodní parou a oxidem uhličitým Ěmax. koncentrace 1000 ppmě z byt]. 
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B.2.11 OCHRANA STAVBY PĪED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTĪEDÍ 

a) Ochrana pīed pronikáním radonu z podloží 

Je pUedpokládáno, že radonový index pozemku je nízký. Realizace stavby tak nevyžaduje provedení 
ochranných opatUení stavebních objekt] proti pronikání radonu z podloží do projektovaných staveb ve smyslu 
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.  

b) Ochrana pīed bludnými proudy 

Je pUedpokládáno, že místo stavby není vystaveno negativním účink]m bludných proud]. 

c) Ochrana pīed technickou seismicitou 

Stavba je navržena v klidové zónE. V rámci stavby nejsou zapracována žádná nestandardní opatUení 
chránící stavbu pUed technickou seizmicitou. 

d) Ochrana pīed hlukem 

Stavba je navržena v klidové zónE. V nejbližším okolí stavby se nenacházejí žádné potenciální 
zdroje zvýšeného hluku.  

e) Protipovodĥová opatīení 

Stavba se nachází mimo jakákoliv záplavová území, v její blízkosti není povrchovE veden jakýkoliv vodní 
tok. Ohrožení stavby v tomto smEru nehrozí, v rámci stavby nejsou navrhována žádná protipovodOová opatUení 

B.3 Pīipojení na technickou infrastrukturu 

B.3.1. NAPOJOVACÍ MÍSTA NA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

a) Splašková kanalizace 

VeUejná kanalizační sí[ v místE výstavby je ve správE PVS a.s., provozovatelem je PVK a.s.. V ulici 

Jaroslava Švehly je vedena stávající stoka splaškové kanalizace KT DN250. Stoka je vedena v ose komunikace. 

Napojení objektu na veUejnou splaškovou kanalizaci bude provedeno na stávající stoku KT DN250. Vlastní 
napojení bude provedeno do jedné ze stávajících volných vložek. 

b) Dešıová kanalizace 

VeUejná kanalizační sí[ v místE výstavby je ve správE PVS a.s., provozovatelem je PVK a.s. V ulici 

Jaroslava Švehly je vedena stávající stoka deš[ové kanalizace KT DN250. Stoka je vedena v ose komunikace. 

Napojení objektu na veUejnou deš[ovou kanalizaci bude provedeno na stávající stoku KT DN250. 
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c) Vodovod 

VeUejná vodovodní sí[ v místE výstavby je ve správE PVS a.s., provozovatelem je PVK a.s. V ulici 

Jaroslava Švehly je veden stávající vodovodní Uad. Tad je veden pod chodníkem a v zeleni.  

Napojení objektu na veUejný vodovod bude provedeno novou pUípojkou na stávající Uad. Vlastní napojení 
na Uad bude provedeno navrtávkou se šoupEtem se zemní soupravou ukončenou šoupátkovým poklopem. Nová 
vodovodní pUípojka bude ukončena novou vodomErnou sestavou umístEnou v severozápadním rohu pozemku ve 

vodomErné šachtE. V šachtE bude osazena kompletní vodomErná sestava. Z této šachty bude pokračovat vnitUní 
domovní rozvod vody. 

d) Plynovod 

Zdrojem dodávky zemního plynu pro novostavbu bude nová plynovodní pUípojka.  

e) Elektro nn 

Napojení objektu na distribuční sí[ PREdistribuce a.s. je pUipraveno v pUípojkové skUíni umístEné na 
hranici pozemku. Z pUípojkové skUínE bude vedeno hlavní domovní vedení k elektromErovému rozvadEči v 1.NP. 

B.3.2. PĪIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKOPOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

PUipojovací rozmEry nejsou v projektu koncepce TPS Uešeny. 

B.4 Dopravní īešení 

B.4.1. POPIS DOPRAVNÍHO ĪEŠENÍ 

Hlavní pUístup a pUíjezd ke stavbE je veden z prostoru kUižovatky ŽabovUeská x U Včely ulicí U Včely, s 

odbočením doprava do vedlejší ulice. Odjezd je veden stejným zp]sobem opačným smErem. 

Parkování v rámci realizace akce bude zajištEno výstavbou hromadné garáže jako součásti objektu Ě8 

parkovacích stáníě parkovacích míst v okolí objektu. PEší pUístup je možný ze dvou smEr]. Ze zastávky mEstské 
hromadné dopravy v ulici ŽabovUeská ulicí Jaroslava Švehly, nebo Ze zastávky mEstské hromadné dopravy U 
Včely v ulici Elišky PUemyslovské ulicí U Včely  

Ulice U Včely je dopravnE Uešená v místE objektu jako obousmErná komunikace se živičným povrchem. 
Po obou stranách komunikace, mezi komunikací a jednotlivými pUiléhajícími pozemky, jsou situovány pochozí 
chodníky. Po obou stranách komunikace je umožnEno parkování. 

B.4.2. NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

PUístup a pUíjezd na pozemek je veden z vedlejší ulice Jaroslava Švehly a ulicí U Včely. Stávající 
pozemky Ěpro navrhovaný objektě nejsou v současné dobE dopravnE napojeny vjezdy, uvažuje se tak na jižní 
stranE pozemku, v místE vjezdové rampy. 
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PUíjezd do podzemní garáže, která je součástí domu, je veden po sjezdové rampE situovanou v jižní 
části pozemku. Začátek rampy je situován v hranE objektu bytového domu. Konec úpravy rampy je situován na 
hranici pozemku, v hranE pUilehlé chodníkové plochy. Sklon rampy je navržen na 15%, jedná se o vnEjší 
vyrovnávací rampu pUekonávající ménE než polovinu podlaží, vyrovnávající výškový rozdíl 1,05 m. Rampa je 

navržena jako jednopruhová s dostatečným prostorem pro míjení vozidel. Do garáží se pUedpokládá vjezd 
výhradnE osobních automobil]. Základní šíUka rampy je navržena 5,0m mezi opErnými zdmi podél hrannice 
objektu. PUi stoupání se rampa rozšiUuje v oblouku až na 11 m podél vedlejší komunikace.  

Konstrukce rampy je součástí bočních opErných zdí držící. Vzhledem k poloze rampy, kde se jedná o 
vnEjší rampu, je navrženo vyhUívání pomocí vložených elektrických topných kabel] nebo rohoží, jako ochrana 
proti namrzání. Povrch rampy bude betonový vyztužen ocelovou sítí a s povrchovou protismykovou úpravou – 

napU. metličkováním. 

B.4.3. DOPRAVA V KLIDU 

Pro jednotlivé účely užívání je stanoven ukazatel základního počtu stání, který je definován hrubou 
podlažní plochou účelu užívání Ěv m2ě na 1 parkovací stání. Procentem je stanoven podíl vázaných a 
návštEvnických stání. Výpočet dopravy v klidu Ěpočet požadovaného počtu stáníě byl proveden dle PUílohy č.2 
naUízení č.11/2014 hl. mEsta Prahy, která ruší vyhlášku č. 26/1999 SB o obecných technických požadavcích na 
výstavbu v hl. mEstE Praze v platném znEní. 

 
Funkce 

HPP m2 / 
1stání 

Plocha 
BJ 

Počet 
PS 

Vázané 
stání 
90% 

NávštEvnick
é stání 10% 

1.
N

P Bytová jednotka ů 

85 m2 

89,6 2 1,8 0,2 
Bytová jednotka B 63,9 1 0,9 0,1 
Bytová jednotka C 64,5 1 0,9 0,1 

2.
N

P 

Bytová jednotka D 60,5 1 0,9 0,1 
Bytová jednotka E 63,9 1 0,9 0,1 
Bytová jednotka F 63,8 1 0,9 0,1 
Bytová jednotka G 65,2 1 0,9 0,1 

3.
N

P 

Bytová jednotka H 60,5 1 0,9 0,1 
Bytová jednotka I 63,9 1 0,9 0,1 
Bytová jednotka J 63,8 1 0,9 0,1 
Bytová jednotka K 65,2 1 0,9 0,1 

4.
N

P 

Bytová jednotka L 60,5 1 0,9 0,1 
Bytová jednotka M 63,9 1 0,9 0,1 
Bytová jednotka N 63,8 1 0,9 0,1 
Bytová jednotka O 65,2 1 0,9 0,1 

CELKEM  978,2  14,4 1,6 
požadovaný počet parkovacích stání pro bydlení 15 2 

V bytovém domE vznikne výstavbou celkem patnáct byt] v– čtrnáct byt] kategorie 2+1 a jeden byt 

kategorie 3+1, Plošná výmEra byt] se pohybuje pUevážnE od 60,5 m2 do 65,2 m2, byt v 1.PP má výmEru Řř,6 m2. 

Všechny byty jsou tak zaUazeny v kategorii o výmEUe do 100 m2. 
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B.4.4. PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Stavební činností nejsou dotčeny žádné stávající pEší ani cyklistické stezky v lokalitE. V souvislosti s 
realizací akce nebudou realizovány žádné nové pEší nebo cyklistické stezky. 

B.5 Īešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.1. TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Terén na pozemku po obvodE objektu je modelován v návaznostech na dispozici objektu. 

B.5.2. POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

a) Kácení dīevin 

Na pozemku staveništE není pUedpokládáno kácení. 

b) Sadové úpravy na pozemku 

Ornici je nutno navést v mocnosti alespoO 20 cm po Uádném zhutnEní. Veškeré podložní vrstvy – 

výkopy, obsyp základ], navážky apod. musí být UádnE zhutnEny tak, aby nedocházelo k významnEjším pohyb]m 
podloží pod sadovými úpravami. Veškerým výsadbám je nutno zajistit Uádnou zálivku 

B.5.3. BIOTECHNICKÁ OPATĪENÍ 

Součástí realizace akce nejsou žádná biotechnická opatUení. 

B.6 Popis vlivĳ stavby na životní prostīedí a jeho ochrana 

B.6.1. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTĪEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY 
A PĲDA 

a) Emiseř centrální kotelna 

Zdrojem tepla bytového objektu je plynová kotelna. V kotelnE jsou osazeny dva kondenzační kotle. Kotle 

se zaUízením jsou umístEny v samostatné místnosti v 1.PP objektu. 

Tyto plynové kondenzační kotle, určené pro nástEnnou montáž, jsou kompaktní jednotky s uzavUeným 
spalováním, které si vzduch odebírají z místnosti a jsou sestaveny do výkonové Uady. Kotle budou zapojeny 
paralelnE a budou pracovat v kaskádové modulační regulaci topného výkonu, jenž pokrývá odbEr tepla od 20 % - 
100 % výkonu, Uízeného od nastavené výstupní teploty. Konstrukce kotl] umožOuje nízkoteplotní i kondenzační 
provoz, pUi kterém se využívá tepelný zisk z výhUevnosti paliva ale i ze spalného tepla a kotel dosahuje vysoké 
účinnosti spalování plynu. 
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Zabezpečení kotl] a topného systému bude provedeno pojistnými ventily, které jsou osazeny v 
čerpadlové skupinE kotl] a tlakovou expanzní nádobou s membránou napojenou na vratné potrubí u kotl]. 

b) Emiseř vzduchotechnická zaīízení 

Provoz vzduchotechnických zaUízení nepUedstavuje zásadní vliv na životní prostUedí. Max. koncentrace 
oxidu uhelnatého ve vzduchu vyfukovaném z garáží nad stUechou objektu nepUesáhne za normálního provozu 26 
ppm. Výfuk vzduchu z ostatních zaUízení je kontaminován pouze odvádEným teplem z technologických zaUízení, 
vodní parou a oxidem uhličitým Ěmax. koncentrace 1000 ppmě z byt]. 

c) Hluk 

V diplomové práci v podrobnostech neUešeno. Navržené skladby jsou z akustického hlediska 
deklarovány výrobcem a navrženy tak, aby vyhovovaly požadavk]m normy. 

d) Voda 

objekt počet osob Qp [l/den] Qh max [l/h] Qr [m
3
/rok]

Bytový d]m 30 2958,9 365,8 1080,0  

e) Odpadyř splaškové odpadní vody 

f) Odpadyř dešıové odpadní vody 

Množství deš[ových vod = 11.196 l/s. Bližší výpočet viz pUíloha D.1.3 

g) Odpadyř technologické odpadní vody 

Provozem bytového domu nevznikají žádné technologické odpadní vody. 

h) Odpadyř směsný komunální odpad 

Provozem bytového domu vznikají pevné odpady, které jsou sledovány vyhláškou MŽP č.16Ř/2007 Sb., 
kterou se mEní vyhláška MŽP č. 3Ř1/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad], Seznam nebezpečných 
odpad] a seznamy odpad] a stát] pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpad] a postup pUi udElování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpad] ĚKatalog odpad]ě, ve znEní vyhlášky č. 503/2004 Sb., a 41/2005 Sb. kterou se 
mEní vyhláška Ministerstva životního prostUedí č. 3Ř3/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidaci 
smEsného komunálního odpadu bude mít na starosti svozová společnost pro oddElený svoz tUídEného smEsného 
odpadu, určená pro danou spádovou oblast. 

Provozem bytového domu vzniká následující odpad:  
- Kat.č. 20 01 01 Papír a lepenka kategorie odpadu O 
- Kat.č. 20 01 02 Sklo kategorie odpadu O 
- Kat.č. 20 01 3ř Plasty kategorie odpadu O 
- Kat.č. 20 03 01 SmEsný komunální odpad kategorie odpadu O 
- Kat.č. 20 03 03 Uliční smetky kategorie odpadu O 
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SmEsný komunální odpad bude skladován v nádobách k tomu určených a bude vyvážen dle 
dohodnutého harmonogramu odvozu. Nádoby na odpad budou umístEny v samostatném pUístUešku, který je 
součástí oplocení, v severozápadním rohu pozemku ĚpUístUešek je situován na pozemek stavby, pUístupný z 
uliceě. Množství vznikajícího smEsného komunálního odpadu je stanoveno pro celý objekt na Ř40 l/týden 
Ěvýpočet: 30 osob x 2Ř l na osobu a týdeně.  

i) Pĳda 

Realizace akce nevyžaduje žádné zábory zemEdElského p]dního fondu ani pozemk] určených k plnEní 
funkce lesa. V ploše staveništE je uvažováno se sejmutím ornice v nezastavEných plochách pozemku, v mocnosti 
cca 20 cm, a s jejím odvozem – vzhledem ke stísnEným prostorám na pozemku stavby není uvažováno s 
dočasnou deponií. 

B.6.2. VLIV STAVBY NA PĪÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DĪEVIN, OCHRANA 
PAMÁTKOVÝCH STROMĲ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHĲ APOD.Ě, ZACHOVÁNÍ 
EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 

Bytový d]m je umís[ován do mEstské zástavby tvoUené bytovými domy a vilami 

B.6.3. VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

StaveništE se nenachází v oblasti zaUazené do soustavy chránEných území Natura 2000, které byly 
vyhlášeny naUízením vlády č. 132/2005 Sb. 

B.6.4. NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZA ZÁVĚRU ZJIŠİOVACÍHO ĪÍZENÍ 
NEBO STANOVISKA EIA 

Novostavba bytového domu v k.ú. Zbraslav je podlimitním zámErem, který nepodléhá zjiš[ovacímu 
Uízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv] na životní prostUedí a o zmEnE nEkterých souvisejících 
zákon], v platném znEní. 

B.6.5. NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ 
A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PĪEDPISĲ 

Realizací novostavby bytového domu žádná nová ochranná pásma nevzniknou, s výjimkou ochranných 
pásem nových pUipojovacích tras inženýrských sítí Ěkanalizace, vodovod, plynovod, elektro NN, telefoně. Z 
realizace akce nevyplývají žádná další dodatečná omezení podle jiných právních pUedpis]. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.7.1. SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKĲ Z HLEDISKA PLNĚNÍ ÚKOLĲ 
OCHRANY OBYVATELSTVA 

Zabezpečení objektu z hlediska civilní ochrany není z povahy a rozsahu akce Uešena. PUi provozu 
objektu se nepUedpokládá s výjimkou možného požáru ĚpožárnE bezpečnostní Uešení je samostatnou součástí 
projektové dokumentaceě vznik závažné havárie, jejímž následk]m by bylo nutné preventivnE čelit či vymezovat 
zóny havarijního plánování. 

Realizací bytového domu nedojde k ohrožení obyvatelstva, resp. s výjimkou standardních 
bezpečnostních opatUení po dobu výstavby tak, aby nedošlo k ohrožení osob v bezprostUední blízkosti stavby, 
není nutné realizovat žádné stavební či jiné úpravy takové, aby byla ochrana osob zajištEna. StaveništE bude 
oploceno tak, aby na stavbu nemohly vniknout nepovolané osoby. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1. POTĪEBY A SPOTĪEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH 
ZAJIŠTĚNÍ 

Stavba bude napojena na elektrickou energii pUes staveništní rozvadEč se samostatným mEUením dle 
podmínek a požadavk] správce sítE. Hlavní vypínač elektrického zaUízení bude umístEn tak, aby byl snadno 
pUístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávnEné manipulaci a s jeho umístEním budou 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Hlavní vypínač stavby bude umístEn v blízkosti 
stavební buOky stavbyvedoucího. 

PotUebná voda pro stavbu bude zajištEna z veUejného Uadu odbEr skrze podružný vodomEr. 

OsvEtlení staveništE bude v pUípadE potUeby osvEtleno pUenosnými halogenovými svEtly. 

Veškerý potUebný materiál bude na stavbu dovážen pr]bEžnE dle postupu výstavby a bez odkladu 
bude zpracováván, aby nedocházelo ke zbytečnému skladování materiálu na pozemku, který by mohl ohrozit 
bezpečnost práce na staveništi. Na staveništi budou vyčlenEny prostory pro dočasný sklad materiálu. 

Materiály budou vždy uloženy tak, aby v dobE skladování byla zajištEna jejich stabilita a nedocházelo 
k jejich poškození. Zhotovitel bude používat podložky, zarážky, opEry, stojany, klíny nebo provázáním musí 
být zajištEny všechny prvky, dílce nebo sestavy. 

Materiál, který byl pUi skladování znehodnocen špatným zp]sobem skladování nebo ošetUováním, 
nebo má prošlou lh]tu použití, nesmí být na stavbE použit a musí být na náklady zhotovitele neprodlenE ze 
stavby odstranEn. 
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B.8.2. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Vzhledem k tomu, že není k dispozici hydrogeologický pr]zkum staveništE pUedpokládá se, že zemina 
umožOuje vsakování srážkové vody a neuvažuje se s žádným Uešením odvodnEní staveništE v dobE výstavby. 

B.8.3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

Na stávající dopravní infrastrukturu bude staveništE napojeno z pUilehlé místní komunikace. Napojení 
staveništE na technickou infrastrukturu je popsáno výše. 

B.8.4. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Stavba bude provádEna s maximální snahou o eliminaci negativního vliv]m na okolní stavby ĚnapU. 
hlučnost, prašnostě. Stavba bude provádEna v pracovních dnech od 7 hod do max. 21 hod a o víkendu od Ř hod 
do 18 hod. Proti nadmErné prašnosti se budou kropit pUípadné možné zdroje prachu. Nákladní automobily pUed 
výjezdem ze staveništE budou mít omytá kola od hlíny a jiných nečistot. V pUípadE znečištEní okolních pozemk], 
včetnE komunikací, bude toto znečištEní nejdUíve uklizeno na náklady zhotovitele stavby. 

Budou-li nEjakým zp]sobem dotčeny Ěnarušen stávající stavě okolní pozemky či stavby, budou pUed 
dokončením stavebních prací vráceny do p]vodního stavu na náklady zhotovitele stavby. 

B.8.5. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ 
ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DĪEVIN 

StaveništE bude oplocením zajištEno proti vniknutí nepovolaných fyzických osob. Z charakteru 

navrhované stavby vyplývá, že není tUeba nijak jinak chránit okolní pozemky ani okolí staveništE. V rámci pUípravy 
staveništE není tUeba provádEt žádné asanace, demolice ani kácení dUevin a vzrostlé zelenE. 

B.8.6. MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ / TRVALÉĚ 

Realizováním této stavby nevzniknou žádné požadavky na dočasné ani na trvalé zábory. 

B.8.7. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADĲ A EMISÍ PĪI 
VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

PUi provádEní stavby budou vznikat odpady a dodavatelská firma si bude uchovávat doklady o pUedání 
odpad] oprávnEné firmE k jejich likvidaci. Tyto doklady dodavatelská firma doloží pUi kolaudaci stavby 
pUíslušnému stavebnímu úUadu. 
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a) Bilance surovin, materiálĳ a odpadĳř 

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 1Ř5/2001 Sb. o odpadu a jeho 
provádEcími pUedpisy Ěodpady vyprodukované stavbou budou pUedány právnické nebo fyzické osobE, oprávnEné 
k podnikání, která je provozovatelem zaUízení k využití, odstranEní nebo výkupu určeného druhu odpaduě. Tyto 
odpady jsou zaUazeny dle Katalogu odpad], který je pUílohou vyhlášky č. 3Ř1/2001 Sb. Ministerstva životního 
prostUedí ze dne 17.10.2001, následovnE: 

Kód odpadu Název a druh odpadu     Kategorie odpadu 
15 01 06  SmEsné obaly       O 
17 01 01  Beton        O 
17 01 02  Cihly        O 
17 01 03  Tašky a keramika       O 
17 01 07  SmEsi nebo oddElené frakce betonu, cihel, tašek a keram.  
výrobk] neuvedené pod číslem 17 01 06      O 
17 02 01  DUevo        O 
17 02 02  Sklo        O 
17 02 03  Plasty        O 
17 03 02  ůsfaltové smEsi neuvedené pod číslem 17 03 01   O 
17 04 02  Hliník        O 
17 04 04  Zinek        O 
17 04 05  Železo a ocel       O 
17 04 11  Kabely neuvedené pod 17 04 10     O 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03   O 
17 05 06  VytEžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05   O 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 
a 17 06 03         O 
17 09 04  SmEsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03      O 
20 03 07  Objemný odpad       O 

B.8.8. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PĪÍSUN NEBO DEPONIE 
ZEMIN 

V rámci zemních prací bude provedeno sejmutí ornice v ploše části pozemk] parc.č. 2ř0ř/166 a 
2909/244, ornice bude sejmuta celé ploše stavební jámy Ěcca 661,5 m2) v tlouš[ce 0,2 m. VytEžená ornice 
132,3 m3 se uloží na pUedem určeném místE – mezideponii a následnE použije na terénní úpravy. 

Další vytEžená zemina z výkopových prací cca 856,9 m3 se uloží na pUedem určenou mezideponii vedle 

mezideponie ornice, která je následnE určená na zpEtné zásypy a terénní úpravy. 

PUípadná zbylá vytEžená zemina bude odvezena na Uízenou ekologickou skládku. 

B.8.9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTĪEDÍ PĪI VÝSTAVBĚ 

PUi výstavbE nesmí dojít k zatížení ŽP nadmErnou prašností a hlukem vzniklých stavebností a montáží 
činností. Technicko organizačními opatUeními musí být toto zatížení sníženo na minimum. OdpovEdní jsou 
stavebník a zhotovitelská firma. 
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B.8.10. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PĪI PRÁCI NA STAVENIŠTI, 
POSOUZENÍ POTĪEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PĪI 
PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PĪEDPISU 

Veškeré pracovní postupy jak pUi provádEní stavby, tak v bEžném provozu objektu musí být provádEny v 
souladu s platnými bezpečnostními pUedpisy a za jejich zajištEní a dodržování ve všech fázích a po celou dobu 
provádEní stavby za nE odpovídá stavebník a zhotovitel stavby. 

Je nutné dodržet vyhlášku naUízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. z 12.12. 2006 o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pUi práci na staveništích k zákonu č. 30ř/2006 Sb. z 23.5. 2006, 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci v pracovnEprávních vztazích a o 
zajištEní bezpečnosti a ochrany zdraví pUi činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovnEprávní vztahy a 
naUízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pUi práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

StaveništE musí být oploceno do výšky nejménE 1,Ř m. Oplocení, které zasahuje do veUejných 
komunikací, musí být v noci a za snížené viditelnosti osvEtleno výstražným svEtlem. Na všech pracovištích a 
pUístupových komunikacích musí být udržován poUádek a zajištEno dostatečné osvEtlení. Minimální šíUka 
pUístupové cesty na pracovištE je 0,75m. 

PUi provádEní stavebních prací zajistí jednotliví dodavatelé odborný dohled nad dodržováním 
bezpečnostních pUedpis], ustanovení platných norem a podmínek z hlediska BOZ a PO. 

a. pracovníci musí mít potUebnou odbornou a zdravotní zp]sobilost, musí absolvovat školení BOZ 

b. pracovníci musí být vybaveny ochrannými pracovními prostUedky 

c. stavbyvedoucí kontroluje stav všech opatUení pro BOZ, dodržování všech pUedpis] 

d. investor je povinen seznámit pUed započetím stavby dodavatelské organizace se všemi 
vedeními, které by mohly zp]sobit úraz nebo ohrozit bezpečnost. 

Práce ve výškách – nejčastEji používanými prostUedky k ohranE proti pádu z výšky jsou bezpečnostní 
postroj, bezpečnostní lana s brzdou a tlumičem nebo zachycovačem pádu. 

Montáž a demontáž lešení mohou provádEt pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací, doloženou 
lešenáUským pr]kazem a zp]sobilostí zdravotní. PUi demontáži platí zákaz shazování součástí lešení. ŠíUka 
podlahy je nejménE 600 mm, nejmenší tlouš[ka prken 24 mm. Minimální výška zábradlí 1100 mm. Podchodné 
výšky pro chodce musí být min. 2,1 m. Lešenová konstrukce musí být pravidelnE každý mEsíc kontrolována. 

Práce na stUechách – nejd]ležitEjším požadavkem z hlediska bezpečnosti práce je zajištEní pracovník], 
pUíp. materiálu proti pádu z výšky. Dalším požadavkem je zabezpečení a ochrana prostor] pod místy práce ve 
výškách proti ohrožení padajícími pUedmEty. 

Od výšky 1,5m musí být pracovníci chránEní: 
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kolektivním zajištEním = ochranné zábradlí, ochranné lešení 
osobním zajištEním – bezpečnostní postroj včetnE všch doplOk]  
proti propadnutí otvorem vEtším, než je 20 cm kratší strany otvoru 
pUi práci ve výškách musí být pUedem stanoveny signály pro dorozumívání mezi pracovníky 
pUi práci ve výšce do 10 m musí být zamezen pUístup nepovolaným osobám v p]dorysné vzdálenosti 1,5m od 
vnEjšího líce fasády 

Za bezpečné zajištEní ohrožených prostor] se považuje: 

e. použití ochranné konstrukce 

f. ohrazení dvoutyčových zábradlí Ěhorní tyč ve výšce min. 1,1m a druhá tyč uprostUed mezi 
podlahou a horní tyčí; u podlahy musí být na kraji 0,15 cm vysoká zábranaě 

g. stUežení prostoru 

Montážní práce – pUi montáži musí být splnEny základní požadavky pro bezpečné uvázání a pUemístEní 
dílce a jeho následné usazení. 

Práce odbedOovací, železáUské, betonáUské, zednické – pUed započetím železáUských a betonáUských 
prací se musí celé bednEní UádnE zkontrolovat. OdbedOování a rozebrání konstrukcí lze provádEt až po dosažení 
požadované pevnosti betonu. Betonová smEs se smí ukládat z maximální výšky 2 m. 

Koordinátora BOZP je potUeba zajistit, jelikož stavba bude provádEna min. jedním zhotovitelem stavby a 

dále platí: 

h. celková pUedpokládaná doba trvání prací a činností není delší než 30 pracovních dn], ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti více než 20 fyzickými osobami 

i. celkový plánovaný objem prací a činností bEhem realizace díla pUesáhne 500 pracovních dn] v 
pUepočtu na 1 fyzickou osobu 

j. dle pUílohy č. 5 k naUízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. nedojde na této stavbE k pracím a činnostem 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví pUi práci. 

B.8.11. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH 
STAVEB 

Úpravy staveništE pro tUetí osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou s ohledem 

na soukromý prostor, v nEmž se stavba realizuje, nutné. 

B.8.12. ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATĪENÍ 

Vjezd a výjezd staveništE bude doplnEn o svislé dopravní značení, zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou 

mimo vozidel stavby, dále bude u vjezdu a výjezdu staveništE svislá značka zákazu vstupu nepovoleným 
osobám. Na místní komunikaci bude mobilní dopravní značení Ěpozor s dodatkovou tabulkou výjezd vozidel ze 
stavby, pozor práce na silnici, pUípadnE zúžená vozovka pUi provádEní prací z prostoru ulice napU. pUi manipulaci s 

materiálemě. Dále bude na ulici umístEna svislá dopravní značka omezující max. rychlost na 30km/h. 
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B.8.13. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
(PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATĪENÍ PROTI ÚČINKĲM VNĚJŠÍHO 
PROSTĪEDÍ PĪI VÝSTAVBĚ APOD.Ě 

Žádné speciální podmínky pro provádEní stavby nejsou stanoveny, protože agresivní spodní voda, 
seismicita, poddolování a ani povinnými bezpečnostními pásmy tato stavba není zatížena. Na pozemku se 
nenachází zemní radon s vysokým indexem. Hladina spodní vody není narušena, nekolísá ani v dobE vysoké 
deš[ové aktivity. 

B.8.14. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Lh]ta výstavby závisí na datu, resp. roční dobE jejího zahájení. Zhotovitel zodpovídá za dodržení 
projektu a kvalitní provedení stavby. 

Postup výstavby je pUedurčen charakterem a rozsahem objektu a účelem budoucího využití. V zásadE 
se postup drží prací konstrukčních HSV Ěhlavní stavební výrobaě a pokračují práce PSV ĚpUidružená stavební 
výrobaě, Uemesla ĚvnitUní instalaceě a práce dokončovací. V pUedposlední fázi se provádí celkový úklid stavby a po 
provedení kontrol a revizí se odstraOují pUípadné závady a nedodElky. 

- PUedpokládaná lh]ta výstavby:   1,5 roku 
- PUedpokládané zahájení stavby:   04/2018 
- PUedpokládané dokončení stavby:  10/2019 
- Zahájení prací se pUedpokládá v zákonné lh]tE od nabytí právní moci stavebního povolení. 

Stavební práce budou provedeny v následujícím postupu: 
a. zemní a výkopové práce, provedení pUípojek na technickou infrastrukturu 
b. bourací a vyklízecí práce 
c. vodorovná a svislá hydroizolace základových pas] 
d. betonáž nových základových konstrukcí 
e. zasílení stropní konstrukce nad 2.NP 
f. pokládka stUešní krytiny a provedení klempíUských prvk] stUechy 
g. vyzdEní nových štítových zdí 
h. zdEní pUíčkových stEn 
i. osazení výplní otvor] 
j. provedení elektroinstalace 
k. montáž izolačních prvk] 
l. provedení vnitUních omítek  
m. provedení podlahových konstrukcí 
n. kompletace zaUizovacích prvk] 
o. malba vnitUních povrch] 
p. provedení fasády 
q. provedení oplocení 
r. provedení zpevnEných ploch 
s. provedení terénních úprav 
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Závěr  

Diplomová práce byla vypracována k zadanému tématu, a to navrhnout a zpracovat projektovou dokumentaci 
bytového domu s technickým Uešením a parametry pro návrh účelovE a technicky nejpUíznivEjší stavby objektu 
bytového domu. Cílem práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci v rozsahu projektu pro provedení stavby, 
technický rozbor a zd]vodnEní pro optimální Uešení stavby.  

PUi zpracování diplomové práce jsem vycházel z požadavk] Vyhlášky 62/2013 Sb., která stanovuje rozsah a 
obsah dokumentace pro realizaci stavby. Dalším zdrojovým informačním materiálem byla pro mE odborná 
literatura, ČSN, a zkušenosti z mé dosavadní profesní praxe. V neposlední UadE chci také zmínit obsáhlou a pro 
mE velmi pUínosnou konzultační činnost s vedoucím mé diplomové práce panem Ing. Lu@kem Vejvarou, Ph.D..  

V následujícím textu zhodnotím jednotlivé části stavby v kontextu požadavku zadání diplomové práce. 

Výkopyř 

Zemní práce pUi realizaci každého stavebního díla činí v rozpočtu stavby jednu z podstatných položek. 
Ve vlastním návrhu projektu bytového domu jsem navrhl zp]sob zajištEní stavební jámy svahováním. Toto Uešení 
umožOuje použít pUi vlastní realizaci pouze bEžnou stavební techniku bez speciálních stroj] a doplOkových 
technologií. Výkopové práce se však neobejdou bez jednoho nebo dvou rypadel, menšího nakladače a 
nákladních automobil] pro odvoz vytEžené zeminy. Geologický posudek, který je nezbytnou součástí 
dokumentace, nebyl pro diplomovou práci k dispozici. Proto je uvažováno se svahováním pod úhlem 45° ve 
smyslu nejménE vhodných geologických podmínek. V opačném a nákladnEjším provádEní výkopových prací je 
potUeba zabezpečit vrtací soupravu, včetnE rozpočtové položky pro nákup a montáž ocelových profil] a výdUevy 
pro pažení.  

Základyř 

Zp]sob založení novostavby jsem zvolil na základové pasy z prostého betonu, a to z d]vodu nižších 
náklad] na provádEní, oproti standardní základové desce, kde tUeba uvažovat s vEtší materiálovou základnou, 
betonové smEsi a výztuže. Objekt navíc nepUedstavuje konstrukci, vyžadující složitEjší zp]sob založení. 
Vzhledem k absenci hydrogeologického pr]zkumu v diplomové práci, jsem stanovil únosnost zeminy na hodnotu 
300 kPa. Základové pasy jsem zvolil v obdélníkovém profilu, jednostupOové s ohledem na snazší zp]sob 
provádEní. Vzhledem k roznášecímu úhlu v betonu je možné profil volit jako dvoustupOový. Úspora takto získaná 
na množství betonové smEsi se projeví na komplikovanEjších konstrukcích bednEní pro finální podobu 
základového pasu. PUed samotnou realizací je nezbytnE nutné pUizvat projektanta – hlavního statika projektu, a to 
z d]vodu kontroly a pUevzetí základové spáry. O uvedeném je nutné zpracovat zápis do stavebního deníku  
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Nosné konstrukceř 

b) Svisléř 

Pro svislé nosné konstrukce jsem v projektu zvolil vápenopískové zdivo, které je dle mého názoru pro 
danou stavbu nejvíce vyhovující. Navržené zdivo umožOuje zohlednit jeho užitné výhody, které pUedstavují 
zejména únosnost zdiva v kombinaci s jeho tlouš[kou. Zdivo ve výsledku nezabírá zbytečnE podlahou plochu 
místností, která by se použitím jiného materiálu výraznE snížila. Jedná se pUibližnE o 0,15-0,25 m2 na jeden metr 

bEžný obvodu místnosti. Kombinace vápenopískových tvárnic a minerální izolace je možno dosáhnout velmi 
nízkého součinitele prostupu tepla, a to až na pasivní úroveO. Veškeré navržené tlouš[ky zdí vyhovují dle 
parametr] výrobce akustickým hodnotám. Tlouš[ku svislých nosních zdí Ětj. 240 mmě jsem zvolil s ohledem na 

možnosti ukládání stropních panel] a požadavku výrobce.  

c) Vodorovné konstrukce 

PUeklady: 

V rámci snahy o jednoduché Uešení a nenáročnou realizaci výstavby bylo v prvotních fázích návrhu 
projektu uvažováno s osazením typových pUeklad] výrobce zdiva nad otvory v nosných zdech. Ve výsledcích 
statického zatížení, ale tyto prefabrikované pr]Uezy nevyhovovaly. Jejich instalace by vyžadovala nadstandardní 
požadavky na výrobce ĚdoplnEní o další výztužě. Celkový pr]Uez pUekladu tvoUí forma z vápenopískových tvárnic 
a betonové jádro do tvaru U, pUekladu zajiš[ující nosnou funkci, které však pro výsledné zatížení nemElo 
dostačující výšku. Ve finálním návrhu, by bylo možné tyto typové pUeklady osadit na zdech soubEžnými se 
stropními panely Ětj. západní a východní obvodová stEnaě. V rámci celkového ztužení a p]dorysného propojení 
nosných konstrukcí vEncem bylo od tohoto Uešení odstoupeno a zvolena varianta celoobvodového vEnce. 

Stropy a stUešní konstrukce 

PUi prvotním návrhu technického Uešení bylo uvažováno s variantou monolitické konstrukce 
železobetonové desky a skládaného trámečkového stropu z filigránových nosník]. Tato varianta vyžaduje 
zhotovení podp]rné konstrukce pUed samotným zmonolitnEním a technologickou pUestávku na vytvrdnutí 
betonové smEsi. Další omezujícím prvkem je doba pro výkon stavební činnosti v místE stavby, jedná se o místo 
s bytovou výstavbou. Výše uvedené má za následek navýšení finanční náročnosti stavby, a to v podobE 
časového posunu. 

Pro splnEní zadání diplomové práce a s ohledem na výše uvedenou skutečnost jsem navrhl pro 
vodorovné konstrukce stropu nepUedepjaté panely DENNERT, vylehčené dutinami. Výhodu této varianty spatUuji 
v možnosti uložení panel] na vápenopískové zdivo což by u pUedpjatých stropních panel] vyžadovalo realizaci 
celkového betonového vEnce. Další nespornou výhodou použití prefabrikovaných dílc] je jejich montáž za 
jakýchkoli klimatických podmínek, nebo[ vlastní tuhnutí betonu a požadované technologické pUestávky jsou 
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realizovány pUímo u výrobce za stálých a Uízených klimatických podmínek a v pUípadE vyvazování výztuže je 
zajištEno Uádné a pUesnEjší provedení jednotlivých prvk]. 

PUedložené konstrukce 

 Balkony ISO-Korby schock 

Variantou pro Uešení pUedložených konstrukcí na objektu, kterou jsem zvažoval nejdUíve byla realizace 
samostatné konstrukce zakotvené k objektu. Tato varianta však podle mého názoru pUináší Uadu problematických 
detail], napU. uspokojivé vyUešení tepelných most]. Po konzultaci s obchodnE technickým zástupcem firmy 
DENNERT jsem se rozhodl pro návrh pUedložených konstrukcí pomocí ISO nosník] se zakotvením do stropních 
panel]. ISO nosníky zajištují v provádEní novostaveb nejefektivnEjší zp]sob pUerušení tepelného mostu a jsou 
podle mého názoru pro daný objekt vhodným Uešením.  

Zatepletníř 

Na zateplení novostaveb jsou v dnešní dobE kladeny vysoké tepelnE technické požadavky v podobE 
prostupu tepla a výskytu množství vodních par v samotné tepelné izolaci. ObecnE systémy zateplení musí 
splOovat mechanickou odolnost a stabilitu, tepelnE technické vlastnosti a požadavky na konstrukce a požární 
odolnost. VýbEr odpovídající tepelné izolace pro daný objekt a jeho samotná instalace je spojena s Uadou dílčích 
detail]. V současné dobE je trh s tepelnými izolacemi v ČR značnE pUesycen, ale jejich orientace ve vztahu 

k technickým parametr]m je značnE komplikovaná. Uvedené je zp]sobeno zkreslujícími informacemi výrobc] a 
do jisté míry i nutností správného ekonomického zhodnocení ve vztahu k samotné tlouš[ce aplikované tepelné 
izolace.   

Svislé konstrukce 

Pro konstrukci obvodového pláštE jsem v projektu zvolil vnEjší tepelnE izolační kompozitní systém, ve 
zkratce ETICS s tepelným izolantem z minerálních vláken v celistvé vrstvE na jednotlivých stranách objektu. 
Materiál je vhodný pro daný objekt a v celkové skladbE dosahuje velmi dobrých tepelnE fyzikálních hodnot. 

U vnEjších konstrukcí je v projektu respektován požadavek na dodržení minimální výšky založení ETICS 
Ětj. 300 mmě nad úrovní upraveného terénu. Na veškerých hranách bude provedeno vyztužení dle podklad] 
výrobce.  

Vodorovné konstrukce 

Zateplení vodorovných konstrukcí je v projektu Uešeno pro garáže a ve skladbE ploché stUechy.  

Skladba konstrukce ploché stUechy je jednopláš[ová s návrhem tepelné izolace formou polystyrenových 
desek tlouš[ky 200 mm a spádových klín] z minerálních vláken. Tepelná izolace je z mého pohledu po stránce 
tepelnE technických požadavk] vyhovující.  
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Pro zateplení stropu garáže je tepelná izolace ze stejného materiálu jako izolant na obvodové stEnE 
v tlouš[ce 100 mm Je tak učinEno vzhledem ke skutečnosti, že prostor garážových stání je pUirozenE provEtráván 
otvory na jižní, západní a východní fasádE. Zvolená tepelná izolace je dostačující ve vztahu k tepelnE technickým 
požadavk]m. 

Výplně otvorĳ 

Pro výplnE otvor] jsem zvolil okna s dUevEnými profily s rozdílnou skladbou zasklení v závislosti na 
poloze. Po stránce tepelnE technické považuji tyto za zcela odpovídající současným trend]m a legislativním 
požadavk]m. V pUípadE oken v 1.NP, stejnE tak jako v pUípadE zasklení vstupních dveUí je navržen bezpečnostní 
sklenEná výplO. Z d]vodu požadavku na zabezpečení pUívodu vzdušiny jsem navrhl okna s pUivEtrávací 
štErbinou.  

Technika prostīedí stavby 

 Cílem návrhu projektu profesí TPS byla snaha minimalizovat technickou náročnost zaUízení a 
tím i její nutnou pUípadnou obsluhu. Veškerá navržená technická zaUízení podléhají nutnosti 
pravidelných kontrol a revizí. 

Vytápění 

Jako zdroj tepla je plynová kotelna vybavena kaskádou dvou kondenzačních kotl] modulačnE mEnící 
výkon. Celkový výkon kotl] je ř0 kW. OdkouUení je skrze tUísložkový komín nad stUešní úroveO. PUívod 
spalovacího vzduchu a samotné vEtrání kotelny je Uešeno pUívodem upravené venkovní vzdušiny. Otopný systém 
je uvažován se zaUízení pro automatické doplOování a odplynEní topného media. Uvedený systém zajiš[uje 
pouze občasnou kontrolu bez nutnosti zásah] obsluhy. Z d]vodu blízké bytové zástavby bylo v návrhu upuštEno 
od zdroje tepla v podobE tepelných čerpadel voda/vzduch. Z finanční d]vod] bylo taktéž upuštEno od varianty 
vrt] pro tepelná čerpala voda/voda. 

Bytové stanice v prvotních koncepcích návrh] projektové dokumentace jsem uvažoval s bEžným 
vedením otopného systému pod stropem v prostoru 1.PP s jednotlivými stoupacími vEtvemi. Po orientačním 
finanční rozboru bylo od této varianty upuštEno a zpracován technický návrh na instalaci bytových stanic. Tato 
varianta má oproti bEžnému otopnému systému nEkolik výhod. Odpadá nutnost pUístupu pro odečet 
spotUebované energii, vyšší pUesnost odečt] a v neposlední UadE i úspora materiálu a ztrát na rozvodech. 

Nespornou výhodou je i minimalizace rozvodu potrubí pod stropem v 1. PP. 

 

Vzduchotechnika 

Vzduchotechnika v objektu bytového domu plní nEkolik funkcí. Jednak odvádí znehodnocenou vzdušinu 
z prostUedí sociálního zázemí jednotlivých byt] ĚWC a koupelnyě a zároveO z prostoru vývinu deór] v kuchyních. 
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V obou dvou pUípadech se jedná o odvod deór], ale i o značné množství vodních par, které v dnešní dobE kdy 
jsou instalována okna s minimální pr]vzdušností mohou zp]sobovat výskyt nežádoucích plísní. Z uvedeného 
d]vodu jsem v projektové dokumentaci uvažoval s mechanickými ventilátory pro odvod znehodnocené vzdušiny 
a pUívodem venkovní vzdušiny. PUívod venkovní vzdušiny je navržen skrze pUivEtrávací š[Erbiny v okenních 
kUídlech. V rámci samotného bytu u místnosti sociálního zázemí jsou ve dveUních kUídlech osazeny 
vzduchotechnické mUížky zabezpečující bezproblémový pUísun vzdušiny. I pUes výše uvedené je však nezbytné 
majitele a nájemníku seznámit s nutností pravidelného pUirozeného vEtrání. Systém Uízeného vEtrání nebyl 
z d]vodu finančních uvažován. 

Jak jsem již na úvod zmínil mojí snahou bylo zpracovat projektovou dokumentaci bytového domu, který svými 
užitnými vlastnostmi bude pro majitele a nájemníky domem, který poskytne pUíjemné prostUedí pro bydlení, 
domem, kde bude radost bydlet. Svým návrhem bych rád oslovil zejména pUíslušníky stUední tUídy, kteUí poptávají 
kvalitní bydlení za pUijatelnou cenu a s rozumnými provozními náklady.  

Domnívám se, že vytýčený cíl práce - návrh účelovE a technicky nejpUíznivEjší stavby objektu bytového domu 
jsem svým návrhem splnil. PUi navrhování materiálové základny jsem se snažil maximálnE omezit okruh 
dodavatel] stavby a využít prefabrikovaných stavebních dílc] s cílem optimalizovat časovou a finanční náročnost 
výstavby.  
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Seznam literatury a informačních zdrojĳ 

NORMY: 

 ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres] stavební části 
 ČSN EN 13670 - ProvádEní betonových konstrukcí 
 ČSN 73 605Ř Jednotlivé, Uadové a hromadné garáže 
 ČSN 73 4201 - Komíny a kouUovody - Navrhování, provádEní a pUipojování spotUebič] paliv 
 ČSN 73 0Ř33 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
 ČSN 73 0Ř02 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
 ČSN 73 0Ř04 - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 
 ČSN 73 0Ř1Ř - Požární bezpečnost staveb - Obsazení objekt] osobami 
 ČSN EN 1Ř3Ř - SvEtlo a osvEtlení - Nouzové osvEtlení 
 ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb - Shromaž@ovací prostory 
 ČSN 73 0Ř72 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíUení požáru vzduchotechnickým 

zaUízením 
 ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
 ČSN 73 0Ř4Ř - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 
 ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
 ČSN 73 4201 - Komíny a kouUovody - Navrhování, provádEní a pUipojování spotUebič] paliv 
 ČSN 127010 - Vzduchotechnická zaUízení - Navrhování vEtracích a klimatizačních zaUízení - Obecná 

ustanovení 
 ČSN EN 15665 ZMDNů Z1: 2/2011 VEtrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro vEtrací systémy 

obytných budov 
 :ČSN EN 15 665-200ř VEtrání budov – Stanovení výkonových kritérií 
 ČSN EN ISO 7730:2006 – Stanovení ukazatel] PMV a PPD a popis podmínek tepelné pohody 
 ČSN 73 0540-2: Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 

  

Zákony a vyhlášky  

č.6/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatel] pro vnitUní prostUedí pobytových místností nEkterých staveb 

č. 23/2008 Sb.Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 
č.168/2007 Sb, Vyhláška, kterou se mEní vyhláška Ministerstva životního prostUedí č. 3Ř1/2001 

Sb., kterou se stanoví Katalog odpad], Seznam nebezpečných odpad] a seznamy odpad] a stát] pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpad] a postup pUi udElování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad] ĚKatalog odpad]ě, ve znEní vyhlášky č. 503/2004 Sb. 

č.26/1ŘŘŘ MHMP Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v 
hlavním mEstE Praze 

111/1981 Sb. - Vyhláška o čištEní komín] 
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1 Úvodní identifikační údaje 

Název stavbyř   Novostavba bytového domu 
na pozemcích parc. číslo 2909/166; 2909/244 
v kat. území Zbraslav [791733], Praha 5, ul. Jaroslava Švehly 

 
Charakter stavby:  novostavba 
 
Místo stavbyř   kat. území Zbraslav, parcelní čísla pozemku 2909/166; 2909/244 
 
Stavebníkř   Západočeská univerzita v Plzni 
    Univerzitní Ř 
    301 00 PlzeO 
 
Generální projektantř  Fakulta aplikovaných vEd 
    Technická Ř 
    306 16, PlzeO 
 
Dokumentace:   Dokumentace pro provedení stavby 
 
Část dokumentaceř  D.1.4.1 ZDRůVOTND TECHNICKÉ INSTůLůCE 
 
Zpracovatel dokumentace  Bc. Jan Hoza 
 

 Účel objektu 1.1

Cílem akce je vybudování nového bytového domu na uvolnEných pozemcích p.č. 2909/166; 2909/244 ve vlastnictví 
stavebníka, uprostUed stávající vilové a činžovní zástavby pUi ulici Jaroslava Švehly na Praze 5 Zbraslav, včetnE 
pUípojek inženýrských sítí jednotné kanalizace, vody, plynu, elektro NN a telefonu z prostoru pUilehlé komunikace – 
ulice Jaroslava Švehly, včetnE konečných terénních a sadových úprav na pozemku. Navrhovaná stavba bude 
sloužit výhradnE pro potUeby bydlení. V objektu vznikne 15 bytových jednotek a navazující obslužné prostory – 
podzemní garáže s kapacitou Ř stání, zbylých 7 stání bude v pUímé blízkosti domu na pozemcích stavebníka. Tyto 
parkovací stání jsou určené pouze pro potUeby obyvatel] bytového domu. Jiné funkční využití prostor není 
uvažováno. 
 
2 Architektonické a výtvarné īešení stavby 

ůrchitektonický návrh objektu se v rámci projektové dokumentace Ueší ve stupni územního Uízení, které stanovuje 
jasné hodnoty pro zpracování následujících stupO] dokumentace. Vlastní diplomová práce se tímto stupnEm 
nezabývá. 
Samotné architektonické ztvárnEní návrhu je inspirováno okolní zástavbou v oblasti. Dalším významným faktorem 
ovlivOujícím návrh je jednoduchost a účelnost stavby. Na objektu se nevyskytují složité konstrukční tvary ani ústupy 
jednotlivých podlaží. Objekt je navržen tak, aby splOoval požadavky na vybavení bytového domu a obecnE vyhovEl 
současným nárok]m na standartní bydlení. Podstatnou roli v architektonickém pojetí hraje i zvolené materiálové 
Uešení stavby, které využívá klasických a dostupných materiál]. Jednovrstvá sendvičová konstrukce vytváUí 
celistvou rovinnou plochu bez členEní. 
Parkování je Uešeno zUízením sedmi parkovacích stání v okolí objektu na pUedmEtném pozemku a osmi 
parkovacími stáními v prostorách 1.PP.  
 
3 Dispoziční a provozní īešení stavby 

Stavební objekt má celkem čtyUi nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. Podzemní podlaží pUestavuje prostor 
pro parkovací stání, prostory pro sklady nájemník] a technické místnosti pro umístEní provozních zaUízení. 
V nadzemních podlažích jsou situovány bytové jednotky a místnosti doplOující požadavky na vybavení bytových 
objekt].  
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Podzemní podlaží umožOuje parkování osobních automobil] s celkovou kapacitou 8 parkovacích stání. Do prostor 
1.PP je vjezd a výjezd zajištEn rampou na jihovýchodní fasádE. Všechna parkovací stání odpovídají svými rozmEry 
požadavk]m definovaným v ČSN 73 605Ř Jednotlivé, Uadové a hromadné garáže. 
 
V bytovém domE vznikne výstavbou celkem 15, témEU shodných, bytových jednotek zejména v kategorii 2+1.V 1. 
NP se nachází dvE bytové jednotky kategorie 2+1 a jedna jednotka kategorie 3+1. K tEmto bytovým jednotkám 
náleží části pUedmEtného pozemku jako pUedzahrádky s pUístupem z terasových ploch. V ostatních nadzemních 
podlažích se nachází vždy 4 bytové jednotky dispozičnE podobné, zaUazené do kategorie 2+1. Bytové jednotky na 
jižní stranE objektu jsou vybaveny balkony. Plošná výmEra vEtšiny jednotek se pohybuje od 60,5 - 65,2 m2. Bytová 
jednotka v kategorii 3 +1, v 1.NP má oproti ostatním výmEru vyšší– 89,6 m2 
Komunikační vertikálu objektu není nutno vybavovat výtahem. Obsluha vrchních pater je po dvouramenném 
pUímém schodišti se zrcadlem situovaným do stUedu objektu na severní stranu. 
Hlavní vstup do objektu je veden na úroveO 1.nadzemního podlaží na západní stranE objektu z chodníku pUi ulici 
Jaroslava Švehly skrz vstupní závEtUí s výškovým rozdílem podlah 150 mm. Vstup do objektu se nachází v prostoru 
chodby propojující komunikační vertikálu z prostoru 1.PP a horizontální komunikaci do stUedu objektu, navazující 
na hlavní domovní schodištE Ěkomunikační vertikáluě 
Vjezd do objektu je situován na jižní stranE objektu v pozici stUedové osy objektu. Otvor vjezdu je pUístupný po 
rampE z vedlejší silnice navazující na ulici U Včely. Garážová vrata mají svEtlou šíUku vjezdu 3,0m a výšku 2,1m. 
 

 1.podzemní podlaží (-3,170) 3.1

První podzemní podlaží zahrnuje celou část p]dorysu vrchního 1.NP. Pod prostorem vstupu je nosné zdivo 
uskočeno a zarovnáno na osu zdiva ů. Terén je na pozemku svažitý a na jižní stranE klesá oproti vstupu o 1,2 a 
více metr]. Okenní otvory situované na východní a západní stranE objektu zajistí spolu s vEtracími otvory pUi 
podlaze na stranách vjezdu výmEnu vzduchu pUirozenou cestou. Pro zajištEní pUirozeného osvEtlení a vEtrání jsou 
instalovány plastové anglické dvorky kotvené skrze zateplovací systém perimetrické izolace do nosné stEny. 
Velkou část prostoru podlaží zaujímají parkovací stání o rozmErech 5,0x2,75 metru. Tyto parkovací stání jsou 
určeny výhradnE obyvatel]m domu. V prostorách parkovacích stání mezi osami 3 a 4 se v úrovni stropu nachází 
trubní vedení instalačních jader.  
Na severní stranE objektu je situována komunikační vertikála v podobE lomeného jednoramenného schodištE do 
prostoru vstupní chodby 1.NP. Dále je zde umístEna technická místnost obsahující zaUízení pro technický provoz 
objektu. Místnost pro technické vybavení objektu je pUístupná z prostoru komunikační chodby. Proti vstupu do 
technické místnosti se nachází vstup do prostoru sklepních kójí. Samotné kóje budou zhotoveny z dUevEného 
la[ování.  
Komunikační prostor mezi garážemi a schodištEm je z požárních d]vodu opatUen dvEma dveUními otvory 
otevíravými ve smEru úniku osob. Do prostoru schodištE je pUivedeno vzduchotechnické potrubí dle návrhu v části 
D.1.3. PožárnE bezpečnostního Uešení. 
 

 1.nadzemní podlaží (±0,000 = 241,30) 3.2

1.nadzemní podlaží je podlažím vstupním. Hlavní vstup je situován na západní stranE objektu. ÚroveO 1. 
nadzemního podlaží je oproti úrovni terénu nástupu zvýšeno o 150 mm. PUístup je veden pUes prostor vstupního 
závEtUí, ve kterém jsou umístEny domovní zvonky a poštovní schránky. 
Komunikační prostor chodby - z prostoru vstupní chodby jsou pUístupné místnosti úklidové komory s výlevkou a 
místnost pro uskladnEní kočárk] a kol. Tento prostor je od hlavního schodištE oddElen dvoukUídlými dveUmi Ěs 
hlavním kUídlem 900 mm a vedlejším kUídlem 300 mm).  
Z prostoru centrální chodby, která pUímo navazuje na hlavní schodištE je ve stUedu bytového domu vstup do tUí 
bytových jednotek, kategorie 3+1 a 2+1 viz výše. V tomto prostoru jsou umístEny také bytové stanice pro jednotlivé 
byty společnE s požárním hydrantem a prostor pod schodištEm sloužící jako úložný prostor pro potUeby bytového 
domu. 
Terasy náležící jednotlivým byt]m jsou oddEleny hliníkovou konstrukcí opláštEnou lehkými deskami pro zachování 
soukromí. Na tuto konstrukci navazuje u hrany teras pletivo oddElující prostory jednotlivých pUedzahrádek. Pletivo 
je vyvázáno na ocelové tyče se vzpErami zajištujícími tuhost a oddElujícími pUedzahrádky od veUejného prostoru. 
Součástí teras je krátké ocelové schodištE umožOující pUístup na pUedzahrádku. 
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 2. a 3.nadzemní podlaží (+2,970 a +5,940) 3.3

Do 2. a 3. nadzemního podlaží je pUístup po komunikační vertikále. V prostoru chodby se nachází vstup do čtyU 
bytových jednotek opEt situovaný do stUedu bytového domu. Ve stejné pozici jako v 1.NP se nachází čtyUi bytové 
stanice společnE s požárním hydrantem. Všechna tato zaUízení jsou umístEny do pUizdívek a opatUeny pUíslušnými 
zákrytovými prvky. Bytové jednotky na jižní stranE objektu jsou vybaveny vyloženými balkóny, které jsou vzájemnE 
od sebe oddEleny. Dispozice byt] v tEchto podlažích jsou totožné a spadají do kategorie 2+1. 
 

 4. nadzemní podlaží (+8,910) 3.4

Poslední čtvrté nadzemní podlaží má shodnou dispozici jako podlaží 2. a 3. V posledním podlaží je umístEn výlez 
na stUechu po vertikálním žebUíku instalovaném na nosné zdi vpravo od výstupního ramene schodištE. Poklop 
výlezu na stUechu je oproti stUešní rovinE vyvýšen o 150 mm. Poklop bude prefabrikovaný výrobek ůLLUX 
s odpovídajícími tepelnE technickými vlastnostmi. Otevírání bude manuální, výplO bude plná, aby nedocházelo 
k pUehUívání prostoru schodištE. Samotný rozmEr je 700x700 mm. 
 

 Stīecha (+11,040) 3.5

Prostor stUechy objektu je navržen jako nepochozí. Je uvažováno pouze s pUístupem za účelem servisních úprav. 
Skladba je navržena jako jednopláš[ová nevEtraná plochá stUecha, krytá fóliovou hydroizolací, s odvodnEním 
vnitUními deš[ovými svody. OdvodnEní stUechy je situováno do dvou vpustí umístEných do stUed] objektu. Skladba 
stUechy viz. níže. Výstup na stUechu je zajištEn po vertikálním žebUíku na pevno instalovaném na vnitUní nosné zdi 
ve 4.NP. 
 
4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba bytového domu není Uešena v souvislosti s bezbariérovým pUístupem. 
 
5 Konstrukční a stavebně technické īešení stavby 

Objekt má obdélníkový tvar o základních vnEjších rozmErech 20,74 m na severní stranE, 1Ř,5 m na východní a 
západní stranE ĚrozmEry na úrovni 1.nadzemního podlaží v pr]niku s terénemě. Bytový d]m je navržen v maximální 
možné míUe jako osovE soumErný. Maximální svEtlé rozpEtí pro stropní konstrukce v objektu je 5,5 m. Konstrukční 
systém je stEnový, ztužený železobetonovými vEnci v úrovni poslední vrstvy tvárnic na každém podlaží. Nad 
okenními otvory tvoUí ztužující vEnec zároveO nadpraží otvor], podobnE jako u dalších vnitUních otvor] v nosných 
zdech. Nosné konstrukce zdí jsou založeny na základových pasech z prostého betonu. Stavba nenavazuje na 
žádný sousední objekt a je pUístupná ze všech stran. 
Všechna podlaží navrhovaného bytového domu jsou vzájemnE propojena hlavním domovním schodištEm.  
PUíjezd do podzemních garáží je Uešen venkovní rampou na jižní fasádE ze smEru od ulice U Včely. Rampa ústí 
pUímo do 1.PP a je lemována z obou stran opErnými stEnami v oblouku pUesahujícími úroveO navazujícího 
upraveného terénu. Rampa je promEnlivé šíUky, a sice 5,0 m pUi jižní fasádE a 12,0 m pUi komunikaci. Sklon rampy 
je 15 %. 
ÚroveO nivelety ± 0,000 je navržena na úrovni 241,30 ve výškovém systému BPV a odpovídá úrovni podlahy 
1. nadzemního podlaží objektu. ÚroveO 1.PP objektu, je navržena na úrovni 238,13 (- 3,170mě, úroveO 
nejvrchnEjšího, 4.nadzemního podlaží objektu je navržena na úrovni 250,21 (+ 8,910). 
ÚroveO atiky na úrovni 253,Ř3 (+ 12,530), ukončení komínové části, jako nejvyššího bodu, je navrženo na 254,93 
(+ 13,630) ve výškovém systému BPV. 
Celkový tvar budovy v prostoru má podobu kvádru.  
Jednotlivé uvedené výškové úrovnE i další dílčí výškové úrovnE v tomto výčtu neuvedené jsou zUejmé z výkresové 
dokumentace. 
Terén na pozemku po obvodE objektu je modelován v návaznostech na p]dorysnou dispozici. Podél západní 
hranice pozemku bude upravený terén v ulici J. Švehly modelován cca na úrovni stávajícího terénu, v niveletE 
pUibližnE 241,15 (- 0,150ě, s mírným spádem k jihozápadnímu rohu objektu (na niveletu 240,10 (- 1,200). Podél 
severního pr]čelí bude terén klesat na úroveO 240,20 (- 1,100). TémEU v rovinE bude terén na východní hranici 
pozemku a v nejnižším místE bude mít niveletu 240,10 (- 1,200ě.  Na jižní stranE objektu je terén promEnlivý 
vzhledem k opErným stEnám. V celkovém smyslu je svahován na úroveO nového chodníku.  
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Terén v místE pUedzahrádky na západní stranE pUi ulici J. Švehly bude uskočen pUibližnE v p]lce objektu. Vzniklý 
svah bude Uešen v rámci zahradních úprav.  
Konkrétní jednotlivé dílčí úrovnE teras, balkon], zábradlí, apod. jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Veškeré 
úrovnE citované v dokumentaci jsou ve výškovém systému BPV. 
Konstrukční výška v podzemním podlaží je 3,170 m ĚsvEtlá výška 2,1 m a 2,75 m), v nadzemních podlažích je 2,ř7 
m ĚsvEtlá výška 2,65 m),  
Nové uliční oplocení od prostoru pUedzahrádek je realizováno na celé východní hranici pozemku a na cca polovinE 
západní strany. Celková délka nového oplocení je cca 41,06 m viz níže. 
 

 Bourání 5.1

Na pozemku staveništE se v současné dobE nenachází žádný objekt, který by bylo nutné demolovat. 
 

 Zemní práce - výkopy 5.2

V prvé UadE bude sejmuta ornice v celé ploše stavby. Výkopy v rámci stavby zahrnou zejména stavební jámu pro 
realizaci podzemního podlaží novostavby. Dále pak výkopové práce pro základové pasy.  
Zemní práce pUi hloubení výkopu stavební jámy budou svrchu do hloubky cca 2,0 – 3,0 m Ědle konkrétního místaě. 
ZajištEní stavební jámy bude provedeno svahováním. Pro účely projektu diplomové práce nebyla k dispozici 
hydrogeologická rešerše, ale pUedpokládá se, že stavební jáma se bude hloubit pUevážnE mechanicky, a to od jižní 
strany, kde dle projektu bude rampa pro obsluhu 1. PP. V místE základových pas] bude zemina vytEžena pUevážnE 
strojnE. ZačištEní základové spáry bude provedeno manuálnE. Na pUedmEtném pozemku se nepUedpokládá výskyt 
podzemní vody. VytEžená zemina se bude odvážet na nedalekou depozitní skládku, odkud bude pozdEji použita 
zpEt na výsledné vyrovnání a úpravu terénu. 
PUed zahájením výkopových prací musí být v celé ploše dotčené výkopovými pracemi a v jejich blízkosti provedeno 
vytyčení podzemních vedení inženýrských sítí. Toto vedení pak musí být pUehlednE a trvale vyznačeno. PUi 
výkopových pracích pak musí být respektována ochranná pásma inženýrských sítí ĚupozorOuje se zejména na 
trasy VN a NN kabel] a STL plynu podél severní hranice pozemkuě. 
 

5.2.1 Sejmutí ornice 

V ploše staveništE je uvažováno se sejmutím ornice o mocnosti cca 20 cm a s jejím odvozem.  
 

5.2.2 Stavební jáma, zajištEní 
P]dorysný tvar zajištEní stavební jámy Ězákladní rozmEr 25,76 m x 27,13 m) je odvozen z p]dorysného tvaru 
základových pas]. Vzhledem k absenci hydrogeologického pr]zkumu je v rámci výkopových prací hlavní stavební 
figury navrženo svahování v pomEru 1:1. Začátek svahování stavení jámy začíná z hloubky hlavní stavební figury 
odstoupením od hrany výkopu pro základové pasy o 0,3-0,7 m. Vzhledem k hranici pUedmEtného pozemku je 
možno tento zp]sob svahování realizovat. 
ZajištEní stavební jámy musí vytvoUit potUebný prostor pro výstavbu nových konstrukcí a zároveO umožnit provoz a 
stavební činnosti v prostorech nad korunou stavební jámy Ěkomunikace na okolních pozemcích, stacionární jeUáb, 
složený stavební materiál apod.ě po dobu výstavby. 
PUi všech pracích souvisejících s realizací stavební jámy je nutno dodržet technologické postupy podle pUíslušných 
norem a pUedpis]. Budou-li zjištEny odlišnosti od projektu, které mohou ovlivnit jakost konstrukcí, je tUeba vždy 
uvEdomit zpracovatele projektu. Kontrola kvality použitých hmot je pUedepsána pUíslušnými pUedpisy, normami a 
technologickými pravidly. Materiály, které neodpovídají požadavk]m projektu, nesmí být použity. 
 

5.2.3 Ostatní zemní práce - výkopy 

Další výkopy mimo p]dorys stavební jámy budou zahrnovat: 
- odtEžení stávající zeminy mimo stavební jámu v rámci modelace upraveného terénu 
- výkopové rýhy pro založení oplocení Ěpro prostor pUedzahrádek)  
- rýhy pro vedení tras rozvod] inženýrských sítí v ploše pozemku, v prostoru mimo stavební jámu 

 
 Zemní práce - zásypy 5.3

V ploše staveništE je uvažováno se zásypy stavební jámy po realizaci izolačních vrstev na úrovni 1. PP. 
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Pod základovými konstrukcemi pas] bude provedena zhutnEná vrstva podsypu ze štErkopísku o tl.100 mm pro 
vyrovnání základové spáry. Základové konstrukce budou betonovány pUímo do výkop], resp. na zhutnEnou pláO. 
Pro zásypy je uvažováno s využitím stávající vytEžené zeminy ke konečné modelaci terénu po obvodE objektu a s 
rozprostUením ornice v rámci konečných terénních úprav na pozemku. Veškeré provádEné zásypy budou po 0,5 m 
hutnEny.  
 

5.3.1 Zásypy tras inženýrských sítí 
VytEženou zeminou budou zasypány pUípojky deš[ové a splaškové kanalizace, pUípojka vodovodního potrubí, 
plynovodní pUípojka a napojení kabelový tras pUívodu NN do objektu. Veškeré vedení pUípojek je situováno na 
západní stranE objektu. Veškeré podsypy, obsypy a zásypy jednotlivých vedení budou provedeny dle 
technologických požadavk]. 
 

 Základy 5.4

Založení nového objektu bytového domu je navrženo na základových pasech z prostého betonu C30/37. 
Železobetonové pasy budou provedeny jako jednostupOové dle výkresu. ÚroveO horní hrany základového pasu 
odpovídá spodní hranE desky podlahy pro 1.PP. Pod pasy se provede zhutnEná vrstva ze štErkopískového 
podsypu 100 mm. Hydroizolační vrstva probEhne na horní úrovni pas]. Mimo základové pasy bude položena na 
podkladovou mazaninu s kari sítí tl. 100 mm – podrobnE viz skladby podlah – suterén. 
Po dokončení hutnEní zásyp] kolem objektu se vybetonují základové pasy z prostého betonu C25/30 pro terasy 
v 1.NP. Tyto základy budou oddEleny od skladby perimetrické izolace vložením samostatné polystyrenové desky 
tl.100mm. Roznesení tlakových sil od menších základu se bude pUenášet na kolmé vnitUní nosné zdi v 1.PP. 
Perimetrická izolace oddElující hlavní nosné zdivo od základ] pro terasy bude končit v hloubce 1,0 m pod úrovní 
upraveného terénu. 
PUed betonáží základových pas] musí být základová spára čistá Ězbavená napadaných kus] zeminyě, nesmí být 
rozmočená ĚpUípadné bahno musí být odstranEno, voda vyčerpánaě a v zimních mEsících nesmí být ani promrzlá. 
Dále viz ČSN EN 13670 - ProvádEní betonových konstrukcí. PUípadné nerovnosti je nutné vyrovnat podkladním 
betonem. Odkrytou základovou spáru není možné nechat pUezimovat. Tvar výkopu musí mít pUesnE pUedepsaný 
geometrický tvar. 
Základovou spáru musí pUevzít geolog. Pokud bude pUi pUejímce základové spáry zjištEna jiná úroveO pUedepsané 
jakosti základové zeminy, než je pUedpokládáno, je nutné konzultovat se statikem a pUípadnE provést revizi návrhu 
základových konstrukcí. 
 
6 Hlavní nosné konstrukce svislé 

Po konstrukční stránce je objekt Uešen jako stEnový systém. Poloha a konstrukční Uešení svislých nosných 
konstrukcí podzemního a nadzemních podlaží je stejná a prochází celou stavbou. Stavba nikde neuskakuje 
složitým zp]sobem a je navržena v jednoduchém a účelovém smyslu. Osy jednotlivých nosných stEn jsou 
soumErné a zajištují tak totožné rozpEtí stropních polí. D]m je jedním dilatačním celkem. 
Nosné konstrukce jsou založeny na základových pasech z prostého betonu. 
Prostorová tuhost objektu je zajištEna vzájemným spolup]sobením železobetonových stropních panel] a na sebe 
kolmých provázaných stEn. Ztužující vEnec bude proveden v úrovni pod stropními panely a bude tvoUit nadpraží 
objektu.  
 

 Suterén 6.1

Obvodové a nosné suterénní stEny budou zdEné 
z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm, ve vnitUních prostorách 
oboustrannE omítnuté a na obvodových stEnách budou 
z vnEjší strany opatUeny perimetrickou izolací. PUíčky budou 
zdEné z pUíčkových tvárnic Heluz 11,5. V prostorách sklepu 
nájemník] jsou dElící konstrukce z kovových svaUovaných 
konstrukcí dle dílenské dokumentace. Dle podklad] výrobce 
vápenopískového zdiva je nutno suterénní stEny opatUit 
v ložných spárách výztuží MURFOR.  
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 Vrchní stavba  6.2

Obvodový pláš[ je vyzdEný z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm a zateplený čedičovou minerální vatou a tlouš[ce 
180 mm. V části soklu je zdivo opatUeno perimetrickou izolací z XPS polystyrenu vyvedenou 300 mm nad úroveO 
terénu. 
VnitUní nosné stEny v 1.NP jsou taktéž z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm uložené na stejných osách jako zdivo 
v 1.PP. Mezibytové pUíčky jsou navrženy z keramických blok] HELUZ AKU tl. 250 mm. ůlternativnE je možno 
materiál zamEnit za novou tvárnici s podstatnE menší hmotností Ěobchodního názvu HELUZ ůKU broušenáě. 
VnitUní pUíčky jsou navrženy z tvárnic Heluz 11,5 a budou realizovány dle technologických podklad] a pUedpis]  
výrobce. PUeklady nad otvory v nosných stEnách tvoUí železobetonové vEnce z betonu C30/37, ve kterých probíhá 
konstrukční výztuž v celé délce vEnce. Tyto jsou nad otvory doplnEny potUebnou výztuží Ěviz. část D.1.2.01b 
statické posouzeníě. Pro otvory s menší stavební výškou budou použity systémové pUeklady SENDWIX PUeklad 
ŘDF. U otvor] v dElících stEnách jsou navrženy pUeklady ze systému KM BETů SENDWIX a Porotherm 11,5. PUi 
provádEní je nutno dodržovat pUíslušné technologické postupy. Pro zdEní z cihel je nutno použít podrobný 
technologický popis v technické dokumentaci HELUZ – Podklad pro provádEní.  
BEhem výstavby je nutno zabezpečit ochranu materiálu proti dešti, nezabudovávat tvárnicové prvky s vlhkostí vyšší 
než 10 %. Rozpracované zdivo je rovnEž nutno zabezpečit proti dešti a vodu stékající se strop] odvést tak, aby se 
nedostala do zdiva.  
Pro dodržení potUebného akustického útlumu zdiva je nutno dodržet plošnou hmotnost zdiva včetnE omítek. 
Skladby svislých konstrukcí jsou uvedené v pUíloze D.1.2.01b. 
 
7 Hlavní nosné konstrukce vodorovné 

Stropní konstrukce budou tvoUeny nepUedepjatými, prefabrikovanými, železobetonovými panely o konstrukční 
výšce h=200 mm a bEžné šíUce b=2245 mm. Jednotlivé panely se na delších stranách propojí ocelovými kotvami 
dle pUedpis] výrobce. Podrobný výkres tvaru bude Uešen pUímo autorizovaným statikem výrobce. Ve stropních 
panelech jsou navrženy prostupy hlavních instalačních jader a menší prostupy pro potUebné další instalace. Tyto 
prostupy budou následnE z protipožárních d]vod] dobetonovány. 
PUeklady nad otvory v obvodových i vnitUních nosných stEnách jsou tvoUeny železobetonovými ztužujícími vEnci. 
Hlavní vEnce budou provedeny jako monolitické, vylévané do bednEní. VEnce budou opatUeny konstrukční a 
nosnou výztuží dle kladecích plán]. RozmEry vEnc] jsou navrženy ve skladebných rozmErech použitého zdiva, tj. 
šíUky 240 mm a výšky 250 mm. Železobetonové pr]vlaky v prostorách 1.PP jsou navrženy na výšku 750 mm. 
Vyztužení veškerých železobetonových vodorovných nosných konstrukcí bude provedeno betonáUskou výztuží 
B500B (R10505). 
Balkónové desky v úrovni stropu na jižní fasádE jsou navrženy jako prefabrikované železobetonové plné panely o 
tlouš[ce 200 mm. Spád konstrukce je tvoUen skladbou podlahy. Vyložení konzoly balkónu od vnEjšího líce 
obvodové stEny je 1400 mm. Kotvení do stropní desky bude realizováno pomocí typových kotevních prvk] Schöck-
Isokorb typ K25 s pUerušením tepelného mostu. Detail uložení dle podklad] výrobce. 
 
8 Schodiště 

VnitUní schodištE mezi 1. PP a 1. NP bude zhotoveno z prefabrikovaného jednoramenného schodištE, pUi nástupu 
se šikmými stupni. SchodištE bude v 1.PP uloženo na betonovou desku v a osazeno na konzolku ve stropní desce 
v místE 1.NP Ěviz detail uloženíě.  
Hlavní domovní schodištE, prefabrikovaná dvouramenná pUímá ramena, v p]dorysném tvaru do U, uložená na 
konzolách v místE hlavních podest a mezipodest. Konzoly podest budou zhotoveny již pUi výrobE stropních panel]. 
Mezipodesty budou tvoUeny taktéž prefabrikovanými panely uloženými pUímo na vápenopískové zdivo včetnE 
podkladového pásu. 
Schodiš[ové panely budou ukládány na konzolách s akustickými podložkami. Ve spáUe mezi nosnou zdí a 
schodiš[ovým ramenem bude vložena akustická izolace SCHÖCK Tronsole zajiš[ující ochranu kročejového hluku. 
Konstrukce zábradlí je umístEna v prostoru zrcadla, mimo p]dorysné hrany schodištE tak, aby byla zajištEna 
nejvEtší možná pr]chozí šíUka. 
Všechna popisovaná schodištE jsou součástí CHUC z hlediska požární bezpečnosti. 
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9 Rampa 

Venkovní rampa zajiš[ující vjezd do prostoru garáží v 1.PP od ulice U Včely je navržena jako monolitická 
železobetonová deska tl. 200 mm zapUená v oblouku o konstrukci opErných zdí. Povrchovou úpravu bude tvoUit 
cementobetonový kryt tl. 100 mm s výztuží ocelovou sítí, s hrubým povrchem a s instalací rozmrazovacího 
elektrického vyhUívání podlahy rampy. Sklon rampy je 15 % s odvodnEním ve spodní části za pomoci žlabu. 
OpErné zdi jsou navrženy z dutých betonových tvárnic BEST s jednostrannou povrchovou úpravou. Ložná spára 
tvárnic bude opatUena pojivem ve formE lepícího tmelu zajiš[ující vyrovnání nerovností a stabilitu pUi finální 
betonáži. 
 
10 Plochá stīecha 

StUešní konstrukce je jednopláš[ové skladby zakončená hydroizolací z PVC fólie. StUecha je uvažována jako 
nepochozí s výjimkou servisních úprav. Po obvodE je konstrukce obehnána atikovým zdivem o výšce 0,750 m Ětzn. 
3 modulové Uady tvárnicě ukončení klempíUskými oplechováním z materiálu titanzinek. Sklon stUechy je 2 % 
z d]vodu jednodušší výroby spádových klín]. Svahování stUechy je situováno do dvou vpustí umístEných do stUed] 
objektu. Na železobetonovou stropní desku s povrchem upraveným cementovým potErem a penetrací bude 
bodovE nataven modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou kašírovanou sklenEnou rohoží ĚRooftek ůl 
Mineralě. NáslednE bude položena tepelnE izolační vrstva. Bude se skládat z polystyrenových desek tl. 200 mm a 
následnE ze spádových klín]. 
StUešní krytinu bude tvoUit fólie z mEkčeného PVC ĚProtan G, ůLKORPLůN 35 176 apod.ě, mechanicky kotvená, ve 
spojích svaUovaná, vyztužená polyesterovou tkaninou, ochránEná zdola netkanou polypropylenovou geotextilií 
Filtek 500. Po obvodE vystupujících konstrukcí se za použití klín] vytáhne do výšky horního líce atiky – vodorovná 
část. Na stUešní rovinu je umožnEn vstup skrz výlez z prostoru schodištE z úrovnE 4.NP pomocí žebUíku. 
Potrubí deš[ových svod] je ve 4.NP uskočeno v SDK podhledu v prostoru koupelen do místa hlavních instalačních 
jader. 
Na stUeše je taktéž instalována konstrukce zakrývající odvEtrávací potrubí kanalizace a vzduchotechnické odvodní 
potrubí od digestoUí a odvEtrání sociálního zázemí. Konstrukce je tvoUena ocelovým svaUencem s nezbytnou 
povrchovou úpravou – žárové zinkování a obložena deskami cetris. Prostupy v žel. bet. panelech budou 
zohlednEny v rámci kladečského plánu Ěpokládka panel]ě po instalaci trubních rozvod] a VZT potrubí budou tyto 
instalační jádra pUebetonována. 
Hydroizolace musí být opEt aplikována podle všech technologických zásad a provádEcích pUedpis] výrobce stUešní 
krytiny Ěspojování, kotvení apod.ě. Hydroizolace bude vytažena po vnitUních svislých stEnách atik až do úrovnE 
jejich horního líce a zde zatažena pod oplechování zhlaví atiky. ParotEsná zábrana musí být vytažena po svislých 
stEnách atiky minimálnE nad úroveO horního líce tepelné izolace Ěspádových klín]ě. Horní líc atik bude oplechován 
– spád 5 % smErem dovnitU p]dorysu objektu. 
 
11 Vstupní závětīí 
Vstupní závEtUí tvoUí ustoupení obvodové zdi na západní stranE v 1.NP na osu A. V závEtUí se nachází hlavní 
uzávEru plynu, napojení na NN kabel a napojení telekomunikačních sítí. StavebnE je v tomto závEtUí oddElený 
prostor pro komunální odpad. Je zde umístEn i komunikační panel pro návštEvníky domu. Vstupní závEtUí je oproti 
podlaze v 1.NP poníženo o 150 mm. Skladba podlahy v závEtUí objektu je shodná se skladbou chodníku. 
KonkrétnE bude tvoUena skládanou betonovou dlažbou BEST dle technologických podklad] a skladeb výrobce. 
 
12 Komíny 

Spaliny z kotle jsou vedeny pUetlakem ve spalovací komoUe do společného odkouUení a komínu nad stUechu 
objektu. PUedpokládá se kaskádovité zapojení dvou kotl] a jejich napojení na kouUovod a komín pr]mEru DN 
200 mm. Pro toto odkouUení bude použito spalinové potrubí stavební sady pro kaskádový odvod spalin, který je 
certifikován společnE s plynovými kotli. NadstUešní část Ězhlaví komínuě – viz kapitola StUecha. 
Komíny budou svojí výškou a provedením splOovat pUíslušná ustanovení ČSN 73 4201 a vyhl. č. 23/2008 Sb. 
 
13 Obvodový plášı, omítky vnější 
Všechny obvodové stEny objektu jsou Uešeny jako zdEné stEny – součást svislého nosného konstrukčního 
systému. Obvodové stEny budou z vnEjší strany zatepleny – v závislosti na tepelnE technických parametrech a 
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architektonickém pojetí objektu formou kontaktního zateplovacího systému ETICS v kompletní skladbE viz. dále. 
Rozložení je patrné z výkresové dokumentace. 
 

 Kontaktní zateplovací systém ETICS 13.1

Podklad bude opatUen penetrační disperzí na zvýšení pUilnavosti dalších povrchových úprav a ke snížení savosti 
podkladu. Na pUipravený podklad budou pomocí flexibilního tmelu na bázi cementu pUilepeny desky tepelného 
izolantu Ěminerální izolaceě a mechanicky dokotveny. Povrch desek bude následnE opatUen vrstvou flexibilního 
tmelu na bázi cementu s výztužnou vrstvou ze skelné sí[oviny. Tato vrstva bude opatUena probarvenou penetrační 
disperzí na zvýšení pUilnavosti povrchových úprav a ke snížení savosti podkladu. Jako finální vrstva pak bude 
aplikována dekorativní tenkovrstvá probarvená silikátová omítka se škrábanou strukturou 2 mm ĚpUípadnE 
jemnEjšíě, v barvE šedé pUírodní. 
Základní tlouš[ka tepelného izolantu je 180 mm, lokálnE jsou použity tlouš[ky odlišné Ěatiky, ostEní, parapety a 
nadpraží otvor] – viz výkresová dokumentaceě. Tepelným izolantem budou desky minerální izolace s podélnými 
vlákny, pouze v místech exponovaných vlhkostí bude použit extrudovaný polystyren. 
Zateplovací systémy budou aplikovány podle všech technologických zásad v kompletních skladbách daných 
certifikovaným dodavatelem zateplovacích systém] ETICS včetnE pUípravy podkladu, použití doplOkových prvk] 
Ěvýztužné a rohové profily, zakládací soklové profily na úrovních pUedepsaných projektovou dokumentací, armovací 
tkaniny apod.). 
 
14 Vnitīní svislé dělící konstrukce 

PUevážná vEtšina pUíček v objektu, v jeho obytných prostorách Ějednotlivé bytyě je navržena z tvárnic Heluz, typ 
11,5 P+D na maltu vápenocementovou, resp. v místech požadavk] na zvýšený akustický útlum z cihel Heluz 11,5 
ůKU na maltu vápenocementovou Ěobytné místnosti od ostatních prostor bytuě. 
V komunikačních prostorách, lokálnE pak pUi obezdívkách instalačních šachet, komínu apod. a na dalších 
specifických místech jsou navrženy pUíčky z cihel plných na maltu cementovou. 
Mezibytové stEny jsou Uešeny jako jednovrstvé z akustických tvárnic Heluz ůKU 25MK tl. 250 mm. Jsou vyzdEny 
mezi bytovými jednotkami. ůlternativnE je možné použít novou tvárnici s označením HELUZ ůKU Broušená, která 
má lepší akustické vlastnosti a menší hmotnost Ěv současné dobE vstupuje na trhě. 
PUíčky jsou vyzdEny v každém podlaží ve stejných pozicích. Mezi bytovými jednotkami na jižní stranE objektu a 
potom mezi ostatními bytovými jednotkami a prostorem chodby. Ostatní nosné zdi akustické požadavky splOují. 
Skladby jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci v samostatné pUíloze D.1.2.01b. 
PUeklady budou použity z výrobního sortimentu vybraného zdicího systému KM BETů Sendwix. Budou použity tam, 
kde je za potUebí nižší výška dveUních otvor]. U otvor] s maximální možnou výškou a u nadpraží okenních otvor] 
bude probíhat ztužující vEnec. PUeklady v konstrukcích pUíček jsou navrženy z výrobního sortimentu zdiva HELUZ. 
DveUní otvory budou pUipraveny pro osazení obložkových zárubní – „čisté“ stavební otvory budou vyzdEny se 
svEtlou šíUkou o 100 mm vEtší, resp. svEtlou výškou o 50 mm vyšší, než jsou rozmEry ĚšíUka / výškaě dveUí. 
Konstrukce HELUZ budou provedeny dle montážních a technologických pUedpis] HELUZ, s d]razem na 
pUedepsané založení pUíček, jejich ukončení pod stropem a kotvení ke stávající konstrukci. ůnalogicky též platí pro 
konstrukce KM BETA Sendwix. 
V prostorách koupelen a WC jsou navrhovány SDK pUedstEny pro vedení instalací, a to bu@ na celou výšku stEny 
nebo jen jako sokl s výškou horní hrany 1200 mm. SDK desky budou totožné jako pro konstrukce podhled], tj. 
desek bEžných GKB 1x 12,5 mm Ěpro suché prostoryě v koupelnách z desek impregnovaných GKBI 1x 12,5 mm, 
Ěimpregnované proti vlhkostiě. Povrch SDK konstrukcí bude upraven standardním zp]sobem, tedy vystErkován, 
pUetmelen, pUebroušen a opatUen základním nátErem KNůUF. Podhledy budou provedeny podle všech pUíslušných 
montážních pUedpis] a technických detail] Knauf.  
 
15 Omítky vnitīní 
Pro vnitUní povrchy stEn a strop] bytových jednotek bude použito Ěs výjimkou ploch s keramickým obkladem a 
ploch sádrokartonovýchě klasických jádrových vápenocementových omítek štukovaných keraštukem. V 
komunikačních, sklepních a technických prostorách bude použito rovnEž klasických jádrových vápenocementových 
omítek štukovaných keraštukem. 
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 Keramické a jiné obklady 15.1

Keramické obklady stEn budou v zásadE provedeny v sociálních zaUízeních byt] Ěkoupelny, záchodyě a v úklidové 
komoUe domu v 1.NP. Na stEnách u van a sprch bude pod obkladem aplikována dvojnásobná stErková nátErová 
hydroizolace včetnE bandáže roh] a kout]. 
V komunikačních a technických prostorách bude proveden sokl ze stejné keramická dlažby výšky 70 mm. 
 
16 Podlahy 

V zásadE je možné Uíci, že skladebná tlouš[ka podlah mimo garáže a technické prostory je 120 mm. Skladby 
podlah jsou uvedeny v části D.1.2.01b. 
 

 Skladba podlah bytĳ: 16.1

Na železobetonovou stropní desku bude ve všech pUípadech položena vrstva tepelného izolantu tl. 20 mm s 
vynechanými místy Ěpruhyě pro vedení tras kabelových, resp. trubních rozvod] Ěpo položení rozvod] budou drážky 
d]slednE vysypány pískemě a následnE na tuto vrstvu vložena vrstva kročejová minerální izolace tl. min. 25 mm a 
pUekryta separační a pojistnou PE folií. Nad tuto vrstvu kročejové izolace bude zhotovena betonová mazanina 
tlouš[ky 40-65 mm dle finální podlahové vrstvy. Na tuto vrstvu pak bude položena finální podlahová krytina. 
V koupelnách bude provedena vrstva nátErové hydroizolace a následnE bude položena keramická dlažba lepená 
do tmelu tl. 14 mm Ědlažba + tmelě. 
 

 Skladba podlah garážeř 16.2

PUímo pojíždEné v interiéru budou chránEny proti pUímému p]sobení chlorid] z rozmrazovacích solí 10 mm tlustou 
polymer cementovou stErkou opatUenou hydrofobizačním nátErem. 
Skladebná tlouš[ka podlah v uvedených prostorách sklep], technických prostor apod. je až na lokální výjimky dané 
Uešením podlahové konstrukce v 1.PP 
U nebytových prostor v 1.PP je uvažováno s aplikací podlahové krytiny, resp. podlahové povrchové úpravy pUímo 
na horním líci železobetonové stropní desky, s vyrovnaným a upraveným povrchem – keramická dlažba lepená do 
tmelu, alt. rovnEž polymer cementová stErka opatUená nátErem. 
Ve všech místnostech všech bytových jednotek jsou navrženy v zásadE dvE varianty podlahové krytiny: 

 keramická dlažba lepená do tmelu – v koupelnách, kde je ve skladbE možno provést zároveO elektrické 
podlahové vytápEní Ědodávka profese elektroě aplikovaná ve vrstvE samonivelační stErky, a navíc je v 
tEchto skladbách aplikována stErková nátErová hydroizolace. Dále na WC a v komorách. 

 masivní parkety Ěvlýskyě celoplošnE lepené – všechny ostatní místnosti byt] 
Jednotlivé stupnE budou obloženy keramickou dlažbou Ězahrnující stupnici i podstupniciě, kladenými do lepícího 
tmelu. Podlaha na podestách i mezipodestách bude tvoUena rovnEž z keramické dlažby. Ve skladbE podlah je 
d]ležité zachovat dilatační spáry v místE uložení schodiš[ových panel]. 
 

 Skladba podlah komunikačních a společných prostorř 16.3

Skladby podlah ve společných prostorách jsou navrženy ve stejné výšce jako v bytových jednotkách. Je tak 
uvažováno z d]vodu vedení instalačních rozvod] z bytových stanic na patUe. Finální povrchová úprava 
v komunikačních prostorách je uvažována jako keramická dlažba. Viz skladby v části D.1.2.01b. 
 
17 Podhledy 

Podhledy budou v objektu bytového domu použity pouze ve vybraných prostorách jednotlivých byt], a to v 
koupelnách a místnostech WC. Zamýšleno je tak z architektonických d]vod] pro možnost zabudování svítidel a 
zakrytí technických rozvod]. Navrženy jsou hladké pevné sádrokartonové podhledy z desek bEžných GKB 1x 12,5 
mm, v koupelnách z desek impregnovaných GKBI 1x 12,5 mm. V ostatních prostorách objektu není s aplikací 
podhledových konstrukcí v této fázi uvažováno. Možnou výjimkou m]že být lokální zakrytí technických rozvod] či 
designové úpravy dle rozhodnutí stavebníka v jednotlivých bytových jednotkách. Povrch podhled] bude upraven 
standardním zp]sobem, tedy vystErkován, pUetmelen, pUebroušen a opatUen základním nátErem KNůUF. Podhledy 
budou provedeny podle všech pUíslušných montážních pUedpis] a technických detail] Knauf. 
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18 Výplně otvorĳ 

 Okna 18.1

VýplnE otvor] ve vnEjších stEnách – okna včetnE francouzských a balkonové dveUe - budou dUevEné na bázi 
Europrofil] – profil min. IV/78. 
Zasklená budou izolačním dvojsklem, s pokovenou vnEjší stranou vnitUního skla izolačního dvojskla a s meziskelní 
dutinou vyplnEnou smEsí vzduchu a vzácných plyn] ĚdoplnEno nerezovým nebo plastovým rámečkemě. Hodnota 
součinitele prostupu tepla oknem max. 1,2 W/m2K (sklo 1,1 W/m2K). 
Část oken Ěv akusticky exponovaných místech – nad vjezdem do garáže apod.ě bude zasklena izolačním trojsklem. 
Okenní rámy budou doplnEny vEtracími štErbinami reagujícími na vlhkost vnitUního vzduchu – pro pUívod nutného 
množství čerstvého vzduchu do místnosti. ČlenEní otvorových výplní je provedeno dle požadavk] architekta 
objektu. Část oken bude současnE zasklena sklem bezpečnostním. Týká se mj. oken na hlavním domovním 
schodišti a oken a dveUí v 1.NP 
 

 Vstupní dveīe 18.2

Vchodové dveUe vedoucí do vstupní chodby objektu budou kovové Ěhliníkovéě, s výplní z bezpečnostních skel a 
bez nutnosti pUerušení tepelných most] na rámech i kUídlech. Budou vsazeny a ukotveny k nosné konstrukci zdiva. 
Z hlediska členEní jsou dveUe dvoukUídlé s asymetricky dElenou šíUí kUídel Ěhlavní kUídlo ř00 mm + vedlejší kUídlo 
400 mm, celková šíUka 1300 mmě. ObE kUídla jsou otvíravá do prostoru závEtUí a hlavní kUídlo je opatUeno 
samozavíračem. SpolečnE v rámu dveUí je osazeno plné pole pro instalaci poštovních schránek Ě1200 mm nad 
podlahu 1.NP). 
Dále budou vstupní dveUe splOovat pUíslušná ustanovení Vyhlášky č.3řŘ/200ř Sb., PUíloha č.3, čl. 1.1 – mj. 
ochrana proti mechanickému poškození vozíkem do výšky 400 mm, zámek dveUí max. 1000 mm od podlahy, klika 
max. 1100 mm od podlahy. Prosklené dveUe budou vyznačeny kontrastnE proti pozadí – ve výši Ř00 až 1000 mm 
budou obsahovat plnou část Ěvodorovný poutecě, ve výši 1400 až 1600 mm kontrastní pruh na skle. 
 

 Vnitīní dveīe 18.3

VnitUní interiérové dveUe v jednotlivých bytech budou dUevEné, osazené do obkládané zárubnE. DveUe budou mít 
standartní výšku. Obdobného provedení budou i vstupní dveUe do jednotlivých byt] – budou provedeny v 
bezpečnostní tUídE II a musí vykazovat pUedepsanou požární odolnost EI30DP3. 
VnitUní dveUe v ostatních technických a garážových prostorách jsou navrženy jako typové, provedením dUevEné 
nebo ocelové Ěv závislosti na pUedepsané požární odolnostiě, osazované do ocelových zárubní. Vybrané dveUe 
musí splOovat požadavky na požární odolnost v souladu se zprávou požární bezpečnosti objektu. 
 

 Garážová vrata 18.4

Na vjezdu do objektu budou osazená sekční kovová garážová vrata s plnou výplní s vodorovnými lamelami. Vrata 
budou provoznE trvale uzavUena a otvírána jen v pUípadE pr]jezdu vozidla na vjezdu/výjezdu ovládaná automaticky 
dálkovE. 
 
19 Oplocení 
Nové oplocení pUedstavuje realizaci z drátEného pletiva napínaného pUes ocelové sloupky kotvené do betonových 
jamek o pr]mEru cca 250 mm a hloubky 500 mm. V místech lomení plotu a ukončení je tUeba provést šikmé 
vzpEry. Pletivo bude pozinkované poplastované s čtverhrannými oky 50x50 mm, výšky 1,Ř0 m, barva tmavE 
zelená, sloupky systémové pozinkované poplastované, barva tmavE zelená, s čepičkou. Sokl bude tvoUen 
systémovými betonovými podhrabovými deskami 2450x200x50 mm Ězákladní rozmErě, výškové osazení desek 
horním lícem 100 mm nad úroveO terénu. VnEjší líc podhrabových desek bude lícovat s katastrální hranicí mezi 
pozemky. Oplocení se bude realizovat v rámci pUedzahrádek náležících bytovým jednotkám v 1.PP 
Celková délka nového oplocení je cca 41,06 m. 
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20 Tepelně technické vlastnosti stavebních kontrukcí a výplně otvorĳ 

 Souhrn výsledkĳ porovnávaných konstrukcí z programu TEPLO 2017 EDU 20.1

Konstrukce 
Souč.prost.tepla 

U [W/m2.K] 
TEPLO 2017 

UN20,pož 
[W/m .K] 
normové 

Požadované 

UN,dop 
[W/m .K] 
normové 

Doporučené 

Zhodnocení 

Obvodová stEna 0,178 0,30 0,25 Vyhovuje 
Plochá stUecha 0,174 0,24 0,16 Vyhovuje 
Podlaha v 1.NP Ěgarážeě 0,223 0,60 0,40 Vyhovuje 
Podlaha v 2.NP (vstup) 0,154 0,24 0,16 Vyhovuje 
StEna 1.PP 0,265 0,30 0,25 Vyhovuje 
VýplnE otvor] 1.1 1,50 1,20 Vyhovuje 

SouhrnnE lze konstatovat, že až na nEkolik málo výjimek posuzované konstrukce dosahují v součiniteli tepelné 
vodivosti doporučených Ětzn. pUísnEjšíchě hodnot ĚnEkteré i s velkou rezervouě; pokud dosahují hodnot pouze 
požadovaných, pak se výsledek i tak velmi blíží hodnotám doporučeným. Všechny posuzované konstrukce bez 
výjimky pUi hodnocení součinitele tepelné vodivosti tedy vyhovují kritériím ČSN 73 0540-2 (roku 2011). 
 

 Objemový faktor objektu 20.2

 

Kde: 
 A [m2] – celková plocha Ěsoučet vnEjších plochě ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy 
 V [m3] – objem budovy ĚvnEjší objem vytápEné zóny budovy – nezahrnuje lodžie, Uímsy, atiky a základyě 

 
 Prĳměrný součinitel prostupu tepla budovy 20.3

 
Poznámka: 
Pro výsledné hodnoty pr]mErných součinitel] prostupu tepla byla započtena pUirážka 0,02 [W/(m2K)] dle 
ČSN 73 0540-4. 
 
VYHODNOCENÍ: 
Požadovaný pr]mErný součinitel prostupu tepla referenční budovy  UN,20 = 0,45 [W/(m2K)] 
Doporučený pr]mErný součinitel prostupu tepla referenční budovy  Urec,20 = 0,35 [W/(m2K)] 
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pr]mErný součinitel prostupu tepla navrhované budovy   Uem,N = 0,25 [W/(m2K)] 
 
21 Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorĳ 

ůkustické vlastnosti stavebních konstrukcí a otvorových výplní obytné, byly zvoleny podle deklarovaných hodnot 
výrobc] jednotlivých materiál] a v navržených skladbách vyhovují požadavk]m normy ČSN 73 0532 ůkustika - 
Ochrana proti hluku v budovách. Ta stanovuje základní požadavky na akustické vlastnosti stavebních konstrukcí 
tak, aby byly dodrženy současné hygienické limity v sousedních chránEných prostorech objektu. 
 
22 Osvětlení a oslunění 
PomEry podlahových ploch a ploch okenních otvor] odpovídají hodnotám pro prosvEtlení místností. Požadavky na 
oslunEní vnitUních obytných prostor jednotlivých byt] nebyly posuzovány. 
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  SHRNUTÍ VLASTNOSTÍ HODNOCENÝCH KONSTRUKCÍ    
     
  

  Teplo 2017 EDU   tepelná ochrana budov (ČSN 730540, EN ISO 6946, EN ISO 13788) 
 
 
 Název kce  Typ  R [m2K/W]  U [W/m2K]  Ma,max[kg/m2]  OdpaUení  DeltaT10 
[C] 
  
          

  

 Obvodová stEna...  stEna   5.446   0.178   0.0964  ano  --- 
 Plochá stUecha...  stUecha   5.596   0.174   0.0869  ano  --- 
 Podlaha v 1.NP...  podlaha   4.153   0.223  nedochází ke kondenzaci v.p.  --- 
 Podlaha 2.NP nad vstup...  podlaha   6.272   0.154  nedochází ke kondenzaci v.p.  --- 
 StEna v 1.PP...  stEna   3.646   0.265  nedochází ke kondenzaci v.p.  --- 
 
        
  
 
 

 VysvEtlivky: 
 R  tepelný odpor konstrukce 
 U  součinitel prostupu tepla konstrukce 
 Ma,max  maximální množství zkond. vodní páry v konstrukci za rok 
 DeltaT10  pokles dotykové teploty podlahové konstrukce. 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍTENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová stEna 
 Zpracovatel :  Bc.Jan Hoza 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  27.5.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StEna vnEjší jednopláš[ová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1  Baumit jádrová  0,0150  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  2  Sendwix 16DF-L  0,2400  0,3700  1000,0  1220,0  10,0   0.0000 
  3  Lepící malta E  0,0100  0,3000  840,0  520,0  20,0   0.0000 
  4  Isover TF Prof  0,1800  0,0380  800,0  140,0  1,0   0.0000 
  5  Výztužná vrstv  0,0030  0,7500  840,0  1000,0  50,0   0.0000 
  6  Omítka ETICS s  0,0040  0,8000  840,0  1750,0  50,0   0.0000 
           
 

 Poznámka:  D je tlouš[ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mErná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvE. 
 
 

 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         

  1  Baumit jádrová omítka   --- 
  2  Sendwix 16DF-LD   --- 
  3  Lepící malta ETICS - terče na 40% plochy 
    --- 
  4  Isover TF Profi   --- 
  5  Výztužná vrstva ETICS   --- 
  6  Omítka ETICS silikátová   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor pUi pUestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitUní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pUi pUestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitUní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitUního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitUního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MEsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 

          
 

    1        31        744    20.6   44.0  1067.1    -2.4   81.2   406.1 
    2        28        672    20.6   46.1  1118.0    -0.9   80.8   457.9 
    3        31        744    20.6   49.4  1198.0     3.0   79.5   602.1 
    4        30        720    20.6   53.9  1307.2     7.7   77.5   814.1 
    5        31        744    20.6   60.8  1474.5    12.7   74.5  1093.5 
    6        30        720    20.6   66.5  1612.7    15.9   72.0  1300.1 
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    7        31        744    20.6   69.4  1683.1    17.5   70.4  1407.2 
    8        31        744    20.6   68.5  1661.2    17.0   70.9  1373.1 
    9        30        720    20.6   61.8  1498.8    13.3   74.1  1131.2 
   10        31        744    20.6   54.5  1321.7     8.3   77.1   843.7 
   11        30        720    20.6   49.3  1195.6     2.9   79.5   597.9 
   12        31        744    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
 

          
 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr]m. mEsíční parametry vnitUního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr]m. mEsíční parametry v prostUedí na vnEjší stranE konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 

   
  
 

 

 Pro vnitUní prostUedí byla uplatnEna pUirážka k vnitUní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  

 Výchozí mEsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.446 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.178 W/m2K 
 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro r]znou kvalitu Uešení tep. most] vyjádUenou pUibližnou pUirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 
 Difúzní odpor a tepelnE akumulační vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.9E+0010 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        664.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         16.4 h 

 
 Teplota vnitUního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 

 VnitUní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.14 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.956 
  

 ObE hodnoty platí pro odpor pUi pUestupu tepla na vnitUní stranE Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pUi max.  Vypočtené 
 mEsíce  rel. vlhkosti na vnitUním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
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    1    11.2   0.593     7.9   0.449    19.6   0.956    46.8 
    2    12.0   0.598     8.6   0.443    19.7   0.956    48.9 
    3    13.0   0.569     9.6   0.377    19.8   0.956    51.8 
    4    14.3   0.515    10.9   0.251    20.0   0.956    55.8 
    5    16.2   0.446    12.8   0.009    20.3   0.956    62.1 
    6    17.6   0.369    14.1  ------    20.4   0.956    67.3 
    7    18.3   0.262    14.8  ------    20.5   0.956    70.0 
    8    18.1   0.307    14.6  ------    20.4   0.956    69.2 
    9    16.5   0.435    13.0  ------    20.3   0.956    63.0 
   10    14.5   0.505    11.1   0.229    20.1   0.956    56.3 
   11    13.0   0.569     9.6   0.379    19.8   0.956    51.7 
   12    12.1   0.600     8.8   0.442    19.7   0.956    49.3 
           
 

 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitUním povrchu, Tsi je vnitUní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Pr]bEh teplot a částečných tlak] vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   19.8   19.7   15.8   15.6  -12.7  -12.7  -12.8 
 p [Pa]:   1334   1209    409    343    283    233    166 
 p,sat [Pa]:   2311   2296   1798   1775    203    203    202 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pUedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 

    
  

  
 PUi venkovní návrhové teplotE dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           

    1   0.4450    0.4450   5.051E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypaUené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0964 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaUitelné vodní páry za rok Mev,a:      5.3423 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází pUi venkovní teplotE nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaUené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 

 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci nedochází bEhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pUedpoklad 1D šíUení vodní páry pUevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
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 orientační. PUesnEjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 

   Trvání pUíslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 

  1  Baumit jádrová  212  153  ---  ---  --- 
  2  Sendwix 16DF-L  243  122  ---  ---  --- 
  3  Lepící malta E  303  62  ---  ---  --- 
  4  Isover TF Prof  ---  ---  153  122  90 
  5  Výztužná vrstv  ---  ---  153  122  90 
  6  Omítka ETICS s  ---  ---  214  151  --- 
 
          

 

 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušenE odhadnout, jaké je riziko dosažení nepUípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 

 KonkrétnE pro dUevo pUedepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální pUípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 kUivky pro daný typ dUeva lze odvodit, pUi jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dUevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dUevo uveden dlouhodobEjší výskyt relativní vlhkosti nad Ř0 %, 
 lze pUedpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dUeva nebude splnEn. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
    
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍTENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Plochá stUecha 
 Zpracovatel :  Bc.Jan Hoza 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  27.5.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StUecha jednopláš[ová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1  Baumit jádrová  0,0150  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  2  Dutinový panel  0,2000  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  3  Dörken Delta-M  0,0004  0,1700  1000,0  1100,0  375,0   0.0000 
  4  Isover EPS 100  0,2000  0,0370  1270,0  20,5  50,0   0.0000 
  5  Folie PVC  0,0005  0,1600  960,0  1400,0  16700,0   0.0000 
           
 

 Poznámka:  D je tlouš[ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mErná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvE. 
 
 

 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         

  1  Baumit jádrová omítka   --- 
  2  Dutinový panel   --- 
  3  Dörken Delta-MAXX   --- 
  4  Isover EPS 100Z   --- 
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  5  Folie PVC   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor pUi pUestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitUní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pUi pUestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitUní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitUního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitUního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MEsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 

          
 

    1        31        744    20.6   44.0  1067.1    -4.4   81.2   342.9 
    2        28        672    20.6   46.1  1118.0    -2.9   80.8   387.4 
    3        31        744    20.6   49.4  1198.0     1.0   79.5   521.8 
    4        30        720    20.6   53.9  1307.2     5.7   77.5   709.4 
    5        31        744    20.6   60.8  1474.5    10.7   74.5   958.1 
    6        30        720    20.6   66.5  1612.7    13.9   72.0  1142.9 
    7        31        744    20.6   69.4  1683.1    15.5   70.4  1239.1 
    8        31        744    20.6   68.5  1661.2    15.0   70.9  1208.4 
    9        30        720    20.6   61.8  1498.8    11.3   74.1   991.8 
   10        31        744    20.6   54.5  1321.7     6.3   77.1   735.7 
   11        30        720    20.6   49.3  1195.6     0.9   79.5   518.1 
   12        31        744    20.6   46.6  1130.1    -2.6   80.7   396.8 
 

          
 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr]m. mEsíční parametry vnitUního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr]m. mEsíční parametry v prostUedí na vnEjší stranE konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 

   
  
 

 

 Pr]mErná mEsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednEní výmEny tepla sáláním mezi stUechou a oblohou). 
  

 Pro vnitUní prostUedí byla uplatnEna pUirážka k vnitUní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  

 Výchozí mEsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
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 Tepelný odpor konstrukce R :        5.596 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.174 W/m2K 
 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro r]znou kvalitu Uešení tep. most] vyjádUenou pUibližnou pUirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 
 Difúzní odpor a tepelnE akumulační vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0011 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        171.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          7.6 h 

 
 Teplota vnitUního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 

 VnitUní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.17 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.958 
  

 ObE hodnoty platí pro odpor pUi pUestupu tepla na vnitUní stranE Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pUi max.  Vypočtené 
 mEsíce  rel. vlhkosti na vnitUním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.2   0.626     7.9   0.493    19.5   0.958    47.0 
    2    12.0   0.632     8.6   0.490    19.6   0.958    49.0 
    3    13.0   0.613     9.6   0.441    19.8   0.958    52.0 
    4    14.3   0.580    10.9   0.352    20.0   0.958    56.0 
    5    16.2   0.558    12.8   0.209    20.2   0.958    62.4 
    6    17.6   0.557    14.1   0.036    20.3   0.958    67.7 
    7    18.3   0.552    14.8  ------    20.4   0.958    70.3 
    8    18.1   0.555    14.6  ------    20.4   0.958    69.5 
    9    16.5   0.557    13.0   0.185    20.2   0.958    63.3 
   10    14.5   0.575    11.1   0.336    20.0   0.958    56.6 
   11    13.0   0.613     9.6   0.442    19.8   0.958    51.9 
   12    12.1   0.634     8.8   0.490    19.6   0.958    49.5 
           
 

 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitUním povrchu, Tsi je vnitUní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Pr]bEh teplot a částečných tlak] vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   20.0   19.9   18.9   18.9  -12.7  -12.8 
 p [Pa]:   1334   1315   1086   1079    582    166 
 p,sat [Pa]:   2339   2324   2187   2185    203    202 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pUedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
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 PUi venkovní návrhové teplotE dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           

    1   0.3951    0.4154   1.420E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypaUené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0869 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaUitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.2639 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází pUi venkovní teplotE nižší než  10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaUené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 

 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci dochází bEhem modelového roku ke kondenzaci. 
 

 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kond.zóny  Dif.tok do/ze zóny   Kondenz./vypaU.  Akumul. vlhkost 
  v m od interiéru  v kg/m2 za mEsíc   v kg/m2 za mEsíc   v kg/m2 za mEsíc  
 

 MEsíc  levá  pravá  g,in  g,out  Mc/Mev  Ma 
          
 

  11   0.4154   0.4154    0.0184    0.0087    0.0097     0.0097 
  12   0.4154   0.4154    0.0224    0.0066    0.0158     0.0255 
   1   0.4154   0.4154    0.0219    0.0054    0.0165     0.0425 
   2   0.4154   0.4154    0.0202    0.0058    0.0144     0.0570 
   3   0.4154   0.4154    0.0189    0.0091    0.0099     0.0668 
   4   0.4154   0.4154    0.0132    0.0132   -0.0000     0.0668 
   5   0.4154   0.4154    0.0064    0.0214   -0.0150     0.0518 
   6   0.4154   0.4154    0.0007    0.0279   -0.0272     0.0246 
   7      ---        ---     -0.0029    0.0337   -0.0366     0.0000 
   8      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   9      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
  10      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
          
 

 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0668 kg/m2 
 Množství vypaUitelné vodní páry za rok Mev,a je min.:     0.0668 kg/m2 
   z toho se odpaUí do exteriéru:     0.0644 kg/m2 
    ......  a do interiéru:     0.0024 kg/m2 
          
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pUedpoklad 1D šíUení vodní páry pUevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PUesnEjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
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   Trvání pUíslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 

  1  Baumit jádrová  212  153  ---  ---  --- 
  2  Dutinový panel  212  153  ---  ---  --- 
  3  Dörken Delta-M  242  123  ---  ---  --- 
  4  Isover EPS 100  ---  ---  31  61  273 
  5  Folie PVC  ---  ---  31  61  273 
 
          

 

 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušenE odhadnout, jaké je riziko dosažení nepUípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 

 KonkrétnE pro dUevo pUedepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální pUípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 kUivky pro daný typ dUeva lze odvodit, pUi jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dUevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dUevo uveden dlouhodobEjší výskyt relativní vlhkosti nad Ř0 %, 
 lze pUedpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dUeva nebude splnEn. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
    
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍTENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha v 1.NP 
 Zpracovatel :  Bc.Jan Hoza 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  27.5.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápEným či ménE vytáp. vnitUním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1  Dlažba keramic  0,0140  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Beton hutný 1  0,0650  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Isover N  0,0250  0,0370  800,0  100,0  1,0   0.0000 
  5  Isover EPS 100  0,0200  0,0370  1270,0  20,5  50,0   0.0000 
  6  Dutinový panel  0,2000  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  7  Isover EPS 100  0,1000  0,0370  1270,0  20,5  50,0   0.0000 
           
 

 Poznámka:  D je tlouš[ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mErná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvE. 
 
 

 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         

  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Beton hutný 1   --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Isover N   --- 
  5  Isover EPS 100Z   --- 
  6  Dutinový panel   --- 
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  7  Isover EPS 100Z   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor pUi pUestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitUní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pUi pUestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitUní povrchové teploty Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitUního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    65.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitUního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        4.153 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.223 W/m2K 
 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro r]znou kvalitu Uešení tep. most] vyjádUenou pUibližnou pUirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 
 Difúzní odpor a tepelnE akumulační vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.5E+0011 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        894.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         12.4 h 

 
 Teplota vnitUního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 

 VnitUní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.75 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.945 
  

 ObE hodnoty platí pro odpor pUi pUestupu tepla na vnitUní stranE Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Pr]bEh teplot a částečných tlak] vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   20.0   20.0   19.8   19.8   17.4   15.6   15.0    5.6 
 p [Pa]:   1334   1260   1230    848    848    821    699    567 
 p,sat [Pa]:   2338   2331   2305   2305   1990   1766   1702    908 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pUedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
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 PUi venkovní návrhové teplotE nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.303E-0009 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pUedpoklad 1D šíUení vodní páry pUevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PUesnEjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
    
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍTENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha 2.NP nad vstupem 
 Zpracovatel :  Bc. Jan Hoza 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  27.5.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop nad venkovním prostUedím 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1  Vlysy  0,0200  0,1800  2510,0  600,0  157,0   0.0000 
  2  Beton hutný 1  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Isover N  0,0250  0,0370  800,0  100,0  1,0   0.0000 
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  5  Isover EPS 100  0,0200  0,0370  1270,0  20,5  50,0   0.0000 
  6  Dutinový panel  0,2000  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  7  Isover TF Prof  0,1800  0,0380  800,0  140,0  1,0   0.0000 
           
 

 Poznámka:  D je tlouš[ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mErná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvE. 
 
 

 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         

  1  Vlysy   --- 
  2  Beton hutný 1   --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Isover N   --- 
  5  Isover EPS 100Z   --- 
  6  Dutinový panel   --- 
  7  Isover TF Profi   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor pUi pUestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitUní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pUi pUestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitUní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitUního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitUního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MEsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 

          
 

    1        31        744    20.6   44.0  1067.1    -2.4   81.2   406.1 
    2        28        672    20.6   46.1  1118.0    -0.9   80.8   457.9 
    3        31        744    20.6   49.4  1198.0     3.0   79.5   602.1 
    4        30        720    20.6   53.9  1307.2     7.7   77.5   814.1 
    5        31        744    20.6   60.8  1474.5    12.7   74.5  1093.5 
    6        30        720    20.6   66.5  1612.7    15.9   72.0  1300.1 
    7        31        744    20.6   69.4  1683.1    17.5   70.4  1407.2 
    8        31        744    20.6   68.5  1661.2    17.0   70.9  1373.1 
    9        30        720    20.6   61.8  1498.8    13.3   74.1  1131.2 
   10        31        744    20.6   54.5  1321.7     8.3   77.1   843.7 
   11        30        720    20.6   49.3  1195.6     2.9   79.5   597.9 
   12        31        744    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
 

          
 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr]m. mEsíční parametry vnitUního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr]m. mEsíční parametry v prostUedí na vnEjší stranE konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
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 Pro vnitUní prostUedí byla uplatnEna pUirážka k vnitUní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  

 Výchozí mEsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        6.272 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.154 W/m2K 
 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro r]znou kvalitu Uešení tep. most] vyjádUenou pUibližnou pUirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 
 Difúzní odpor a tepelnE akumulační vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0011 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       2189.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         16.5 h 

 
 Teplota vnitUního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 

 VnitUní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.32 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.962 
  

 ObE hodnoty platí pro odpor pUi pUestupu tepla na vnitUní stranE Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pUi max.  Vypočtené 
 mEsíce  rel. vlhkosti na vnitUním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.2   0.593     7.9   0.449    19.7   0.962    46.4 
    2    12.0   0.598     8.6   0.443    19.8   0.962    48.5 
    3    13.0   0.569     9.6   0.377    19.9   0.962    51.5 
    4    14.3   0.515    10.9   0.251    20.1   0.962    55.6 
    5    16.2   0.446    12.8   0.009    20.3   0.962    61.9 
    6    17.6   0.369    14.1  ------    20.4   0.962    67.2 
    7    18.3   0.262    14.8  ------    20.5   0.962    69.9 
    8    18.1   0.307    14.6  ------    20.5   0.962    69.1 
    9    16.5   0.435    13.0  ------    20.3   0.962    62.9 
   10    14.5   0.505    11.1   0.229    20.1   0.962    56.1 
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   11    13.0   0.569     9.6   0.379    19.9   0.962    51.4 
   12    12.1   0.600     8.8   0.442    19.8   0.962    49.0 
           
 

 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitUním povrchu, Tsi je vnitUní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Pr]bEh teplot a částečných tlak] vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   19.7   19.1   18.9   18.9   15.4   12.6   11.8  -12.8 
 p [Pa]:   1334   1182   1141    446    445    397    175    166 
 p,sat [Pa]:   2297   2216   2187   2187   1752   1461   1380    202 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pUedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 

    
  

  
 PUi venkovní návrhové teplotE nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  9.651E-0009 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaUené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 

 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci nedochází bEhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pUedpoklad 1D šíUení vodní páry pUevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PUesnEjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 

   Trvání pUíslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 

  1  Vlysy  212  153  ---  ---  --- 
  2  Beton hutný 1  212  153  ---  ---  --- 
  3  PE folie  243  122  ---  ---  --- 
  4  Isover N  303  62  ---  ---  --- 
  5  Isover EPS 100  273  92  ---  ---  --- 
  6  Dutinový panel  273  92  ---  ---  --- 
  7  Isover TF Prof  ---  ---  334  31  --- 
 
          

 

 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušenE odhadnout, jaké je riziko dosažení nepUípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 

 KonkrétnE pro dUevo pUedepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální pUípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
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 kUivky pro daný typ dUeva lze odvodit, pUi jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dUevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dUevo uveden dlouhodobEjší výskyt relativní vlhkosti nad Ř0 %, 
 lze pUedpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dUeva nebude splnEn. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
    
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍTENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  StEna v 1.PP 
 Zpracovatel :  Bc.Jan Hoza 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  27.5.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StEna suterénní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1  Baumit jádrová  0,0150  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  2  Sendwix 16DF-L  0,2400  0,3700  1000,0  1220,0  10,0   0.0000 
  3  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  4  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  5  Isover EPS Sok  0,1000  0,0340  1270,0  30,0  70,0   0.0000 
           
 

 Poznámka:  D je tlouš[ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mErná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvE. 
 
 

 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         

  1  Baumit jádrová omítka   --- 
  2  Sendwix 16DF-LD   --- 
  3  Elastodek 40 Special Mineral   --- 
  4  Elastodek 40 Special Mineral   --- 
  5  Isover EPS Sokl   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor pUi pUestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitUní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pUi pUestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitUní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitUního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitUního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MEsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
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    1        31        744    20.6   44.0  1067.1     3.6  100.0   790.2 
    2        28        672    20.6   46.1  1118.0     2.7  100.0   741.4 
    3        31        744    20.6   49.4  1198.0     3.5  100.0   784.7 
    4        30        720    20.6   53.9  1307.2     5.4  100.0   896.5 
    5        31        744    20.6   60.8  1474.5     7.8  100.0  1057.7 
    6        30        720    20.6   66.5  1612.7    10.3  100.0  1252.2 
    7        31        744    20.6   69.4  1683.1    11.9  100.0  1392.6 
    8        31        744    20.6   68.5  1661.2    12.7  100.0  1467.8 
    9        30        720    20.6   61.8  1498.8    12.4  100.0  1439.2 
   10        31        744    20.6   54.5  1321.7    10.6  100.0  1277.5 
   11        30        720    20.6   49.3  1195.6     8.1  100.0  1079.5 
   12        31        744    20.6   46.6  1130.1     5.4  100.0   896.5 
 

          
 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr]m. mEsíční parametry vnitUního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr]m. mEsíční parametry v prostUedí na vnEjší stranE konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 

   
  
 

 

 Pr]mErná mEsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvačnosti zeminy). 
  

 Pro vnitUní prostUedí byla uplatnEna pUirážka k vnitUní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  

 Výchozí mEsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        3.646 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.265 W/m2K 
 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro r]znou kvalitu Uešení tep. most] vyjádUenou pUibližnou pUirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 
 Difúzní odpor a tepelnE akumulační vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0012 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        340.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         12.8 h 

 
 Teplota vnitUního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
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 VnitUní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.60 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.936 
  

 ObE hodnoty platí pro odpor pUi pUestupu tepla na vnitUní stranE Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pUi max.  Vypočtené 
 mEsíce  rel. vlhkosti na vnitUním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.2   0.450     7.9   0.255    19.5   0.936    47.1 
    2    12.0   0.517     8.6   0.330    19.5   0.936    49.5 
    3    13.0   0.556     9.6   0.359    19.5   0.936    52.9 
    4    14.3   0.589    10.9   0.365    19.6   0.936    57.3 
    5    16.2   0.658    12.8   0.388    19.8   0.936    64.0 
    6    17.6   0.712    14.1   0.373    19.9   0.936    69.3 
    7    18.3   0.737    14.8   0.334    20.0   0.936    71.8 
    8    18.1   0.684    14.6   0.241    20.1   0.936    70.7 
    9    16.5   0.497    13.0   0.075    20.1   0.936    63.8 
   10    14.5   0.392    11.1   0.051    20.0   0.936    56.7 
   11    13.0   0.390     9.6   0.121    19.8   0.936    51.8 
   12    12.1   0.442     8.8   0.222    19.6   0.936    49.5 
           
 

 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitUním povrchu, Tsi je vnitUní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Pr]bEh teplot a částečných tlak] vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   20.1   20.0   17.3   17.2   17.2    5.0 
 p [Pa]:   1334   1333   1329   1107    885    872 
 p,sat [Pa]:   2346   2335   1975   1965   1955    872 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pUedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 

    
  

  
 PUi venkovní návrhové teplotE nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.699E-0010 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaUené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 

 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci nedochází bEhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
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 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pUedpoklad 1D šíUení vodní páry pUevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PUesnEjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 

   Trvání pUíslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 

  1  Baumit jádrová  212  122  31  ---  --- 
  2  Sendwix 16DF-L  120  122  123  ---  --- 
  3  Elastodek 40 S  120  122  123  ---  --- 
  4  Elastodek 40 S  181  122  62  ---  --- 
  5  Isover EPS Sok  ---  ---  ---  ---  365 
 
          

 

 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušenE odhadnout, jaké je riziko dosažení nepUípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 

 KonkrétnE pro dUevo pUedepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální pUípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 kUivky pro daný typ dUeva lze odvodit, pUi jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dUevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dUevo uveden dlouhodobEjší výskyt relativní vlhkosti nad Ř0 %, 
 lze pUedpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dUeva nebude splnEn. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
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1 Úvodní identifikační údaje 

1.1 Identifikační údaje 

Název stavbyř   Novostavba bytového domu 
na pozemcích parc. číslo 2909/166; 2909/244 
v kat. území Zbraslav [791733], Praha 5, ul. Jaroslava Švehly 

 
Charakter stavby:  novostavba 
 
Místo stavbyř   kat. území Zbraslav, parcelní čísla pozemku 2909/166; 2909/244 
 
Stavebníkř   Západočeská univerzita v Plzni 
    Univerzitní Ř 
    301 00 PlzeO 
 
Generální projektantř  Fakulta aplikovaných vEd 
    Technická Ř 
    306 16, PlzeO 
 
Dokumentace:   Dokumentace pro provedení stavby 
 
Část dokumentaceř  D.1.2. STůVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁST 
 
Zpracovatel dokumentace  Bc. Jan Hoza 
 
2 Pīehled výchozích podkladĳ 

Projekt provedení stavby ve stavební části byl zpracován dle tEchto podklad]: 
 zadání diplomové práce 
 architektonicko-stavební část dokumentace zpracovaná Bc. Janem Hozou 
 konzultace s vedoucím diplomové práce 
 technické podklady výrobk] 

o DENNERT DX prefabrikované systémy 
o KM BETA Sendwix – hlavní nosné stEny 
o HELUZ – dElící konstrukce 

 soubor platných norem ČSN EN a ČSN ve všech pozdEjších zmEnách. 
o ČSN EN 1řř0  Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
o ČSN EN 1řř1-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
o ČSN EN 1řř2  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 
o ČSN EN 1řř6  Eurokód 6: Navrhování zdEných konstrukcí 
o ČSN EN 1řř1-1-1 Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a 

užitná zatížení pozemních staveb 
o ČSN EN 1řř1-1-3 Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení – Zatížení snEhem 
o ČSN EN 1řř1-1-4 Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení – Zatížení vEtrem 
o ČSN 73 1201  „Navrhování betonových konstrukcí“ 
o ČSN EN 1řř0  Zásady navrhování konstrukcí 
o ČSN EN 206-1  Beton-Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

 Skripta a použitá literatura: 
o ŠMEJKůL, JiUí. Železobetonové konstrukce I: pUíklady. PlzeO: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. ISBN 

978-80261-0495-7. 
o ŠMEJKůL, JiUí. Železobetonové konstrukce I: pUíklady. PlzeO: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. ISBN 

978-80261-0495-7. 
 Použité programy: 

o AutoCad, Exel, Scia  
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3 Stručný popis stavbyř 
PUedmEtem této části dokumentace je zdokumentování nosných konstrukcí novostavby bytového domu na výše 
uvedených pozemcích. Jedná se o stavbu nového objektu, který bude sloužit výhradnE pro potUeby bydlení. Obytné 
prostory domu budou v 1.PP doplnEny parkovacími plochami určenými výhradnE pro obyvatele domu a dalšími 
technickými prostory souvisejícími s chodem bytového domu. 
4 Popis objektu 

4.1 Dispoziční a tvarové īešení objektu 

Novostavba bytového domu bude mít podzemní podlaží částečnE pod úrovní terénu a čtyUi podlaží nadzemní. 
V prvním podzemním podlaží se nachází Ř garážových stání, technické prostory kotelny a prostory pro sklady 
nájemník]. 
Ve společných prostorách prvního nadzemního podlaží je umístEna místnost pro kola a kočárky a místnost pro 
úklid s výlevkou. Dále je zde umístEno zaUízení pro odečty energií a prostor pro hlavní rozvadEč el. proudu a 
požární hydrant První nadzemní podlaží obsahuje tUi bytové jednotky s vybavením venkovních teras a menších 
pUedzahrádek. Každé další podlaží obsahuje čtyUi bytové jednotky z toho dvE jsou vybaveny balkony na jižní stranE 
Objekt má v rámci p]dorysného tvaru v zásadE obdélníkový tvar o rozmErech cca 1Ř,5×20,5m. P]dorysný tvar je 
navržen nepatrnE do tvaru písmene „T“. Objekt je umístEn v mírném svahu. 
Všechna podlaží navrhovaného bytového domu jsou vzájemnE propojena hlavním domovním schodištEm. Vjezd a 
výjezd do podzemních garáží je Uešen venkovní rampou na jižní stranE objektu. ZastUešení objektu je navrženo 
plochou stUechou s vyzdEnou atikou po obvodE celé stavby. Na ploše stUechy se nacházejí technické prostupy od 
potrubí VZT a kanalizace. Bližší popis viz. část D.1.1.01. 
 
4.2 Geologické a hydrogeologické poměry na staveništi 

Popis základových pomEr] vychází primárnE z inženýrskogeologické rešerše. Pro potUeby diplomové práce tato 
rešerše nebyla dostupná a hodnoty jsou navrhovány dle vlastního uvážení. Únosnost zeminy v posuzování základ] 
je navržena na Rd=300 kPa Ěviz část D.1.2.01b.). 
 
4.3 Výkopy a zajištění stavební jámy 

Výkopy hlavní jámy budou svahovány, část výkopku bude zpEtnE použita pro navážky pUi HTU. ZpEtné zásypy 
musí být hutnEny odpovídajícím zp]sobem po vrstvách 0,5m. 
OdvodnEní stavební jámy bude zajištEno odčerpáváním v pUípadE potUeby mimo prostor výkop]. Výkop 
základových pas] bude prohlouben o prostor pro štErkopískový podsyp. Ten bude proveden jako hutnEný 
štErkopískový podsyp tl. 100 mm. ZajištEní stavební jámy je navrženo svahováním. Části svahu jsou hloubené ve 
sklonu 1:2. PUed zahájením výkop] bude provedena skrývka ornice pro pozdEjší využití. V pr]bEhu výkopových 
prací je kromE základových pomEr] nutné ovEUit autorizovaným geotechnikem základovou spáru! Vzhledem k 
hloubce výkop] není uvažováno s pažením výkop].  
 
4.4 Konstrukční īešení objektu 

Po konstrukční stránce je objekt Uešen jako stEnový systém. Poloha a konstrukční Uešení svislých nosných 
konstrukcí podzemního a nadzemních podlaží je stejná a prochází celou stavbou. Stavba nikde neuskakuje 
složitým zp]sobem a je navržena v jednoduchém a účelovém smyslu. Osy jednotlivých nosných stEn jsou 
soumErné a zajištují tak totožné rozpEtí stropních polí. D]m je jedním dilatačním celkem. 
Nosné konstrukce jsou založeny na základových pasech z prostého betonu C30/37. 
Prostorová tuhost objektu je zajištEna vzájemným spolup]sobením železobetonových stropních panel] a na sebe 
kolmých provázaných stEn. Ztužující vEnec bude proveden v úrovni pod stropními panely a bude tvoUit zároveO 
nadpraží otvor]. 
 

4.4.1 Založení objektu 

Základová konstrukce je tvoUena betonovými pasy z prostého betonu C30/37. Pod pasy se provede zhutnEná 
vrstva ze štErkopískového podsypu tl. 100 mm. Po vyhotovení základových pas] bude stEropísková vrstva 
provedena v ploše hlavní figury pod deskou z prostého betonu. Na tuto pracovní rovinu bude provedena 
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hydroizolační vrstva. Betonová podkladní deska bude lícovat s horním okrajem základových pas] vyztužena pouze 
konstrukční výztuží.  
Po dokončení hutnEní zásyp] kolem objektu se vybetonují základové pasy z prostého betonu C25/30 pro terasy 
v 1.NP. Tyto základy budou oddEleny od skladby perimetrické izolace vložením samostatné polystyrenové desky. 
Roznesení tlakových sil od menších základu se bude pUenášet na kolmé vnitUní nosné zdi v 1.PP. Perimetrická 
izolace oddElující hlavní nosné zdivo od základ] pro terasy bude končit v hloubce 1,0 m pod úrovní upraveného 
terénu. 
 

4.4.2 Svislé konstrukce 

4.4.2.1 Suterén 
Obvodové a nosné suterénní stEny budou zdEné 
z vápenopískových tvárnic tl.240 mm, ve vnitUních prostorách 
oboustrannE omítnuté a na obvodových stEnách budou 
z vnEjší strany opatUeny perimetrickou izolací. PUíčky budou 
zdEné z pUíčkových tvárnic Heluz 11,5. Dle podklad] výrobce 
vápenopískového zdiva je nutno suterénní stEny opatUit 
v ložných spárách výztuží MURFOR. DElící konstrukce pro 
sklepní kóje budou zhotoveny ze svaUovaných ocelových díl] 
ĚUešeno samostatnE dílenskou dokumentacíě.  
 
4.4.2.2 Vrchní stavba  
Obvodový pláš[ je vyzdEný z vápenopískových tvárnic tl.240 mm a zateplený čedičovou minerální vatou a tlouš[ce 
180 mm. V části soklu je zdivo opatUeno perimetrickou izolací z XPS polystyrenu vyvedeno 300 mm nad úroveO 
terénu. 
VnitUní nosné stEny v 1.NP jsou taktéž z vápenopískových tvárnic tl.240 mm uložené na stejných osách jako zdivo 
v 1.PP. Mezi bytové pUíčky jsou navrženy z keramických blok] HELUZ AKU tl.250 mm. ůlternativnE je možno 
materiál zamEnit za novou tvárnici s podstatnE menší hmotností Ěobchodního názvu HELUZ ůKU broušenáě. 
VnitUní pUíčky jsou navrženy z pUíčkovek Heluz 11,5 stropních konstrukcí budou pružnE oddEleny, dle 
technologických podklad] výrobce. PUeklady nad otvory v nosných stEnách tvoUí žb. vEnce z betonu C30/37, ve 
kterých probíhá konstrukční výztuž v celé délce vEnce, nad otvory doplnEny potUebnou výztuží Ěviz.část D.1.2.01b 
statické posouzeníě. Pro otvory s menší stavební výškou budou použity systémové pUeklady SENDWIX PUeklad 
8DF. U otvor] v dElících stEnách jsou navrženy pUeklady ze systému KM BETA SENDWIX a Porotherm 11,5. PUi 
provádEní je nutno dodržovat pUíslušné technologické postupy. Pro zdEní z cihel použít podrobný technologický 
popis v technické dokumentaci HELUZ – Podklad pro provádEní.  
BEhem výstavby je nutno zabezpečit ochranu materiálu proti dešti, nezabudovávat tvarnicové prvky s vlhkostí vyšší 
než 10%. Rozpracované zdivo je rovnEž nutno zabezpečit proti dešti a vodu stékající se strop] odvést tak, aby se 
nedostala do zdiva.  
Pro dodržení potUebného akustického útlumu zdiva je nutno dodržet plošnou hmotnost zdiva včetnE omítek . 
Skladby svislých konstrukcí jsou uvedené v pUíloze D.1.2.01b 
 

4.4.3 Vodorovné konstrukce 

4.4.3.1 Betonová konstrukce pr]vlak] ĚvEnc]ě 
Hlavní vEnce jsou provedeny z betonu C30/37 jako monolitické, vylévané do bednEní. VEnce budou opatUeny 
konstrukční a nosnou výztuží dle kladecích plán], v místE otvor] budou doplnEny o potUebné výztuže. RozmEry 
vEnce jsou navrženy ve skladebných rozmErech použitého zdiva, tj. šíUky 240mm a výšky 250mm. Železobetonové 
pr]vlaky v prostorách 1.NP jsou navrženy na výšku 750 mm. 
 
4.4.3.2 Stropní konstrukce 
Konstrukce je tvoUena nepUedepjatými, prefabrikovanými, železobetonovými panely o konstrukční výšce 
h=200 mm a bEžné šíUce b=2245 mm. V prefabrikovaných deskách jsou 2-13 cylindrických otvor] o pr]mEru 
125 mm ve vzájemné vzdálenosti e=165 mm, jejichž osa probíhá ř5 mm od spodního povrchu desky. 
Stropní panely jsou uloženy v hloubce 100 mm na železobetonových vEncích. Dle podklad] výrobce je nutno 
v místE pUíček provést ztužení jednotlivých stropních panel]. Podrobný výkres tvaru bude Uešen pUímo 
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autorizovaným statikem výrobce. Ve stropních panelech jsou navrženy prostupy hlavních jader a menší prostupy 
pro potUebné instalace. Tyto prostupy budou následnE dobetonovány z protipožárních d]vod]. 
 

  
Obrázek 1 - detail 10.4 

4.4.3.3 Konstrukce ploché stUechy 
Skladba ploché stUechy je po obvodE kryta atikovým zdivem. Konstrukce stropu je stejná jako v nižších podlažích. 
Spádování skladby je provedeno za pomoci tepelnE izolačních klín] s hodnotou 2 % vyrobených na míru dle PD, 
orientovanými do stUedu objektu k celkovE dvEma stUešním vtok]m. Skladba je navržena jako jednopláš[ová 
nepochozí. Zakrytí atiky bude provedeno oplechováním. Hydroizolační vrstva skladby stUechy je navržena 
z PVCfolie. Deš[ové vody budou svedeny dvEma vpus[mi do deš[ové kanalizace. Na stUešní rovinu ústí jednotlivá 
jádra s odvEtrávacím potrubím kanalizace a VZT potrubí. Vše je skryto v ocelových zaizolovaných skUíních s proti 
deš[ovými žaluziemi vystupující nepatrnE nad hranu atiky. 
 
4.4.3.4 Terasy a balkóny 
Venkovní terasy v 1.NP jsou tvoUeny pochozími fošnami, vynášenými trámky ŘŘ/ŘŘmm z thermowood. Trámky jsou 
pak neseny trámy a sloupky. Spoj sloupku a trámu je Uešen jako rámový – vloženým plechem Ězafrézovanýmě a 
prosvorníkovaným. Konstrukce terasy bude založena na základových pasech z betonu C25/30. Základy budou 
oddEleny od skladby perimetrické izolace vložením samostatné polystyrenové desky. Roznesení tlakových sil od 
menších základu se bude pUenášet na kolmé vnitUní nosné zdi v 1.PP. Perimetrická izolace oddElující hlavní nosné 
zdivo od základ] pro terasy bude končit v hloubce 1,0 m pod úrovní upraveného terénu. Konstrukce terasy bude 
Uešit samostatná dílenská dokumentace včetnE konstrukce zábradlí. 
Konstrukce balkonu je vykonzolovaná prefabrikovaná plná deska SCHÖCK K25 zakotvená skrz skladbu IZOkorb Ěz 
d]vodu účinného Uešení ve vEci tepelných most]ě do stropní konstrukce, kde bude zmonolitnEna se stropním 
panelem Ěviz detail výrobceě. PUed usazením jednotlivých díl] je potUeba konstrukci stropu a vyložené desky 
podepUít.  

Obrázek 2 detail 27.0 

4.4.4 SchodištE 

VnitUní schodištE mezi 1. PP a 1. NP bude zhotoveno z prefabrikovaného jednoramenného schodištE, pUi nástupu 
se šikmými stupni. SchodištE bude v 1.PP uloženo na betonovou desku v a osazeno na konzolku ve stropní desce 
v místE 1.NP Ěviz detail uloženíě.  
Schodiš[ové panely mezi nadzemními podlažími budou prefabrikovaná dvouramenná pUímá schodištE, uložená na 
konzolách v místE hlavních podest a mezipodest. Konzoly podest budou zhotoveny již pUi výrobE stropních panel]. 
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Mezipodesty budou tvoUeny taktéž prefabrikovanými panely uloženými pUímo na vápenopískové zdivo včetnE 
podkladového pásu. 
Schodiš[ové panely budou ukládány na konzolách s akustickými podložkami. Ve spáUe mezi nosnou zdí a 
schodištovým ramenem bude vložena akustická izolace SCHÖCK Tronsole. 
Konstrukce zábradlí je umístEna v prostoru zrcadla, mimo p]dorysné hrany schodištE tak, aby byla zajištEna 
nejvEtší možná pr]chozí šíUka. 
Všechna popisovaná schodištE jsou součástí CHUC z hlediska požární bezpečnosti. 

 
Obrázek 3 – uložení nástupního a výstupního stupně 

5 Ostatní konstrukce 

5.1.1 Vjezdová rampa 

Venkovní rampa zajiš[ující vjezd a výjezd vozidel z prostoru 1.PP, je navržena jako ŽB. monolitická deska  tl. 
250mm zapUená v oblouku o konstrukci opErných zdí vyzdEné z tvárnic ztraceného bednEní s okrasnou 
povrchovou úpravou. Sklon rampy je 15 %. S odvodnEním ve spodní části.  
 
6 Dilatace a pracovní spáry 

Vzhledem k velikosti objektu nejsou navrženy žádné dilatace v nosných konstrukcích. Pracovní spáry budou 
zvoleny v souladu technologickými pUedpisy pro jednotlivé pracovní úkony.  
 
7 Hlavní konstrukční prvky, použité materiály 

7.1.1 Stavební jáma 

Tvar výkopové jamy je vyznačen ve výkresové části. 
7.1.2 Vodorovné konstrukce 

 NepUedepjaté stropní panely DENNERT DX o tl.200 mm 
 IZOkorb Schöck K25 tl 200 mm 

7.1.3  Základy 

 Kamenivo frakce 12/63 pro základovou spáru 
 Beton C30/37 
 Stavební dUevo pro nutné konstrukce bednEní 
 BetonáUská výztuž B500B 

7.1.4 Suterén – 1PP 

Nosné konstrukce jsou z vápenopískových blok] KM BETA Sendwix o tl.240mm vyzdEných dle technologických 
pokyn] a návodu výrobce KM BETů. 

7.1.5 Svislé konstrukce 

Nosné konstrukce jsou z vápenopískových blok] KM BETA Sendwix o tl.240 mm vyzdEných dle technologických 
pokyn] a návodu výrobce KM BETů.  
Mezi jednotlivými bytovými jednotkami je navržena akustická pUíčka HELUZ tl. 250 mm viz. výše 
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8 Údaje o uvažovaných zatížení ve statickém výpočtu, prĳzkumy 

Zatížení p]sobící na konstrukci byla stanovena pro dočasnou a trvalou návrhovou situaci dle ČSN EN 1řř1-1, 
posuzován byl I. mezní stav únosnosti a II. mezní stav použitelnosti. Stálá zatížení a užitné zatížení bylo stanoveno 
v souladu s ČSN 1řř1-2-1, nahodilá zatížení podle pUíslušných norem soustavy ČSN EN. 
DetailnEjší hodnoty zatížení jsou stanoveny v pUíloze této zprávy D.1.2.01b.  
Skutečné zatížení od stropních panel] je nutné posoudit dle pUesného zpracování skladby stropních dílc]. Váha 
jednotlivých panel] se m]že mEnit v ohledu vytváUení zesilujících žeber. 
U zatížení pUíček se normová hodnota pro zatížení pohybuje od 0,5 -1,0 kN / m2. V projektu jsou pUíčky započítány 
do zatížení skladeb podlah ve skutečné hodnotE navrhovaného materiálu pro pUíčkové zdivo HELUZ 11,5, jehož 
objemová hmotnost je v technických listech uvádEná 725 kg/m3. ůlternativnE je možné pUi realizaci pUistoupit 
k materiálu z plynosilikátu s objemovou hmotností 500 kg/m3 ĚnapU. Ytongě 
Inženýrskogeologické pomEry: 
Únosnost zemina v úrovni základové spáry byla zvolena na hodnotu. Rdt=300kPa 
Podzemní voda nebyla zastižena. Vzhledem k charakteru zeminy a její propustnosti a schopností umožOovat 
vzlínání p]dní vlhkosti doporučujeme Uádné odizolování základ]. Zemní tlak je stanoven jako zemní tlak v klidu se 
součinitelem K0=0,5. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu jednoduché konstrukce, v jednoduchých základových pomErech, nebyly 
provádEny žádné laboratorní zkoušky a tabulkové hodnoty byly odvozeny na základE makroskopického popisu. 

a) Údaje o požadované jakosti navržených materiálĳ 

Beton     stropní panely  C55/60 
Zdivo    KM beta SENDWIX, HELUZ 
 
9 Popis netradičních technologických postupĳ . 
Nejsou navrhovány 
 
10 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí 
Požadována je kontrola a pUevzetí základové spáry pod deskou pUed betonáží, stejnE tak kontrola uložení 
betonáUské výztuže pUed vlastní betonáží ve všech železobetonových konstrukcích. 
PUi pUejímce stropních panel] je nutné pUekontrolovat všechny prostupy. 
 
11 Změny stávající stavby 

Jedná se o novostavbu. Na pozemku se nenacházejí žádné objekty. 
 
12 Požadavky na vypracování dokumentace zajišıované zhotovitelem stavby 

PUed výrobou jednotlivých stavebních díl] musí být vypracovány výrobní výkresy navrhovaných prvk] jak 
konstrukčních tak zámečnických.  
 
13 Požadavky na protipožární ochranu konstrukcí 
 Betonová konstrukce splOují požadovanou hodnotu krytí betonáUské výztuž. 
 Zabezpečení z hlediska požární ochrany je Uešeno v samostatné zprávE 
 
14 Požadavky na bezpečnost pīi provádění nosných konstrukcí 
PUi výstavbE, montáži a provozu zaUízení musí být respektovány platné právní pUedpisy, vyhlášky a normy ČSN 
k zajištEní BOZP, které se týkají projektovaného zaUízení. 
Bezpečnost pUi výstavbE: 
PUi výstavbE musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný dodavatelskou organizací, jedná se 
zejména o: 

 používání vhodných montážních prostUedk], 
 používání ochranných pracovních prostUedk] a vybavení, 
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 montážní pracovištE musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, vyklizeno a 
pUipraveno k montáži, 

 v montážním prostoru není pUípustné provádEt jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže. 
Bezpečnost pUi provozu: 
Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracovištE pUedepsanými pracovními a ochrannými prostUedky. 
Provozovat zaUízení smEjí pouze osoby k tomu určené a vyškolené. Provozovatel zaUízení vypracuje místní 
bezpečnostní pUedpisy pro užívání zaUízení. 
BEhem stavebních prací musí být staveništE zajištEno proti pUístupu nepovolaných osob, UádnE musí být označeny 
a zajištEny výkopy a násypy. 
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Skladba d
[mm]

ρ

[kg/m3]

ρ

[kN/m3]

Plošná
hmotnost

[kg/m2]

char.
gki

[kN/m2]

γ
[-]

návrh.
gdi

[kN/m2]

ZATÍŽENÍ STÁLÉ

Podlahová krytina - ker.dlažba (včetně lepidla) 12 2200 22 26,4 0,264 1,35 0,356

vodotěsná izolace 2 0,0015 0,00002 0,000003 0,000 1,35 0,000

betonový potěr s KARI sítí 61 2100 21 128,1 1,281 1,35 1,729

pojistná PE folie 0 0 0 0 0,000 1,35 0,000
kročejová izolace podlahy z minerálních desek Isover N

25 100 1 2,5 0,025 1,35 0,034

vyrovnávací vrstva podlahy - podlahový polystyren 
EPS100, s vynecháním drážek pro vedení trubních a 
kabelových tras

20 12 0,12 0,24 0,002 1,35 0,003

zatížení od instalací 0,500 1,35 0,675

MEZISOUČET 120 157,24 2,07 2,80

Stropní panel DENNERT DX tl.200mm 200 320 3,20 1,35 4,32

MEZISOUČET 320 477,24 5,27 7,12

zateplení stropu - minerální desky FASROCK LG1 100 20 0,2 2 0,020 1,35 0,027

CELKEM 420 479,24 5,29 7,14

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
Podlahová krytina - dřevěné vlysy (vč.tmelu) 25 600 6 15 0,150 1,35 0,203

betonový potěr 50 2100 21 105 1,050 1,35 1,418

pojistná PE folie 0 0 0,000 1,35 0,000

kročejová izolace podlahy z minerálních desek Isover N25 100 1 2,5 0,025 1,35 0,034

vyrovnávací vrstva podlahy - podlahový polystyren 
EPS100, s vynecháním drážek pro vedení trubních a 
kabelových tras

20 12 0,12 0,24 0,002 1,35 0,003

zatížení od instalací 0,500 1,35 0,675

CELKEM skladba podlahy 120 122,74 1,73 2,33

Stropní panel DENNERT DX tl.200mm 200 320 3,2 1,35 4,32

CELKEM skladba podlahy 320 442,74 4,93 6,65

zateplení stropu - minerální desky FASROCK LG1 100 20 0,2 2 0,020 1,35 0,027

CELKEM 420 444,74 4,95 6,68

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
Podlahová krytina - ker.dlažba 15 2200 22 33 0,330 1,35 0,446

betonový potěr 60 2100 21 126 1,260 1,35 1,701

pojistná PE folie 0 0 0,000 1,35 0,000

kročejová izolace podlahy z minerálních desek Isover N25 100 1 2,5 0,025 1,35 0,034

vyrovnávací vrstva podlahy - podlahový polystyren 
EPS100, s vynecháním drážek pro vedení trubních a 
kabelových tras

20 12 0,12 0,24 0,002 1,35 0,003

zatížení od instalací 0,500 1,35 0,675

MEZISOUČET 120 161,74 2,12 2,86

Stropní panel DENNERT DX tl.200mm 200 320 3,2 1,35 4,32

MEZISOUČET 320 481,74 5,32 7,18

zateplení stropu - minerální desky FASROCK LG1 100 20 0,2 2 0,020 1,35 0,027

Omítka 0 1600 16 0 0,000 1,35 0

CELKEM 320 483,74 5,34 7,21

P01 - Skladba pro koupelnu a kuchyň 1.np nad prostorem garáží

K
C

E
st
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st
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p
st

ro
p

K
C

E

P03 - Skladba pro obývací prostory nad prostorem 1.pp

K
C

E

P02 - Skladba pro obývací prostory 1.np nad prostorem garáží

po
dl

a
ha

po
dl

a
ha

po
dl

a
ha
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ZATÍŽENÍ STÁLÉ
Podlahová krytina - ker.dlažba 15 2200 22 33 0,330 1,35 0,446

betonový potěr 60 2100 21 126 1,260 1,35 1,701

pojistná PE folie 0 0 0,000 1,35 0,000

kročejová izolace podlahy z minerálních desek Isover N25 100 1 2,5 0,025 1,35 0,034

vyrovnávací vrstva podlahy - podlahový polystyren 
EPS100, s vynecháním drážek pro vedení trubních a 
kabelových tras

20 12 0,12 0,24 0,002 1,35 0,003

zatížení od instalací 0,500 1,35 0,675

MEZISOUČET 120 161,74 2,12 2,86

Stropní panel DENNERT DX tl.200mm 200 320 3,2 1,35 4,32

MEZISOUČET 320 481,74 5,32 7,18

Omítka 15 1600 16 24 0,240 1,35 0,324

CELKEM 335 505,74 5,56 7,50

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
zámková dlažba z chodníku 50 2200 22 110 1,100 1,35 1,485

štěrkový podsyp frakce 4/6 30 1600 16 48 0,480 1,35 0,648

štěrkový podsyp frakce 8/16 100 1600 16 160 1,600 1,35 2,160
ZHUTNĚNÝ UPRAVENÝ TERÉN

SOUČET 180 3,18 4,29

P06 - Skladba pro koupelnu a kuchyň mezi bytovými jednotkami
ZATÍŽENÍ STÁLÉ
Podlahová krytina - ker.dlažba 15 2200 22 33 0,330 1,35 0,446

betonový potěr 60 2100 21 126 1,260 1,35 1,701

pojistná PE folie 0 0 0 0 0,000 1,35 0,000

kročejová izolace podlahy z minerálních desek Isover N25 100 1 2,5 0,025 1,35 0,034

vyrovnávací vrstva podlahy - podlahový polystyren 
EPS100, s vynecháním drážek pro vedení trubních a 
kabelových tras

20 12 0,12 0,24 0,002 1,35 0,003

zatížení od instalací 0,500 1,35 0,675

MEZISOUČET 120 161,74 2,12 2,86

Stropní panel DENNERT DX tl.200mm 200 320 3,20 1,35 4,32

MEZISOUČET 320 481,74 5,32 7,18

Omítka 15 1600 16 24 0,240 1,35 0,324

CELKEM 335 505,74 5,56 7,50
P07 - Skladba pro obývací prostory mezi bytovými jednotkami

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
Podlahová krytina - dřevěné vlysy 25 600 6 15 0,150 1,35 0,203

betonový potěr 50 2100 21 105 1,050 1,35 1,418

pojistná PE folie 0 0 0,000 1,35 0,000

kročejová izolace podlahy z minerálních desek Isover N25 100 1 2,5 0,025 1,35 0,034

vyrovnávací vrstva podlahy - podlahový polystyren 
EPS100, s vynecháním drážek pro vedení trubních a 
kabelových tras

20 12 0,12 0,24 0,002 1,35 0,003

zatížení od instalací 0,500 1,35 0,675

CELKEM skladba podlahy 120 122,74 1,73 2,33

Stropní panel DENNERT DX tl.200mm 200 320 3,2 1,35 4,32

CELKEM skladba podlahy 320 442,74 4,93 6,65

Omítka 15 1600 16 24 0,240 1,35 0,324

CELKEM 335 466,74 5,17 6,98

po
dl
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P04 - Skladba společných prostor
K

C
E
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P05 - Skladby vstupu na terénu
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P08 - Skladba ploché střechy
ZATÍŽENÍ STÁLÉ
Hydroizolační folie PVC 1,5 2200 22 3,3 0,033 1,35 0,045

separační fólie 1,5 2300 23 3,45 0,035 1,35 0,047

izolační spádové klíny ISOVER DK (170mm) 100 30 0,3 3 0,030 1,35 0,041

izolační desky ISOVER S 200 170 1,7 34 0,340 1,35 0,459

parozábrana JUTAFOL 1 0 0,14 0,000 1,35 0,000

CELKEM skladba podlahy 304 43,89 0,44 0,59

Stropní panel DENNERT DX tl.200mm 200 320 3,2 1,35 4,32

CELKEM skladba podlahy 504 363,89 3,64 4,91

Omítka 15 1600 16 24 0,240 1,35 0,324

519 387,89 3,88 5,23

P09 - Skladba 1.pp
ZATÍŽENÍ STÁLÉ
Polymercementová stěrka s hydrofobizačním nátěrem 10 2200 22 22 0,220 1,35 0,297

Betonová deska 200 2200 22 440 4,400 1,35 5,940
Hydrozilační asfaltový pás 8

CELKEM 210 462,00 4,62 6,24

P10 - Skladba schodiště
ZATÍŽENÍ STÁLÉ
Polymercementová stěrka s hydrofobizačním nátěrem 10 1600 16 16 0,160 1,35 0,216

Betonová deska 150 2500 25 375 3,750 1,35 5,063

Omítka 15 2000 20 30 0,300 1,35 0,405

CELKEM 160 421,00 4,21 5,68

P11 - Skladba balkonu
ZATÍŽENÍ STÁLÉ
Podlahová krytina - ker.dlažba 15 2200 22 33 0,330 1,35 0,446

Betonová deska 150 2500 25 375 3,750 1,35 5,063

Omítka 15 2000 20 30 0,300 1,35 0,405

CELKEM 165 438,00 4,38 5,91

po
dl

a
ha

po
dl

a
ha

K
C

E
st

ro
p

Stránka 4 z 39



NÁVRH A ZPRACOVÁNÍ PD BD – ÚČELOVĚ A TECHNICKY NEJPŘÍZNIVĚJŠÍ NÁVRH OBJEKTU BD
DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVITELSTVÍ
Projektová dokumentace pro provedení stavby

Bc. Jan Hoza (A15N0122P)
05/2017
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Skladba d
[mm]

ρ

[kg/m3]

ρ

[kN/m 3]

Plošná
hmotnost

[kg/m2]

Plošná
hmotnost

[kN/m 2]

char.
gki

[kN/m 2]

γ

[-]

návrh.
gdi

[kN/m 2]

silikátová omítka, škrábaná struktura 1,5 1,5 2,5 0,025 0,00375 0,00 0,0001,35 0,00

základní nátěr pro zajištění přilnavosti 
následných povrchových úprav a vyrovnání 
nasákavosti podkladu

0 0,25 0,0025 0,000 0,00 0,000 1,35 0,00

paropropustná lepící hmota na bázi 
cementu s výztužnou vrstvou ze 
sklotextilní sítě

3 5 0,05 0,015 0,00 0,000 1,35 0,00

minerální fasádní desky lepené a kotvené 
fasádními hmoždinkami k podkladu

180 140 1,4 25,20 0,25 0,252 1,35 0,34

paropropustná lepící hmota na bázi 
cementu

10 5 0,05 0,05 0,00 0,001 1,35 0,00

nosná konstrukce KM BETA Sendwix 8DF
240 1400 14 336,00 3,36 3,360 1,35 4,54

vnítřní povrchová úprava - omítka 15 1600 16 24,00 0,24 0,240 1,35 0,32

CELKEM 449,5 385,27 3,85 3,853 5,20

vnítřní povrchová úprava - omítka 15 1800 18 27,00 0,27 0,270 1,35 0,36
nosná konstrukce KM BETA Sendwix 8DF

240 1270 12,7 304,80 3,05 3,048 1,35 4,11

vnítřní povrchová úprava - omítka 15 1800 18 27,00 0,27 0,270 1,35 0,36

CELKEM 270 358,80 3,59 3,588 4,84

vnítřní povrchová úprava - omítka 15 1800 18 27,00 0,27 0,270 1,35 0,36
akustické tvarnice HELUZ AKU 25MK P15250 990 9,9 247,50 2,48 2,475 1,35 3,34
vnítřní povrchová úprava - omítka 15 1800 18 27,00 0,27 0,270 1,35 0,36

CELKEM 280 301,50 3,02 3,015 4,07

vnítřní povrchová úprava - omítka 15 1800 18 27,00 0,27 0,270 1,35 0,36
příčkové zdivo HELUZ 11,5 115 725 7,25 83,38 0,83 0,834 1,35 1,13
vnítřní povrchová úprava - omítka 15 1800 18 27,00 0,27 0,270 1,35 0,36

CELKEM 145 137,38 1,37 1,37 1,85

vnítřní povrchová úprava - keramická 
dlažba

10 2200 22 22,00 0,22 0,220 1,35 0,30

vnítřní povrchová úprava - omítka 15 1800 18 27,00 0,27 0,270 1,35 0,36
příčkové zdivo HELUZ 11,5 115 725 7,25 83,38 0,83 0,834 1,35 1,13
vnítřní povrchová úprava - omítka 15 1800 18 27,00 0,27 0,270 1,35 0,36

CELKEM 145 159,38 1,59 1,59 2,15

S01 - obvodová nosná stěna

E
T

IC
S

S02 - vnitřní nosná stěna

S03 - vnitřní mezibytová příčka

S04 - vnitřní příčka

S05 - vnitřní příčka obklad

Stránka 5 z 39



NÁVRH A ZPRACOVÁNÍ PD BD – ÚČELOVĚ A TECHNICKY NEJPŘÍZNIVĚJŠÍ NÁVRH OBJEKTU BD
DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVITELSTVÍ
Projektová dokumentace pro provedení stavby

Bc. Jan Hoza (A15N0122P)
05/2017

ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

vnítřní povrchová úprava - keramická 
dlažba

10 2200 22 22,00 0,22 0,220 1,35 0,30

vnítřní povrchová úprava - omítka 15 1800 18 27,00 0,27 0,270 1,35 0,36
příčkové zdivo HELUZ 11,5 115 725 7,25 83,38 0,83 0,834 1,35 1,13

CELKEM 130 132,38 1,32 1,32 1,79

ETICS

dekorativní jednosložková tenkovrstvá 
silikátová omítka, škrábaná struktura 1,5 
mm

1,5 2,5 0,025 0,00375 0,00 0,0001,35 0,00

základní nátěr pro zajištění přilnavosti 
následných povrchových úprav a vyrovnání 
nasákavosti podkladu

0 0,25 0,0025 0,000 0,00 0,000 1,35 0,00

paropropustná lepící hmota na bázi 
cementu s výztužnou vrstvou ze 
sklotextilní sítě

3 5 0,05 0,015 0,00 0,000 1,35 0,00

minerální fasádní desky lepené a kotvené 
fasádními hmoždinkami k podkladu

180 140 1,4 25,20 0,25 0,252 1,35 0,34

paropropustná lepící hmota na bázi 
cementu

10 5 0,05 0,05 0,00 0,001 1,35 0,00

nosná konstrukce KM BETA Sendwix 8DF
240 1400 14 336,00 3,36 3,360 1,35 4,54

minerální fasádní desky lepené a kotvené 
fasádními hmoždinkami k podkladu 100 140 1,4 14,00 0,14 0,140 1,35 0,19

CELKEM 534,5 375,27 3,75 3,753 5,07

Tvárnice ze ztraceného bednění vvyplněné 
betonem 300 2500 25 750,00 7,50 7,500 1,35 10,13

CELKEM 300 750,00 7,50 7,50 10,13

ETICS
dekorativní jednosložková tenkovrstvá 
silikátová omítka, škrábaná struktura 1,5 
mm

1,5 2,5 0,025 0,00375 0,00 0,0001,35 0,00

základní nát r pro zajišt ní p ilnavosti 
následných povrchových úprav a vyrovnání 
nasákavosti podkladu

0 0,25 0,0025 0,000 0,00 0,000 1,35 0,00

paropropustná lepící hmota na bázi 
cementu s výztužnou vrstvou ze 
sklotextilní sítě

3 5 0,05 0,015 0,00 0,000 1,35 0,00

minerální fasádní desky lepené a kotvené 
fasádními hmoždinkami k podkladu

180 140 1,4 25,20 0,25 0,252 1,35 0,34

paropropustná lepící hmota na bázi 
cementu

10 5 0,05 0,05 0,00 0,001 1,35 0,00

žb. Věnec 240 2500 25 600,00 6,00 6,000 1,35 8,10
CELKEM 240 625,27 6,00 6,00 8,44

S09 žb.věnec

S08 - základová žb. Stěna

S06 - vnitřní příčka jádro

S07 - atikové zdivo
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char.
qki

[kN/m2]

γ
[-]

návrh.
qki

[kN/m2]

UŽITNÉ ZATÍŽENÍ

Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,50 1,5 2,25 kN/m2

Osamělé břemeno Q (kat. A) - obytné místnosti 2,00 1,5 3,00 kN

Rovnoměrné užitné (kat. A) -  chodba, schodiště 3,00 1,5 4,50 kN/m2

Osamělé břemeno Q (kat. A) - chodba, schodiště 2,00 1,5 3,00 kN

Rovnoměrné užitné (kat. G) -  plochy garáže 2,50 1,5 3,75 kN/m2

Rovnoměrné užitné (kat. H) - střechy 0,750 1,5 1,125 kN/m2

ZATÍŽENÍ SN ĚHEM
SNĚHOVÁ OBLAST II

Charakteristická hodnota   sk     [ m/s] 1,05

Součinitel expozice Ce 1,0
tvarový součinitel m 0,8

Teplotní součinitel  Ct 1,0

  sn =  mi Ce Ct sk  = 0,84 1,5 1,26 kN/m2

I II III IV V
0,75 1,05 1,50 2,25 2,25

ČHMU
hřebeny hor

hory (Vysočina, Šumava, Brdy)
většina ČR

Polabí, Haná

0,8 1,0 1,2
chráněná krajina

otevřená krajina

SOUČINITEL EXPOZICE

CHARAKTERISTICKÁ HODNOTA  sk   [ kN/m2]

SNĚHOVÁ OBLAST
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ZÁKLAD NA OSE 1
Návrh šířky základového pasu b = 1,10 m γG = 1,35

Návrh výšky základového pasu h = 0,80 m ρžb = 25 kN/m3

materiál BETON C30/37
NG = γG . A . h . ρžb = 29,7 kN/m

Tloušťka zdiva tl.= 240 mm
Návrhová únosnost zeminy Rd = 300 kPa

x y
ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha navrženého pasu NG 29,70
P01 - podlaha 1,0 2,75 7,14 4 78,59
S04 - vnitřní příčka (přenásobenop na uložení 
panelu)

2,75 2,75 1,85 4 5,61

S03 - mezibytová příčka (přenásobeno na uložení 
panelu)

2,75 2,75 4,07 4 12,31

P08 - skladba střechy 1,0 2,75 5,23 1 14,40
P11 - Skladba balkonu 1,0 1,40 5,91 3 24,83
P09 - Skladba 1.pp(uloženo na vyložení základu) 1,0 0,43 6,24 1 2,68
S01 - obvodová nosná zeď 1,0 2,50 5,20 5 65,01
S07 - zdivo atiky 1,0 0,75 5,07 1 3,80
S09 žb.věnec 1,0 0,25 8,44 5 10,55
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 2,75 2,25 4 24,75
Rovnoměrné užitné (kat. G) -  plochy garáže 1,0 0,43 3,75 1 1,61
Rovnoměrné užitné (kat. H) - střechy 1,0 1,00 1,13 1 1,13
zatížení sněhem 1,0 2,75 1,26 1 3,47

CELKEM   Nc= 278,44kN/m

součinitel γ [-] = 1,15
Návrhová hodnota zatížení = 320,21kPa

Nutná plocha základu na m  ́=> 1,07 m2 VYHOVUJE
Vyložení základových pasů a= 430 mm

α [°] 60
minimální výška základu 0,37 m VYHOVUJE

ZÁKLAD NA OSE 2
Návrh šířky základového pasu b = 1,50 m γG = 1,35

Návrh výšky základového pasu h = 0,80 m ρžb = 25 kN/m3

materiál BETON C30/37
NG = γG . A . h . ρžb = 40,5 kN/m

Tloušťka zdiva 240 mm
Návrhová únosnost zeminy Rd = 300 kPa

x y
ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha navrženého pasu NG 40,50
P01 - podlaha 1,0 4,49 7,14 4 128,32
P08 - skladba střechy 1,0 4,49 5,23 1 23,50
S02 - vnitřní nosná zeď 1,0 2,50 4,84 5 60,55
S04 - vnitřní příčka (přenásobenop na uložení 
panelu)

2,75 4,25 1,85 4 8,67

S03 - mezibytová příčka (přenásobeno na uložení 
panelu)

2,75 4,25 4,07 4 19,03

P09 - Skladba 1.pp(uloženo na vyložení základu) 1,0 1,26 6,24 1 7,86
S09 žb.věnec 1,0 0,50 8,44 2 8,44
S09 žb.věnec 1,0 0,25 8,44 3 6,33
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 4,49 2,25 4 40,41
Rovnoměrné užitné (kat. G) -  plochy garáže 1,0 1,26 3,75 1 4,73
Rovnoměrné užitné (kat. H) - střechy 1,0 1,00 1,13 1 1,13
zatížení sněhem 1,0 4,49 1,26 1 5,66

CELKEM   Nc= 355,12kN/m
součinitel γ [-] = 1,15

Návrhová hodnota zatížení = 408,38kPa

Nutná plocha základu na m  ́=>1,36 m2 VYHOVUJE
Vyložení základových pasů a= 630 mm

α [°] 60
minimální výška základu 0,55 m VYHOVUJE

zatížení 
CELKEM

[kN/m]

Skladba
výměra

návrh.
gdi

[kN/m]

Počet 
podlaží n

zatížení 
CELKEM

[kN/m]

výměra
Skladba

návrh.
gdi

[kN/m]

Počet 
podlaží n

POZNÁMKA:
vzhledem k absenci 
inženýrskogeologisckého
průzkumu byla hodnota 
únosnosti základové půdy 
stanovena na 300kPa
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ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

ZÁKLAD NA OSE 3
Návrh šířky základového pasu b = 1,10 m γG = 1,35

Návrh výšky základového pasu h = 0,80 m ρžb = 25 kN/m3

materiál BETON C30/37
NG = γG . A . h . ρžb = 29,7 kN/m

Tloušťka zdiva 240 mm
Návrhová únosnost zeminy Rd = 300 kPa

x y
ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha navrženého pasu NG 29,70
P01 - podlaha 1,00 3,24 7,14 4 92,60
P08 - skladba střechy 1,00 3,24 5,23 1 16,96
S02 - vnitřní nosná zeď 1,00 2,50 4,84 5 60,55
S04 - vnitřní příčka (přenásobenop na uložení 
panelu)

2,75 3,00 1,85 4 6,12

S03 - mezibytová příčka (přenásobeno na uložení 
panelu)

2,75 3,00 4,07 4 13,43

P09 - Skladba 1.pp(uloženo na vyložení základu) 1,0 0,86 6,24 1 5,36
S09 žb.věnec 1,0 0,50 8,10 2 8,10
S09 žb.věnec 1,0 0,25 8,44 3 6,33
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 3,24 2,25 4 29,16
Rovnoměrné užitné (kat. G) -  plochy garáže 1,0 0,86 3,75 1 3,23
Rovnoměrné užitné (kat. H) - střechy 1,0 1,00 1,13 1 1,13
zatížení sněhem 1,0 3,24 1,26 1 4,08

CELKEM   Nc= 276,74kN/m
součinitel γ [-] = 1,15

Návrhová hodnota zatížení = 318,25kPa

Nutná plocha základu na m  ́=>1,06 m2 VYHOVUJE
Vyložení základových pasů a= 430 mm

α [°] 60
minimální výška základu 0,37 m VYHOVUJE

ZÁKLAD NA OSE 4
Návrh šířky základového pasu b = 1,40 m γG = 1,35

Návrh výšky základového pasu h = 0,80 m ρžb = 25 kN/m3

materiál BETON C30/37
NG = γG . A . h . ρžb = 37,8 kN/m

Tloušťka zdiva 240 mm
Návrhová únosnost zeminy Rd = 300 kPa

x y
ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha navrženého pasu NG 37,80
P01 - podlaha 1,0 4,49 7,14 4 128,32
P08 - skladba střechy 1,0 4,49 5,23 1 23,50
S02 - vnitřní nosná zeď 1,0 2,50 4,84 5 60,55
S04 - vnitřní příčka (přenásobenop na uložení 
panelu)

2,75 3,00 1,85 4 6,12

S03 - mezibytová příčka (přenásobeno na uložení 
panelu)

2,75 3,00 4,07 4 13,43

P09 - Skladba 1.pp(uloženo na vyložení základu) 1,0 1,16 6,24 1 7,23
S09 žb.věnec 1,0 0,25 8,44 5 10,55
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 4,49 2,25 4 40,41
Rovnoměrné užitné (kat. G) -  plochy garáže 1,0 1,16 3,75 1 4,35
Rovnoměrné užitné (kat. H) - střechy 1,0 1,00 1,13 1 1,13
zatížení sněhem 1,0 4,49 1,26 1 5,66 kN/m

CELKEM   Nc= 339,05

součinitel γ [-] = 1,15 kPa
Návrhová hodnota zatížení = 389,91

Nutná plocha základu na m  ́=>1,30 m2 VYHOVUJE
Vyložení základových pasů a= 580 mm

α [°] 60
minimální výška základu 0,50 m VYHOVUJE

návrh.
gdi

Počet 
podlaží n

zatížení 
CELKEM

Skladba
výměra

návrh.
gdi

[kN/m]

Počet 
podlaží n

zatížení 
CELKEM

[kN/m]

Skladba
výměra
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Projektová dokumentace pro provedení stavby

Bc. Jan Hoza (A15N0122P)
05/2017

ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

ZÁKLAD NA OSE 5

Návrh šířky základového pasu b = 1,10 m γG = 1,35 kN/m3

Návrh výšky základového pasu h = 0,80 m ρžb = 25

materiál BETON C30/37
NG = γG . A . h . ρžb = 29,7 kN/m

Tloušťka zdiva 240 mm
Návrhová únosnost zeminy Rd = 300 kPa

výměra

x y
ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha navrženého pasu NG 29,70
P01 - podlaha 1,0 2,75 7,14 4 78,59
S04 - vnitřní příčka (přenásobenop na uložení 
panelu)

2,75 2,75 1,85 4 5,61

P08 - skladba střechy 1,0 2,75 5,23 1 14,40
P09 - Skladba 1.pp 1,0 0,43 6,24 1 2,68
S01 - obvodová nosná zeď 1,0 2,50 5,20 5 65,01
S06 - zdivo atiky 1,0 0,75 5,07 1 3,80
S09 žb.věnec 1,0 0,25 8,44 5 10,55
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 2,75 2,25 4 24,75
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  chodba, schodiště 1,0 0,60 4,50 1 2,70
Rovnoměrné užitné (kat. H) - střechy 1,0 1,00 1,13 1 1,13
zatížení sněhem 1,0 2,75 1,26 1 3,47 kN/m

CELKEM   Nc= 242,38
součinitel γ [-] = 1,15 kPa

Návrhová hodnota zatížení = 278,74

Nutná plocha základu na m  ́=> 0,93 m2 VYHOVUJE
Vyložení základových pasů a= 430 mm

α [°] 60
minimální výška základu 0,37 m VYHOVUJE

ZÁKLAD NA OSE A1

Návrh šířky základového pasu b = 0,50 m γG = 1,35 kN/m3

Návrh výšky základového pasu h = 0,50 m ρžb = 25

materiál BETON C30/37
NG = γG . A . h . ρžb = 8,4 kN/m

Tloušťka zdiva 240 mm
Návrhová únosnost zeminy Rd = 300 kPa

Skladba výměra

x y
ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha navrženého pasu NG 8,44
S01 - obvodová nosná zeď 1,0 2,50 5,20 4 52,01
P09 - Skladba 1.pp 1,0 0,13 6,24 1 0,81
S06 - zdivo atiky 1,0 0,75 5,07 1 3,80
S08 - základová žb. Stěna 1,0 3,00 10,13 1 30,38
S09 - žb.věnec 1,0 0,25 8,44 4 8,44
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  chodba, schodiště 1,0 0,13 4,50 1 0,59

CELKEM   Nc= 103,88kN/m

součinitel γ [-] = 1,15
Návrhová hodnota zatížení = 119,46kPa

Nutná plocha základu na m  ́=> 0,40 m2 VYHOVUJE
Vyložení základových pasů a = 130 mm

α [°] 60
minimální výška základu 0,11 m VYHOVUJE

návrh.
gdi

[kN/m]

Počet 
podlaží n

zatížení 
CELKEM

[kN/m]
Skladba

návrh.
gdi

[kN/m]

Počet 
podlaží n

zatížení 
CELKEM

[kN/m]
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ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

ZÁKLAD NA OSE B1-B2
Návrh šířky základového pasu b = 0,70 m γG = 1,35

Návrh výšky základového pasu h = 0,80 m ρžb = 25 kN/m3

materiál BETON C30/37
NG = γG . A . h . ρžb = 18,9 kN/m

Tloušťka zdiva 240 mm
Návrhová únosnost zeminy Rd = 300 kPa

Skladba výměra
x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha navrženého pasu NG 18,90
P09 - Skladba 1.pp 1,0 0,46 6,24 1 2,87
S02 - vnitřní nosná zeď 1,0 2,5 4,84 5 60,55
P10 - Skladba schodiště 1,0 1,2 5,68 3 20,46
P04 - Skladba společných prostor 1,0 1,35 7,50 4 40,51
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  chodba, schodiště 1,0 0,46 4,50 3 6,21

CELKEM   Nc= 149,50kN/m
součinitel γ [-] = 1,15

Návrhová hodnota zatížení = 171,93kPa

Nutná plocha základu na m  ́=> 0,57 m2 VYHOVUJE
Vyložení základových pasů a= 230 mm

α [°] 60
minimální výška základu 0,20 m VYHOVUJE

ZÁKLAD NA OSE C1

Návrh šířky základového pasu b = 0,50 m γG = 1,35 kN/m3

Návrh výšky základového pasu h = 0,50 m ρžb = 25

materiál BETON C30/37
NG = γG . A . h . ρžb = 8,44 kN/m

Tloušťka zdiva 240 mm
Návrhová únosnost zeminy Rd = 300 kPa

x y
ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha navrženého pasu NG 8,44
S01 - obvodová nosná zeď 1,0 2,50 5,20 5 65,01
P09 - Skladba 1.pp 1,0 0,13 6,24 1 0,81
S06 - zdivo atiky 1,0 0,75 5,07 1 3,80
S09 - žb.věnec 1,0 0,25 8,44 5 10,55
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  chodba, schodiště 1,0 0,13 4,50 1 0,59

CELKEM   Nc= 88,61kN/m

součinitel γ [-] = 1,15
Návrhová hodnota zatížení = 101,91kPa

Nutná plocha základu na m  ́=> 0,34 m2 VYHOVUJE
Vyložení základových pasů a = 130 mm

α [°] 60
minimální výška základu 0,11 m VYHOVUJE

návrh.
gdi

Počet 
podlaží n

zatížení 
CELKEM

návrh.
gdi

Počet 
podlaží n

zatížení 
CELKEM

výměra
Skladba
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ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY:
BETON: C 30 / 37

fck = 30 MPa fctm = 2,9 MPa Ecm= 33000

fcd = fck / γc = 20 MPa γc = 1,5

ρ = 2500 kg/m3  => 25 kN/m3

koeficienty pro beton < C30/37 => η= 1,00 λ= 0,8

OCEL: B 500B Es= 200 Gpa
fyk = 500 MPa

fyd = fyk / γs = 434,8 MPa γs = 1,15
prostředí => XC1 životnost => S4 (50 let)

ZÁKLADNÍ NÁVRH V ĚNCE - MODEL V1a
výška h = 250 mm
šířka b = 240 mm

STANOVENÍ KRYTÍ VÝZTUŽE
 Předpoklad výztuže Ø R= 12 mm třmínky Ø Rtř = 6 mm

cnom = cmin + ∆ cdev = 25,0 → 25,0 mm  spodní plocha výztuže: 2 Ø 12

cmin = max. { cmin,b ; c min,dur ; 10mm } = 15,0 As,v, spodní= 226 mm2

cmin,b = průměr prutu Ø => 12 celková plocha výztuže: 4 Ø 12
cmin ,dur = 15 As,v,celkova= 452 mm2

Δcdev = 10

účinná výška průřezu d = h - cnom - Øtř. - (ØAs/2)= 213 mm

NÁVRH TŘMÍNK Ů n = 2Ø 6    =>      Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků mimo otvory
S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm

Volím S1d= 150 mm VYHOVUJE

ZÁKLADNÍ NÁVRH V ĚNCE - MODEL V2a
výška h = 500 mm
šířka b = 240 mm

STANOVENÍ KRYTÍ VÝZTUŽE
 Předpoklad výztuže Ø R= 12 mm třmínky Ø Rtř = 6 mm

cnom = cmin + ∆ cdev = 25,0 → 25,0 mm  spodní plocha výztuže: 2 Ø 12
cmin = max. { cmin,b ; c min,dur ; 10mm } = 15,0 As,v, spodní= 226 mm2

cmin,b = průměr prutu Ø => 12 celková plocha výztuže: 4 Ø 12

cmin ,dur = 15 As,v,celkova= 452 mm2

Δcdev = 10

účinná výška průřezu d = h - cnom - Øtř. - (ØAs/2)= 463 mm

NÁVRH TŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků mimo otvory
S1, max =0,75 d = 347 mm   ≤  400 mm

Volím S1d= 300 mm VYHOVUJE

ZÁKLADNÍ NÁVRH V ĚNCE - MODEL V3
výška h = 750 mm
šířka b = 240 mm

STANOVENÍ KRYTÍ VÝZTUŽE
 Předpoklad výztuže Ø R= 12 mm třmínky Ø Rtř = 6 mm

cnom = cmin + ∆ cdev = 25,0 → 25,0 mm  spodní plocha výztuže: 2 Ø 12

cmin = max. { cmin,b ; c min,dur ; 10mm } = 15,0 As,v, spodní= 226 mm2

cmin,b = průměr prutu Ø => 12 celková plocha výztuže: 4 Ø 12

cmin ,dur = 15 As,v,celkova= 452 mm2

Δcdev = 10

účinná výška průřezu d = h - cnom - Øtř. - (ØAs/2)= 713 mm

NÁVRH TŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků mimo otvory
S1, max =0,75 d = 535 mm   ≤  400 mm

Volím S1d= 300 mm VYHOVUJE

VĚNEC NAD 1.PP
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Projektová dokumentace pro provedení stavby
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05/2017

ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

výměra
x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,50 0,25 25,0 3,1 1,35 4,22 0,53

P02 - Skladba pro obývací prostory 1.np nad 
prostorem garáží

1,0 2,75 4,95 1,35 6,68
18,37

S03 - vnitřní mezibytová příčka 2,75 2,75 3,02 1,35 4,07 3,08
S01 - obvodová nosná stěna - zat. ∆45° 1,40 1,35 1,89 4,99
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ 0,00
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 2,75 1,50 1,50 2,25 6,19

gdi = 33,15kN/m

  pro světlost otvoru 3000mm  => VJEZD DO GARÁŽÍ
minimální tlošťka zdi 6740mm MODEL V2b

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 125 mm
vzdálenost podpor Lc= 3,25 m

MEd =1/8 gki . l
2= 43,77 kNm

VEd = 53,88 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 43,77 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2
DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 14

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 533 mm2 As, doplň= 2 Ø 14  => 308 mm2

As,navh= 534 mm2

As,max = 0,04 . b . d =2044,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 66,456 mm2 VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 534 < 2045 mm2 VYHOVUJE

přepočtená účinná výška průřezu d = h - cnom - Øtř. - (ØAs/2)= 462 mm

VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI
vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 60,46 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,131

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,131 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku

z=d-0,5.x.γ = 438 mm  průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 101,65 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
43,77 ≤ 101,65 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d =347 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 300 mm => ZMĚNA 250 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00095

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 90,42 KN VRd,s > |Ved|
90,42 > 53,88 VYHOVUJE

PRŮHYB MSP - přetvoření navržená výztuž : 2 Ø 12 2 Ø 14
výška h = 0,25 m As= 534 mm2

šířka b = 0,24 m As, potř= 533 mm2

délka  Lc = 3,25 m Ac= 0,060m2

kritérium použitelnosti Lc/250 = 13,00 mm

ohybový moment při kvazistálé kombinaci Mk,gp = 35,02KNm
součinitel dotvarování φc = 2,50

αe =   =  21,21 Ec,eff =  = 9 429 Mpa αc = 0,25

Průřez bez trhlin - geometrické charakteristiky
A i = Ac +αe (As1+As2)= 0,0713 m2

Ic =b*h3/12 0,000313m3

agi= [ Ac*ac+αe(As1*d1+As2*d2) ] / Ai = 0,283667 m2

I i = Ic+Ac(agi-ac)
2+αe[A s1(d-agi)

2+As2(agi-d2)
2]= 0,000741 m4

Ohybová tuhost    Ec,eff * I i= 6,984 MNm2

Ohybová podjatost  CI,lt =  1/(Ec,eff * I i)= 0,1432 m2MN-1

Ohybový moment při vzniku trhlin M cr = fctm . (Ii / (h - agi)) = -0,0638 Nm trhliny nevzniknou

2,641

char.
gki

γ
[-]

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 1
ρ

[kN/m 3]
návrh.

gdi

zatížení 
CELKEM

DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ NAD OTVORY
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NÁVRH A ZPRACOVÁNÍ PD BD – ÚČELOVĚ A TECHNICKY NEJPŘÍZNIVĚJŠÍ NÁVRH OBJEKTU BD
DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVITELSTVÍ
Projektová dokumentace pro provedení stavby

Bc. Jan Hoza (A15N0122P)
05/2017

ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

Průřez porušený trhlinou - geometrické charakteristiky

 = 0,1669 m

I ir  = 1/3 bx3+αe[A s1(d-x)2+As2(x-d2)
2]= 0,001358 m4

Ohybová tuhost    Ec,eff * I ir= 12,81 MNm2

Ohybová podjatost  CII,lt  =1/(Ec,eff * I ir)= 0,0781 (MN)-1m-2

Křivost od zatížení (kvazistálá kombinace)
M k,gp = 35,02 KNm= 0,03502 MNm,  = -0,660

Křivost (1/r)g,lt = Mk,qp.[(1-ξg,lt).CI,lt + ξg,lt . CII,lt ] = 0,00652m-1

Průhyb od kvazistálého zatížení   ƒg,lt = 5/48 . (1/r)g,lt . l
2 = 0,007 m

Průhyb od smršťování Si = As(d-agi) = 0,000095m3
Sir = As(d-x) = 0,000158m3  = -0,660

Výsledná křivost od smršťování Průhyb od smršťování:

0,00082m-1  = 0,001 m

CELKOVÝ DLOUHODOBÝ PR ŮHYB ƒlt = ƒg,lt+ƒcs  < ƒlim,lt  = l/250
0,008 < 0,013 m VYHOVUJE

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,24 0,75 25,0 4,5 1,35 6,08 1,09

P02 - Skladba pro obývací prostory 1.np nad 
prostorem garáží

1,0 4,25 4,95 1,35 6,68
28,39

S03 - vnitřní mezibytová příčka 2,75 4,25 3,02 1,35 4,07 4,76
S01 - vnitřní nosná stěna - zat. ∆45° 3,59 1,35 4,84 55,17
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 2,75 1,50 1,50 2,25 6,19

gdi = 95,60kN/m

světlost otvoru 6000mm  => JÍZDNÍ PRUH
minimální tlošťka zdi 6740mm MODEL V3

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 375 mm
vzdálenost podpor Lc= 6,75 m

MEd =1/8 gki . l
2= 544,5 kNm

VEd = 322,6 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 544,5 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 258 mm2
DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 25

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 2014mm2 As, doplň= 4 Ø 25  => 1963 mm2

As,navh= 2189 mm2

As,max = 0,04 . b . d =6844,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 222,456 mm2 VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

258 < 2189 < 6845 mm2 VYHOVUJE

přepočtená účinná výška průřezu d = h - cnom - Øtř. - (ØAs/2)= 707 mm

VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI
vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 247,85 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,351

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,351 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku

z=d-0,5.x.γ = 607 mm  průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 578,05 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
544,5 ≤ 578,05 VYHOVUJE

návrh.
gdi

[kN/m 2]

zatížení 
CELKEM

[kN/m]

char.
gki

[kN/m 2]

γ
[-]

11,391

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 2
ρ

[kN/m 3]
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DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVITELSTVÍ
Projektová dokumentace pro provedení stavby

Bc. Jan Hoza (A15N0122P)
05/2017

ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 4Ø 6 Asw= 113 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 530 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 300 mm => ZMĚNA 200 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00235

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 373,00 KN VRd,s > |Ved|
373,00 > 322,64 VYHOVUJE

PRŮHYB MSP - přetvoření navržená výztuž : 2 Ø 12 4 Ø 25
výška h = 0,75 m As= 2189mm2

šířka b = 0,24 m As, potř= 2014mm2

délka  Lc = 6,75 m Ac= 0,180m2

kritérium použitelnosti Lc/250 = 27,00 mm

ohybový moment při kvazistálé kombinaci Mk,gp = 435,57KNm
součinitel dotvarování φc = 2,50

αe = .            = 21,21 Ec,eff =  = 9 429 Mpa αc = 0,25

Průřez bez trhlin - geometrické charakteristiky
A i = Ac +αe (As1+As2)= 0,2264 m2

Ic =b*h3/12 0,008438m
3

agi= [ Ac*ac+αe(As1*d1+As2*d2) ] / Ai = 0,343612 m2

I i = Ic+Ac(agi-ac)
2+αe[A s1(d-agi)

2+As2(agi-d2)
2]= 0,016130 m4

Ohybová tuhost    Ec,eff * I i= 152,079 MNm2

Ohybová podjatost  CI,lt =  1/(Ec,eff * I i)= 0,0066 m2MN-1

Ohybový moment při vzniku trhlin M cr = fctm . (Ii / (h - agi)) = 0,1151 Nm trhliny nevzniknou
Průřez porušený trhlinou - geometrické charakteristiky

 = 0,3640 m

I ir  = 1/3 bx3+αe[A s1(d-x)2+As2(x-d2)
2]= 0,009305 m4

Ohybová tuhost    Ec,eff * I ir= 87,73 MNm2

Ohybová podjatost  CII,lt  =1/(Ec,eff * I ir)= 0,0114 (MN)-1m-2

Křivost od zatížení (kvazistálá kombinace)
M k,gp = 435,57 KNm= 0,43557 MNm,  = 0,965

Křivost (1/r)g,lt = Mk,qp.[(1-ξg,lt).CI,lt + ξg,lt . CII,lt ] = 0,00489m-1

Průhyb od kvazistálého zatížení   ƒg,lt = 5/48 . (1/r)g,lt . l
2 = 0,023 m

Průhyb od smršťování Si = As(d-agi) = 0,000794m3
Sir = As(d-x) = 0,000750m3  = 0,965

Výsledná křivost od smršťování Průhyb od smršťování:

0,00048m-1  = 0,003 m

CELKOVÝ DLOUHODOBÝ PR ŮHYB ƒlt = ƒg,lt+ƒcs  < ƒlim,lt  = l/250
0,026 < 0,027 m VYHOVUJE

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,75 0,24 25,0 4,5 1,35 6,08 1,09

P02 - Skladba pro obývací prostory 1.np nad 
prostorem garáží

1,0 1,50 4,21 1,35 5,68 8,53

P04 - Skladba společných prostor 1,0 1,50 5,56 1,35 7,50 11,25
S03 - vnitřní mezibytová příčka 2,75 3,00 3,02 1,35 4,07 3,36
S01 - vnitřní nosná stěna - zat. ∆45° 3,59 1,35 4,84 55,17
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 2,75 1,50 1,50 2,25 6,19

gdi = 85,59kN/m

světlost otvoru 6000mm  => JÍZDNÍ PRUH
minimální tlošťka zdi 6740mm MODEL V3

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 375 mm
vzdálenost podpor Lc= 6,75 m

MEd =1/8 gki . l
2= 487,5 kNm

VEd = 288,9 kN

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 3
ρ

[kN/m 3]

návrh.
gdi

[kN/m 2]

zatížení 
CELKEM

[kN/m]

11,391

char.
gki

[kN/m 2]

γ
[-]
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ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 487,5 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 258 mm2
DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 25

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 1772mm2 As, doplň= 4 Ø 25  => 1963 mm2

As,navh= 2189 mm2

As,max = 0,04 . b . d =6844,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 222,456 mm2 VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

258 < 2189 < 6845 mm2 VYHOVUJE

přepočtená účinná výška průřezu d = h - cnom - Øtř. - (ØAs/2)= 707 mm

VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI
vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 247,85 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,348

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,351 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku

z=d-0,5.x.γ = 607 mm  průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 578,05 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
487,5 ≤ 578,05 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 4Ø 6 Asw= 113 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 530 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 300 mm => ZMĚNA 200 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00235

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 373,00 KN VRd,s > |Ved|
373,00 > 288,87 VYHOVUJE

PRŮHYB MSP - přetvoření navržená výztuž : 2 Ø 12 4 Ø 25
výška h = 0,75 m As= 2189mm2

šířka b = 0,24 m As, potř= 1772mm2

délka  Lc = 6,75 m Ac= 0,180m2

kritérium použitelnosti Lc/250 = 27,00 mm

ohybový moment při kvazistálé kombinaci Mk,gp = 389,98KNm
součinitel dotvarování φc = 2,50

αe = .            = 21,21 Ec,eff =  = 9 429 Mpa αc = 0,25

Průřez bez trhlin - geometrické charakteristiky
A i = Ac +αe (As1+As2)= 0,2264 m2

Ic =b*h3/12 0,008438m
3

agi= [ Ac*ac+αe(As1*d1+As2*d2) ] / Ai = 0,343612 m2

I i = Ic+Ac(agi-ac)
2+αe[A s1(d-agi)

2+As2(agi-d2)
2]= 0,016130 m4

Ohybová tuhost    Ec,eff * I i= 152,079 MNm2

Ohybová podjatost  CI,lt =  1/(Ec,eff * I i)= 0,0066 m2MN-1

Ohybový moment při vzniku trhlin M cr = fctm . (Ii / (h - agi)) = 0,11510 Nm trhliny nevzniknou
Průřez porušený trhlinou - geometrické charakteristiky

 = 0,3640 m

I ir  = 1/3 bx3+αe[A s1(d-x)2+As2(x-d2)
2]= 0,009305 m4

Ohybová tuhost    Ec,eff * I ir= 87,73 MNm2

Ohybová podjatost  CII,lt  =1/(Ec,eff * I ir)= 0,0114 (MN)-1m-2

Křivost od zatížení (kvazistálá kombinace)
M k,gp = 390,0 KNm= 0,38998 MNm,  = 0,956

Křivost (1/r)g,lt = Mk,qp.[(1-ξg,lt).CI,lt + ξg,lt . CII,lt ] = 0,00436m-1

Průhyb od kvazistálého zatížení   ƒg,lt = 5/48 . (1/r)g,lt . l
2 = 0,021 m

Průhyb od smršťování Si = As(d-agi) = 0,000794m3
Sir = As(d-x) = 0,000750m3  = 0,956

Výsledná křivost od smršťování Průhyb od smršťování:

0,00047m-1  = 0,003 m

CELKOVÝ DLOUHODOBÝ PR ŮHYB ƒlt = ƒg,lt+ƒcs  < ƒlim,lt  = l/250
0,023 < 0,027 m VYHOVUJE
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Projektová dokumentace pro provedení stavby
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ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

výměra
x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,25 0,24 25,0 1,5 1,35 2,03 0,12

P07 - Skladba pro obývací prostory mezi bytovými 
jednotkami

1,0 1,50 5,17 1,35 6,98
10,46

P04 - Skladba společných prostor 1,0 1,50 5,56 1,35 7,50 11,25
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 4,49 3,00 1,50 4,50 20,21

gdi = 42,04kN/m

světlost otvoru 1400mm  => VSTUP DO KOMUNIKAČNÍ CHODBY
minimální tlošťka zdi 5000mm MODEL V1a

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 125 mm
vzdálenost podpor L1=L4 = 1,65 m

MEd = 14,31 kNm

VEd = 34,7 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 14,3 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 229 mm2
DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 160 mm2 As, doplň= 1 Ø 12  => 113 mm2

As,navh= 339 mm2

As,max = 0,04 . b . d =6844,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 222,456 mm2 VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

229 < 339 < 6845 mm2 VYHOVUJE

přepočtená účinná výška průřezu d = h - cnom - Øtř. - (ØAs/2)= 213 mm

VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI
vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 38,38 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,180

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,180 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku

z=d-0,5.x.γ = 198 mm  průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 29,13 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
14,3 ≤ 29,13 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 81,64 KN VRd,s > |Ved|
81,64 > 34,69 VYHOVUJE

POZNÁMKA:  -Pro otvory na osách A, B2, B1 a C vzhledem k jejich velikosti a zatížení vystačí výztuž
 základní skladby
 -Na ostatních osách bude provedena výztuž dle základního skladby

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 4
ρ

[kN/m 3]
návrh.

gdi

zatížení 
CELKEM

char.
gki

γ
[-]
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Projektová dokumentace pro provedení stavby
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05/2017

ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY:
BETON: C 30 / 37

fck = 30 MPa fctm = 2,9 MPa Ecm= 33000

fcd = fck / γc = 20 MPa γc = 1,5

ρ = 2500 kg/m3  => 25 kN/m3

koeficienty pro beton < C30/37 => η= 1,00 λ= 0,8

OCEL: B 500B Es= 200 Gpa
fyk = 500 MPa

fyd = fyk / γs = 434,8 MPa γs = 1,15
prostředí => XC1 životnost => S4 (50 let)

ZÁKLADNÍ NÁVRH V ĚNCE - MODEL V1a
výška h = 250 mm
šířka b = 240 mm

STANOVENÍ KRYTÍ VÝZTUŽE
 Předpoklad výztuže Ø R= 12 mm třmínky Ø Rtř = 6 mm

cnom = cmin + ∆ cdev = 25,0 → 25,0 mm  spodní plocha výztuže: 2 Ø 12

cmin = max. { cmin,b ; c min,dur ; 10mm } = 15,0 As,v, spodní= 226 mm2

cmin,b = průměr prutu Ø => 12 celková plocha výztuže: 4 Ø 12
cmin ,dur = 15 As,v,celkova= 452 mm2

Δcdev = 10

účinná výška průřezu d = h - cnom - Øtř. - (ØAs/2)= 213 mm

NÁVRH TŘMÍNK Ů n = 2Ø 6    =>      Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků mimo otvory
S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm

Volím S1d= 150 mm VYHOVUJE

ZÁKLADNÍ NÁVRH V ĚNCE - MODEL V2a
výška h = 500 mm
šířka b = 240 mm

STANOVENÍ KRYTÍ VÝZTUŽE
 Předpoklad výztuže Ø R= 12 mm třmínky Ø Rtř = 6 mm

cnom = cmin + ∆ cdev = 25,0 → 25,0 mm  spodní plocha výztuže: 2 Ø 12
cmin = max. { cmin,b ; c min,dur ; 10mm } = 15,0 As,v, spodní= 226 mm2

cmin,b = průměr prutu Ø => 12 celková plocha výztuže: 4 Ø 12

cmin ,dur = 15 As,v,celkova= 452 mm2

Δcdev = 10

účinná výška průřezu d = h - cnom - Øtř. - (ØAs/2)= 463 mm

NÁVRH TŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků mimo otvory
S1, max =0,75 d = 347 mm   ≤  400 mm

Volím S1d= 300 mm VYHOVUJE

VĚNEC NAD 1.NP
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ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,24 0,25 25,0 2,03 1,35 2,73 0,16

P07 - Skladba pro obývací prostory mezi bytovými 
jednotkami

1,0 2,75 5,17 1,35 6,98
19,18

S01 - obvodová nosná stěna 1,0 1,0 3,85 1,35 5,20 5,20
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ 0,00 0,00
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 2,75 1,50 1,50 2,25 6,19

gdi = 30,74kN/m

světlost otvoru 1400mm  => okenní otvor 2250mm  => okenní otvor
minimální tlošťka zdi 500 mm MODEL V1b 2500mm MODEL V1b

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 125 mm 125 mm
vzdálenost podpor= 1,65 m 2,5 m

MEd = 10,46 kNm MEd = 24,01 kNm

VEd = 25,36 kN VEd = 38,42 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 10,46 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 116 mm2 As, doplň= 0 Ø 12  => 0 mm2

As,navh= 226 mm2

As,max = 0,04 . b . d =2044,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 66,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 226 < 2045 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 203 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 19,92 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
10,46 ≤ 19,92 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm

V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm VYHOVUJE
POSOUZENÍ

ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158
θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5

ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 83,75 KN VRd,s > |Ved|
83,75 > 25,36 VYHOVUJE

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 24,01 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 275 mm2 As, doplň= 1 Ø 12  => 113 mm2

As,navh= 339 mm2

As,max = 0,04 . b . d =2044,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 66,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 339 < 2045 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 38,38 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,180

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,180 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 198 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 29,13 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
24,01 ≤ 29,13 VYHOVUJE

DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ NAD OTVORY

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 1
ρ

[kN/m 3]

návrh.
gdi

[kN/m 2]

zatížení 
CELKEM

[kN/m]

char.
gki

[kN/m 2]

γ
[-]
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NÁVRH A ZPRACOVÁNÍ PD BD – ÚČELOVĚ A TECHNICKY NEJPŘÍZNIVĚJŠÍ NÁVRH OBJEKTU BD
DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVITELSTVÍ
Projektová dokumentace pro provedení stavby

Bc. Jan Hoza (A15N0122P)
05/2017

ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm

V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm VYHOVUJE
POSOUZENÍ

ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158
θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5

ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 81,64 KN VRd,s > |Ved|
81,64 > 38,42 VYHOVUJE

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,50 0,25 25,0 4,22 1,35 5,70 0,71

P07 - Skladba pro obývací prostory mezi bytovými 
jednotkami

1,0 4,49 5,17 1,35 6,98
31,32

S03 - vnitřní mezibytová příčka 1,0 4,00 3,02 1,35 4,07 3,26
S02 - vnitřní nosná stěna zat. ∆45° 3,59 1,35 4,84 15,26
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 4,49 1,50 1,50 2,25 10,10

gdi = 60,65kN/m

světlost otvoru 3050mm  => dveřní otvor
minimální tlošťka zdi 4575mm MODEL V2b

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 250 mm
vzdálenost podpor = 3,55 m

MEd = 95,5 kNm

VEd = 107,7 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 95,5 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 167,57mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 20

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 499 mm2 As, doplň= 2 Ø 20  => 628 mm2

As,navh= 854 mm2

As,max = 0,04 . b . d =4444,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 144,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

168 < 854 < 4445 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 453 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 168,11 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
95,5 ≤ 168,1 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 347 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 300 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 187,01 KN VRd,s > |Ved|
187,01 > 107,66 VYHOVUJE

návrh.
gdi

[kN/m 2]

zatížení 
CELKEM

[kN/m]

char.
gki

[kN/m 2]

γ
[-]

3,2

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 2 a ose B
ρ

[kN/m 3]
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DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVITELSTVÍ
Projektová dokumentace pro provedení stavby

Bc. Jan Hoza (A15N0122P)
05/2017

ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,25 0,25 25,0 1,56 1,35 2,11 0,13

P07 - Skladba pro obývací prostory mezi bytovými 
jednotkami

1,0 4,49 5,17 1,35 6,98
31,32

ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 4,49 1,50 1,50 2,25 10,10

gdi = 41,56kN/m

světlost otvoru 1200mm  => dveřní otvor
minimální tlošťka zdi 940 mm MODEL V1b

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 125 mm
vzdálenost podpor= 1,45 m

MEd = 10,92 kNm

VEd = 30,13 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 10,92 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 121 mm2 As, doplň= 0 Ø 12  => 0 mm2

As,navh= 226 mm2

As,max = 0,04 . b . d =2044,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 66,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 226 < 2045 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 203 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 19,92 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
10,92 ≤ 19,92 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 83,75 KN VRd,s > |Ved|
83,75 > 30,13 VYHOVUJE

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,50 0,25 25,0 3,13 1,35 4,22 0,53

P07 - Skladba pro obývací prostory mezi bytovými 
jednotkami

1,0 1,50 5,17 1,35 6,98
10,46

P04 - Skladba společných prostor 1,0 1,50 5,56 1,35 7,50 11,25
S03 - vnitřní mezibytová příčka 1,0 3,00 3,02 1,35 4,07 2,44
S02 - vnitřní nosná stěna zat. ∆45° 3,59 1,35 4,84 14,83
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 3,24 1,50 1,50 2,25 7,29

gdi = 46,81kN/m

světlost otvoru 3000mm
minimální tlošťka zdi 6500mm

uložení a= min (1/2h;1/2t)+750mm = 250 mm
vzdálenost podpor Lc= 3,5 m

MEd = 71,7 kNm

VEd = 81,9 kN

3,1

návrh.
gdi

[kN/m 2]

zatížení 
CELKEM

[kN/m]

char.
gki

[kN/m 2]

γ
[-]

návrh.
gdi

[kN/m 2]

zatížení 
CELKEM

[kN/m]

char.
gki

[kN/m 2]

γ
[-]

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 3 a ose B
ρ

[kN/m 3]

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 2 a ose A a C
ρ

[kN/m 3]
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ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 71,7 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 167,57mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 14

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 369 mm2 As, doplň= 2 Ø 14  => 308 mm2

As,navh= 534 mm2

As,max = 0,04 . b . d =4444,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 144,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

168 < 534 < 4445 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 453 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 105,12 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
71,7 ≤ 105,1 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 347 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 300 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 187,01 KN VRd,s > |Ved|
187,01 > 81,92 VYHOVUJE

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,25 0,24 25,0 1,50 1,35 2,03 0,12

P07 - Skladba pro obývací prostory mezi bytovými 
jednotkami

1,0 1,50 5,17 1,35 6,98
10,46

P04 - Skladba společných prostor 1,0 1,50 5,56 1,35 7,50 11,25
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ 1,35
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 4,49 1,50 1,35 2,03 9,09

gdi = 30,93kN/m

světlost otvoru 2700mm
minimální tlošťka zdi 240 mm

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 120 mm
vzdálenost podpor = 2,94 m

MEd = 33,42 kNm

VEd = 45,5 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 33,42 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 394 mm2 As, doplň= 2 Ø 12  => 226 mm2

As,navh= 452 mm2

As,max = 0,04 . b . d =2044,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 66,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 452 < 2045 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 203 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 39,85 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
33,42 ≤ 39,85 VYHOVUJE

návrh.
gdi

[kN/m 2]

zatížení 
CELKEM

[kN/m]

γ
[-]

návrh.
gdi

[kN/m 2]
PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 4 a ose B

ρ

[kN/m 3]
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ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 83,75 KN VRd,s > |Ved|
83,75 > 45,47 VYHOVUJE

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,25 0,25 25,0 2,11 1,35 2,85 0,18

P07 - Skladba pro obývací prostory mezi bytovými 
jednotkami

1,0 4,49 5,17 1,35 6,98
31,32

ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 4,49 1,50 1,50 2,25 10,10

gdi = 41,60kN/m

světlost otvoru 1200mm  => dveřní otvor 1400mm  => dveřní otvor
minimální tlošťka zdi 1100mm MODEL V1b 240 mm MODEL V1b

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 125 mm 120 mm
vzdálenost podpor = 1,45 m 1,64 m

MEd = 10,93 kNm MEd = 13,99 kNm

VEd = 30,2 kN VEd = 34,11 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 10,93 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 121 mm2 As, doplň= 0 Ø 12  => 0 mm2

As,navh= 226 mm2

As,max = 0,04 . b . d =2044,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 66,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 226 < 2045 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 203 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 19,92 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
10,93 ≤ 19,92 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 83,75 KN VRd,s > |Ved|
83,75 > 30,16 VYHOVUJE

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 13,99 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 156 mm2 As, doplň= 0 Ø 12  => 0 mm2

As,navh= 226 mm2

As,max = 0,04 . b . d =2044,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 66,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 226 < 2045 mm2 VYHOVUJE

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 4 a B1 - C
ρ

[kN/m 3]

návrh.
gdi

[kN/m 2]

zatížení 
CELKEM

[kN/m]

char.
gki

[kN/m 2]

γ
[-]
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NÁVRH A ZPRACOVÁNÍ PD BD – ÚČELOVĚ A TECHNICKY NEJPŘÍZNIVĚJŠÍ NÁVRH OBJEKTU BD
DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVITELSTVÍ
Projektová dokumentace pro provedení stavby

Bc. Jan Hoza (A15N0122P)
05/2017

ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI
vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 203 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 19,92 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
13,99 ≤ 19,92 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 83,75 KN VRd,s > |Ved|
83,75 > 34,11 VYHOVUJE

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,24 0,25 25,0 2,03 1,35 2,73 0,16

P07 - Skladba pro obývací prostory mezi bytovými 
jednotkami

1,0 2,75 5,17 1,35 6,98
19,18

S01 - obvodová nosná stěna 1,0 1,0 3,85 1,35 5,20 5,20
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ 0,00 0,00
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 2,75 1,50 1,50 2,25 6,19

gdi = 30,74kN/m

světlost otvoru 1800mm  => okenní otvor
minimální tlošťka zdi 240 mm MODEL V1b

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 125 mm
vzdálenost podpor= 2,05 m

MEd = 16,15 kNm

VEd = 31,51 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 16,15 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 181 mm2 As, doplň= 0 Ø 12  => 0 mm2

As,navh= 226 mm2

As,max = 0,04 . b . d =2044,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 66,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 226 < 2045 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 203 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 19,92 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
16,15 ≤ 19,92 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 83,75 KN VRd,s > |Ved|
83,75 > 31,51 VYHOVUJE

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 4 a C - C1
ρ

[kN/m 3]

char.
gki

[kN/m 2]

γ
[-]

návrh.
gdi

[kN/m 2]

zatížení 
CELKEM

[kN/m]
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NÁVRH A ZPRACOVÁNÍ PD BD – ÚČELOVĚ A TECHNICKY NEJPŘÍZNIVĚJŠÍ NÁVRH OBJEKTU BD
DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVITELSTVÍ
Projektová dokumentace pro provedení stavby

Bc. Jan Hoza (A15N0122P)
05/2017

ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,24 0,25 25,0 1,50 1,35 2,03 0,12

P07 - Skladba pro obývací prostory mezi bytovými 
jednotkami

1,0 2,75 5,17 1,35 6,98
19,18

S01 - obvodová nosná stěna 1,0 1,0 3,85 1,35 5,20 5,20
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 2,75 1,50 1,50 2,25 6,19

gdi = 30,69kN/m

světlost otvoru 1400mm  => okenní otvor
minimální tlošťka zdi 500 mm MODEL V1b

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 125 mm
vzdálenost podpor L1=L4 = 1,65 m

MEd = 10,45 kNm

VEd = 25,32 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 10,45 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 116 mm2 As, doplň= 0 Ø 12  => 0 mm2

As,navh= 226 mm2

As,max = 0,04 . b . d =2044,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 66,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 226 < 2045 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 203 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 19,92 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
10,45 ≤ 19,92 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 83,75 KN VRd,s > |Ved|
83,75 > 25,32 VYHOVUJE

POZNÁMKA:  -Pro otvory na osách A, B2, B1 a C vzhledem k jejich velikosti a zatížení vystačí výztuž
 základní skladby
 -Na ostatních osách bude provedena výztuž dle základního skladby

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 5 a C1 - A2
ρ

[kN/m 3]

návrh.
gdi

[kN/m 2]

zatížení 
CELKEM

[kN/m]

char.
gki

[kN/m 2]

γ
[-]
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NÁVRH A ZPRACOVÁNÍ PD BD – ÚČELOVĚ A TECHNICKY NEJPŘÍZNIVĚJŠÍ NÁVRH OBJEKTU BD
DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVITELSTVÍ
Projektová dokumentace pro provedení stavby

Bc. Jan Hoza (A15N0122P)
05/2017

ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY:
BETON: C 30 / 37

fck = 30 MPa fctm = 2,9 MPa Ecm= 33000

fcd = fck / γc = 20 MPa γc = 1,5

ρ = 2500 kg/m3  => 25 kN/m3

koeficienty pro beton < C30/37 => η= 1,00 λ= 0,8

OCEL: B 500B Es= 200 Gpa
fyk = 500 MPa

fyd = fyk / γs = 434,8 MPa γs = 1,15
prostředí => XC1 životnost => S4 (50 let)

ZÁKLADNÍ NÁVRH V ĚNCE - MODEL V1a
výška h = 250 mm
šířka b = 240 mm

STANOVENÍ KRYTÍ VÝZTUŽE
 Předpoklad výztuže Ø R= 12 mm třmínky Ø Rtř = 6 mm

cnom = cmin + ∆ cdev = 25,0 → 25,0 mm  spodní plocha výztuže: 2 Ø 12

cmin = max. { cmin,b ; c min,dur ; 10mm } = 15,0 As,v, spodní= 226 mm2

cmin,b = průměr prutu Ø => 12 celková plocha výztuže: 4 Ø 12
cmin ,dur = 15 As,v,celkova= 452 mm2

Δcdev = 10

účinná výška průřezu d = h - cnom - Øtř. - (ØAs/2)= 213 mm

NÁVRH TŘMÍNK Ů n = 2Ø 6    =>      Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků mimo otvory
S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm

Volím S1d= 150 mm VYHOVUJE

ZÁKLADNÍ NÁVRH V ĚNCE - MODEL V2a
výška h = 500 mm
šířka b = 240 mm

STANOVENÍ KRYTÍ VÝZTUŽE
 Předpoklad výztuže Ø R= 12 mm třmínky Ø Rtř = 6 mm

cnom = cmin + ∆ cdev = 25,0 → 25,0 mm  spodní plocha výztuže: 2 Ø 12
cmin = max. { cmin,b ; c min,dur ; 10mm } = 15,0 As,v, spodní= 226 mm2

cmin,b = průměr prutu Ø => 12 celková plocha výztuže: 4 Ø 12

cmin ,dur = 15 As,v,celkova= 452 mm2

Δcdev = 10

účinná výška průřezu d = h - cnom - Øtř. - (ØAs/2)= 463 mm

NÁVRH TŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků mimo otvory
S1, max =0,75 d = 347 mm   ≤  400 mm

Volím S1d= 300 mm VYHOVUJE

VĚNEC NAD 2.NP a 3.NP
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DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVITELSTVÍ
Projektová dokumentace pro provedení stavby

Bc. Jan Hoza (A15N0122P)
05/2017

ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,24 0,25 25,0 2,03 1,35 2,73 0,16

P07 - Skladba pro obývací prostory mezi bytovými 
jednotkami

1,0 2,75 5,17 1,35 6,98
19,18

S01 - obvodová nosná stěna 1,0 1,0 3,85 1,35 5,20 5,20
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ 0,00 0,00
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 2,75 1,50 1,50 2,25 6,19

gdi = 30,74kN/m

světlost otvoru 1400mm  => okenní otvor 2250mm  => okenní otvor
minimální tlošťka zdi 500 mm MODEL V1b 2500mm MODEL V1b

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 125 mm 125 mm
vzdálenost podpor= 1,65 m 2,5 m

MEd = 10,46 kNm MEd = 24,01 kNm

VEd = 25,36 kN VEd = 38,42 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 10,46 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 116 mm2 As, doplň= 0 Ø 12  => 0 mm2

As,navh= 226 mm2

As,max = 0,04 . b . d =2044,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 66,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 226 < 2045 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 203 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 19,92 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
10,46 ≤ 19,92 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm

V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm VYHOVUJE
POSOUZENÍ

ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158
θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5

ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 83,75 KN VRd,s > |Ved|
83,75 > 25,36 VYHOVUJE

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 24,01 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 275 mm2 As, doplň= 1 Ø 12  => 113 mm2

As,navh= 339 mm2

As,max = 0,04 . b . d =2044,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 66,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 339 < 2045 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 38,38 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,180

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,180 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 198 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 29,13 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
24,01 ≤ 29,13 VYHOVUJE

DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ NAD OTVORY

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 1
ρ

[kN/m 3]

char.
gki

[kN/m 2]

γ
[-]

návrh.
gdi

[kN/m 2]

zatížení 
CELKEM

[kN/m]
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ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm

V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm VYHOVUJE
POSOUZENÍ

ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158
θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5

ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 81,64 KN VRd,s > |Ved|
81,64 > 38,42 VYHOVUJE

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,50 0,25 25,0 4,22 1,35 5,70 0,71

P07 - Skladba pro obývací prostory mezi bytovými 
jednotkami

1,0 4,49 5,17 1,35 6,98
31,32

S03 - vnitřní mezibytová příčka 1,0 4,00 3,02 1,35 4,07 3,26
S02 - vnitřní nosná stěna zat. ∆45° 3,59 1,35 4,84 15,26
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 4,49 1,50 1,50 2,25 10,10

gdi = 60,65kN/m

světlost otvoru 3050mm  => dveřní otvor
minimální tlošťka zdi 4575mm MODEL V2b

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 250 mm
vzdálenost podpor = 3,55 m

MEd = 95,5 kNm

VEd = 107,7 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 95,5 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 167,57mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 20

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 499 mm2 As, doplň= 2 Ø 20  => 628 mm2

As,navh= 854 mm2

As,max = 0,04 . b . d =4444,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 144,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

168 < 854 < 4445 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 453 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 168,11 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
95,5 ≤ 168,1 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 347 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 300 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 187,01 KN VRd,s > |Ved|
187,01 > 107,66 VYHOVUJE

zatížení 
CELKEM

[kN/m]
PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 2 a ose B

ρ

[kN/m 3]

char.
gki

[kN/m 2]

γ
[-]

návrh.
gdi

[kN/m 2]

3,2
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ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,25 0,25 25,0 1,56 1,35 2,11 0,13

P07 - Skladba pro obývací prostory mezi bytovými 
jednotkami

1,0 4,49 5,17 1,35 6,98
31,32

ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 4,49 1,50 1,50 2,25 10,10

gdi = 41,56kN/m

světlost otvoru 1200mm  => dveřní otvor
minimální tlošťka zdi 940 mm MODEL V1b

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 125 mm
vzdálenost podpor= 1,45 m

MEd = 10,92 kNm

VEd = 30,13 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 10,92 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 121 mm2 As, doplň= 0 Ø 12  => 0 mm2

As,navh= 226 mm2

As,max = 0,04 . b . d =2044,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 66,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 226 < 2045 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 203 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 19,92 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
10,92 ≤ 19,92 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 83,75 KN VRd,s > |Ved|
83,75 > 30,13 VYHOVUJE

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,50 0,25 25,0 3,13 1,35 4,22 0,53

P07 - Skladba pro obývací prostory mezi bytovými 
jednotkami

1,0 1,50 5,17 1,35 6,98
10,46

P04 - Skladba společných prostor 1,0 1,50 5,56 1,35 7,50 11,25
S03 - vnitřní mezibytová příčka 1,0 3,00 3,02 1,35 4,07 2,44
S02 - vnitřní nosná stěna zat. ∆45° 3,59 1,35 4,84 14,83
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 3,24 1,50 1,50 2,25 7,29

gdi = 46,81kN/m

světlost otvoru 3000mm
minimální tlošťka zdi 6500mm

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 250 mm
vzdálenost podpor Lc= 3,5 m

MEd = 71,7 kNm

VEd = 81,9 kN

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 2 a ose A a C
ρ

[kN/m 3]

char.
gki

[kN/m 2]

γ
[-]

zatížení 
CELKEM

[kN/m]

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 3 a ose B
ρ

[kN/m 3]

char.
gki

[kN/m 2]

γ
[-]

návrh.
gdi

[kN/m 2]

zatížení 
CELKEM

[kN/m]

návrh.
gdi

[kN/m 2]

3,1
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DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVITELSTVÍ
Projektová dokumentace pro provedení stavby

Bc. Jan Hoza (A15N0122P)
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ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 71,7 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 167,57mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 14

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 369 mm2 As, doplň= 2 Ø 14  => 308 mm2

As,navh= 534 mm2

As,max = 0,04 . b . d =4444,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 144,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

168 < 534 < 4445 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 453 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 105,12 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
71,7 ≤ 105,1 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 347 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 300 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 187,01 KN VRd,s > |Ved|
187,01 > 81,92 VYHOVUJE

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,25 0,24 25,0 1,50 1,35 2,03 0,12

P07 - Skladba pro obývací prostory mezi bytovými 
jednotkami

1,0 1,50 5,17 1,35 6,98
10,46

P04 - Skladba společných prostor 1,0 1,50 5,56 1,35 7,50 11,25
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ 1,35
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 4,49 1,50 1,35 2,03 9,09

gdi = 30,93kN/m

světlost otvoru 2700mm
minimální tlošťka zdi 240 mm

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 120 mm
vzdálenost podpor = 2,94 m

MEd = 33,42 kNm

VEd = 45,5 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 33,42 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 394 mm2 As, doplň= 2 Ø 12  => 226 mm2

As,navh= 452 mm2

As,max = 0,04 . b . d =2044,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 66,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 452 < 2045 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 203 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 39,85 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
33,42 ≤ 39,85 VYHOVUJE

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 4 a ose B
ρ

[kN/m 3]
γ
[-]

návrh.
gdi

[kN/m 2]

zatížení 
CELKEM

[kN/m]

návrh.
gdi

[kN/m 2]
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Projektová dokumentace pro provedení stavby
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ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 83,75 KN VRd,s > |Ved|
83,75 > 45,47 VYHOVUJE

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,25 0,25 25,0 2,11 1,35 2,85 0,18

P07 - Skladba pro obývací prostory mezi bytovými 
jednotkami

1,0 4,49 5,17 1,35 6,98
31,32

ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 4,49 1,50 1,50 2,25 10,10

gdi = 41,60kN/m

světlost otvoru 1200mm  => dveřní otvor 1400mm  => dveřní otvor
minimální tlošťka zdi 1100mm MODEL V1b 240 mm MODEL V1b

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 125 mm 120 mm
vzdálenost podpor = 1,45 m 1,64 m

MEd = 10,93 kNm MEd = 13,99 kNm

VEd = 30,2 kN VEd = 34,11 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 10,93 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 121 mm2 As, doplň= 0 Ø 12  => 0 mm2

As,navh= 226 mm2

As,max = 0,04 . b . d =2044,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 66,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 226 < 2045 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 203 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 19,92 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
10,93 ≤ 19,92 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 83,75 KN VRd,s > |Ved|
83,75 > 30,16 VYHOVUJE

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 13,99 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 156 mm2 As, doplň= 0 Ø 12  => mm2

As,navh= 226 mm2

As,max = 0,04 . b . d =2044,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 66,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 226 < 2045 mm2 VYHOVUJE

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 4 a B1 - C
ρ

[kN/m 3]

char.
gki

[kN/m 2]

γ
[-]

návrh.
gdi

[kN/m 2]

zatížení 
CELKEM

[kN/m]
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ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI
vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 203 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 19,92 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
13,99 ≤ 19,92 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 83,75 KN VRd,s > |Ved|
83,75 > 34,11 VYHOVUJE

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,24 0,25 25,0 2,03 1,35 2,73 0,16

P07 - Skladba pro obývací prostory mezi bytovými 
jednotkami

1,0 2,75 5,17 1,35 6,98
19,18

S01 - obvodová nosná stěna 1,0 1,0 3,85 1,35 5,20 5,20
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ 0,00 0,00
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 2,75 1,50 1,50 2,25 6,19

gdi = 30,74kN/m

světlost otvoru 1800mm  => okenní otvor
minimální tlošťka zdi 240 mm MODEL V1b

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 125 mm
vzdálenost podpor= 2,05 m

MEd = 16,15 kNm

VEd = 31,51 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 16,15 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 181 mm2 As, doplň= 0 Ø 12  => 0 mm2

As,navh= 226 mm2

As,max = 0,04 . b . d =2044,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 66,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 226 < 2045 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 203 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 19,92 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
16,15 ≤ 19,92 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 83,75 KN VRd,s > |Ved|
83,75 > 31,51 VYHOVUJE

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 4 a C - C1
ρ

[kN/m 3]

char.
gki

[kN/m 2]

γ
[-]

návrh.
gdi

[kN/m 2]

zatížení 
CELKEM

[kN/m]
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ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,24 0,25 25,0 1,50 1,35 2,03 0,12

P07 - Skladba pro obývací prostory mezi bytovými 
jednotkami

1,0 2,75 5,17 1,35 6,98
19,18

S01 - obvodová nosná stěna 1,0 1,0 3,85 1,35 5,20 5,20
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
Rovnoměrné užitné (kat. A) -  obytné místnosti 1,0 2,75 1,50 1,50 2,25 6,19

gdi = 30,69kN/m

světlost otvoru 1400mm  => okenní otvor
minimální tlošťka zdi 500 mm MODEL V1b

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 125 mm
vzdálenost podpor L1=L4 = 1,65 m

MEd = 10,45 kNm

VEd = 25,32 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 10,45 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 116 mm2 As, doplň= 0 Ø 12  => 0 mm2

As,navh= 226 mm2

As,max = 0,04 . b . d =2044,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 66,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 226 < 2045 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 203 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 19,92 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
10,45 ≤ 19,92 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 83,75 KN VRd,s > |Ved|
83,75 > 25,32 VYHOVUJE

POZNÁMKA:  -Pro otvory na osách A, B2, B1 a C vzhledem k jejich velikosti a zatížení vystačí výztuž
 základní skladby
 -Na ostatních osách bude provedena výztuž dle základního skladby

zatížení 
CELKEM

[kN/m]
PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 5 a C1 - A2

ρ

[kN/m 3]

char.
gki

[kN/m 2]

γ
[-]

návrh.
gdi

[kN/m 2]
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ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY:
BETON: C 30 / 37

fck = 30 MPa fctm = 2,9 MPa Ecm= 33000

fcd = fck / γc = 20 MPa γc = 1,5

ρ = 2500 kg/m3  => 25 kN/m3

koeficienty pro beton < C30/37 => η= 1,00 λ= 0,8

OCEL: B 500B Es= 200 Gpa
fyk = 500 MPa

fyd = fyk / γs = 434,8 MPa γs = 1,15
prostředí => XC1 životnost => S4 (50 let)

ZÁKLADNÍ NÁVRH V ĚNCE - MODEL V1a
výška h = 250 mm
šířka b = 240 mm

STANOVENÍ KRYTÍ VÝZTUŽE
 Předpoklad výztuže Ø R= 12 mm třmínky Ø Rtř = 6 mm

cnom = cmin + ∆ cdev = 25,0 → 25,0 mm  spodní plocha výztuže: 2 Ø 12

cmin = max. { cmin,b ; c min,dur ; 10mm } = 15,0 As,v, spodní= 226 mm2

cmin,b = průměr prutu Ø => 12 celková plocha výztuže: 4 Ø 12

cmin ,dur = 15 As,v,celkova= 452 mm2

Δcdev = 10

účinná výška průřezu d = h - cnom - Øtř. - (ØAs/2)= 213 mm

NÁVRH TŘMÍNK Ů n = 2Ø 6    =>      Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků mimo otvory
S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm

Volím S1d= 150 mm VYHOVUJE

ZÁKLADNÍ NÁVRH V ĚNCE - MODEL V2a
výška h = 500 mm
šířka b = 240 mm

STANOVENÍ KRYTÍ VÝZTUŽE
 Předpoklad výztuže Ø R= 12 mm třmínky Ø Rtř = 6 mm

cnom = cmin + ∆ cdev = 25,0 → 25,0 mm  spodní plocha výztuže: 2 Ø 12

cmin = max. { cmin,b ; c min,dur ; 10mm } = 15,0 As,v, spodní= 226 mm2

cmin,b = průměr prutu Ø => 12 celková plocha výztuže: 4 Ø 12

cmin ,dur = 15 As,v,celkova= 452 mm2

Δcdev = 10

účinná výška průřezu d = h - cnom - Øtř. - (ØAs/2)= 463 mm

NÁVRH TŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků mimo otvory
S1, max =0,75 d = 347 mm   ≤  400 mm

Volím S1d= 300 mm VYHOVUJE

VĚNEC NAD 4.NP
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Projektová dokumentace pro provedení stavby
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ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,24 0,25 25,0 1,50 1,35 2,03 0,12

P08 - Skladba ploché střechy 1,0 2,75 3,88 1,35 5,23 14,40
S07 - atikové zdivo 1,0 0,75 7,50 1,35 10,13 7,59
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
zatížení sněhěm 1,0 2,75 0,84 1,50 1,26 3,47
Rovnoměrné užitné (kat. H) - střechy 1,0 1,00 0,75 1,50 1,13 1,13

gdi = 26,70kN/m

světlost otvoru 1400mm  => okenní otvor 2250mm  => okenní otvor
minimální tlošťka zdi 500 mm MODEL V1b 2500mm MODEL V1b

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 125 mm 125 mm
vzdálenost podpor= 1,65 m 2,5 m

MEd = 9,09 kNm MEd = 20,86 kNm

VEd = 22,03 kN VEd = 33,38 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 9,09 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 100 mm2 As, doplň= 0 Ø 12  => 0 mm2

As,navh= 226 mm2

As,max = 0,04 . b . d =2044,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 66,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 226 < 2045 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 203 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 19,92 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
9,09 ≤ 19,92 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm

V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm VYHOVUJE
POSOUZENÍ

ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158
θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5

ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 83,75 KN VRd,s > |Ved|
83,75 > 22,03 VYHOVUJE

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 20,86 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 237 mm2 As, doplň= 1 Ø 12  => 113 mm2

As,navh= 339 mm2

As,max = 0,04 . b . d =2044,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 66,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 339 < 2045 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 38,38 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,180

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,180 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 198 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 29,13 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
20,86 ≤ 29,13 VYHOVUJE

DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ NAD OTVORY

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 1
char.

gki

[kN/m 2]

zatížení 
CELKEM

[kN/m]

γ
[-]

ρ

[kN/m 3]

návrh.
gdi

[kN/m 2]
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ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm

V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm VYHOVUJE
POSOUZENÍ

ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158
θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5

ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 81,64 KN VRd,s > |Ved|
81,64 > 33,38 VYHOVUJE

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,24 0,25 25,0 1,50 1,35 2,03 0,12

P08 - Skladba ploché střechy 1,0 4,49 3,88 1,35 5,23 23,50
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
zatížení sněhěm 1,0 4,49 0,84 1,50 1,26 5,66
Rovnoměrné užitné (kat. H) - střechy 1,0 1,00 0,75 1,50 1,13 1,13

gdi = 30,41kN/m

světlost otvoru 3050mm  => dveřní otvor 1200mm  => dveřní otvor
minimální tlošťka zdi 4200mm MODEL V2b 940 mm MODEL V2b

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 250 mm 125 mm
vzdálenost podpor = 3,55 m 1,45 m

MEd = 47,9 kNm 8,0 kNm

VEd = 54,0 kN 22,0 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 47,9 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 167,57mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 20

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 244 mm2 As, doplň= 2 Ø 20  => 628 mm2

As,navh= 854 mm2

As,max = 0,04 . b . d =4444,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 144,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

168 < 854 < 4445 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 453 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 168,11 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
47,9 ≤ 168,1 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 347 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 300 mm => ZMĚNA 250 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00095

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 112,21 KN VRd,s > |Ved|
112,21 > 53,97 VYHOVUJE

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 8,0 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 167,57mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 40 mm2 As, doplň= 0 Ø 12  => 0 mm2

As,navh= 226 mm2

As,max = 0,04 . b . d =4444,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 144,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

168 < 226 < 4445 mm2 VYHOVUJE

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 2
ρ

[kN/m 3]

návrh.
gdi

[kN/m 2]

zatížení 
CELKEM

[kN/m]

char.
gki

[kN/m 2]

γ
[-]
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Projektová dokumentace pro provedení stavby
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ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI
vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 453 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 44,49 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
8,0 ≤ 44,5 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 187,01 KN VRd,s > |Ved|
187,01 > 22,05 VYHOVUJE

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,24 0,25 25,0 1,5 1,35 2,03 0,09

P08 - Skladba ploché střechy 1,0 3,24 3,88 1,35 5,23 16,96
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
zatížení sněhěm 1,0 3,24 0,84 1,50 1,26 4,08
Rovnoměrné užitné (kat. H) - střechy 1,0 1,00 0,75 1,50 1,13 1,13

gdi = 22,26kN/m

světlost otvoru 2500mm  => dveřní otvor
minimální tlošťka zdi 6990mm MODEL V1b

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 125 mm
vzdálenost podpor= 2,75 m

MEd = 21,04 kNm

VEd = 30,60 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 21,04 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226 mm2

Apotř =  = 239 mm2 As, doplň= 1 Ø 12  => 113 mm2

As,navh= 339 mm2

As,max = 0,04 . b . d =2044,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 66,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 339 < 2045 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 203 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 29,89 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
21,04 ≤ 29,89 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 83,75 KN VRd,s > |Ved|
83,75 > 30,60 VYHOVUJE

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 3
ρ

[kN/m 3]

návrh.
gdi

[kN/m 2]

char.
gki

[kN/m 2]

γ
[-]

zatížení 
CELKEM

[kN/m]
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ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,24 0,25 25,0 1,50 1,35 2,03 0,12

P08 - Skladba ploché střechy 1,0 4,49 3,88 1,35 5,23 23,50
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
zatížení sněhěm 1,0 4,49 0,84 1,50 1,26 5,66
Rovnoměrné užitné (kat. H) - střechy 1,0 1,00 0,75 1,50 1,13 1,13

gdi = 30,41kN/m

světlost otvoru 2700mm 1400mm
minimální tlošťka zdi 240 mm 240 mm

uložení a= min (1/2h;1/2t)+750mm = 125 mm 125 mm
vzdálenost podpor Lc= 2,95 m 1,65 m

MEd = 33,1 kNm 10,3 kNm

VEd = 44,9 kN 25,1 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 33,1 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226

Apotř =  = 389 mm2 As, doplň= 2 Ø 12  => 226

As,navh= 452

As,max = 0,04 . b . d =4444,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 144,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 452 < 4445 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 453 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 88,98 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
33,1 ≤ 89,0 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 347 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 300 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 187,01 KN VRd,s > |Ved|
187,01 > 44,85 VYHOVUJE

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 10,3 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226

Apotř =  = 115 mm2 As, doplň= 0 Ø 12  => 0

As,navh= 226

As,max = 0,04 . b . d =4444,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 144,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 226 < 4445 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 203 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 19,92 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
10,3 ≤ 19,9 VYHOVUJE

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 4
ρ

[kN/m 3]

návrh.
gdi

[kN/m 2]

zatížení 
CELKEM

[kN/m]

char.
gki

[kN/m 2]

γ
[-]
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ČÁST D.1.2.01b  - statické posouzení

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 83,75 KN VRd,s > |Ved|
83,75 > 25,09 VYHOVUJE

výměra

x y

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
vlastní tíha věnce = γG . b . h . l . ρžb = 0,24 0,25 25,0 1,50 1,35 2,03 0,12

P08 - Skladba ploché střechy 1,0 2,75 3,88 1,35 5,23 14,40
S07 - atikové zdivo 1,0 0,75 7,50 1,35 10,13 7,59
ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
zatížení sněhěm 1,0 2,75 0,84 1,50 1,26 3,47
Rovnoměrné užitné (kat. H) - střechy 1,0 1,00 0,75 1,50 1,13 1,13

gdi = 26,70

světlost otvoru 1400mm
minimální tlošťka zdi 1230mm

uložení a= min (1/2h;1/2t) = 125 mm
vzdálenost podpor = 1,65 m

MEd = 9,09 kNm

VEd = 22,0 kN

POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE pro M Ed= 9,09 kNm

As,min = 0,26 . (fctm / fyk). b . d = 77,09mm2 DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ => Ø 12

As,v, spodní= 2 Ø 12  => 226

Apotř =  = 100 mm2 As, doplň= 0 Ø 12  => 0

As,navh= 226

As,max = 0,04 . b . d =2044,8mm2  ≥   0,0013.b.d = 66,456 mm2
VYHOVUJE

As,min < Anávrh < As,max 

77 < 226 < 2045 mm2 VYHOVUJE
VÝŠKA TLAČENÉ ČÁSTI

vzdálenost normálové osy x => (Anavrh.Fyd) / (b.γ.η.fcd)= 25,59 mm
posouzení výšky tlačené oblasti ξ= x/d= 0,120

ξbal= 700 / (700+Fyd)= 0,617

ζ ≤ ξbal VYHOVUJE
0,120 ≤ 0,617 tzn. není třeba zvyšovat účínou výšku 

z=d-0,5.x.γ = 203 mm průřezu !!!
MRd=As,navrh.fyd.z = 19,92 kNm 

M Ed [kNm] ≤ M Rd  [kNm]
9,09 ≤ 19,92 VYHOVUJE

KONTROLA T ŘMÍNK Ů n = 2Ø 6 Asw= 57 mm2

Vzdálenost třmínků nad otvorem S1, max =0,75 d = 160 mm   ≤  400 mm VYHOVUJE
V ZÁKLADU ZVOLENO PRO VĚNEC => S1d= 150 mm => ZMĚNA 150 mm

POSOUZENÍ
ρwd= Asw / (bw.S1d) = 0,00158

θ…1 ≤ cotgθ ≤ 2,5=>volím 2,5
ρw, min= (0,08 √fck) / fyk = 0,00088 ρwd ≥ ρw, min VYHOVUJE

VRd,s=(Asw.fyd / S1d) .z.cotg θ= 83,75 KN VRd,s > |Ved|
83,75 > 22,03 VYHOVUJE

POZNÁMKA:  -Pro otvory na osách A, B2, B1 a C vzhledem k jejich velikosti a zatížení vystačí výztuž
 základní skladby
 -Na ostatních osách bude provedena výztuž dle základního skladby

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ osa 5
ρ

[kN/m 3]

návrh.
gdi

[kN/m 2]

zatížení 
CELKEM

[kN/m]

γ
[-]

návrh.
gdi

[kN/m 2]
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1 Úvodní identifikační údaje 

1.1 Identifikační údaje 

Název stavbyř   Novostavba bytového domu 
na pozemcích parc. číslo 2909/166; 2909/244 
v kat. území Zbraslav [791733], Praha 5, ul. Jaroslava Švehly 

 
Charakter stavby:  novostavba 
 
Místo stavbyř   kat. území Zbraslav, parcelní čísla pozemku 2909/166; 2909/244 
 
Stavebníkř   Západočeská univerzita v Plzni 
    Univerzitní Ř 
    301 00 PlzeO 
 
Generální projektantř  Fakulta aplikovaných vEd 
    Technická Ř 
    306 16, PlzeO 
 
Dokumentace:   Dokumentace pro provedení stavby 
 
Část dokumentaceř  D.1.3. PožárnE bezpečnostní Uešení 
 
Zpracovatel dokumentace  Bc. Jan Hoza 
 
1.2 Účel objektu 

Cílem akce je vybudování nového bytového domu o p]dorysných rozmErech 20,7 x 1Ř,5 m na uvolnEných 
pozemcích p.č. 2909/166; 2909/244 ve vlastnictví stavebníka, uprostUed stávající vilové a činžovní zástavby pUi ulici 
Jaroslava Švehly na Praze 5 Zbraslav, včetnE pUípojek inženýrských sítí jednotné kanalizace, vody, plynu, elektro 
NN a telefonu z prostoru pUilehlé komunikace – ulice Jaroslava Švehly, včetnE konečných terénních a sadových 
úprav na pozemku. Navrhovaná stavba bude sloužit výhradnE pro potUeby bydlení. V objektu vznikne 15 bytových 
jednotek a navazující obslužné prostory – podzemní garáže s kapacitou Ř stání, zbylých 7 stání bude v pUímé 
blízkosti domu na pozemcích stavebníka. VnitUní parkovací stání stejnE tak i venkovní jsou určené výhradnE pro 
obyvatele domu. Jiné funkční využití prostor není uvažováno. 
Objekt bude mít jedno podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží. Stavba se nachází v rovinatém terénu. 
 
2 Podklady 

 projektová dokumentace stavební části pro provedení stavby vypracovaná Bc. J. Hozou 
z 05/2017 

 projektová dokumentace profese zdravotechnika pro provedení stavby vypracovaná Bc. J. Hozou 
z 05/2017 

 projektová dokumentace profese vzduchotechnika a vytápEní pro provedení stavby vypracovaná 
Bc. J. Hozou 

 situační podklad vypracovaný Bc. J. Hozou z 05/2017 
 
3 Dislokace 

V 1. PP budou garáže s vjezdem, centrální kotelna s výkonem do ř0 kW, sklepní kóje a místnost zázemí garáže. 
Všemi nadzemními podlažími prostupují schodištE a instalační šachty. SchodištEm je také propojeno 1.PP a 1. NP 
sloužící k pUístupu do garáží. V 1.PP je počet parkovacích stání Ř, garáže nejsou určena k parkování osobních 
vozidel na plynný pohon. V NP. Bude celkem 15 byt]. 
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 1.PP garáže pro osobní automobily – Ř stání, plynová kotelna, komory ĚpotUeby pro domácnostě, 
místnost pro potUeby garáže a objektu 

 1.NP vstup do objektu, ze zádveUí do garáží a kočárkárny, úklidová místnost, komora pro potUeby BD, 
byty 3x 2+1, na schodiš[ové chodbE elektromEry a bytové stanice 

 2.NP byty 4x 2+1, na schodiš[ové chodbE elektromEry a bytové stanice 
 3.NP byty 4x 2+1, na schodiš[ové chodbE elektromEry a bytové stanice 
 4.NP byty 4x 2+1, na schodiš[ové chodbE elektromEry a bytové stanice 

 
4 Stavební konstrukce 

Nosnou konstrukci bude tvoUit skládané zdivo z vápenopískových tvárnic. Obvodové stEny budou s tepelnou izolací 
z minerální vaty v tlouš[ce 180mm. Zdivo pUíček a dElících konstrukcí je uvažováno ze zdiva cihelných blok] 
tl.115mm ze systému Heluz ĚpopU. POROTHERMě. Stropní konstrukce jsou navrženy ze nepUedepjatých, 
železobetonových, lehčených panel]. StUešní konstrukce objektu je navržena jako jenopláštová plochá stUecha, 
nepochozí s hydroizolační folií z PVC. 

 Základy:   betonové pasy 
 Svislé nosné konstrukce: KM beta SENDWIX tl.240mm z exteriéru tepelná izolace z MV, ze strany 

interiéru omítka 
 Stropní KCE:  ŽB dutinové panely nepUedepjaté tl.200mm 
 PUíčky:   Heluz tl 115mm s oboustrannou omítkou 
 SchodištE:  ŽB panel 
 StUešní konstrukce: jednopláš[ová plochá stUecha 
 StUešní krytina:  PVC 
 Podlahy, nášlapné vrstvy: keramická dlažba, dUevEné podlahy 
 Okna:   plastová 

Z hlediska PO se jedná o konstrukce nehoUlavé. 
 
5 Koncepce požární bezpečnosti 
PUedmEtné normy pro Uešení objektu ČSN 73 0Ř33, ČSN 73 0Ř02 a ČSN 73 0Ř04. 
 
Bytová část objektu je zatUídEna dle ČSN 73 0Ř33 jako budovy skupiny OB2 – bytové domy mající více než tUi 
obytné buOky.  
 
6 Požární charakteristiky bytového domu 

- počet nadzemních podlaží 4 
- počet podzemních podlaží 1 

- nosná konstrukce stUechy  druhu DP1 
  - svislé nosné konstrukce   nehoUlavé druhu DP1  
  - vodorovné nosné konstrukce  nehoUlavé druhu DP1  
  - konstrukční systém   nehoUlavý  
  - požární výška objektu Ěnadzemní č.ě 8,9 m (<12 m) 

- požární výška objektu Ěpodzemní č.ě 2,92 m ĚpožárnE 22,5 m) 
 
Každá obytná buOka tvoUí jeden požární úsek. Samostatné požární úseky musí tvoUit garáže, chránEné únikové 
cesty, instalační šachty, kotelny, technologické provozy a další prostory, u nichž je to normami požární bezpečnosti 
staveb požadováno. 
Garáže jsou skupiny 1, hromadné 8 parkovacích stání pro osobní automobil umístEné v prvním podzemním 
podlaží. Vjezd a výjezd do garáží je Uešen rampou se sklonem 15%. Prostory garáží jsou vEtrané pUirozenE za 
pomoci otvor] v jižní fasádE nad podlahou 1.PP, na pravé a levé stranE. Dále pak na východní a západní stranE 
objektu okenními otvory vyústEnými do anglických dvork]. Nesmí zde být umístEny prostory pro ošetUování, údržbu 
a opravu vozidel, prodejny a sklady motoristických potUeb. V garážích nesmí být ukládány kapalné pohonné hmoty 
Ěbenzín, naftaě. 
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Vzhledem k počtu nadzemních podlaží a konstrukčnímu systému bude d]m proveden ve III. stupni požární 
bezpečnosti. 
 
7 Požární úseky a požární riziko 

Požární riziko a stupeO požární bezpečnosti 
 Pro bytové jednotky a pUíslušenství byla použita normová hodnota dle ČSN 73 0Ř33 čl 5.1.2 pv = 45 kg/m2. 
 Pro sklepy bude použita hodnota pv = 45 kg/m2 (viz čl. 5.1.4 ČSN 73 0833). 
 Pro hromadné garáže byla použita normová hodnota dle tab. B1 ČSN 73 0Ř02  Ěpoložka 12ě  pv = 15 

kg/m2.  
 Pro kotelnu a sklad bude použita hodnota pn = 45 kg/m2 Ěkotelna nenaplOuje parametry samostatného 

požárního úseku podle požadavku ČSN 73 0Ř02, s výkonem do 2 x 45 kWě 
 
Objekt se dElí do požárních úsek] takto: 
 

 OZNAČENÍ PÚ SPB VYUŽITÍ Pv [kg/m3] 

1.PP P1.01 II garáže 15 
P1.02 III tech. místnosti objektu Ěkotelnaě 45 
P1.03 III sklepní kóje 45 

1.NP N1.01 II kočárkárna 15 
N1.02 III úklidová místnost 45 
N1.03 III sklad bytového domu 45 
N1.04 - N1.06 III Byty 2+1 (3+1) 45 

2.NP N 2.01 - N 2.04 III Byty 2+1 45 
3.NP N 3.01 - N 3.04 III Byty 2+1  
4.NP N 4.01 - N 4.04 III Byty 2+1  
Šachty Instalační jádra II   
CHÚC - A Domovní chodba III   

 
8 Obsazení objektu osobami 
Obsazení objektu osobami je stanoveno dle ČSN 73 0Ř1Ř. 
Dle Tab. 1 pol. 9 pUipadá na každých 20 m2 bytu 1 osoba, na každých 10 m2 domovního vybavení Ěpouze plochy 
účelových místností, ne plochy stavebnE oddElených komunikačních prostor]ě 1 osoba, v prostoru hromadných 
garáží je nutné počítat s dvEma parkovacími stáními na 1 osobu. 
Byty: 
Kategorie byt]:  14 x disp.2+1  II kategorie   28 osob 
   1 x disp 3+1  II kategorie  2 osoby 
E = 30 x 1,5 = 45 osob 
V bytové části objektu se nachází celkem 45 osob 
Garáže 1. PPř 
V hromadných garážích se podle pol. 10.1 ČSN 73 0Ř1Ř násobí projektovaný počet stání číslem 0,5 s 4 osob 
(8 parkovacích stání pro automobily 8*0,5 = 4). 
Ostatní prostoryř 
V ostatních technických prostorách se budou osoby vyskytovat pouze nahodile, konzervativnE je počítáno s jednou 
osobou v každé místnosti ĚVZT, kotelna,..ě. 
 
9 Únikové cesty 

Z nadzemních podlaží – domovní chodba – chránEná úniková cesta typu ů s pUirozeným vEtráním okny na 
mezipodestách schodištE, zaUazená do II. SPB– doba evakuace je do 4 minut. ChránEné únikové cesty typu ů 
budou vEtrány pUirozenE okny Ěvelikost každého okna min. 1,5 m2) na každém podlaží - Vyhovuje 
Z prostoru kotelna, sklad] pro nájemníky a garáží – jedna nechránEná úniková cesta, která ústí do CHÚC – A 
ĚschodištEě nebo vjezdovou a výjezdovou rampou do volného prostoru. Délky a šíUky únikových cest vyhovují 
požadavk]m normy. 
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Dveīe na únikových cestách se musí otevírat ve směru úniku. DveUe na ÚC musí umožnit snadný a rychlý 
pr]chod a svým zajištEním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek, musí zajiš[ovat 
trvale volný pr]chod, nebo jsou-li opatUeny speciálními bezpečnostními zámky ĚnapU. kódovými kartamiě musí být 
v pUípadE evakuace osob samočinnE odblokovány a otevíratelné bez dalších opatUení. Kódové karty nelze užít u 
dveUí CHUC.  
Dveīe jednotlivých místností uvnitī bytu musí být opatUeny kováním, které umožOuje v pUípadE nouze otevUít 
z druhé strany dveUe zevnitU zajištEné, a to bez speciálního náUadí Ěviz 5.3.ř ČSN 73 0833). 
Východové dveīe se dle ČSN 73 0Ř02 čl. ř.13.2 nemusí po smEru úniku otevírat, za pUedpokladu, že jimi 
neprochází více než 200 evakuovaných osob. 
ObecnE nesmí být v CHUC žádné požární zatížení, kromE konstrukcí oken, dveUí a kromE požárního zatížení 
v prostorech sloužících dozoru nad provozem v objektu tak, aby požární zatížení v tEchto prostorách nebyl vEtší 
než 15 kg/m2. V CHUC nesmí být umístEny zaUizovací pUedmEty či jiná zaUízení, která by zužovala pr]chozí šíUku, 
dále volnE vedené rozvody VZT zaUízení, která neslouží vEtrání pouze prostor CHUC, dále volnE vedené 
kouUovody, či rozvody EI, pokud nevyhovují požadavk]m na volnE vedené rozvody. 
 
9.1 Kapacity únikových cest 
V objektu se nachází CHUC typu ů, které jsou zaUazeny do II. SPB, šíUky 1,2 m => 2 únikové pruhy. Mezní délka 
CHÚC typu A je 120 m, v daném pUípadE 43 m není naplnEna. KapacitnE je úniková cesta vyhovující podle čl. 
5.3.6.normy ČSN 73 0Ř33, požadovaná šíUka ÚC 1,1 m pro nejvýše 12 obytných bunEk na podlaží, pr]chod m]že 
být zúžen dveUmi na 0,9 m. 
 
9.2 Doba evakuace 

 

Doba evakuace v CHÚC ze 4.NP je 1,8 minuty (tj. do 4 minut) => vyhovuje 

 

Doba evakuace z prostoru 1.PP pUes CHUC je 0,75 minuty (tj. do 4 minut) => vyhovuje 
 
9.3 Osvětlení na únikových cestách 

Únikové cesty musí být dostatečnE osvEtleny denním nebo umElým svEtlem. Únikové cesty, budou vybaveny 
nouzovým osvEtlením, které bude navrženo dle ČSN EN 1Ř3Ř a bude tvoUeno svítidly napájenými ze dvou 
nezávislých zdroj] Ěnouzové osvEtlení bude mít své bateriové záložní zdrojeě a bude funkční minimálně po dobu 
15 minut. 
 
9.4 ShromažĖovací prostor 
V objektu se ve smyslu ČSN 73 0831 nevyskytuje shromaž@ovací prostor. 
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10 Požární odolnost stavebních konstrukcí 
10.1 Požadavky 

V pUedchozím textu byl stanoven stupeO požární bezpečnosti pro definované požární úseky II. a III., vyšší 
požadavky na stavební konstrukce se nevyskytují. 
POŽADAVKY Podlaží stupeĥ PB 

Konstrukce  II. III. IV. V. VI.   VII. 

- požárně dělící - podzemní 45DP1 60DP1 90DP1 120DP1 180DP1 180DP1 
- nadzemní 30+ 45+ 60+ 90+ 120+ 180+ 
- poslední 15+ 30+ 30+ 45+ 60DP1 90DP1 

- obvodové stěny - podzemní 45DP1 60DP1 90DP1 120DP1 180DP1 180DP1 
- nadzemní 30+ 45+ 60+ 90+ 120+ 180+ 
- poslední 15+ 30+ 30+ 45+ 60DP1 90DP1 

- nosné - podzemní 45DP1 60DP1 90DP1 120DP1 180DP1 180DP1 
- nadzemní 30+ 45+ 60+ 90+ 120+ 180+ 
- poslední 15+ 30+ 30+ 45+ 60DP1 90DP1 

- nosná konstrukce stīechy 15 30 30 45 60DP1 90DP1 
- požární uzávěry - podzemní 30DP1 30DP1 45DP1 60DP1 90DP1 90DP1 

- nadzemní 15DP3 30DP3 30DP3 45DP2 60DP1 90DP1 
- poslední 15DP3 15DP3 30DP3 30DP3 45DP2 60DP1 

- nosné konstrukce vně objektu 15 15 30 30DP1 45DP1 60DP1 
- nosné konstrukce uvnitī PÚ 
nezajišıující stabilitu objektu 

15 30 30 45 45DP1 60DP1 

- schodiště, která nejsou součástí 
chráněných únikových cest 

15DP3 15DP3 15DP1 30DP1 45DP1 45DP1 
 

- šachty evakuačních výtahĳ dle požadavku pUilehlých PÚ 
- šachty instalační a ostatních výtahĳ 
do 45m výšky 

30DP2 30DP1 30DP1 45DP1 60DP1 90DP1 

- požární uzávěry těchto šachet 15DP2 15DP1 15DP1 30DP1 30DP1 45DP1 
 
10.2 Požární stěny a stropy 

Požární stEny jsou zdEné o tlouš[ce nejménE 240 mm. Nejvyšší požadavek na nEj kladený z hlediska požární 
odolnosti je REI 60 DP1, ->VYHOVUJE. 
Požární stropy jsou tvoUeny ŽB dutinovými panely o tlouš[ce nejménE 200 mm Nejvyšší požadavek na nEj kladený 
z hlediska požární odolnosti je REI 60 DP1 -> VYHOVUJE. 
Veškeré doklady k požární odolnosti zvolených materiál] v objektu vychází z prohlášení výrobce o vlastnostech 
materiálu. 
10.3 Požární uzávěry otvorĳ v požárních stěnách a požárních stropech 

Mezi jednotlivými požárními úseky jsou navrženy dveUe jako požární uzávEry s požadovanou požární odolností 
a musí být požárnE uzavíratelné Ěv pUípadE požáru uzavUenyě.  
DveUe do únikových cest CHÚC typy ů budou v provedení EI – se samozavíračem s charakteristikou C2 (5000 
cykl]ě. V pUípadE vstupních dveUí do jednotlivých byt] budou instalovány dveUe s požární odolností EI 30 DP3 
ĚdveUe ústí pUímo do CHÚC, samozavírač být nemusíě. 
Odolnost požárních uzávEr] ostatních prostor se Uídí vyšším stupnEm požární bezpečnosti tEch požárních úsek], 
které oddEluje. 
U požárních úsek] bytových jednotek, kde se pUedpokládá, že tyto budou ve vEtšinE pUípad] zavUené, samozavírač 
být instalován nemusí, stejnE tak u technických místností, bez trvalého výskytu osob, pokud tyto neústí pUímo do 
chránEné cesty. U ostatních dveUí ústících do chránEné únikové cesty se samozavírač požaduje. 
 
10.4 Obvodové stěny zajišıující stabilitu objektu 

Obvodové stEny musí mít požární odolnost z vnitUní strany až REI 60 DP1, obvodové stEny jsou zdEné o tlouš[ce 
nejménE 240 mm, jejich posouzení „požární stEny a stropy“, VYHOVUJE.  
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Od požárních pás] lze upustit, jelikož jde o objekt s výškou h < 12,0 m Ěviz Ř.4.10 ČSN 73 0802). 
 
10.5 Nosné konstrukce stīech 

Na nosné konstrukce stUech je kladen požadavek z hlediska požární odolnosti RE 30. Nosná konstrukce stUechy je 
tvoUena požárním stropem ĚŽB panelem). 
 
10.6 Povrchové úpravy 

V chráněných únikových cestách musí být konstrukce z nehoUlavých hmot ĚtUídy reakce na oheO A1 a A2) s 
výjimkou madel. Podlahové krytiny v CHUC budou v souladu s vyhláškou č. 23/200Ř Sb. z hmot tUídy reakce na 
oheO nejménE Cfl-s1.  
 
10.7 Odstupy 

Odstupová vzdálenost z výšky objektu 
12,530 x 0,36 = 4,5 m 
Odstupová vzdálenost od bytové jednotky na jižní fasádE:  Hu = 2,65 m 

Lu = 8,4 m 
Po = 5,475m2 => 24,5% odstup stanoven pro 40 % 
Pv = 45 kg/m2 
D = 2,88 m 

Odstupová vzdálenost od bytové jednotky na západní fasádE: Hu = 2,65 m 
Lu = 12,5 m 
Po = 10,865 m2 => 32,8%  odstup stanoven pro 40% 
Pv = 45 kg/m2 
D = 3,04 m 

 
Odstupové vzdálenosti vyhovují, nebo[ v požárnE nebezpečném prostoru se nenachází jiný objekt. Skutečný 
odstup 14,63 m je vEtší než požadovaná vzdálenost. 
 
Situování objektĳ je z hlediska odstupových vzdáleností vyhovující. Požárně nebezpečný prostor nebude 
zasahovat do požárně otevīených ploch jiných objektĳ ani požárně otevīených ploch jiných požárních 
úsekĳ. 
 
Posouzení ovlivOování navrženého objektu již existujícími objekty.  
Posuzovaný objekt se nachází ve stávající zástavbE. 
Posuzovaný objekt se nenacházel a ani novE nebude nacházet v požárnE nebezpečném prostoru jiného objektu 
Ěokolní objekty se nemEníě. 
 
11 Požární vodovod 

11.1 Vnitīní odběrová místař 
V objektu bude v každém nadzemním podlaží nainstalovaný nástEnný hydrantový systém D19 s tvarovE stálou 
hadicí délky 30 m. ĚQ=0,3 l/sě. PUesné umístEní hydrant] viz projekt ZTI.  
Na kohoutu nejvýše umístEného hadicového systému bude zajištEn pUetlak alespoO 0,2 MPa a současnE pr]tok 
vody v množství alespoO 0,3 l.s-1 Ěčl. 6.Ř ČSN 73 0873). 
 
11.2 Vnější odběrová místař 
Na vodovodním Uadu v ulici jsou instalovány zemní hydranty. Vzdálenost hydrant] od objektu je max. 120m 
 
12 Pīíjezdové komunikace 

K objektu vede zpevnEná komunikace, která vyhovuje požadavk]m čl. 11.2.1 a 11.2.2 ČSN 73 0Ř02. Nástupní 
plocha není požadována, nebo[ h<12m. 
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13 Pīenosné hasící pīístrojeř 
Typ a rozmístEní PHP se navrhují podle ČSN 73 0Ř02, ČSN 73 0Ř04, ČSN 73 0Ř33 a vyhl. č. 23/2008 Sb. PHP se 
rozmístí takto: 

 v 1.PP do P1.01 garáží 1xPG10 na vnitUní stEnu v ose jízdního pruhu ( hasicí schopnost 1Ř3 Bě 
 v 1.PP do P1.02 technická místnost Ěkotelnaě 1xPG6 
 v 1.PP do P1.03 sklepy nájemník] 1xPG6 na stEnE pr]chozí chodby 
 v 1.NP do CHUC na stEnu v ose 4 do prostoru „chodba vstup“ 1xPG6, vedle domovního rozvadEče el. proudu. 
 v 2.NP do CHUC na stEnu naproti nástupnímu rameni schodištE 1xPG6 

Budou osazeny PHP práškové s hasicí schopností nejménE 21ů. PUístroje budou zavEšeny do typových držák] 
tak, aby jejich rukojeti nebyly výše než 1500 mm nad podlahou. V prostoru garáže se osadí typ 1Ř3 B  
 
14 Technické vybavení objektu 

14.1 Vytápění 
Zdrojem tepla pro vytápEní a ohUev se uvažuje kaskádová jednotka dvou plynových kondenzačních kotl], které 
budou pracovat v  plynulém modulačním výkonu 12 – 45 kW, s celkovým výkonem do ř0 kW. Není naplnEn limit čl. 
5.3.2 dě ČSN 73 0Ř02, prostor nemusí tvoUit samostatný požární úsek a není charakterizován jako plynová kotelna 
III. Kategorie. 
Odvod spalin je Uešen společným pUetlakovým komínem DN200 nad stUechu objektu samostatnou obezdEnou 
šachtou. PUívod vzduchu do technické místnosti Ěkotelnyě zajistí okenní otvor na západní stranE objektu, který ústí 
anglickým dvorkem do prostoru pro skladování komunálního odpadu. 
Pro vytápEní a ohUívání TV jednotlivých byt] je navržen systém kompaktních bytových stanic LOGOaktiv, 
umístEných na jednotlivých podlažích byt], ve kterých se ohUívá TV a reguluje se topná voda vytápEní podle 
individuálních požadavk] jednotlivých uživatel] bytu. 
 
14.2 Pīípojky 

ůreál bude napojen na vodovodní Uád z ul. Jaroslava Švehly. Hlavní uzávEr vody pro objekt bude v šachtE na 
severovýchodním rohu pozemku pUi ulici Jaroslava Švehly. Objekt bude napojen na plynovod. Plyn bude zaveden 
do plynové kotelny v 1.PP. Hlavní uzávEr plynu bude na fasádE objektu vedle hlavního vstupu. 
 
15 Vzduchotechnika 

15.1 ZaUízení pro vEtrání garáží v podrobnostech NETEŠENO. 
15.2 ZaUízení pro vEtrání CHÚC 

Do prostor CHUC vedoucí z 1.PP je nutné vzhledem k poloze oken náležící 1.NP pUivést vzduchotechnickým 
potrubím čerstvý vzduch v desetinásobném množství objemu neodvEtrané části únikové cesty.tj 
10x17,53m3/hod=175 m3 Nasávání čerstvého vzduchu bude umístEno na severní fasádE objektu v místE CHUC 
z vyšších pater ve výšce 500mm nad terénem. Samotné vedení VZT bude umístEno v prostoru pod schodištEm, 
svedeno prostupem do 1. PP do sklepní kóje a následnE vyústEno skrz nosnou ze@ na ose B2 do prostor CHUC ve 
výšce 1,0m nad úrovní podlahy. Vedení potrubí mimo prostor CHÚC bude ošetUeno protipožárním opláštEním 
podle SPB požárního úseku, kterým bude procházet, potrubí VZT a ventilátor jsou součástí PÚ chránEné cesty. 
Ventilátor bude napojen na záložní zdroj dodávky elektrické energie s požadovanou dobou funkčnosti 15 minut. 
Spínání bude požárními tlačítky na podestE v 1.PP, v 1.NP a v nejvyšším podlaží. 
 
15.3 ZaUízení pro vEtrání kotelny v podrobnostech NETEŠENO. 
15.4 ZaUízení pro vEtrání sklípk] v podrobnostech NETEŠENO. 
15.5 ZaUízení pro vEtrání ostatních společných prostor Ěč.m. 0.03; 1.03 a 1.05ě NETEŠENO. 
15.6 ZaUízení pro vEtrání hygienických buOEk byt] 

Odvod znehodnocené vzdušiny s obsahem deor] a vodních par je pUedpokládán samostatnými axiálními 
ventilátory s celkovým odvádEným množstvím 100m3/h, v pUípadE samostatného WC Ř0m3/h s možností pUipojení 
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vedlejší místnosti Ěč.m. 1.ů10ě. Výtlak ventilátor] je uvažován do společných vertikálních vEtví vyvedených nad 
rovinu stUešní s odvodem znehodnocené vzdušiny do volného prostoru. Navržené ventilátory jsou vybaveny 
zpEtnou klapkou pro zamezení pUefuku mezi jednotlivými byty. Odvodní potrubí bude izolováno, aby se zamezilo 
pUípadným pUeslech]m mezi byty. Z d]vodu zamezení tvorby podtlaku jsou ve dveUních kUídlech uvažovány dveUní 
mUížky, které budou zabezpečovat dodávku odvedené vzdušiny. 
 
15.7 ZaUízení – pro vEtrání kuchyní - kuchyOské odsavače par 
KuchyOské odsavače par ĚdigestoUeě nejsou dodávkou stavby. Pro návrh však bylo počítáno s množství 
odsávaného vzduchu 150m3/h samotná dodávka digestoUe musí být s dostatečným výtlačným tlakem na 
ventilátoru digestoUe. Dodávkou stavby bude regulační klapka stejnE tak i zpEtná klapka, která bude instalována na 
odbočce VZT potrubí. PUipojovací potrubí bude prostUednictvím plastového kruhového potrubí Ø 125 mm. Náhrada 
za odvedený vzduch bude pUes zatlumené pUivEtrávací štErbiny oken v obytných místností a kuchyni. 
 
16 VZT bude splĥovat požadavky ČSN 73 0872.  

Prostupy VZT potrubí požárnE dElicím konstrukcemi budou zabezpečeny požárními klapkami kromE pUípad], kdy je 
pr]Uez potrubí nejvýše 40000 mm2. V místE prostupu požárnE dElicí konstrukcí musí být potrubí VZT z hmot tUídy 
reakce na oheO ů1 a pUípadná izolace potrubí musí být z hmot tUídy reakce na oheO ů2. Prostupy potrubí požárnE 
dElicími konstrukcemi budou utEsnEny v souladu s čl. 6.2 ČSN 73 0810. 
VZT potrubí budou vyústEna vnE objektu tak, aby jimi nemohl být pUenesen oheO nebo kouU. Otvory pro výfuk 
vzduchu budou nejménE 1,5 m od východ] z únikových cest, od nasávacích otvor] VZT a nejménE 3 m od otvor] 
pro nasávání vzduchu pro umElé vEtrání CHÚC. 
Otvory pro sání vzduchu budou vzdáleny vodorovnE alespoO 1,5 m a svisle alespoO 3 m od požárnE otevUených 
ploch obvodových stEn nebo potrubím vyvedeny alespoO 1 m nad rovinu stUešního pláštE, pokud stUešní pláš[ je 
schopen šíUit požár. Otvory v ohraničujících konstrukcích šachet budou opatUeny požárními uzávEry. 
Všechny šachty v objektu byly zaUazeny do II. stupnE požární bezpečnosti. 
Požární odolnost požárních izolací a požárních klapek se Uídí stupnEm požární bezpečnosti dotčených požárních 
úsek]. Pro I. a II.SPB se požaduje požární odolnost 15 minut, pro III. a IV.SPB požární odolnost 30 minut. 
 
17 Bezpečnostní tabulky 

Bezpečnostní tabulky budou umístEny tak, aby byly zUetelnE označeny všechna místa, kde se nachází požárnE 
bezpečnostní zaUízení ĚvEtrání CHÚC, záložní zdrojě.  

Dále musí být označeny prostory a zaUízení: 
 východy z únikových cest  
 tlačítkové hlásiče požáru – nouzové vEtrání CHÚC 
 označení vnitUních odbErních míst 
 označení stanoviš[ pUenosných hasicích pUístroj] 
 hlavní uzávEry technických a technologických rozvod] Ěhl. uzávEr vody, plynuě  
 prostory se zákazem vstupu či manipulace s otevUeným ohnEm a zákazem vstupu nepovolaných osob,  
 prostory se zákazem kouUení a manipulace s otevUeným ohnEm  
 všechny technické místnosti musí být opatUeny nápisy upozorOující na účel místnosti a druh nebezpečí. 
 rozvodnice elektro budou označeny a pUíp. doplnEny výstražnou tabulkou „zákaz hašení vodou“ 

Vzhledem k instalaci vyhrazeného požárnE bezpečnostního zaUízení Ěnucené vEtrání CHÚC v rozsahu 1.PP) a 
instalaci náhradního zdroje elektrické energie, musí být u vstupu do objektu provedeny vypínací prvky elektrické 
energie. V souladu s ČSN 73 0Ř4Ř bude instalován vypínací prvek “Centrál stop”, který zajistí vypnutí všech 
elektrozaUízení kromE vyhrazených požárnE bezpečnostních zaUízení, a prvek “Total stop” pro vypnutí úplnE 
všech elektrozaUízení v objektu, včetnE požárnE bezpečnostních. Ovládací prvky budou umístEny v chránEné 
únikové cestE typu ů v blízkosti vstupu do objektu z venkovního prostoru. 
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1 Úvodní identifikační údaje 

1.1 Identifikační údaje 

Název stavbyř   Novostavba bytového domu 
na pozemcích parc. číslo 2909/166; 2909/244 
v kat. území Zbraslav [791733], Praha 5, ul. Jaroslava Švehly 

 
Charakter stavby:  novostavba 
 
Místo stavbyř   kat. území Zbraslav, parcelní čísla pozemku 2909/166; 2909/244 
 
Stavebníkř   Západočeská univerzita v Plzni 
    Univerzitní Ř 
    301 00 PlzeO 
 
Generální projektantř  Fakulta aplikovaných vEd 
    Technická Ř 
    306 16, PlzeO 
 
Dokumentace:   Dokumentace pro provedení stavby 
 
Část dokumentace:  D.1.4.1 ZDRůVOTND TECHNICKÉ INSTůLůCE 
 
Zpracovatel dokumentace  Bc. Jan Hoza 
 
1.2 Účel objektu 

Cílem akce je vybudování nového bytového domu na uvolnEných pozemcích p.č. 2909/166; 2909/244 ve vlastnictví 
stavebníka, uprostUed stávající vilové a činžovní zástavby pUi ulici Jaroslava Švehly na Praze 5 Zbraslav, včetnE 
pUípojek inženýrských sítí jednotné kanalizace, vody, plynu, elektro NN a telefonu z prostoru pUilehlé komunikace – 
ulice Jaroslava Švehly, včetnE konečných terénních a sadových úprav na pozemku. Navrhovaná stavba bude 
sloužit výhradnE pro potUeby bydlení. V objektu vznikne 15 bytových jednotek a navazující obslužné prostory – 
podzemní garáže s kapacitou Ř stání, zbylých 7 stání bude v pUímé blízkosti domu na pozemcích stavebníka. 
Venkovní parkovací stání stejnE tak i venkovní stání jsou určené výhradnE pro obyvatele domu. Jiné funkční využití 
prostor není uvažováno. 
 
2 Pīedmět projektu ZTI 
2.1 pīípojka vody 

Napojení objektu na stávající vodovodní Uad DN 150 bude provedeno novou vodovodní pUípojkou. PUípojka bude od 
napojení na Uad vedena kolmo k pozemku investora, kde bude cca 1,5 m za hranicí pozemku ukončena 
vodomErnou sestavou ve vodomErné šachtE. Nová pUípojka bude v hloubce zajiš[ující min. krytí 1,5 m. Nová 
vodovodní pUípojka má délku 1,0 m. Vodovodní potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 150 mm, zásyp bude 
hutnEn po vrstvách. 
 
2.2 pīípojka splaškové kanalizace 

Napojení objektu na stávající kanalizační Uad DN 250 v místE pUed koncovou šachtou bude provedeno novou 
kanalizační pUípojkou – konkrétnE do pUedem dané vložky správcem toku. PUípojka bude od napojení na Uad 
vedena kolmo k pozemku investora, kde bude cca 1,0 m za hranicí pozemku ukončena revizní kruhovou šachtou. 
Nová pUípojka bude v hloubce 1,5 m. Nová pUípojka splaškové kanalizace má délku 1,25 m. Kanalizační potrubí 
pUípojky bude uloženo do pískového lože tl. 150 mm, zásyp bude hutnEn po vrstvách. 
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2.3 pīípojka dešıové kanalizace 

Napojení objektu na stávající Uad DN 250 deš[ové kanalizace bude provedeno novou pUípojkou deš[ové kanalizace 
– a to vysazením odpovídající odbočky. PUípojka bude od napojení na Uad vedena pod úhlem 45° k pozemku 
investora, kde bude cca 1,0 m za hranicí pozemku ukončena revizní kruhovou šachtou. Nová pUípojka bude 
v hloubce 1,5 m. Nová pUípojka deš[ové kanalizace má délku 1,28 m. Potrubí pUípojky bude uloženo do pískového 
lože tl. 150 mm, zásyp bude hutnEn po vrstvách. 
 
2.4 pīípojka plynu 

Napojení objektu na stávající plynovodní Uad bude provedeno novou plynovodní pUípojkou, která bude zajiš[ovat 
zásobování novostavby bytového domu zemním plynem. PUípojka bude ukončena na fasádE objektu v plynomErné 
skUíOce regulátorem tlaku, HUP. V plynomErné skUíOce bude taktéž umístEn plynomEr. PUípojka bude od napojení 
na Uad vedena kolmo k pozemku investora. Nová pUípojka bude v hloubce 1,2 m. Nová plynovodní pUípojka má 
délku 14,6 m. Plynovodní potrubí pUípojky bude uloženo do pískového lože tl. 150 mm, zásyp bude hutnEn po 
vrstvách. 
 
2.5 dokumentace ZTI 

Teší odvod splaškových a deš[ových vod vnE objektu, zásobování studenou a teplou vodou a pUívod plynu k 
plynovým kondenzačním kotl]m. Zpracovatel PD upozorOuje na nutnost koordinace a návazností s PD vytápEní, 
vzduchotechniky, pUípojek, a dalších navazujících profesí. 
 
3 Podklady 

Podklady použité pro zpracování dokumentace byly následující: 
 projektová dokumentace stavební části pro provedení stavby vypracovaná Bc. Janem Hozou 
 situační podklad vypracovaný Bc. Janem Hozou 
 technická zpráva PBT vypracovaná Bc. Janem Hozou 

 
související pīedpisyř 

Legislativním základem pro zpracování pUedmEtné projektové dokumentace je: 
 Zákon č. 1Ř3/2006 Sb., - stavební zákon a související pUedpisy 
 Vyhl.č. 26Ř/200ř Sb., - o technických požadavcích stavby 

Vyhl. č. 62/2013 Sb., - o dokumentaci staveb 
 Vyhl. č. 26Ř/200ř Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
 Zákon č. 274/2001 Sb., - o vodovodech a kanalizacích a související pUedpisy 
 Zákon č. 133/1řŘ5 Sb., - o požární ochranE a související pUedpisy 
 

Normy související s danou problematikou vhodné respektovat pUi provádEní díla: 
 01 - Obecná tUída 
 01 3107 – Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení 
 ISO 128-23 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví 
 01 3452 – Technické výkresy – Instalace – VytápEní a chlazení 
 73 - Navrhování a provádEní staveb 
 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
 73 3050 - Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 
 73 6005 - Prostorové uspoUádání sítí technického vybavení 
 73 6006 - Výstražné folie k identifikaci podzemních vedení 
 75 – Vodní hospodáUství 
 ČSN 75 6760 - VnitUní kanalizace 
 ČSN EN 12056-1 VnitUní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky 
 ČSN EN 12056-2 VnitUní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: OdvádEní splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet 
 ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
 ČSN 75 540ř VnitUní vodovody 
 ČSN 75 5ř11 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
 ČSN 75 6ř0ř Zkoušky vodotEsnosti stok a kanalizačních pUípojek 
 ČSN EN Ř06-1 VnitUní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotUebE - Část 1: VšeobecnE 
 ČSN EN Ř06-2 VnitUní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotUebE - Část 2: Navrhování 
 ČSN EN Ř06-3 VnitUní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotUebE - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda 
 TPG 
 TPG 702 03 Opravy plynovod] a pUípojek z polyetylénu 
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 TPG 702 04 Plynovody a pUípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar] včetnE 
 TPG 702 0Ř Opravy ocelových plynovod] a pUípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar] včetnE. 
 TPG 913 01 Kontrola tEsnosti a činnosti spojené s problematikou úniku plynu na plynovodech a plynovodních pUípojkách 
 TPG ř21 01 Spojování plynovod] a plynovodních pUípojek z polyetylenu 
 ČSN EN 1555-3 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky 
 

a všechny další související pUedpisy, zákony a vyhlášky. 
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4 Poloha stavby 

 
místo provozu zaUízení : katastrální území Zbraslav, Praha 5, ul. Jaroslav Švehly na 
   pozemcích parcelní číslo 2909/166 a 2909/244 
nadmoUská výška :   0,000 = 241,30 m n.m. 

 
5 Bilance 

5.1 Prĳměrná denní potīeba vody 

   Qp =   q . n   [ l/den ] 
q  pro bytové budovy dle 42Ř/2001 Sb. a 146/2004 Sb. a 120/2011 
 =36 m3/os.rok = 98,63l/os.den 
n počet osob 
 
5.2 Maximální denní potīeba vody 

  Qm = Qp . kd   [ l/den ] 
 kd součinitel denní nerovnomErnosti = 1,2ř 
 
5.3 Maximální hodinová potīeba vody 

  Qh = ( Qm. kh) / 24  [ l/h ] 
 kh součinitel hodinové nerovnomErnosti = 2,3 
 
5.4 Roční potīeba vody 

  Qr =  365 . Qp/1000  [ m3/rok ] 
 

objekt počet osob Qp [l/den] Qh max [l/h] Qr [m
3
/rok]

Bytový d]m 30 2958,9 365,8 1080,0  
 
5.5 Množství splaškových vod 

  Qtot = Qww + Qc + Qp [ l/s ] 
     Qtot - celkový pr]tok splaškových odpadních vod 
     Qww – pr]tok odpadních vod od zaUizovacích pUedmEt] 
     Qc – trvalý pr]tok 
     Qp – čerpaný pr]tok 
 

5.5.1 Prĳtok odpadních vod od zaīizovacích pīedmětĳ 

pr]tok odpad vod od ZP Qww  = DU.K  [ l/s ] 

    K -  součinitel odtoku - pro byty K = 0,5  [ - ] 
    DU -  součet výpočtových odtok] od ZP  [ l/s ] 
 
5.6 Množství dešıových vod 

     Qr = i . A . C 
     Qr – množství deš[ových vod l/s 
     i  - intenzita deštE = 0,03 l/s 
     A – plocha p]dorysného pr]mEtu stUechy m2  
     C – součinitel odtoku = 1,0 

;    Celková plocha = 373,2 m2 
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6 Zaīizovací pīedměty (ZP), výtokové armatury (VA) a odtokové elementy (OE) 

Konkrétní výrobky ZP včetnE výškového osazení budou odsouhlaseny investorem a architektem. PUedpokládané 
osazení ZP, výtokových armatur a odtokových element] dle podklad] výrobce. Konkrétní typy výrobk], 
zaUizovacích pUedmEt] budou stanoveny objednatelem. 
 
6.1 Společné prostory 

6.1.1 Kotelna č.m. 0.02 

V podlaze umístEna podlahová vpust pro odvodnEní pUípadných úkap] od technických zaUízení. Odpadní potrubí 
od vpusti bude zaústEno do pUečerpávacího zaUízení. 
Odbočka na potrubí studené vody sloužící jako možnost napojení doplOování vody do systému OS. Na odbočce 
bude osazen podružný vodomEr. 
 

6.1.2 Úklidová komora č.m. 1.03 

U stEny osazena samostatnE stojící keramická úklidová výlevka. Odpadní potrubí bude vedeno do místnosti 
kotelny č.m. 0.02 a zaústEno pod stropem do ležaté kanalizace. 
Osazena smEšovací výtoková baterie umyvadlová pro pUípravu TV je uvažováno s el. pr]tokovým ohUívačem. 
 
6.2 Bytové jednotky 

ZaUizovací pUedmEty byly vybrány architektem, je pUedpokládáno: 
 

6.2.1 Koupeny + samostatné WC 

Vana - k obezdEní, baterie smEšovací vanová podle typu nástEnná s ruční sprchou. 
Klozet, keramický závEsný, vč. sedátka. Osazení do montážního elementu pro pUedstEnovou montáž se 
splachovací nádržkou na dvE splachovací množství. 
V koupelnách umyvadlo keramické, bílé, tvar dle výbEru architekta. Baterie umyvadlová stojánková páková s 
propojovacími hadicemi napojenými na rohové ventily. 
Na samostatném WC menší keramické umyvadlo. Baterie umyvadlová stojánková páková s propojovacími 
hadicemi napojenými na rohové ventily  
 

6.2.2 KuchyOské ZP a pračka 

V kuchyOských linkách je uvažován kuchyOský jednoduchý dUez s odkapávačem. Napojení na kanalizaci 
zápachovou uzávErkou pro kuchyOský dUez. NástEnná dUezová páková baterie, chrom. 
Napojení myčky na kanalizaci na odbočku dUezového sifonu. Napojení myčky na vodovod pUes kombinovaný 
rohový ventil s odbočkou pro myčku. 
ůutomatická pračka umístEná v místnosti koupelny. Napojení pUes podomítkovou soupravu pro pUipojení pračky - 
zápachový uzávEr + rohový ventil. 
 
7 Splašková kanalizace 

7.1 Nový stav 

7.1.1 Splašková kanalizace 

Tato PD Ueší splaškovou kanalizaci od zaUizovacích pUedmEt] a jiných zdroj] splaškové odpadní vody po 
napojovací bod do kanalizační pUípojky, což je vstup potrubí do revizní šachty. Na kanalizaci budou napojeny 
následující zdroje splaškové odpadní vody: 

 zaUizovací pUedmEty a zaUízení Ěmyčky, pračky, atd.ě 
 

7.1.2 OdvodnEní zaUizovacích pUedmEt] 

Hlavním kanalizačním systémem v objektu je odvodnEní zaUizovacích pUedmEt]. 
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Splaškové odpadní vody od jednotlivých zaUizovacích pUedmEt] Ěodtokových element]ě jsou vedeny pUipojovacím 
potrubím k jednotlivým stoupačkám Ěodpadním potrubímě. Sklon pUipojovacího potrubí minimálnE 3%. 
Minimální spád ležaté části odpadních potrubí je 2%. VEtrací potrubí odpad] budou vyvedena nad stUešní rovinu ve 
stavebnE vytvoUených společných šachtách Ě„falešných komínech“ě.  
V 1.PP budou odpadní potrubí napojována do nEkolika svodných vEtví vedených pod stropem. Minimální sklon 
svodného potrubí je 2%. Potrubí bude vedeno zejména pUi stEnách či pUi pr]vlacích. 
 

7.1.3 PUečerpávání ZaU. č.1 -  v kotelnE 

Kondenzát z kotl] a komínu je veden pUes zápachové uzávEry do neutralizačního zaUízení dále do pUečerpávací 
jímky do které bude zaústEná také podlahová vpus[. Po neutralizaci bude pUečerpán do splaškové kanalizace 
v 1.PP pod tEsnE stropem. 
 

7.1.4 Materiál 
Potrubí a tvarovky gravitačního systému kanalizace uvnitU budovy budou pUevážnE plastové z Silent-PP Ětichý 
odpadní systémě. 
Potrubí a tvarovky vnE objektu resp. v zemi je plastové z PVC ĚKG systémě. Potrubí tlaková od kompaktního 
pUečerpávacího zaUízení provedena z bezhrdlového potrubí z PE spojovaného svaUováním. 
Potrubí vedeno ve stavební konstrukci, pUedezdEní nebo volnE po povrchu. Veškeré potrubí bude uchyceno dle 
technických a montážních pUedpis] výrobce. 
Ostatní podrobnosti viz. textová a výkresová část PD. 
 

7.1.5 Ostatní 
Prostupy svislou konstrukcí obvodové stEny pomocí prostupky – zabetonované Ěnerezové či polymerbetonovéě 
chráničky a tEsnEní proti zemní vlhkosti pro potrubí. 
Prostupy požárnE dElícími konstrukcemi budou ošetUeny dle pokyn] v textu Technické zprávy požárnE 
bezpečnostního Uešení stavby a v součinnosti s architektonicko-stavební částí. Dodávka požárních ucpávek, 
manžet apod. je součástí stavební části. V textu TZ PBT je uvedeno také dElení objektu na samostatné požární 
úseky. 
 
8 Dešıová kanalizace 

8.1 Nový stav 

8.1.1 Deš[ová kanalizace 

Rozsahem PD deš[ové kanalizace je vedení potrubí deš[ové kanalizace od napojení stUešních vtok] až po 
pUipojení do revizní šachty kanalizační pUípojky. Potrubí deš[ové kanalizace bude odvádEt deš[ové vody ze stUechy 
objektu. Veškeré ostatní deš[ové vody jejich likvidace je pUedpokládána na pozemku stavby formou pUirozených 
vsak]. 
 

8.1.2 Materiál 
Potrubí a tvarovky gravitačního systému kanalizace uvnitU budovy budou pUevážnE plastové z Silent-PP Ětichý 
odpadní systémě. Potrubí a tvarovky vnE objektu resp. v zemi je plastové z PVC ĚKG systémě. 
Pokládka, uchycení a montáž viz. technické a montážní poklady výrobce. Potrubí bude ukládáno do rýhy na 
pískový podsyp. Obsyp potrubí pískem bude hutnEný po vrstvách do výšky alespoO 300 mm nad vrchol potrubí.  
Ostatní podrobnosti viz. textová a výkresová část PD. 
 

8.1.3 Ostatní 
Prostupy svislou konstrukcí obvodové stEny pomocí prostupky – zabetonované Ěnerezové či polymerbetonovéě 
chráničky a tEsnEní proti zemní vlhkosti pro potrubí. 
Prostupy požárnE dElícími konstrukcemi budou ošetUeny dle pokyn] v textu Technické zprávy požárnE 
bezpečnostního Uešení stavby a v součinnosti s architektonicko-stavební částí. Dodávka požárních ucpávek, 
manžet apod. je součástí stavební části. V textu TZ PBT je uvedeno také dElení objektu na samostatné požární 
úseky. 
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9 Vodovod - studená voda (SVĚ, teplá voda (TVĚ, cirkulace (CV), požární vodovod (PVĚ 
9.1 Nový stav 

Napojení na potrubí pitné vody – domovní část vodovodní pUípojky je provedeno v místE výstupu potrubí 
z vodomErné šachty. Venkovní část domovního vodovodu bude vedena v terénu jen nezbytnE krátký úsek, 
následnE prostup do prostoru kotelny. Dále je potrubí vedeno k patám stoupacích vedení a k následujícím 
technologickým výtok]m a napojením: 

 K bytovým pUedávacím stanicím pro pUípravu TV.  
 K požárnímu stoupacímu potrubí – požárním hydrant]m 

 
9.1.1 Napojení výtokových armatur 

Hlavní páteUní rozvod je veden v 1.PP pod stropem a dále do šachet u schodištE, kde je vedeno stoupací potrubí 
v soubEhu s potrubím vytápEní. Na patách stoupacích vedení jsou v 1.PP osazeny na potrubí SV uzavírací 
armatury. Studená voda je do jednotlivých bytových jednotek pUivedena pUes bytové stanice. Na odbočce ze 
stoupačky v jednotlivých podlažích bude osazena uzavírací armatura-kulový kohout. Pro každý byt bude osazen 
pouze 1ks BPS. Na bytové stanici bude provedeno podružné mEUení spotUeby vody a tepla a osazeny uzavírací 
armatury na všechny pUipojení. Rozvod vody po bytE je pUedpokládán v podlahách v jednotlivých místnostech 
veden hlavnE v pUedstEnách.  
 

9.1.2 PUíprava teplé vody (TV) 
Ze stoupacích vedení jsou na SV napojeny jednotlivé bytové pUedávací stanice ĚBPSě. Ty zajiš[ují lokální 
pr]tokovou pUípravu TV v rámci daného bytu dle požadavku uživatele. Veškeré osazené BPS jsou vybaveny 
cirkulací. 
 

9.1.3 DoplOování vody do systému ÚT 

V 1.PP je v č.m. 0.02 provedena odbočka pro doplOování vody do otopné soustavy. ZaUízení bude napojeno 
potrubím, na kterém bude osazen podružný vodomEr a kulové uzávEry. OdbEr ze zaUízení pouze v pUípadE poklesu 
tlaku v systému vytápEní. 
 

9.1.4 Požární vodovod (PV) a hydranty 

Na potrubí v 1.PP vysazena odbočka požární vody ĚPVě, která je vedena pod stropem ke stoupacímu vedení, které 
napojuje jednotlivé hydranty na patrech. PUedpokládá se osazení hydrantových systém] s tvarovE stálou hadicí a 
skUínE pro zabudování do stavebního otvoru s osazením 30m hadicí. 
Pro garážové podlaží budou osazeny hydranty s hadicovým systémem o jmenovité svEtlosti 25 mm, pro nadzemní 
podlaží hydranty s hadicovými systémy o jmenovité svEtlosti 1ř mm. Hadicové systém budou osazeny ve výšce 1,1 
- 1,3 m nad podlahou ĚmEUeno ke stUedu zaUízeníě.  
 

9.1.5 Materiál 
Potrubí vodovodu vnE objektu provedeno z PE spojováno svaUováním nebo pomocí spojek ĚvčetnE pUechodu na 
ocelě. Potrubí z PE pro instalaci pitné vody pro pokládku do zeminy. 
Rozvody SV, TV a CV a PV uvnitU objektu budou provedeny z potrubí z ušlechtilé oceli s lisovací technikou 
spojování pro instalaci pitné vody. Rozvod požární vody je pUedpokládán z ocelového pozinkovaného potrubí.  
Veškeré rozvody uvnitU objektu budou opatUeny tepelnou izolací v tlouš[kách dle vyhlášky MPO č. 1ř3/2007 Sb. 
Rozvody vedené po povrchu opatUeny tepelnou izolací s ůl kašírováním, rozvody vedené v konstrukcích opatUeny 
potrubním pouzdrem bez povrchové úpravy. Uchycení potrubí vedených po povrchu objímkami. 
Pokládka, montáž, dilatace a uložení rozvod] dle podklad] a montážních pUedpis] výrobce a dodavatele. Po 
montáži Ětzn. pUed zazdEním, zabetonováním apod.ě bude provedena tlaková zkouška vč. zápisu.  
Podrobnosti viz. výkresová část PD. 
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10 Plynovod 

10.1 Nový stav 

Objekt bude napojen novou STL plynovodní pUípojkou na veUejný plynovodní Uad OC150. STL plynovodní pUípojka 
bude vedena do plynomErného pilíUku umístEného na fasádE objektu. Zde bude rovnEž hlavní uzávEr plynu pro 
objekt, dále regulátor, plynomEr. NTL část domovního plynovodu bude napojena ihned za plynomErným pilíUkem.  
VnitUní rozvod plynu je veden do prostoru kotelny k plynovým spotUebič]m Ě2xplynový kondenzační kotelě. 
Ostatní podrobnosti o technickém Uešení jsou zUejmé z výkresové části PD. 
 

10.1.1 Plynové spotUebiče 

V kotelnE č.m. 0.02 jsou osazeny plynové kotle, které bude zajiš[ovat vytápEní i pUípravu teplé vody 
prostUednictvím bytových pUedávacích stanic Ě dodávka části vytápEníě. 
 

10.1.2 Materiál 
Pro veškeré rozvody v objektu je použit spojovací systém mEdEných trubek s lisovací spojovací technikou pro 
plynové instalace. Pokládka, montáž a uložení rozvod] dle podklad] a montážních pUedpis] výrobce a dodavatele. 
Po montáži Ětzn. pUed zazdEním, zabetonováním apod.ě bude provedena tlaková zkouška vč. zápisu. 
 

10.1.3 Ostatní 
Prostupy požárnE dElícími konstrukcemi budou ošetUeny dle pokyn] v textu Technické zprávy požárnE 
bezpečnostního Uešení stavby a v součinnosti s architektonicko-stavební částí. Dodávka požárních ucpávek, 
manžet apod. je součástí stavební části. V textu TZ PBT je uvedeno také dElení objektu na samostatné požární 
úseky. 
 
11 Zkoušky a uvádění do provozu 

11.1 Zkoušky pīedepsané 

PUedepsané zkoušky jsou takové, které požaduje stavební úUad nebo dotčené orgány státní správy pUi stavebním 
Uízení, nebo které jsou pUedepsány obecnE závaznými nebo platnými pUedpisy Ěvyhláškami, smErnicemi, 
technickými normami apod.ě. PUed provedením níže uvedených zkoušek bude provedeno d]kladné propláchnutí 
soustavy. Za pUedepsané zkoušky se pokládá: 

 technická prohlídka 
 zkouška vodotEsnosti 
 zkouška plynotEsnosti 
 tlaková zkouška 

 
11.2 Zkoušky dohodnuté 

 hydraulické seUízení vodovodní soustavy Ěstatické a dynamické vyvážení okruh] cirkulaceě 
 
11.3 Komplexní vyzkoušení 
Komplexním vyzkoušením se rozumí uvedení díla jako celku do chodu s tím, že zhotovitel prokazuje objednateli, 
že dílo je kvalitní, splOuje požadované funkce a je schopno trvalého provozu v projektovaném a automatickém 
režimu ĚeventuelnE, že je schopno zkušebního provozu, je-li dohodnut.ě. Prokazuje se bezpečnost provozu, jistota 
a bezporuchovost zaUízení, hospodárnost provozu, hygienické zájmy, ochrana životního prostUedí a ochrana hluku 
a vibracím. OsvEdčuje se tím i zp]sobilost dodávky k pUejímacímu Uízení. 
Komplexní vyzkoušení se uskutečOuje za součinnosti všech souvisejících profesí a s dodávkou jejich energií a 
médií Ězejména mEUení a regulace, elektro, vytápEní, vzduchotechnika, chladící technika, zásobování plynem, 
zdravotnE technické instalace, atd.ě 
Komplexní vyzkoušení se provádí za účasti všech povinných Ěsmluvníchě účastník], pUípadnE pUizvaných expert].  
ÚspEšné provedení pUedepsaných zkoušek, mEUení a komplexního vyzkoušení je nutno stavebnímu úUadu a 
objednateli UádnE prokázat a to formou protokol] nebo zápis] v souladu s §40 v provádEcí vyhlášce č.Ř5/76 Sb. ke 
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stavebnímu zákonu. Protokol zajiš[uje dodavatel a nese za nEj právní zodpovEdnost. Z hlediska projektové části 
doporučujeme objednateli zkontrolovat následující náležitosti, které by mEl protokol obsahovat: 

 název protokolu 
 datum a doba provádEné zkoušky 
 uvedení osoby Ěfirmyě, která zaUízení zkoušela a její podpis Ědoporučuje se také uvést kvalifikaci 

této osoby pUípadnE jiné doklady, prokazující odbornou zp]sobilost k tEmto úkon]mě 
 podklady pro zaregulování, popis mEUící techniky, údaje o jejich metrologickém ovEUení, popis 

vyhodnocovací techniky, použité metody seUízení, ev. software, atd. 
 schéma zaUízení se zakreslením potrubí, zaUízení, regulačních prvk] a mEUících míst 
 tabulka projektovaných parametr] navržených zaUízení a skutečnE nastavené a zmEUené 

parametry 
 závErečný komentáU, potvrzující, že dodané zaUízení splOuje projektované parametry Ěvykazuje 

pUípustné toleranceě a je schopno trvalého provozu 
 
12 Bezpečnost práce  
PUi provádEní stavebních prací je nutné se Uídit a dodržovat ustanovení bezpečnostních pUedpis] a norem ĚvčetnE 
souvisejícíchě : 

- Vyhláška č. 5ř1/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pUi práci na staveništích 
- NaUízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pUi práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky 
- NaUízení vlády č.262/2006 Sb., -Zákoník práce v úplném znEní 
- NaUízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnEjších požadavcích na pracovištE a pracovní prostUedí 
- NaUízení vlády č. 201/2010 Sb., NaUízení vlády o zp]sobu evidence úraz], hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu 
- NaUízení vlády č.4ř5/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostUedk] a mycích, čisticích a desinfekčních prostUedk] 
- NaUízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví práci, ve znEní zmEny č. 

68/2010 Sb. 
- Stavební zákon č. 1Ř3/2006 Sb., ve znEní pozdEjších pUedpis] a zákon] 
- Vyhláška ČÚBP č. 4Ř/1řŘ2 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištEní BOZP technických 

zaUízení, novelizovaná vyhláškou ČÚBP č.1ř2/2005 Sb. 
- Zákon České národní rady č. 133/1řŘ5 Sb., o požární ochranE a v platném znEní 
- PUedpisy k zajištEní BOZP dodavatele 
- PUedpisy k zajištEní BOZP provozovatele 

 
12.1 Bezpečnost pīi výstavběř 
PUi výstavbE musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný dodavatelskou organizací, jedná se 
zejména o: 

- v dalším stupni pUípravy stavby stanovit postup pro posuzování pUípadné zmEny polohy a velikosti 
prostup], drážek ve vztahu k zajištEní nosnosti a stability konstrukcí 

- používání vhodných montážních prostUedk] 
- používání ochranných prostUedk] a vybavení 
- montážní pracovištE musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, vyklizeno a pUipraveno 

k montáži 
- v montážním prostoru není pUípustné provádEt jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže 

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví musí zhotovitel akceptovat skutečnost, že celé dílo bude uskutečnEno v 
trvale obydleném okolí, respektive užívaném po celou dobu prací. Souborem opatUení a zp]sobem provádEní je 
povinen eliminovat rizika úraz], poškození zdraví i u osob neproškolených, nepoučených v rámci celého 
staveništE. Za toto se považuje pUedmEtný d]m v rozsahu všech podlaží a pozemk] souvisejících. 
ObdobnE tak platí pro pUedpisy z oboru požární ochrany Ěrozbrušování, svaUování ě pro škody na majetku vlastníka, 
ale i škody na majetku tUetích osob. Doporučuje se v rámci smlouvy o dílo uvést pojistné zajištEní zhotovitele. 
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12.2 Bezpečnost pīi provozuř 
Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracovištE pUedepsanými pracovními a ochrannými prostUedky. 
Provozovat zaUízení smEjí pouze osoby k tomu určené a vyškolené. Provozovatel zaUízení vypracuje místní 
bezpečnostní pUedpisy pro užívání zaUízení. 
 
13 Požadavky na ostatní profese 

13.1 Stavba 

1) pUíprava drážek ve zdEných a žb. stEnách Ěstoupačky, pUipojovací potrubí, rozvody vody apod.)  
2) zajištEní potUebných prostup] trubních vedení stavebními konstrukcemi Ěvrtané prostupyě 
3) zajištEní utEsnEní prostup] potrubí pUi pr]chodu stavební konstrukcí mezi r]znými požárními úseky 
4) koordinace s SDK konstrukcemi  
5) pUi prostupu zemE/objekt zajištEní prostup] ztraceným bednEním pro osazení tEsnEní jako ochrany proti zemní 

vlhkosti i tlakové vodE.  
6) osazení revizních dvíUek pro pUístup k čistícím kus]m resp. k uzavíracím vodovodním armaturám. 
 
14 Závěr 
PUedpokládá se, že dodávka bude nabízena jako kompletní dílo včetnE kompletní montáže, veškerého 
souvisejícího doplOkového, podružného montážního materiálu tak, aby celé zaUízení bylo funkční a splOovalo 
všechny pUedpisy, které se na nE vztahují Ěsoučástí potrubí jsou pUípadnE nejen kolena, oblouky, redukce, 
šroubení, ale i podpEry, konzoly, závEsy a veškeré konstrukce nezbytné pro uložení potrubíě. 
Zhotovitel díla bude v pUípadE nesrovnalostí s pUedloženou PD s dostatečným pUedstihem informovat objednatele 
pUípadnE zpracovatele PD. ProvádEní kvalifikovanou firmou, která bude po dobu montáží postupovat dle obecnE 
závazných právních pUedpis] Ěvyhlášky, zákony, naUízení vládyě a dále pak v souladu s pUíslušnými ČSN, ČSN EN, 
TPG, TDG apod. Po dokončení montáže provedení technické prohlídky a tlakové zkoušky, vše včetnE zápisu. PUed 
pUedáním do užívání bude provedeno propláchnutí kanalizace, desinfekce vodovodu, revize plynovodu. 
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1 Úvodní identifikační údaje 

1.1 Identifikační údaje 

Název stavbyř   Novostavba bytového domu 
na pozemcích parc. číslo 2ř0ř/166; 2ř0ř/244 
v kat. území Zbraslav [7ř1733], Praha 5, ul. Jaroslava Švehly 

 
Charakter stavby:   novostavba 
 
Místo stavbyř   kat. území Zbraslav, parcelní čísla pozemku 2909/166; 2909/244 
 
Stavebníkř   Západočeská univerzita v Plzni 
    Univerzitní Ř 
    301 00 PlzeO 
 
Generální projektantř  Fakulta aplikovaných vEd 
    Technická Ř 
    306 16, PlzeO 
 
Dokumentace:   Dokumentace pro provedení stavby 
 
Část dokumentaceř  D.1.4.1 ZDRůVOTND TECHNICKÉ INSTůLůCE 
 
Zpracovatel dokumentace  Bc. Jan Hoza 
 
1.2 Účel objektu 

Cílem akce je vybudování nového bytového domu na uvolnEných pozemcích p.č. 2909/166; 2909/244 ve vlastnictví 
stavebníka, uprostUed stávající vilové a činžovní zástavby pUi ulici Jaroslava Švehly na Praze 5 Zbraslav, včetnE 
pUípojek inženýrských sítí jednotné kanalizace, vody, plynu, elektro NN a telefonu z prostoru pUilehlé komunikace – 
ulice Jaroslava Švehly, včetnE konečných terénních a sadových úprav na pozemku. Navrhovaná stavba bude 
sloužit výhradnE pro potUeby bydlení. V objektu vznikne 15 bytových jednotek a navazující obslužné prostory – 
podzemní garáže s kapacitou Ř stání, zbylých 7 stání bude v pUímé blízkosti domu na pozemcích stavebníka. 
Venkovní parkovací stání stejnE tak i venkovní stání jsou určené výhradnE pro obyvatele domu. Jiné funkční využití 
prostor není uvažováno. 
 
2 Pīedmět projektu 

2.1 vzduchotecnika 

Dokumentace Vzduchotechniky Ueší technická zaUízení vycházející ze stavební dispozice objektu a požadavk] na 
mikroklima v jednotlivých místnostech. V objektu je uvažováno s nuceným vEtráním tEch místností, které nemají 
možnost pUirozeného vEtrání okny nebo tam, kde pUirozeným zp]sobem není možno požadované prostUedí 
zabezpečit. 
PUedmEtná projektová dokumentace je zpracována v rozsahu a podrobnostech pro provedení stavby, v souladu 
s vyhl. č. 62/2013 Sb. 
 
2.2 vytápění 
Dokumentace VytápEní Ueší zdroj tepla, vytápEní jednotlivých prostor Ěbyty, schodištEě, návrh zaUízení pro pUípravu 
teplé vody.  
PUedmEtná projektová dokumentace je zpracována v rozsahu a podrobnostech pro provedení stavby, v souladu 
s vyhl. č. 62/2013 Sb. 
Zpracovatel PD upozorOuje na nutnost koordinace a návazností s PD vytápEní, vzduchotechniky, pUípojek, a 
dalších navazujících profesí ĚnapU. elektroinstalaceě. 
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3 Podklady 

Podklady použité pro zpracování dokumentace byly následující: 
 projektová dokumentace stavební části pro provedení stavby vypracovaná Bc. Janem Hozou 
 situační podklad vypracovaný Bc. Janem Hozou 
 technická zpráva PBT vypracovaná Bc. Janem Hozou 

 
související pīedpisyř 
 

 Zákon č. 1Ř3/2006 Sb., - stavební zákon a související pUedpisy 
 Vyhl.č. 26Ř/200ř Sb., - o technických požadavcích stavby 
 Vyhl. č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatel] pro vnitUní prostUedí pobytových místností 

nEkterých staveb 
Vyhl. č. 4řř/2006 Sb., - o dokumentaci staveb 

 Zákon č. 406/2000 Sb., - o hospodaUení energií a související pUedpisy 
 Zákon č. 177/2006 Sb., - kterým se mEní zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaUení s energií, ve znEní pozdEjších pUedpis] 
 Vyhl. č. 14Ř/2007 Sb., - o energetické náročnosti budov 
 Vyhl. č. 1ř3/2007 Sb., - kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie pUi rozvodu tepelné energie a vnitUním rozvodu 

tepelné energie a chladu 
 Zákon č. 45Ř/2000 Sb., - energetický zákon a související pUedpisy 
 NaU. vl. č. 361/2007 Sb., - kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pUi práci 
 

Normy související s danou  problematikou  vhodné respektovat pUi provádEní díla: 
 00 - RozdElení, smErnice, pUehledy 
 01 - Obecná tUída 
 01 3107 – Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení 
 ISO 128-23 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví 
 01 3452 – Technické výkresy – Instalace – VytápEní a chlazení 
 EN 12828 – Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav 
 EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 
 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 
 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – PUíprava teplé vody – Navrhování a projektování 
 127010 – navrhování vEtraích a klimatizačních zaUízení 
 EN 15316-1 – Tepelné soustavy v budovách – výpočtová metoda pro stanovení energetických potUeb a účinností soustavy – Část 1: 
 EN 15316-2-1 – Tepelné soustavy v budovách - výpočtová metoda pro stanovení energetických potUeb a účinností soustavy - Část 2-1 
 EN 15316-2-3 - Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potUeb a účinností soustavy – Část 2-3 
 EN 15316-3-1 - Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potUeb a účinností soustavy – Část 3-1 
 EN 15316-3-2 - Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potUeb a účinností soustavy – Část 3-2 
 EN 15316-3-3 - Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potUeb a účinností soustavy – Část 3-3 
 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zaUízení 
 06 1101 – Otopná tElesa pro ústUední vytápEní 
 EN ISO 6708 - Potrubní části. Definice a výbEr jmenovitých svEtlostí. DN  
 13 0072 - Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny  
 38 3350 – Zásobování teplem, všeobecné zásady 
 EN ISO 12241 – TepelnE izolační výrobky pro zaUízení budov a pr]myslové instalace – Pravidla výpočtu 
 72 7306 – Stanovení součinitele tepelné vodivosti stavebních materiál] a výrobk] 

EN ISO 13790 – Energetická náročnost budov – Výpočet spotUeby energie na vytápEní a chlazení 
 EN 15603 – Energetická náročnost budov – Celková potUeba energie a definice energetických hodnocení 
 EN 15665 VEtrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro vEtrací systémy obytných budov 
 73 0540-1 – Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 
 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
 73 0540-3 – Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
 73 0540-4 – Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 
 730802 – Požární bezpečnost staveb 
 730872 – Ochrana staveb proti šíUení požáru vzduchotechnickým zaUízením 
 EN ISO 6946 – Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda 
 73 6005 - Prostorové uspoUádání sítí technického vybavení 

 
 technické podklady výrobc] a prodejc] zaUízení otopných soustav 

 
a všechny další související pUedpisy, zákony a vyhlášky. 
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4 Poloha stavby 

místo provozu zaUízení : katastrální území Zbraslav, Praha 5, ul. Jaroslav Švehly na 
pozemcích 

   parcelní číslo 2909/166 a 2909/244 
nadmoUská výška :   0,000 = 241,30 m n.m. 

 
5 Popis jednotlivých vzduchotechnických zaīízení 
5.1 ZaUízení pro vEtrání garáží v podrobnostech NETEŠENO. 
5.2 ZaUízení pro vEtrání CHÚC v podrobnostech NETEŠENO. 
5.3 ZaUízení pro vEtrání kotelny v podrobnostech NETEŠENO. 
5.4 ZaUízení pro vEtrání sklípk] v podrobnostech NETEŠENO. 
5.5 ZaUízení pro vEtrání ostatních společných prostor Ěč.m. 0.03; 1.03 a 1.05ě NETEŠENO. 
5.6 ZaUízení pro vEtrání hygienických buOEk byt] 

Odvod znehodnocené vzdušiny s obsahem deor] a vodních par je pUedpokládán samostatnými axiálními 
ventilátory s celkovým odvádEným množstvím 100m3/h, v pUípadE samostatného WC Ř0m3/h s možností pUipojení 
vedlejší místnosti Ěč.m. 1.ů10ě. Výtlak ventilátor] je uvažován do společných vertikálních vEtví vyvedených nad 
rovinu stUešní s odvodem znehodnocené vzdušiny do volného prostoru. Navržené ventilátory jsou vybaveny 
zpEtnou klapkou pro zamezení pUefuku mezi jednotlivými byty. Odvodní potrubí bude izolováno, aby se zamezilo 
pUípadným pUeslech]m mezi byty. Z d]vodu zamezení tvorby podtlaku jsou ve dveUních kUídlech uvažovány dveUní 
mUížky, které budou zabezpečovat dodávku odvedené vzdušiny. 
 
5.7 ZaUízení – pro vEtrání kuchyní - kuchyOské odsavače par 

KuchyOské odsavače par ĚdigestoUeě nejsou dodávkou stavby. Pro návrh však bylo počítáno s množství 
odsávaného vzduchu 150m3/h samotná dodávka digestoUe musí být s dostatečným výtlačným tlakem na 
ventilátoru digestoUe. Dodávkou stavby bude regulační klapka stejnE tak i zpEtná klapka, která bude instalována na 
odbočce VZT potrubí. PUipojovací potrubí bude prostUednictvím plastového kruhového potrubí Ø 125 mm. Náhrada 
za odvedený vzduch bude pUes zatlumené pUivEtrávací štErbiny oken v obytných místností a kuchyni. 
 
6 Bilance 

6.1 Bilance energie 

Tepelné ztráty jsou uvažovány s ohledem na EN 12Ř31 jako ztráta prostupem tepla a infiltrací. Teploty vytápEných 
prostor byly stanoveny z požadavku investora Ědle zadaného účelu místnostíě a dle EN 12Ř31 národní pUílohy. 
Teploty v nevytápEných místnostech jsou pUedpokládany s ohledem na vytápEní vytápEných místností na 
stanovenou teplotu a pUi venkovní výpočtové teplotE. Pro objekt v místních teplotních podmínkách Ěte = -13°Cě. Pro 
výpočet byly použity skladby konstrukcí pUedané ze stavební části.  
 
Tepelná ztráta objektu (odhad)      Qz,HLm  50 kW 
Tepelná ztráta pouze prostupem (odhad)     Qz,TM   34 kW 
Tepelný výkon navržených otopných ploch (odhad)    QOP  78 kW 
 
7 Zdroj tepla – č.m. 0.02 

7.1 Kotle + odkouīení 
Zdrojem tepla budou plynové kondenzační kotle ve výkonovém provedení 2x45 kW. Kotle budou umístEny v 1.PP 
v samostatné místnosti-kotelnE č.m 0.02. Jedná se o 2ks plynového kondenzačního kotle o výkonu jednoho kotle 
12,9-45 kW, budou zapojeny v kaskádE, jejíž celkový výkon bude činit cca 90 kW. Kotle budou uchyceny na stEnu 
součástí dodávky kotl] bude kompletní ekvitermní regulace vč. venkovního snímače Regulace bude osazena na 
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stEnu vlevo od kotl]. Snímač venkovní teploty bude osazen do vhodné polohy na severní fasádu objektu min. 3m 
nad terén. 
OdkouUení od kaskády kotl] bude spojeno dle podklad] výrobce do společného kouUovodu Ø.200, na začátku 
kouUovou bude umístEn odvod kondenzátu z komínu. NáslednE bude kouUovod veden do prostoru garáží, kde bude 
osazeno pateční koleno uchycené do speciálního držáku. Komín v celém svém objemu bude obložen protipožární 
izolací PROMůT. Komín Ø. 200 bude veden nad stUechu objektu, kde bude min. 1m nad stUešní rovinou ukončen 
Ějedná se o pUetlakový systémě. Uchycení kouUovodu i komínu po celé trase dle technických podklad] výrobce 
komínového systému. 
 
7.2 Ostatní 
Otopná soustava objektu je pUedpokládána s teplotním spádem 75/55°C podle provozu. 
. 
7.2.1 Kondenzát v kotelnE 

Kondenzát z kotl] a komínu je veden do neutralizačního zaUízení. Po neutralizaci odtéká gravitačnE do jímky 
z které je pUečerpán do kanalizace v 1.PP, výtlak bude vyveden tEsnE pod strop 1.PP. Max množství kondenzátu 
dle údaj] od 1ks kotle je řl/hod. 
 
8 Společné prostory 

Otopný okruh s otopným tElesem v m.č. 1.02 je napojen na rozvod OS v 1.PP 
  
8.1 Č.m 0.01 (garážĚ, 0.05 (chodba u sklípkĳ) 

Rozvody vedeny pod stropem ve spádu smErem ke kotelnE. V určeném místE odbočky pro stoupačky. Za 
odbočkou v obou smErech bude osazena uzavírací armatury-kulový kohout. Vzhledem k výškovému Uešení bude 
na potrubí v garáži a chodbE nutný výškový úskok. Stoupačky budou poté vedeny samostatnými šachtami 
společnE s potrubím studené vody pro nadzemní podlaží a dále napojeny na bytové stanice. 
 
8.2 Vstup – hala č.m. 1.02 

V kotelnE č.m. 0.02 bude provedena odbočka pro napojení otopného tElesa v prostoru vstup – hala.  
 
9 Bytové jednotky 

Otopný okruh s otopnými tElesy je pUedpokládán s teplotním spádem 70/55°C. 
 
9.1 Bytové stanice 

V určených místech na společné chodbE jsou osazeny bytové pUedávací stanice ĚBPS). Součástí bytových stanic 
bude rovnEž kryt pro nástEnnou montáž, sada kulových kohout]. Do referenční místnosti bytu bude osazen prvek 
regulace Logoaktiv HMI. V PD není poloha zakreslena, poloha bude v rámci realizace specifikována dle požadavk] 
investora. 
 
9.2 Otopná tělesa 

Veškeré typy navrhovaných radiátor] dle požadavk] stavebníka, radiátory budou dodány vč. soupravy pro 
uchycení na stEnu či k podlaze. TElesa vyjma podlahových konvektor] budou pUipojena pomocí kolenových 
garnitur. 
 
9.2.1 ŽebUíky 

V koupelnách budou osazeny pouze trubkové/žebUíkové radiátory se spodním stUedovým pUipojením. Součástí 
dodávky bude rovnEž el. topná tyč a sada pro regulaci Reg.Mini. Napojení otopné plochy pUes pUipojovací armaturu 
se zabudovaným termostatickým ventilem. Součástí dodávky armatury je rovnEž termostatická hlavice. 
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10 Rozvody 

10.1 Pīipojení bytových pīedávacích stanic  

Pro jednu bytovou stanici bude na stoupačce vytvoUena samostatná odbočka ĚpUívod/zpátečkaě, za odbočkou bude 
na horizontální potrubí osazen uzávEr-kulový kohout Potrubí bude vedeno v podlaze či v SDK. Veškeré rozvody 
vytápEní budou provedeny z ocelového potrubí s vnEjším galvanickým zinkováním. 
Za bytovou pUedávací stanicí bude vytvoUena montážní pUedstEna, kde budou provedeny r]zné úskoky pro 
napojení osazeny rozvodu SV, TV, CV resp. topných vEtví byt].  
 
10.2 Pīipojení topné větve v bytě 

Vzhledem k tlouš[kám vrstev podlah (45mm izolace) bylo potrubí dimenzováno tak, aby v izolační vrstvE probíhalo 
potrubí max. vnEjšího pr]mEru 20 + tepelná izolace tl.13mm. Celková max. tl. rozvodu je tedy 46mm. 
Ostatní rozvody budou vedeny v podlahách k jednotlivým otopným plochám. PUi odbočkách bude v místE kUížení 
potrubí na styku potrubí bez izolace, na styku s podlahou vždy izolace. PUed pUipojením otopných ploch bude 
potrubí vyvedeno do stEny, zde bude osazena garnitura pro pUipojení topného tElesa. Garnitura bude dopojena na 
regulační armaturu otopné plochy. 
 
10.3 Materiál 
10.3.1 Rozvody vedené po povrchu  
Rozvody jsou pUedpokládány z nelegované oceli na povrchu opatUené vnEjším galvanickým pozinkováním. 
Spojování potrubí, tvarovek apod. pomocí lisování, veškeré spojky budou vybaveny viditelnou zkušební pojistkou, 
která zajistí viditelnE  
 
diagnostikovat úniky vody resp. netEsnosti. Výhodou tohoto systému je možnost provádEní montáže bez použití 
svaUovacích prací a tím bez nutnosti zajištEní požárního dohledu a ochrany okolních konstrukcí v místE provádEní 
svár]. Uchycení rozvod] je pUedpokládáno objímkami resp. závEsy ke stEnám resp. stropním konstrukcím. 
Pokládka, montáž, dilatace a uložení rozvod] dle podklad] a montážních pUedpis] výrobce a dodavatele. Po 
montáži Ětzn. pUed zazdEním, zabetonováním apod.ě bude provedena tlaková zkouška vč. zápisu.¨ 
 
10.4 Izolace 

10.4.1 Rozvody vedené po povrchu 

Veškeré rozvody budou opatUeny tepelnými izolacemi s ůl kašírováním v tlouš[kách dle vyhlášky MPO č. 1ř3/2007 
Sb., resp. tlouš[ky budou optimalizovány s ohledem na ekonomiku náklad] poUizovacích vs. provozních. V pUípadE 
vedení rozvod] v podlaze je pUedpokládáno s izolací z PE v tl. 9-20mm 
 
10.5 Zkoušky 

10.5.1 Zkoušky pUedepsané 

PUedepsané zkoušky jsou takové, které požaduje stavební úUad nebo dotčené orgány státní správy pUi stavebním 
Uízení, nebo které jsou pUedepsány obecnE závaznými nebo platnými pUedpisy Ěvyhláškami, smErnicemi, 
technickými normami apod.ě. PUed provedením níže uvedených zkoušek bude provedeno propláchnutí otopné 
soustavy. Pro jednotlivé sekce budou provedeny dílčí a celkové zkoušky. 
 
Za pUedepsané zkoušky se pokládá: 

 zkouška tEsnosti Ětzv. tlaková zkouškaě dle ČSN 06 0310 
 provozní zkouška dilatační dle ČSN 06 0310 
 provozní zkouška topná dle ČSN 06 0310 

 
O zkoušce musí být proveden zápis včetnE následujících údaj]: 

 datum zahájení a ukončení topné zkoušky, doba trvání Ědny, hodinyě 
 rozsah topné zkoušky Ěcelá OS nebo jednotlivá vEtev či vEtve, napU. po opravE nebo rekonstrukci) 
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 teplotní režim v pr]bEhu zkoušky, tj. minimální a maximální venkovní teplota, dosažená vnitUní teplota 

ve vybraném prostoru a to jak pUi činnosti regulačního systému, tak pUi jeho odstavení Ěmax. dosažitelná 
vnitUní teplota prostoruě 

 
10.5.2 Zkoušky dohodnuté 

Hydraulické seUízení otopné soustavy Ěstatické a dynamickéě certifikovaným partnerem vč. vyhotovení protokolu 
s údaji o požadovaných a dosažených pr]tocích a nastavení jednotlivých armatur. 
 
10.5.3 Komplexní vyzkoušení 
Komplexní vyzkoušení se uskutečOuje za součinnosti všech souvisejících profesí a s dodávkou jejich energií a 
médií Ězejména mEUení a regulace, elektro, vytápEní, vzduchotechnika, chladící technika, zásobování plynem, 
zdravotnE technické instalace, atd.ě Komplexní vyzkoušení se provádí za účasti všech povinných Ěsmluvníchě 
účastník], pUípadnE pUizvaných expert]. Dokončí se pUedepsané nebo dohodnuté zkoušky, pokud nebyly 
uskutečnEny dUíve. 
V kterékoli roční dobE je možné uskutečnit komplexní vyzkoušení. Jeho smyslem není prokázat dodržování 
provozních, mikroklimatických a výkonových stav] ve všech jeho jmenovitých hodnotách Ěkteré technologie a 
počasí ovlivOujeě a za všech venkovních klimatických podmínek, ale pUedevším funkčnost zaUízení jako celku. 
ÚspEšné provedení pUedepsaných zkoušek, mEUení a komplexního vyzkoušení je nutno stavebnímu úUadu a 
objednateli UádnE prokázat a to formou protokol] nebo zápis] v souladu s §40 v provádEcí vyhlášce č.Ř5/76 Sb. ke 
stavebnímu zákonu. Protokol zajiš[uje dodavatel a nese za nEj právní zodpovEdnost. Z hlediska projektové části 
doporučujeme objednateli zkontrolovat následující náležitosti, které by mEl protokol obsahovat: 

 název protokolu 
 datum a doba provádEné zkoušky 
 uvedení osoby Ěfirmyě, která zaUízení zkoušela a její podpis Ědoporučuje se také uvést kvalifikaci této 

osoby 
 pUípadnE jiné doklady, prokazující odbornou zp]sobilost k tEmto úkon]mě 

 podklady pro zaregulování, popis mEUící techniky, údaje o jejich metrologickém ovEUení, popis 
vyhodnocovací 
 techniky, použité metody seUízení, ev. software, atd. 

 schéma zaUízení se zakreslením potrubí, zaUízení, regulačních prvk] a mEUících míst 
 tabulka projektovaných parametr] navržených zaUízení a skutečnE nastavené a zmEUené parametry 
 závErečný komentáU, potvrzující, že dodané zaUízení splOuje projektované parametry Ěvykazuje 

pUípustné 
 toleranceě a je schopno trvalého provozu 

 
10.5.4 Kvalita vody a výplach systému 

Platná norma zabývající se kvalitou vody ČSN 07 7401 je závazná pro teplovodní systémy do 115°C o jmenovitém 
výkonu vyšším než 60 kW. Voda dle pUedmEtné normy zcela vyhovuje i pro systémy s nižším výkonem. Je účelné 
postupovat podle následujícího doporučení:  

 používat vodu s tvrdostí nepUesahující 5,6 0N a s vodivostí do 0,5 mS/cm  
 pH obEhové vody nastavit v návaznosti na korozní odolnost použitého materiálu 

Koroze oceli: 
 pUi pH nad Ř,5 vyhovující 
 pUi pH nad 10 je zanedbatelná 

Koroze mEdi: 
 pUi pH nad 10 je značná 
 pUi pH pUi Ř,5 až ř pUimEUená 

Koroze hliníku: 
 pUi pH nad 7,5 je značná 
 pUi pH 6,5 až 7,5 je pUijatelná 
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PUi použití pitné vody dávkovat chemikálie proti korozi a stabilizaci tvrdosti vody. U materiálovE smíšených 
otopných soustav Ěocel, mE@, hliníkě dávkovat chemikálie, které jsou speciálnE určené pro pUedmEtný systém. 
MinimálnE jednou ročnE ĚpUed topnou sezónouě kontrolovat obsah chemikálií a dle potUeby je doplnit 
 
Výplach nového topného systému 
Norma ČSN 06 0310 o projektování a montáži ústUedního vytápEní dle článku 132 pUedepisuje propláchnutí 
zaUízení pUed vyzkoušením a uvedením do provozu. Smyslem této povinnosti je odstranit nežádoucí nečistoty z 
otopné soustavy. Jedná se zejména o mechanické nečistoty, tuky a oleje, zbytkové produkty po sváUení a pájení.  
 
11 Bezpečnost práce  
PUi provádEní stavebních prací je nutné se Uídit a dodržovat ustanovení bezpečnostních pUedpis] a norem ĚvčetnE 
souvisejícíchě : 

- Vyhláška č. 5ř1/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pUi práci na staveništích 
- NaUízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pUi práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky 
- NaUízení vlády č.262/2006 Sb., -Zákoník práce v úplném znEní 
- NaUízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnEjších požadavcích na pracovištE a pracovní prostUedí 
- NaUízení vlády č. 201/2010 Sb., NaUízení vlády o zp]sobu evidence úraz], hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu 
- NaUízení vlády č.4ř5/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostUedk] a mycích, čisticích a desinfekčních prostUedk] 
- NaUízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví práci, ve znEní zmEny č. 

68/2010 Sb. 
- Stavební zákon č. 1Ř3/2006 Sb., ve znEní pozdEjších pUedpis] a zákon] 
- Vyhláška ČÚBP č. 4Ř/1řŘ2 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištEní BOZP technických 

zaUízení, novelizovaná vyhláškou ČÚBP č.1ř2/2005 Sb. 
- Zákon České národní rady č. 133/1řŘ5 Sb., o požární ochranE a v platném znEní 
- PUedpisy k zajištEní BOZP dodavatele 
- PUedpisy k zajištEní BOZP provozovatele 

 
11.1 Bezpečnost pīi výstavběř 
PUi výstavbE musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný dodavatelskou organizací, jedná se 
zejména o: 

- v dalším stupni pUípravy stavby stanovit postup pro posuzování pUípadné zmEny polohy a velikosti 
prostup], drážek ve vztahu k zajištEní nosnosti a stability konstrukcí 

- používání vhodných montážních prostUedk] 
- používání ochranných prostUedk] a vybavení 
- montážní pracovištE musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, vyklizeno a pUipraveno 

k montáži 
- v montážním prostoru není pUípustné provádEt jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže 

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví musí zhotovitel akceptovat skutečnost, že celé dílo bude uskutečnEno v 
trvale obydleném okolí, respektive užívaném po celou dobu prací. Souborem opatUení a zp]sobem provádEní je 
povinen eliminovat rizika úraz], poškození zdraví i u osob neproškolených, nepoučených v rámci celého 
staveništE. Za toto se považuje pUedmEtný d]m v rozsahu všech podlaží a pozemk] souvisejících. 
ObdobnE tak platí pro pUedpisy z oboru požární ochrany Ěrozbrušování, svaUování ě pro škody na majetku vlastníka, 
ale i škody na majetku tUetích osob. Doporučuje se v rámci smlouvy o dílo uvést pojistné zajištEní zhotovitele. 
 
11.2 Bezpečnost pīi provozuř 
Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracovištE pUedepsanými pracovními a ochrannými prostUedky. 
Provozovat zaUízení smEjí pouze osoby k tomu určené a vyškolené. Provozovatel zaUízení vypracuje místní 
bezpečnostní pUedpisy pro užívání zaUízení. 
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12 Závěr 
PUedpokládá se, že dodávka bude nabízena jako kompletní dílo včetnE kompletní a montáže, veškerého 
souvisejícího doplOkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zaUízení bylo funkční a splOovalo 
všechny pUedpisy, které se na nE vztahují Ěsoučástí potrubí jsou pUípadnE nejen kolena, oblouky, redukce, 
šroubení, ale i podpEry, konzoly, závEsy a veškeré konstrukce nezbytné pro uložení potrubíě. 
Zhotovitel díla bude v pUípadE nesrovnalostí s pUedloženou PD s dostatečným pUedstihem informovat objednatele 
pUípadnE zpracovatele PD. ProvádEní kvalifikovanou firmou, která bude po dobu montáží postupovat dle obecnE 
závazných právních pUedpis] Ěvyhlášky, zákony, naUízení vládyě a dále pak v souladu s pUíslušnými ČSN, ČSN EN, 
TPG, TDG apod. Po dokončení montáže provedení technické prohlídky a tlakové zkoušky, vše včetnE zápisu. PUed 
pUedáním do užívání bude provedeno propláchnutí kanalizace, desinfekce vodovodu, revize plynovodu. 
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2.   - vyztužené zdivoMurfor® 



0,5% prùøezu
(podle ÈSN EN 1996-1-1, èl. 8.2.3(1)).

Stav: 2/2007



Pou�ití pro maltové lo�e
zdiva

Ing.Ji�í Kota�a - �elex

Postup kladení -Instalace MurforÒÒÒÒ

Typ RND- maltové lo�e

Murfor
ÒÒÒÒ

63

Ing.Ji�í Kota�a - �elex

Tenká spára

(EFS)

Installation

Installation of MurforÒÒÒÒ

Naneste vrstvu lepidla

Vtla�te MurforÒ

Dopl�te vrstvu lepidla

Dal�í vrstva zdiva

Vlo�te MurforÒ do malty

Pokra�ujte v kladení dal�í
vrstvy zdiva



Murfor
ÒÒÒÒ

64

Ing.Ji�í Kota�a - �elex

Installation

P�eplátování konc�
2 MurforÒ p�elo�eny

navzájem

P�esah 250 mm

Murfor
ÒÒÒÒ
RND Murfor

ÒÒÒÒ
EFS

Murfor
ÒÒÒÒ

65

Ing.Ji�í Kota�a - �elex

20 mm 20 mm

Installation

Krytí maltou



Postup kladení p�ekladu nad otvory

Zásady vyztu�ování p�eklad�

- dodr�ovat kotevní délku 0,5 m na ka�dou stranu od zárubní nebo otvoru

- v místech mezidve�ních pilí�� nestykovat MURFOR (nechat prob�hnout v celé délce)

Zd�ní klinker zdiva

- Sponu dát do ka�dé svislé spáry (za ka�dou cihlu)

- Velikost spon je LHK 40, 85, 170 (délka kotevní)

- Materiál spony- nerezový drát

Min.kotev.délka 0,5m
Pr�b�h

nap�tí



Ing.Ji�í Kota�a - �elex

696 71 Blatnice p.Sv.Ant. 843

www.zelex.cz

zelex@zelex.cz

Tel. +420-518 331 618

Fax. +420 539 030 777

GSM: +420-724-024040
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1. Jedineèný identifikaèní kód výrobku:  Murfor Æ RND 
s odli�nými vlastnostmi a tlou��kami povlakového materiálu � typy výrobku viz tabulka 1. 

 
2. Informace o typu a sledovatelnosti umo�òující identifikaci stavebních výrobkù podle èl. 11 odst. 4: je 

uvedeno na obalu a �títku výrobku. 
 

3. Zamý�lené pou�ití stavebního výrobku v souladu s normou EN 845-3: 2012: Svaøovaná sí� pro 
vyztu�ení lo�ného spoje pro KONSTRUK!NÍ POU�ITÍ ve zdech a pøíèkách, jak je uvedeno v normì 
EN845-3: 2012.        
       

4. Jméno, firma a kontaktní adresa výrobce podle èl. 11 odst. 5:  
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgie. 
 

5. Nepou�ito. 
 

6. Systém posuzování a ovìøování stálosti vlastností stavebních výrobkù: 
Systém ". 3 

 
7. Oznámená laboratoø:   

WTCB registration nr: 1136  /  B-1000 Brussel, Lombardstraat 42. 
 
Provedla: Poèáteèní zkou�ku typu a vystavení zpráv ITT,  

- ITT report DE 611 X 651 

 
8. Nepou�ito. 

 
9. Vlastnosti uvedené v prohlá�ení: 

základní charakteristiky podle typu výrobku jsou uvedeny v tabulce 1. 
  

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodì 1 a 2 je ve shodì s vlastností uvedenou v bodì 9. 
Toto prohlá�ení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovìdnost výrobce uvedeného v bodì 4. 
 
Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 
  
  Paul De Geyter, senior Quality manager NV Bekaert SA.  

 

Approved by: 
Sr. CQA manager Bekaert 
P. De Geyter 
Issue date: 2013/06/25
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Dodatek k bodu 9. Vlastnosti uvedené v prohlá�ení � základní charakteristiky � viz tabulka 1  
 

 

Tabulka 1: Prohlá�ení o základních charakteristikách typu výrobku MurforÆ RND podle normy EN 845-3: 2012                  
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Typ svaøované sítì z ocelových drátù Nosník 

Zamý�lené pou�ití  
Svaøovaná sí� pro vyztu�ení lo�ného spoje pro konstrukèní pou�ití ve zdech a 

pøíèkách, jak je uvedeno v normì EN845-3: 2012. 

Nebezpeèné látky Ne 

Prùmìr + tolerance - podélný drát 
(mm) 

3,0  ± 0,10 4,0  ± 0,10 5,0  ± 0,10 5,0  ± 0,10 

Prùmìr + tolerance - pøíèný drát 
(mm)  

3,0 ± 0,10 3,75 ± 0,10 3,75 ± 0,10 5,0 ± 0,10 

Délka + tolerance (mm) 3050 ± 1,5% 

Rozteè + tolerance (mm) 406 ± 3% 

�íøka + tolerance (mm) 30, 50, 80, 100, 150, 200, 225, 250, 280  ± 5 

Materiál/povlak � reference R20 R22 R3 R20 R22 R3 R20 R22 R3 R20 R22 R3 

Tøída ta�nosti NORMÁLNÍ 

Únosnost svarù ve smyku (N) > 1600 > 2500 > 2500 > 2500 

Charakteristická pevnost v kluzu 
(N/mm²) � podélné dráty  

600 600 650 600 600 650 580 580 625 580 580 625 

Charakteristická pevnost v kluzu 
(N/mm²) � pøíèné dráty  

600 600 650 600 600 650 580 580 625 580 580 625 

Pevnost spoje (kN) se související 
délkou spoje (mm) 

10,40 kN na 244mm 

Délka ukotvení (mm) 244mm 

Jednotky zdiva a malty Jednotky zdiva fb ! 5 N/mm" a univerzální malty ! M5 
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Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, �R 
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301 
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na 
P�íkop� 858/20, �. ú. 2105769421/2700, DI� CZ 16191102�

PROHLÁ�ENÍ O VLASTNOSTECH 

�. 0106_Knauf_GREEN_CZ_2013_03_04 

1. Jedine�ný identifika�ní kód typu výrobku:  Knauf GREEN
Impregnovaná sádrokartonová stavební deska Knauf GREEN dle EN 520+A1 � H2 

2. Typ, série nebo sériové �íslo nebo jakýkoli jiný prvek umo��ující identifikaci stavebních výrobk�
podle �l. 11 odst. 4: Knauf GREEN

3. Zamý�lené pou�ití nebo zamý�lená pou�ití stavebního výrobku v souladu s p�íslu�nou 
harmonizovanou technickou specifikací podle p�edpokladu výrobce: Vhodná pro pou�ití v 
interiérových prostorech s vy��í relativní vlhkostí do 75 % (85 % po dobu krat�í ne� 10 hodin, 
100 % po dobu krat�í ne� 2 hodiny), b�hem 24 hodin p�i 20 �C.  

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle �l. 11 odst. 5: 
KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, CZ - 197 00 Praha 9 � Kbely, I�: 16191102, 
Tel. +420 844 600 600, 272 110 111, Fax: 272 110 301, info@knauf.cz

5. Není relevantní 

6. Systém nebo systémy posuzování a ov��ování stálosti vlastností stavebních výrobk�, jak je uvedeno 
v p�íloze V: Systém 3

7. V p�ípad� prohlá�ení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje 
harmonizovaná norma: 212 Centrum stavebního in�enýrství, a.s., Pra�ská 16, 10221 Praha 10, 
podle systému 3 a vydal: 1390-CPD-0050/06/P (20.12.2006).  

8. Není relevantní 

9. Vlastnosti: 

Základní charakteristiky Vlastnost 
Harmonizované technické 

specifikace 
Reakce na ohe�  A2-s1,d0 (A1) �SN EN 520:2005-05 

Stanovení tepelné vodivosti 0,208 W/(m.K) �SN EN 520:2005-05 

Faktor propustnosti vodní páry 18,5 �SN EN 520:2005-05 

Nebezpe�né látky NPD �SN EN 520:2005-05 

Pevnost v tahu za ohybu spl�uje �SN EN 520:2005-05 

Vzduchová nepr�zvu�nost 
viz dokumentace výrobce 

www.knauf.cz  
�SN EN 520:2005-05 Zvuková pohltivost 

Odolnost proti rázu 

Pokud byla pou�ita podle �lánku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, po�adavky, které 
výrobek spl�uje: není relevantní 

10. Vlastnost výrobku uvedená v bod� 1 a 2 je ve shod� s vlastností uvedenou v bod� 9. 
Toto prohlá�ení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpov�dnost výrobce uvedeného v bod� 4. 
Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

Ing. Miroslav Ny�
(Vedoucí Produktmanagementu) 

   

V Praze dne 04.03.2013 �
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Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, �R 
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301 
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na 
P�íkop� 858/20, �. ú. 2105769421/2700, DI� CZ 16191102�

PROHLÁ�ENÍ O VLASTNOSTECH 

�. 0106_Knauf_WHITE_CZ_2013_03_04 

1. Jedine�ný identifika�ní kód typu výrobku:  Knauf WHITE
Sádrokartonová stavební deska Knauf WHITE dle EN 520+A1 � A 

2. Typ, série nebo sériové �íslo nebo jakýkoli jiný prvek umo��ující identifikaci stavebních výrobk�
podle �l. 11 odst. 4: Knauf WHITE (GKB) � výrobní �ar�e je natisknuta na rubu desky, kde je také 
uveden typ desky, norma, datum a �as výroby. 

3. Zamý�lené pou�ití nebo zamý�lená pou�ití stavebního výrobku v souladu s p�íslu�nou 
harmonizovanou technickou specifikací podle p�edpokladu výrobce: Vhodná pro pou�ití v 
interiérových prostorech s relativní vlhkostí men�í ne� 65 % p�i 20 °C, tj. prostorech suchých. 
Nikoliv do koupelen, sprch, umýváren, WC, velkokuchyní apod. Pro konstrukce bez po�árních 
po�adavk�.  

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle �l. 11 odst. 5: 
KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, CZ - 197 00 Praha 9 � Kbely, I�: 16191102, 
Tel. +420 844 600 600, 272 110 111, Fax: 272 110 301, info@knauf.cz

5. Není relevantní 

6. Systém nebo systémy posuzování a ov��ování stálosti vlastností stavebních výrobk�, jak je uvedeno 
v p�íloze V: Systém 3

7. V p�ípad� prohlá�ení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje 
harmonizovaná norma: 212 Centrum stavebního in�enýrství, a.s., Pra�ská 16, 10221 Praha 10, 
podle systému 3 a vydal: 1390-CPD-0050/06/P (20.12.2006).  

8. Není relevantní 

9. Vlastnosti: 

Základní charakteristiky Vlastnost 
Harmonizované technické 

specifikace 
Reakce na ohe�  A2-s1,d0 (A1) EN 13 501-1 

Stanovení tepelné vodivosti 0,25 W/(m.K) EN 12 664 

Faktor propustnosti vodní páry 10 EN 12 086 

Nebezpe�né látky NPD EN 520 

Pevnost v tahu za ohybu spl�uje EN 520 

Vzduchová nepr�zvu�nost viz dokumentace 
výrobce 

www.knauf.cz  
EN 520 Zvuková pohltivost 

Odolnost proti rázu 

Pokud byla pou�ita podle �lánku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, po�adavky, které 
výrobek spl�uje: není relevantní 

10. Vlastnost výrobku uvedená v bod� 1 a 2 je ve shod� s vlastností uvedenou v bod� 9. 
Toto prohlá�ení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpov�dnost výrobce uvedeného v bod� 4. 
Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

Ing. Miroslav Ny�
(Vedoucí Produktmanagementu) 

    

V Praze dne 04.03.2013 �



DPS - Diplomová práce stavitelství Fakulta aplikovaných vEd - ZČU
NÁZEV: Návrh a zpracování PD bytového domu - technické Uešení a parametry pro návrh účelovE a technicky 

nejpUíznivEjší stavby objektu BD stupeO dokumentace: DPS

05/2017 Bc. Jan Hoza (A15N0122P)

OBSAH DIPLOMOVÉ PRÁCE
Číslo: ZmEna: Datum: Název:

Část: DIPLOMOVÁ PRÁCE celkem 78 xA4

A 05/2017 PRĲVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA z toho 9 xA4

B 05/2017 SOUHRNÁ TECHNIKÁ ZPRÁVA z toho 54 xA4

Část: C SITUAČNÍ VÝKRESY
C.2. 05/2017 Situace širších vztah] 1: 250 2 xA4

C.3. 05/2017 Koordinační situační výkres 1: 200 8 xA4

C.4. 05/2017 Katastrální situační výkres 1: 1000 2 xA4

Část: D DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO PROJEKTU
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ĪEŠENÍ

D.1.1.01 05/2017 TECHNICKÁ ZPRÁVů 32 xA4

D.1.1.02 05/2017 P¥DORYS 1.PP 1: 50 8 xA4

D.1.1.03 05/2017 P¥DORYS 1.NP 1: 50 8 xA4

D.1.1.04 05/2017 P¥DORYS 2.NP - Ětypické podlaží pro 3.NP a 4.NPě 1: 50 8 xA4

D.1.1.05 05/2017 P¥DORYS STTECHY 1: 50 8 xA4

D.1.1.06 05/2017 TEZ ů-ů' 1: 50 8 xA4

D.1.1.07 05/2017 TEZ B-B' 1: 50 8 xA4

D.1.1.08 05/2017 POHLED SEVERNÍ 1: 50 8 xA4

D.1.1.09 05/2017 POHLED VÝCHODNÍ 1: 50 8 xA4

D.1.1.10 05/2017 POHLED JIŽNÍ 1: 50 8 xA4

D.1.1.11 05/2017 POHLED ZÁPůDNÍ 1: 50 8 xA4

D.1.1.12 05/2017 VÝKRES ZÁKLůD¥ 1: 50 8 xA4

D.1.1.13 05/2017 VÝKRES VÝKOP¥ 1: 50 8 xA4

D.1.1.14 05/2017 BůREVNÉ TEŠENÍ FůSÁD 1: 250 2 xA4

D.1.1.15 05/2017 DETAILY 1: 10 / 5 8 xA4

Část: D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ĪEŠENÍ
D.1.2.01a 05/2017 TECHNICKÁ ZPRÁVů 9 xA4

D.1.2.01b 05/2017 STATICKÉ POSOUZENÍ 39 xA4

D.1.2.02 05/2017 VÝKRES TVůRU NůD 1.PP 1: 50 8 xA4

D.1.2.03 05/2017 VÝKRES TVůRU NůD 1.NP 1: 50 8 xA4

D.1.2.04 05/2017 VDNEC NůD 1.PP 1: 50 3 xA4

D.1.2.05 05/2017 VDNEC NůD 1.NP 1: 50 3 xA4

D.1.2.06 05/2017 VDNEC NůD 2.NP 1: 50 3 xA4

D.1.2.07 05/2017 TVůRY STDN Nů OSÁCH 1-5 1: 100 8 xA4

Část: D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ĪEŠENÍ
D.1.3.01 05/2017 TECHNICKÁ ZPRÁVů 10 xA4

D.1.3.02 05/2017 SITUACE 1: 250 2 xA4

D.1.3.03 05/2017 P¥DORYS 1.PP 1: 100 3 xA4

D.1.3.04 05/2017 P¥DORYS 1.NP 1: 100 3 xA4

D.1.3.05 05/2017 P¥DORYS 2.NP - 4.NP 1: 100 3 xA4

Část: D.1.4. TECHNIKA PROSTĪEDÍ STAVEB
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

D.1.4.1.01 05/2017 TECHNICKÁ ZPRÁVů 13 xA4

D.1.4.1.02 05/2017 SITUACE 1: 250 3 xA4

D.1.4.1.03 05/2017 P¥DORYS 1.PP 1: 50 8 xA4

D.1.4.1.04 05/2017 P¥DORYS 1.NP 1: 50 8 xA4

D.1.4.1.05 05/2017 P¥DORYS 2.NP - Ětypické podlaží pro 3.NP a 4.NPě 1: 50 8 xA4

D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ
D.1.4.3.01 05/2017 TECHNICKÁ ZPRÁVů 10 xA4

D.1.4.3.02 05/2017 P¥DORYS 1.PP 1: 50 8 xA4

D.1.4.3.03 05/2017 P¥DORYS 1.NP 1: 50 8 xA4

D.1.4.3.04 05/2017 P¥DORYS 2.NP - Ětypické podlaží pro 3.NP a 4.NPě 1: 50 8 xA4

Část: E DOKLADY 83 xA4

MEUítko: Formát:


