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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby: Bytový dům, Košíře, Praha 5
b) místo stavby: Vrchlického 23/62 Praha 5, Košíře
                             Hlaváčkova 123/17 Praha 5, Košíře
                             Parcela: p.č. 1181, 1175/4
c) předmět projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Nevztahuje se k předkládané projektové dokumentaci.
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
zpracovatel: Barbora Langmajerová
Ateliér: Ing. arch. Jana Sedláka a Ing. arch. Ivana Hnízdila
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Thákurova 9, 166 34 Praha 6
Vedoucí projektu: Ing. Arch. Jan Sedlák
Konzultant architektonicko-stavební části: Ing. arch Marek Pavlas
Konzultant stavebně konstrukční části: doc. Ing. Karel Lorenc, CSc.
Konzultant realizace stavby: Ing. Radka Pernicová, Ph.D
Konzultant požárně bezpečnostního řešení: Ing. Daniela Bošová, Ph.D.
Konzultant techniky a prostředí staveb: doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.
Konzultant části interiér: Ing. arch. Ivan Hnízdil

A.2 Seznam vstupních podkladů
- studie k bakalářské práci
- data IG průzkumu (vrty J-12)
- snímek katastrální mapy
- výpis z katastru

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Rozloha parcely: 450 m2
Celková zastavěná plocha: 370 m2
V současné době se na pozemku p. č. 1181 nachází menší objekt, který bude před výstavbou bytového domu 
zbourán. Na západní hranici pozemku stojí dva bytové domy, na které se navrhovaná budova přímo napojuje. 
Na východní hranici je plánovaná další výstavba bytového domu.
Parcela je v přímém kontaktu s vozovkou, resp. s komunikací ul. Hlaváčkova a ul. Vrchlického. Pod vozovkou a 
chodníkem v ulici Vrchlického a Hlaváčkova jsou vedeny veškeré inženýrské sítě (plynovod, elektrické vedení, 
vodovod i kanalizace). Pozemek nezasahuje do jiných ochranných pásem. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Místo stavby se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Na základě zkušeností s před-
chozí výstavbou v širším okolí a vzhledem k mocné vrstvě navážek malého stáří se v lokalitě nepředpokládá 
výskyt archeologických památek. V bezprostředním okolí stavby se nenachází žádné jiné chráněné území, 
žádné takové území nebude výstavbou dotčeno.

c) údaje o odtokových poměrech

Pozemek se nachází v urbanizovaném prostředí. Půdní poměry jsou z hlediska vytváření odtoku spíše příznivé. 
Pozemek se nenachází v povodňovém území a nedochází zde k nadměrnému shromažďování dešťové vody. 
Hladina spodní vody se nachází pod základovou spárou.

d) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Jedná se o parcely 1181, 1175/4, p. č. 1183 – objekt č. p. 123, p. č. 1182 – objekt č. p. 96
Před zahájením výstavby bude demolován objekt na parcele 1181 na adrese Vrchlického 23/62, Košíře, 150 00

A.4 Údaje o stavbě

a) Druh stavby: novostavba, trvalá
b) Funkce: bydlení, nebytové prostory v 1NP - prodejna

c) Stavby se netýká ochrana dle jiných právních předpisů.

d) Navrhované kapacity stavby

Předpokládaný počet obyvatel: 24
Počet bytů: 8
Počet nadzemních podlaží: 3
Počet podzemních podlaží: 1
Celková užitná plocha (včetně sklepů): 614 m2
Obestavěný prostor (nadzemní část): 3885 m3
Nadmořská výška: ±0,000 = 216,7 m.n.m. Bpv

Parkování
Počet parkovacích míst: 8 (parkování řešeno mimo stavební objekt ve vzdálenosti 30 m)

A.5 Členění stavby na objekty

SO 01 hrubé terénní úpravy
SO 02 bytová stavba
SO 03 kanalizační přípojka
SO 04 elektropřípojka
SO 05 vodovodní přípojka
SO 06 přípojka plynu
SO 07 betonové květináče
SO 08 stromy
SO 09 čisté terénní úpravy
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B.1 Popis území stavby
B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby
B.2.3 Celkové provozní řešení
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
B.2.6 Základní charakteristika objektů
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
B.2.11 Ochrana stavby před negativníi účinky vnějšího prostředí

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
B.4 Dopravní řešení
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
B.7 Zásady organizace výstavby
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1.1.1 sitace širších vztahů
1.1.2 koordinační sitace
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D.1.1. - A - technická zpráva
D.1.1. - B - výkresová část

1.1.1. – Základy 
1.1.2. – Půdorys 1PP 
1.1.3. – Půdorys 1NP 
1.1.4. – Půdorys 2NP 
1.1.5. – Půdorys 3NP 
1.1.6. – Půdorys střechy 
1.1.7. – Řezopohled A-A 
1.1.8. – Řezopohled B-B 
1.1.9. – Pohled fasáda jižní 
1.1.10. – Pohled fasáda severní 
1.1.11. – Detail – atika
1.1.12. – Detail – ostění, parapet, nadpraží
1.1.13. – Detail – vstup na terasu a kotvení zábradlí
1.1.14. – Detail – vpusť
1.1.15. – Tabulka oken
1.1.16. – Tabulka dveří
1.1.17. – Tabulka klempířských prvků
1.1.18. – Tabulka zámečnických prvků
1.1.19. – Skladby vodorovných konstrukcí



D 1.1 – A – Technická zpráva

1.1.1. Identifikační údaje
Údaje o stavbě
a) název stavby: Bytový dům Vrchlického-Hlaváčkova
b) místo stavby: Vrchlického 23/62 Praha 5, Košíře
                             Hlaváčkova 123/17 Praha 5, Košíře
                             Parcela: p.č. 1181, 1175/4
c) předmět projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení

1.1.2. Účel stavby
Jedná se o novostavbu trvalého charakteru. Účel užívání stavby je bydlení. V parteru se nachází nebytový prostor 
– prodejna.

1.1.3  Urbanistické řešení
Navržený objekt je součástí většího urbanistického záměru. Novostavba bytového domu je jeden ze šesti pláno-
vaných objektů, které dotvářejí neúplný podlouhlý blok. Výškově navazují na stávající zástavbu a liniově ji propo-
jují s bloky sousedními. V současné době se na stavební parcele (p. č. 1181) nachází menší objekt (počet NP 
= 1), který bude před výstavbou bytového domu zbourán. Mnou navrhovaná stavba bude výškově navazovat na 
zástavbu nacházející se na západní hranici pozemku. Na východní hranici pak bude pokračovat výstavba dalších 
bytových domů. Objekt má severní a jižní část. Obě části jsou propojené pomocí vnitřního menšího dvorku, který 
je spoluutvářen i sousedním bytovým domem na východní hranici pozemku. Dvorek tak tvoří uzavřený soukromý 
prostor pro obyvatele bytového domu.

1.1.4 Architektonické řešení
Bytový dům s prodejnou v ulici Vrchlického je navržen jako objekt o třech nadzemních a jednom podzemním 
podlaží. V rámci architektonického řešení bylo dbáno na určitou propojenost horizontálních linií stávající zástavby 
s novostavbou. Fasáda orientovaná do ulice Vrchlického je otevřenější. Prosklený parter umožňuje využít prostor 
pro komerční funkci a navázat na tento charakter parteru v případě stávající zástavby. Fasáda do ulice Hlaváčkovy 
také ponechává vizuální propojení s veřejným prostorem, ale okna v parteru jsou soukromějšího rázu. Prosvě-
tlení prostorů parteru orientovaných do vnitřního dvorku zajišťují velké prosklené plochy, které opticky propojují 
a maximalizují prostor pro volnočasové aktivity. Dostatečné prosvětlení a proslunění bytů ve vyšších patrech 
zajišťují francouzská okna vybavená předokenními žaluziemi, které chrání byty před nadměrným přehříváním v 
letním období. Do soukromého klidnějšího dvorku jsou pak orientovány lodžie a terasy tvořené ustupujícím třetím 
podlažím. 
Obvodový plášť bytového domu do stran ulic Vrchlického a Hlaváčkova je navržen jako dvouplášťový s provětráva-
nou mezerou. Vnější plášť je vyzděn režným zdivem KLINKER světlé barvy. V kontrastu se světlou barvou fasády 
jsou rámy oken v tmavém provedení. Zábradlí na lodžiích a terasách je ocelové s výplněmi z matného skla.

1.1.5 Dispoziční a funkční řešení
Objekt je pohledově navržen jako jednotný celek, dispozičně se skládá ze dvou částí, které fungují zcela samo-
statně, ale jsou propojeny vnitřním dvorkem. Vstup do severní části objektu je z ulice Hlaváčkova, vstup do jižní 
části objektu je z ulice Vrchlického.
V podzemním podlaží se nachází sklepní kóje, technické místnosti, domácí tělocvična a dílna pro obyvatele 
bytového domu. V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy kočárkárny, kolárna, úklidová místnost, dílna, 
společenská místnost a prodejna.
V 2NP se nachází 4 byty. Dva byty o rozloze 42 m2 a dva větší byty o rozloze 95 m2. K větším bytům v tomto pod-
laží přiléhají i lodžie orientované do dvora. Třetí nadzemní podlaží je ustupující a vytváří terasy. V tomto podlaží 
se také nachází čtyři byty. Dva o rozloze 40 m2 s přiléhajícími terasami a dva větší byty o rozloze 90 m2 s přiléha-
jícími terasami i lodžiemi. Střecha domu je navržena jako nepochozí. V objektu je instalován výtah pro dopravu 
osob.

1.1.6 Řešení vegetačních úprav okolí objektu
Ve vnitřním dvorku budou vysázeny dva stromy nižšího vzrůstu. V okolním prostoru je navržen travní porost s 
nášlapnými plochými kameny a prefabrikované květináče s vegetací. 

1.1.7 Užívání objektu osobami se sníženou schopností pohybu a orientace
Objekt je navržen v souladu s platnou vyhláškou číslo 398/2009 Sb. o všeobecných technických požadavcích za-
bezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objekt je z větší části bezbariérový, přístup do všech bytů je plně bez-

bariérový. Prostory budovy jsou přístupné po rovině, maximální výška výstupků např. prahů dveří) je do 20 mm. 
Výškové rozdíly uvnitř budovy jsou překonávány pomocí výtahu, který rozměrově vyhovuje nárokům pro přepravu 
osob se sníženou schopností pohybu a orientace (1100 x 1400 mm). Přístupové komunikace a chodníky jsou 
opatřeny bezpečnostními prvky a vodícími liniemi a tato opatření jsou napojena na již existující v okolí stavby.

1.1.8 Kapacity, užitné plochy, obestavěné prostory, zastavěná plocha, orientace

a) Kapacity řešeného objektu
Předpokládaný počet obyvatel: 24
Počet bytů: 8
Počet nadzemních podlaží: 3
Počet podzemních podlaží: 1
Počet parkovacích míst: 8
b) Užitné plochy 
Celková užitná plocha (včetně sklepů): 614 m2
c) Obestavěný prostor
Obestavěný prostor (nadzemní část): 3885 m3
d) Zastavěná plocha (celá stavba)
Velikost pozemku: 450 m2
Celková zastavěná plocha: 370 m2
Nadmořská výška: ±0,000 = 216,7 m.n.m. Bpv
e) Plocha bytu typ č. 1 v 2NP – 2+KK - 42 m2
Plocha bytu typ č. 2 v 2NP – 4+KK - 95 m2
Plocha bytu typ č. 1 v 3NP – 2+KK - 40 m2
Plocha bytu typ č. 2 v 3NP – 4+KK - 90 m2

1.1.9 Konstrukční řešení

a)Konstrukční systém
Jedná se o stěnový obousměrný konstrukční systém tvořený železobetonovými stěnami, založený na monolitické 
základové desce. Stropní konstrukce je monolitická železobetonová. Budova má plochou nepochozí střechu, tak-
též monolitickou železobetonovou se střešním pláštěm konstrukce jednoplášťové střechy s hydroizolací z asfal-
tových pásů.

b)Založení objektu
Základová spára je v hloubce - 4,050 m (±0,000 = 216,7 m.n.m., Bpv) a je nad hladinou podzemní vody. (hladina 
HPV v hloubce 5,6 m)
Objekt je založen na monolitické železobetonové základové desce. Spodní stavba je provedena jako stěnový žele-
zobetonový systém tvořený železobetonovou základovou deskou a železobetonovými sloupy stěnami o tloušťce 
200 mm. První vrstvu podzemní konstrukce tvoří 100 mm podkladního betonu, jež je podkladem pro hydroizolační 
vanu z asfaltových pásů. Hydroizolační pásy jsou překryty 40 mm betonové mazaniny na níž už je zhotovena 
základová deska tloušťky 300 mm. Na základové desce jsou uloženy svislé konstrukce - železobetonové zdi tl. 200 
mm. Spodní stavba je
izolována tepelnou izolaci XPS tl. 100 mm, jež současně tvoří i mechanickou ochranu svislé hydroizolace spodní 
stavby proti poškození

c)Svislé nosné konstrukce
Nosnou konstrukci podzemních podlaží tvoří železobetonové zdi o tl. 200 mm. V nadzemních konstrukcích je 
použit také stěnový systém tvořený železobetonovými monolitickými zdmi (tl. 200 mm). Pro vertikální i horizontál-
ní nosné konstrukce v nadzemních podlažích je užito betonu třídy C20/25 a oceli třídy B420 B.

d) Vodorovné nosné konstrukce
Na základě statického výpočtu navrhuji železobetonovou monolitickou desku o tloušťce 220 mm, obousměrně 
pnutou. Konkrétní výpočet se nachází v části D.1.2.

e) Střešní konstrukce
Budova má plochou nepochozí střechu, taktéž z železobetonového monolitu, se střešním pláštěm
konstrukce jednoplášťové střechy s hydroizolací z asfaltových pásů. Střecha je izolována minerálními vlákny o 
maximální tloušťce 400 mm a část tvoří spádovou vrstvu. Voda ze střechy je odváděna spádováním směrem do 
střešní vpusti, která ústí do instalačních šachet.

f) Vertikální komunikace
Schodiště
Schodiště jsou z monolitických podest, mezipodest a schodišťových desek. Podesty jsou akusticky izolovány od 



svislých konstrukcí nosných stěn pomocí podestových izobloků. Na podestách a mezipodestách je z navržena 
kročejová izolace. Schodiště jsou opatřena zábradlím o výšce 1000mm.
Výtah
Navržený výtah probíhá po celé výšce řešeného objektu od nejnižšího podlaží až po nejvyšší. Výtah je
trakční, lanový, bez strojovny. Rozměr kabiny je 1100 x 1400 mm. Výtah má dveře na jedné straně. Rozměr šachty 
činí 2000 x 2250 mm. Kvůli těsné blízkosti výtahu k obytným místnostem je výtahová šachta zdvojena a do dutiny 
tl. 40 mm je vložena akustická izolace. 

g) Obvodový plášť
Obvodový plášť bytového domu do ulice Vrchlického a Hlaváčkova je navržen jako dvouplášťový s větranou meze-
rou a tepelnou izolací z minerální o tl. 160 mm. Vnější plášť je vyzděn z režných cihel Klinker (240 x 115 x 71 
mm). Obvodový plášť orientovaný do dvorku je řešen jako kontaktní certifikovaný zateplovací systém s povrchovou 
úpravou cihlových pásek. 

h) Mezibytové stěny
Mezibytové železobetonové stěny tl. 200 mm jsou opatřeny tepelnou izolací o tloušťce 50 mm.

i) Bytové příčky uvnitř bytů (nikoliv mezibytové) tvoří zdivo YTONG tl. 100 mm, omítané vápenocementovou omítk-
ou tl. 10 mm.

j) Podhledové konstrukce
V 1PP a v koupelnách 3NP jsou instalovány SDK podhledy v systémovém provedení Knauf s opláštěním ze dvou 
desek o tloušťce 12,5 mm. Podhled je zavěšen na systémové kovové podkonstrukci. V podhledu 1PP jsou vede-
ny instalace VZT, TV, SV. V podhledu v 3NP je vedena částečně dešťová kanalizace, která se poté bezprostředně 
napojuje do instalační šachty. 

k)Skladby podlah
Jednotlivé podlahy jsou rozkresleny ve výkresu skladeb vodorovných konstrukcí. V bytech jsou
navrženy těžké plovoucí podlahy s kročejovou izolací na bázi minerálních vláken 40-50 mm. Nášlapnou vrstvu 
podlah tvoří vinylová, v koupelnách, na chodbách, podestách a mezipodestách keramická dlažba. V tělocvičně je 
navržena speciální nášlapná vrstva z pryžového granulátu. V dílnách je jako nášlapná deska využita epoxidová 
stěrka. Nášlapná vrstva teras bytů je tvořena keramickou dlažbou. Spád je zajištěn díky sklonu betonové maza-
niny.

l)Výplně otvorů
Výplně otvorů tvoří hliníková francouzská okna s izolačními trojskly. Dveře uvnitř bytu jsou navrženy dřevěné s 
povrchovou úpravou černé barvy. Vstupní dveře do bytů jsou navrhovány jako bezpečnostní s požární odolností a 
se samozavíračem. Jsou kouřotěsné. Hlavní domovní dveře mají hliníkový rám a jsou celoprosklené.

m)Povrchové úpravy konstrukcí
Obytné místnosti a společné prostory domu jsou omítany a opatřeny malbou. Na zdivo je použita vápenocemen-
tová omítka tl. 15mm, na železobetonové konstrukce je použita omítka sádrová,
tl. 5mm. Toalety, koupelny a kuchyňské kouty mají keramický obklad. 

1.1.10 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, hydroizolace
Konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky příslušných norem a předpisů. Obvodové zdivo je izolováno 
minerální vatou Rockwool, tl. 160 mm. Spodní stavba je izolována extrudovaným polystyrénem tloušťky 100 mm. 
Mezibytové stěny jsou opatřeny tepelnou izolací tloušťky 50 mm. Výplně otvorů splňují požadované normy a před-
pisy. Hydroizolace jsou navrženy z modifikovaných asfaltových pásů.

1.1.11 Vliv stavby a jejího užívání a řešení případných negativních účinků
Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Odpad směsný i tříděný je ukládán v 
příslušných nádobách a pravidelně odvážen technickými službami. Prostor pro odpad je umístěn v severní i jižní 
části objektu. Domovní odpad bude odvážen se smluvně zajištěným svozem. 

1.1.12 Dopravní řešení
Dům je napojen na stávající uliční síť. Hlavní vstup do severní části objektu je z ulice Hlaváčkova, hlavní vstup 
do jižní části objektu je z ulice Vrchlického. Ulice Vrchlického je jednosměrná, víceproudá komunikace. Ulice 
Hlaváčkova je obousměrná slepá ulice. Nejbližší zastávky MHD jsou Klamovka, které jsou od parcely vzdálené 
zhruba 170 m.
Doprava v klidu je řešena pomocí garáží, které se nacházejí mimo stavební objekt. Nadzemní garáže jsou v cca 
30m vzdálenosti od objektu a skýtají parkovací stání pro mnou navrhovaný objekt a pro další bytové domy doplňu-
jící blok.  

1.1.13 Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky zákona 183/2006 Sb. a vyhlášky 268/2009 Sb. a dle Pražských 
stavebních předpisů.

1.1.15 Řešení požární ochrany
Uvedeno v samostatné části D.1.3
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D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
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ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

FAKULTA ARCHITEKTURY

D.1.2. - A -Technická zpráva 

D.1.2. - B - Výkresová část

1.2.2 Výkres tvaru 1PP
1.2.3 Výkres tvaru 1NP
1.2.4 Výkres tvaru 2NP
1.2.4 Výkres tvaru 3NP

D.1.2. - C - Statické posouzení

1.2.1 – Návrh a posouzení mikrozáporového pažení
1.2.2 – Návrh a posouzení oboustranně pnuté desky



D 1.2 – A – technická zpráva

1.2.1 Popis objektu

Stavba se nachází v proluce mezi ulicemi Hlaváčkova a Vrchlického v Praze 5. Objekt je tvořen dvěma částmi, 
které jsou propojené dvorkem.  Obě části mají jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Jedná se o bytový dům, v 
parteru se nachází prodejna, společenská místnost a dílna. V podzemí se nachází domácí posilovna a dílna.
Konstrukční systém je železobetonový, vnitřní nenosné příčky jsou zděné. Objekt je založen na monolitické žele-
zobetonové základové desce. Stropní konstrukce jsou monolitické, železobetonové. Střecha je plochá, nepochozí, 
část objektu je zastřešena terasami nižších pater. Vstup do severní i jižní části je na úrovni + 0,000. 

1.2.2 Základové podmínky

Pro určení podmínek byly využity informace z inženýrskogeologického průzkumu (2006), Jedná se o vrt do 
hloubky 10,4 m. Průzkumnými pracemi byla hladina podzemní vody zastižena v hloubce 5,6 m pod terénem. (+ 
0,000 = 216,5 m. n. m). Hladina podzemní vody se tedy nachází pod základovou spárou, která je v hloubce -4,050 
m. 
Základová půda je tvořena zeminami geotechnického typu GT 2.2 – jíl písčitý se štěrkem. Základovou půdu 
řadíme do třídy těžitelnosti I podle ČSN 736133, z důvodu přítomnosti jílovitého štěrku a silně zvětralé břidlice.

1.2.3 Základové konstrukce

Bytový dům je založen na železobetonové základové desce o tloušťce 300 mm, pod kterou je umístěna hy-
droizolace z asfaltových pásů, 100 mm podkladního betonu a 150 mm štěrkopískového podsypu. Na základovou 
desku je použitý beton třídy C30/37 a ocel třídy B420.
Stavební jáma je z důvodu umístění stavby v proluce zabezpečena záporovým pažením a použitím ocelových pro-
filů HEB 120 mm z oceli třídy B550 umístěných v osové vzdálenosti 1000 mm. Prostor mezi mikrozáporami bude 
vyplněn na svařené ocelové sítě torkrétovaným betonem.

1.2.4 svislá nosná konstrukce

Svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický obousměrný stěnový systém. Stěny budou mono-
liticky spojeny s železobetonovou stropní konstrukcí. Tloušťka nosných stěn v objektu je 200 mm. Na stěny je 
použitý beton třídy C20/25 a ocel třídy B420.

1.2.5 Vodorovná nosná konstrukce

Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří monolitické jednosměrně a obousměrně pnuté železobetonové stropní desky 
tloušťky 220 mm. Tloušťka stropní konstrukce na terase je redukována na 150 mm. Na stropní desky je použitý 
beton C20/25 a oceli třídy B420.

1.2.6 Schodiště

V objektu jsou navržena dvě schodiště. Jedno v severní, druhé v jižní části. Obě schodiště bytového domu jsou 
navrženy jako monolitické, železobetonové, celoplošně podepřené se stupňovitě zalomenou deskou- Z 1PP do 
1NP a 2NP vede tříramenné schodiště, 3NP dvouramenné. Schodišťové deska a podesty jsou uložené v obvodové 
zdi, hloubka uložení u = šířka ramene / (5÷6) = 1100 / (5÷6) = 220÷183, navrhuji uložení 180 mm. Schodišťová 
monolitická deska má tloušťku 130 mm a k přerušení kročejového hluku jsou v místě styku schodišťové po-
destové desky s nosnou konstrukcí (stropní deskou a obvodovou stěnou) využity akustické izobloky. 
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D.1.3. - B - Výkresová část

1.3.1 Výkres 2NP
1.3.2 Situace



D 1.3 – A – Technická zpráva
1.3.1 Popis objektu
Jedná se o bytový dům v proluce v  ulici Vrchlického - Hlaváčkova. Stavba je podsklepen. V parteru se nacházejí 
nebytové prostory, v ostatních podlažích jsou byty, v podzemí jsou sklepy, kotelna, dílna a domácí posilovna. Jedná 
se o stěnový systém tvořený železobetonovými zdmi založený na monolitické základové desce. Stropní konstrukce 
je monolitická železobetonová. Budova má plochou nepochozí střechu, taktéž monolitickou železobetonovou. 
Střecha je pokryta asfaltovými pásy. 
Na hranici pozemku z východní strany se již nachází dva objekty, na které se mnou navrhovaná budova přímo 
napojuje. Ze západní části je plánovaná další výstavba bytových domů. Parcela je v přímém kontaktu s chodníkem 
a vozovkou. Pod vozovkou a chodníkem na ulici Vrchlického i Hlaváčkova jsou vedeny veškeré inženýrské sítě (ply-
novod, elektrické vedení, vodovod i kanalizace).

1.3.2. Rozdělení stavby a jejích objektů do požárních úseků
Řešený objekt má celkem 23 požárních úseků. Požární výška objektu je 6,65 m. Konstrukční systém objektu je 
nehořlavý. 

 
1PP
P 01.02- – SKLEPY - II
P 01.03- - SKLEPY - II
P 01.04-. – TĚLOCVIČNA - I
P 01.05 - - KOTELNA - II
P 01.06 - - DÍLNA - II
P 01.07- – SKLEPY II
P 01.08- - SKLEPY II
P 01.09- - KOTELNA II

1NP
N 01.01- - SPOL. MÍSTNOST, KLUBOVNA, DÍLNA - II
N 01.02- – KOČÁRKÁRNA + ÚKLID. MÍSTNOST- II
N 01.03- – PRODEJNA + DÍLNA + ZÁZEMÍ- III
N 01.04- – KOČÁRKÁRNA, KOLÁRNA + ÚKLID. MÍSTNOST- II
N 01.05- – ODPAD – II 
N 01.06 - – ODPAD - II
2NP
N 02.01- – BYT 1 – 40 (tab) - III
N 02.02- – BYT 2 – 40 (tab) - III
N 02.03- – BYT 3 – 40 (tab) - III
N 02.04-– BYT 4 – 40 (tab) - III

3NP
N 02.01- – BYT 1 – 40 (tab) - III
N 02.02- – BYT 2 – 40 (tab) - III
N 02.03- – BYT 3 – 40 (tab) - III
N 02.04- – BYT 4 – 40 (tab) - III

CHÚC A 1NP-3NP 
1-A-P01.01/N03-II
2-A-P01.06/N03-II

 

1.3.3. Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí

POŽADOVANÉ
1PP
Požární stěny a stropy, obvodové stěny zajišťující stabilitu - 45 DP1
Požární uzávěry otvorů - 30 DP1

1NP
Požární stěny a stropy, obvodové stěny 
N 01.01 - II - 30 +
N 01.02 - II - 30 +
N 01.03 - III - 45 +
N 01.04 - II - 30 +
N 01.05 - II - 30 +
N 01.06 - II - 30 +
1-A-P01.01/N03-II - 30 +
2-A-P01.01/N03-II - 30 +
Požární uzávěry otvorů - 
N 01.01 - II - 15 DPI
N 01.02 - II - 15 DPI
N 01.03 - III - 30 DPI
N 01.04 - II - 15 DPI
N 01.05 - II - 15 DPI
N 01.06 - II - 15 DPI
1-A-P01.01/N03-II - 15 DPI
2-A-P01.01/N03-II - 15 DPI

2NP
Požární stěny a stropy, obvodové stěny  
N 02.01 – III - 45 +
N 02.02 – III - 45 +
N 02.03 – III - 45 +
N 02.04 – III - 45 +
Požární uzávěry otvorů - 
N 02.01 – III – 30 DP3
N 02.02 – III – 30 DP3
N 02.03 – III – 30 DP3
N 02.04 – III – 30 DP3

3NP
Požární stěny a stropy, obvodové stěny  
N 03.01 – III - 30 +
N 03.02 – III - 30 +
N 03.03 – III - 30 +
N 03.04 – III - 30 +
Požární uzávěry otvorů -  
N 03.01 – III – 15 DP3
N 03.02 – III – 15 DP3
N 03.03 – III – 15 DP3
N 03.04 – III – 15 DP3

SKUTEČNÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Nosné obvodové stěny jsou železobetonové monolitické tl 200 mm, zateplené minerální vlnou - odolnost REI 90 
DP1 - vyhovuje
Nenosné příčky jsou zděně (YTONG) tl. 100 mm o odolnosti EI 60 DP1. - vyhovuje
Stropní konstrukce a nosná konstrukce ploché střechy jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky o 
tloušťce 220 mm. 



Odolnost - REI 90 DP1 - vyhovuje.
Požární uzávěry jsou navrženy tak, aby vyhověly požadavkům vyplývajícím z návrhu.
Celá skladba je klasifikována jako DP1. Tepelná izolace objektu je tvořena minerální vlnou.
Navržené konstrukce splňují nutnou požární odolnost.

1.3.4. Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest
Určení únikových cest
Z požárních úseků probíhá evakuace chráněnými únikovými cestami nebo nechráněnými únikovými cestami, 
které ústí do chráněné únikové cesty a na volné prostranství. V bytovém domě je CHÚC typu A s přirozeným 
větráním okny na mezipodestách. Otvíravá plocha oken je větší než 2 m2. Šířka dveří z požárního úseku do CHÚC 
je 900 mm. Průchodná šířka schodišťového ramene v CHÚC A je 1100 mm. Minimální šířka CHÚC je 1,5 • 550 
= 825 mm a šířka dveří 800 mm, objekt vyhovuje. Z bytů je zajištěn únik právě přes tuto CHÚC A, délka NÚC v 
bytech je maximálně 12,2 m. Únik z prodejny je umožněn přímo do otevřeného prostranství s délkou NÚC 15 m. 
Navržený objekt vyhovuje z hlediska mezních délek i šířek únikových cest.
Šířka dveří vedoucích na volné prostranství činí 1050 mm. Vzdálenost z NÚC do CHÚC nepřesahuje 8 m. V 
podzemních podlažích se pro přívod a odvod čerstvého vzduchu využívá nucené větrání CHÚC, což umožnuje VZT 
systém s ventilátorem a regulační klapkou. 

Stanovení počtu osob:

Jižní část objektu - 4 byty - počet osob v bytech: 12 - součinitel 1,5 = celkem 18 osob. 
Dílna v 1PP – 5 m2/os – 45,8 m2 – 10 osob celkem
Prodejna v 1NP – 1,5 m2/os – 24,9 m2 – 16 osob celkem
Prodejna – dílna v 1NP – 5 m2/os – 46,8 m2 – 10 osob celkem
Severní část objektu - 4 byty - počet osob v bytech: 12 - součinitel 1,5 = celkem 18 osob. 
Tělocvična v 1PP - 4 m2/os – 45,8 m2 – 10 osob celkem
Dílna v 1NP – 5 m2/os – 24,9 m2 – 5 osob celkem
Společenská místnost v 1NP – 2 m2/os – 46,8 m2 – 24 osob celkem

Celkem se v jižní části objektu nachází –  54 osob
Celkem se v severní části objektu nachází – 57 osob
Posouzení kritických míst:
KM1 = CHÚC A, II. SPB, 1. NP objektu, nástupní rameno, průchodná šířka schodišťového ramene je 1100 mm, 18 
osob, současná evakuace.

 u = (E * s ) / K
 u = (18 * 1) / 120 = 0,150 - požadavek na min 1,5 únikového pruhu = 825 mm, navržených 1100 mm 
vyhovuje

 u požadovaný počet únikových pruhů
 E počet evakuovaných osob v posuzovaném místě - 18
 s součinitel vyjadřující podmínky evakuace, s=1 pro osoby schopné pohybu
 K počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu – 120

KM2 = CHÚC A, II. SPB, 1. NP severní část, dveře do schodišťového prostoru, šířka dveří je 900 mm, 18 osob (byty) 
+ 10 osob (tělocvična) – 28 osob celkem, současná evakuace.

 u = (E * s ) / K
 u = (28 * 1) / 120 = 0,23 požadavek na min 1,5 únikového pruhu = 825 mm, navržených 900 mm vyh-
ovuje

KM3 = CHÚC A, II. SPB, 1. NP severní část, vchodové dveře do objektu šířky 1000 mm, šířka prostoru je 2000 mm, 
28 osob, současná evakuace

 u = (E * s ) / K
 u = (28 * 1) / 120 = 0,23 požadavek na min 1,5 únikového pruhu = 825 mm, navržených 1000 mm 
vyhovuje

KM4 = PÚ N 01.03 – PRODEJNA + DÍLNA, 1. NP jižní část, vchodové dveře do objektu šířky 1000 mm, šířka pros-
toru je 7000 mm, 26 osob, současná evakuace

 u = (E * s ) / K
 u = (26 * 1) / 120 = 0,21 požadavek na min 1 únikový pruh = 550 mm, navržených 1000 mm vyhovuje
KM5 = PÚ N 01.01- - SPOL. MÍSTNOST, KLUBOVNA, DÍLNA, 1. NP severní část, vchodové dveře do objektu šířky 
1000 mm, šířka prostoru je 9800 mm, 29 osob, současná evakuace

 u = (E * s ) / K
 u = (29 * 1) / 120 = 0,24 požadavek na min 1 únikový pruh = 550 mm, navržených 1000 mm vyhovuje

1.3.5. Doba zakouření a doba evakuace:
Únik osob po NÚC je bezpečný, pokud jsou osoby evakuovány z hořícího prostoru v časovém limitu, kdy zplod-
iny hoření ještě nezaplní prostor do úrovně 2,5m nad podlahou = tzv. „doba zakouření akumulační vrstvy“; tento 
časový limit lze stanovit dle empirického vztahu:

 te = 1,25 *√ hs / a ≥ tu 
 te doba zakouření akumulační vrstvy [min]
 hs světlá výška místnosti nebo posuzovaného prostoru [m]
 a součinitel vyjadřující rychlost odhořívání
 tu doba evakuace osob na NÚC [min]

Doba zakouření te se porovná s předpokládanou dobou evakuace tu a musí platit tu ≤ te, tj. že osoby budou 
evakuovány z posuzovaného prostoru dříve, než dojde k jeho zakouření. V opačném případě musí být v prostoru 
navrženo ZOKT. Dobu evakuace je možné stanovit ze vztahu:

tu = 0,75 * lu / vu + E * s / Ku * u
tu předpokládaná doba evakuace osob [min]
lu délka ÚC [m]
vu rychlost pohybu osob v únikovém pruhu [m/min]
E počet evakuovaných osob
s součinitel vyjadřující podmínky evakuace
Ku jednotková kapacita únikového pruhu
u započitatelný počet únikových pruhů

a) Posouzení doby odkouření a doby evakuace pro prodejnu a dílnu
hs = 2,8 m, a =1,09, lu =14 m, vu = 35 m/min, E = 26, s = 1,0, ku = 50 osob za minutu, u = 1.
te ≥ tu
1,25*√ 2,8/1,09≥0,75*14/35+26*1/50*1
2,00≥0,82
Prodejna a dílna podle požadavků na dobu odkouření a dobu evakuace osob vyhovuje.

b) Posouzení doby odkouření a doby evakuace pro dílnu a spol. místnost
hs = 2,8 m, a =1,04, lu =11 m, vu = 35 m/min, E = 29, s = 1,0, ku = 50 osob za minutu, u = 1.
te ≥ tu
1,25*√ 2,8/1,04≥0,75*11/35+26*1/50*1
2,05≥0,76
Dílna a spol. místnost podle požadavků na dobu odkouření a dobu evakuace osob vyhovuje.

1.3.6. Odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečný prostor
Odstupové vzdálenosti jsou navrženy pro každý PÚ zvlášť a pro každou fasádu. Není třeba navrhovat odstupové 
vzdálenosti pro CHÚC.
pO = (SpO / Sp) * 100 ≥ 40 %
pO procento POP [%]
SpO celková POP v posuzované stěně [m2]
Sp celková plocha obvodové stěny [m2]
d odstupová vzdálenost



* minimální vzdálenost otvorů = 0,6 * (2,2) = 1,3 m, stavba toto nesplňuje, otvory jsou vzdálené 0,86 m, 0,6 m, 0,75 
m, pO tedy započítávám jako minimum 40 %

Na jižním i severním objektu zasahují ze strany vnitrobloku odstupové vzdálenosti na cizí pozemky a do soused-
ních požárních úseků, zde bude použito protipožární zasklení - EI 60 DP1.

1.3.7.  Zařízení pro protipožární zásah

Objekt do požární výšky h≤12 m nemusí být vybaven NAP. Nejbližší hasičská stanice se nachází v ulici Jinonická 
1226/90b, Košíře, Praha 5. Předpokládá se příjezd hasičského vozidla po obou cestách, Vrchlického i Hlaváčkově. 
Vnější zásahová cesta není navržena. Vnitřní zásahová cesta je tvořena CHÚC A.
V objektu jsou umístěny vnitřní odběrná místa, hydranty s hadicí o jmenovité světlosti alespoň 19 mm. Nejodle-
hlejší místo PÚ může být od hydrantu vzdáleno nejvýše 30 m (20 m hadice + 10 m dostřik) pro hydranty s tvarově 
stálou hadicí. Na každém poschodí je umístěn jeden hydrant, vždy na viditelném místě v prostoru CHÚC.Uvnitř 
bytů před vstupními dveřmi a ve skladu se nachází přístroje pro automatickou detekci a signalizaci požáru. 
Prostory bytového domu jsou vybaveny elektrickou požární signalizací EPS. V únikových cestách jsou tlačítkové 
hlásiče.

Přenosné hasicí přístroje

Hlavní domovní elektrorozvaděč: min jeden PHP práškový 21A. Jsou navrženy PHP práškové na každém na-
dzemním podlaží v prostorách CHÚC
Pro sklepy navrhuji jeden PHP práškový 21A. Pro posilovnu v severní části objektu v 1PP navrhuji jeden PHP 
práškový 21A. Pro dílnu v jižní části objektu v 1PP navrhuji jeden PHP práškový 21A.
Pro společenskou místnost, klubovnu a dílnu navrhuji dva PHP práškové 21A. Pro prodejnu a dílnu navrhuji dva 
PHP práškové 21A. 
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D 1.4 Technika prostředí staveb: Technická zpráva

1.4.1 Technické řešení objektu
Bytový dům se nachází v proluce mezi ulicemi Hlaváčkova a Vrchlického na Praze 5. Objekt má tři 
nadzemní a jedno podzemní podlaží. Stavba se skládá ze severní a jižní části, obě části jsou propojené 
vnitřním dvorkem. Jedná se o nevýrobní objekt, obsahuje byty a prodejnu s dílnou. 
Úroveň podzemního podlaží je -3500 mm, světlá výška je 3160 mm (vyhovující pro kotelnu s plynovým 
kotlem). Konstrukční systém objektu je ze železobetonu, vnitřní nenosné příčky jsou zděné. Objekt je 
založen na železobetonové základové desce. Stropní konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobeto-
novými deskami. Střecha je plochá, nepochozí, část je zastřešena pochozími terasami nižších pater. 

1.4.2 Přípojky
Veškeré inženýrské sítě jsou vedeny v Hlaváčkově i Vrchlického ulici. Severní část objektu má přípo-
jky vedené z Hlaváčkovy ulice. Jižní část objektu má přípojky vedené z ulice Vrchlického. Splašková a 
dešťová voda je odváděna do jednotné kanalizační sítě mimo objekt. Vodoměrná soustava je umístěna v 
1NP objektu co nejblíže vchodu pro usnadnění obsluhy. HUP je umístěn ve skříni na fasádě a obsahuje 
hlavní uzávěr plynu, plynoměr a regulátor tlaku plynu. Elektro přípojková skříň se nachází na fasádě 
severní i jižní fasádě objektu vedle vstupu do bytové části.

1.4.3 Vzduchotechnika
Většina prostorů v bytové stavbě je větrána přirozeně okny včetně CHÚC. V koupelnách, kuchyních a 
na WC je navržen podtlakový systém odvádění vzduchu. Potřebný přívod vzduchu je zajištěn přiroze-
nou infiltrací, znehodnocený vzduch je odváděn pomocí odsávacího potrubí s osazeným ventilátorem. 
Odvětrání koupelny a WC je navrženo přes mřížku do samostatných VZT potrubí kruhového průřezu 
(dimenzování potrubí není předmětem této technické zprávy). Vedení vzduchotechniky je umístěno v in-
stalačních šachtách a vyúsťují nad střechu. Digestoř nad sporákem je napojena na samostatné kruhové 
potrubí, které se zaúsťuje opět do samostatného svislého potrubí vyvedeného na střechu. 
Tělocvična v 1PP a dílna v 1PP je odvětrávána pomocí centrální vzduchotechniky. Vzduchotechnická 
jednotka je umístěna v kotelně. Do jednotky je vzduch z exteriéru nasáván přes průduch s ventilátorem 
v obvodové stěně 1. NP na fasádě do dvora, dále je teplotně a vlhkostně upravován. Ohřev vzduchu 
probíhá v ohřívacím dílu jednotky, který je napojen na zdroj tepla objektu - plynový kotel. Znehodnocený 
vzduch je odváděn pomocí vzduchotechnického potrubí nad střechu.
Vzduch do interiéru je distribuován vzduchotechnickým potrubím za pomocí ventilátoru. Vzduchotech-
nické potrubí je kulatého průřezu z pozinkovaného plechu. Jako výdechový a nasávací prvek jsou zvo-
leny vyústky, které jsou umístěny v přívodním vzduchovodu v boční části a u nasávacího potrubí také v 
boční části. Veškeré rozvody jsou vedeny v podhledu.
V objektu je navržen cirkulační provoz vzduchotechnického zařízení. Část odsávaného znečištěného 
interiérového vzduchu je znovu čištěna a upravena pro potřebu vytápění a větrání interiéru. Zbylé 
množství vzduchu je odváděno samostatným potrubím do instalační šachty, kde se napojuje na svislé 
vzduchotechnické potrubí a je odváděno nad střechu ven z objektu. Vzduch do kotelny je přiváděn po-
mocí průduchů s ventilátorem v obvodové stěně v 1. NP.

1.4.4 Kanalizace
Odvodnění celé stavby je navrženo jednotným systémem přes přípojku. Severní objekt je odvodněn 
přípojkou do jednotné stoky v ulici Hlaváčkova, jižní objekt do stoky v ulici Vrchlického. Kanalizační 
přípojka je z plastu (dimenzování potrubí není předmětem této technické zprávy) a vedena v hloubce 
3300 mm ve sklonu 2 % k uličnímu řadu. Přípojka se dostává do objektu v úrovni prvního podzemního 
podlaží. Vnitřní splašková i dešťová kanalizace je řešena jako gravitační, v podzemním podlaží jsou 
splašková i dešťová kanalizace vedeny pod stropem. Splašková voda ze zařizovacích předmětů v 
podzemním podlaží se přečerpává přečerpávacími zařízeními. Podlaha v kotelně je vyspádována, vpusť 
je napojena na ležaté odvodní splaškové potrubí a případná voda z kotelny je přečerpávána.

Na dešťovém kanalizačním potrubí jsou na svislém potrubí umístěny čistící tvarovky. V rámci bytů je 
potrubí vedeno v předstěnách do instalačních šachet. Splašková voda se mísí s dešťovou vodou vně 
objektu v revizní šachtě a společně jsou odváděny do jednotné uliční stoky. 
Odvodnění ploché střechy a teras je řešeno vnitřním systémem odvodnění pomocí vpustí s lapači 
střešních nečistot. Dešťové vody z objektu jsou odvedeny do jednotné stokové sítě spolu se splaškovými 
vodami.
Větrání splaškových potrubí je řešeno odvzdušněním stoupacího potrubí nad střechou.

1.4.5 Vodovod
Vnitřní vodovod je napojen pomocí vodovodní přípojky na veřejný vodovodní řad - v severním objektu v 
ulici Hlaváčkova, v jižním v ulici Vrchlického, navržený materiál je plast (dimenzování potrubí není před-
mětem této technické zprávy) Vodoměrná soustava je umístěna uvnitř objektu v prvním nadzemním 
podlaží co nejblíže vchodu.
Vnitřní vodovod je navržen z plastu, potrubí je izolováno mirelonem. Vedení rozvodů: ležaté rozvody 
jsou vedeny v instalačních předstěnách, v podhledu, stoupací rozvody jsou umístěny v instalační 
šachtě, pro požární vodovod je stoupací potrubí ve drážce ve zdi. Připojovací potrubí je v zemi 1500 mm 
pod povrchem. Průtok vody je měřen centrálně ve vodoměrné soustavě a poté vodoměry, které jsou 
umístěny v koupelnách bytů, vodoměr pro hydranty je umístěn na potrubí v podzemním podlaží v chod-
bě hned vedle vodovodní soustavy. 
Teplá voda je připravována centrálně pomocí kotle a zásobníku teplé vody, který je umístěn také v ko-
telně. Je navrhnuta cirkulace teplé vody v rozvodech i stoupacím potrubí, která vede zpět do zásobníku 
teplé vody.
Požární zabezpečení objektu je pomocí požárních vodovodů vycházejících z vodoměrné soustavy s hy-
dranty na každém druhém podlaží.

1.4.6 Vytápění
Objekt je vytápěn teplovodním nízkoteplotním otopným systémem s teplotním spádem otopné vody 
45°C. Jako zdroj tepla slouží kotel na plyn se zásobníkem teplé vody, který současně s vytápěním ob-
jektu zajišťuje i ohřev teplé vody. 
Otopná soustava je navržena jako dvoutrubková se spodním rozvodem ležatého potrubí s převládajícím 
horizontálním rozvodem, který je veden převážně v podlahách a stěnových konstrukcích. Jako zabez-
pečovací zařízení je navržena uzavřená expanzní nádoba, která je umístěna vedle kotle. Odvzdušnění 
soustavy je navrženo centrálně v nejvyšším místě systému. Spaliny jsou odváděny komínem, který je 
umístěn v instalační šachtě vedle výtahové šachty. Kotelna je větrána pomocí průduchu s ventilátorem v 
obvodové stěně v 1. NP, jež přivádí vzduch pro spalování plynu.
V podzemním podlaží je v tělocvičně navržen podlahový konvektor s ventilátorem. V dílně (1PP) a v dílně 
(1NP) jsou navrženy deskové otopné tělesa, v prvním nadzemním podlaží je v prodejně navržen podla-
hový konvektor, stejně tak ve společenské místnosti v 1NP. V bytech jsou v ložnicích a obývacích poko-
jích navrženy podlahové konvektory v kombinaci s podlahovým vytápěním, v koupelnách jsou navrženy 
trubkové otopné žebříky a podlahové teplovodní vytápění. 

1.4.7 Plynovod
Vnitřní plynovod je napojen nízkotlakou plynovodní přípojkou na uliční nízkotlaký řad. Přípojka je vede-
na jak z ulice Vrchlického pro jižní část objektu, tak z ulice Hlaváčkova pro severní část objektu. Přípoj-
ka je navržena z oceli (dimenzování není předmětem této technické zprávy) a je vedena v hloubce 0,6 m 
ve sklonu 0,5%. HUP je umístěn ve skříni na fasádě obsahuje hlavní uzávěr plynu a plynoměr. Domovní 
nízkotlaký plynovod je z oceli a je rozveden v 1. PP volně pod stropem a opatřen označením žlutou 
barvou. Při prostupu konstrukcemi je plynovodní vedení vkládáno do plynotěsných chrániček. Jediným 
plynovým spotřebičem je kotel. Kotelna je větrána pomocí průduchu s ventilátorem v obvodové stěně v 
1. NP, jež přivádí vzduch pro spalování plynu.



1.4.8 Elektroinstalace
 Přípojková skříň s hlavním domovním jističem se nachází na venkovní fasádě. Odtud je navrženo 
kabelové vedení obvodovou stěnou do objektu. Za prostupem obvodovou konstrukcí je ve vstupní hale 
umístěn hlavní domovní rozvaděč. Z něj vychází elektrické vedení do rozvaděče pro prodejnu a patrového 
rozvaděče, stoupací vedení do suterénu a pro byty ve vyšších nadzemních podlažích.
 Rozvaděče obsahují jistící prvky světelných a zásuvkových obvodů konkrétních částí objektu. Na 
stoupací vedení je v podzemním podlaží napojen patrový rozvaděč, ze kterého vychází vedení do roz-
vaděčů pro výtahy a pro stoupací vedení jižní části objektu. Na stoupací vedení jsou v nadzemních pod-
lažích, kde jsou byty, napojeny patrové rozvaděče, ze kterých vychází vedení do bytových rozvaděčů (na 
jednom patře se nachází jeden byt). 
 Světelné obvody jsou jištěny 10 A jističem, zásuvkové obvody jsou jištěny 16 A jističem. 
Spotřebičové obvody jsou jištěny 3x16A jističem. Hlavní vedení je navrženo silnoproudové, světelné a 
zásuvkové obvody za podružnými rozvaděči jsou vedeny pod omítkou.
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