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STUDIE



Bytový dům v Holešovicích
 Bytový dům v Holešovicích se nachází v bezprostřední blízkosti 
vltavského břehu poblíž Libeňského mostu, kde je umístěn v nárožní 
parcele dříve nedokončeného bloku. Dům svým půdorysným  rozvržením 
doplňuje chybějící hmotu ve vztahu k uliční čáře a dále ji také  deinuje 
ve vnitrobloku, čímž vzniká prostor domovního dvora, atria a blíží se tak 
svým pojetím berlínskému typu blokové zástavby. Vstupy do domu jsou 
přes dvůr a nebo v podchodech.
 Všechny vnitřní poloveřejné komunikace jsou navrženy tak, 
aby šel uživatel domu vždy přes vnitroblok. Ulice mají být příjemné 
s komerčním parterem a alejí v ulici, zatím co vnitroblok by měl plnit 
funkci spíše komorněji pojatého místa, které však umožňuje nezávislý 
průchod jednotlivými bloky a tvoří tak území mnohem snadněji 
prostupné pro pěší.  
 Objekt má 1 podzemní a 4 nadzemních podlaží. V parteru je dále 
situován průchod, který zajišťuje komunikaci mezi ulicemi a vnitrobloky 
a vertikální komunikace v podobě výtahu a schodiště. Je členěn pěti 
schodišti do menších komunitních celků a svým architektonickým 
zpracováním tři z těchto schodišťových prostorů pomyslně dělí hmotu z 
exteriéru do několika menších celků. 
 Dům je vybaven širokou škálou kategorií bytů a to od dispozice 
1+kk až po dispozici 3+kk. Vysoký důraz byl kladen také na lexibilitu 
jednotlivých komerčních prostorů v parteru. Celkem šest komerčních 
prostorů může fungovat jako nezávislé celky a jsou také k tomu vždy 
patřičně zařízené nejen hygienickým zázemím, ale také stavební 
připraveností některých prostor pro dodatečné vybavení podle přání 
potenciálního nájemce, majitele. 
 Celou fasádu doplňují žaluzie, které slouží jako stínící prvek proti 
slunečnímu záření a svým šikmým vyložením z roviny fasády rozbíjí 
plochu netradičním způsobem. Žaluzie vyjíždí z vniřního líce okenního 
otvoru na vnější líc pod úhlem cca 3° od roviny fasády a v případě 
různých poloh zatažení žaluzií se tak na fasádě objevují různorodé 
prvky v šikmé poloze. Přes den tak mohou tvořit zajímavou kompozici 
a v noci uzavřít dům do kompaktního celku.  
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A.5 VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU  
Řešený objekt splňuje všeobecné technické požadavky na výstavbu. Jedná se o splnění podmínek 
definovaných vyhláškou 269/2009 o všeobecných technických požadavcích na výstavbu, související 
předpisy a všeobecné technické předpisy pro dané konstrukce a materiály, závazných ČSN. Dále je 
objekt v souladu s vyhláškou 501/2006Sb. o všeobecných požadavcích na využití území.  
 

 

A.6 SOULAD S ÚZEMNÍM A REGULAČNÍM PLÁNEM 

Výstavba je v souladu s územním a regulačním plánem 

 

A.7 SOUVISEJÍCÍ A PODŘADNÉ STAVBY 
Na pozemku se nenachází žádní podřadné ani související stavby 

 

A.8 DOBA VÝSTAVBY  
Předpokládaná doba výstavby je 24 měsíců. Před zahájením stavební činnosti bude v první fázi 
přípravy staveniště odstraněno stávající zahrazení bývalého parkoviště. Staveniště bude muset být 
zajištěno za pomocí oplocení, a to do výšky 1,8m. Vstup na staveniště, včetně výjezdu, musí být 
označen značkou zakazující vstup nepovolaných osob. Po okolních silničních komunikacích je nutné 
zajistit dočasné dopravní značení související s výstavbou objektu. Dopravní prostředky, stroje, 
materiály a břemena nesmí při dopravě a manipulaci na stavbě jakýmkoliv způsobem ohrozit 
bezpečnost a zdraví na staveništi. 
 

A.9 STATISTICKÉ ÚDAJE 
Celková plocha pozemku: 1661,07 m² 
Zastavěná plocha polyfunkčního domu: 1661,07 m² 
Celková zastastavěná plocha řešeného území: 1661,07 m² 
Vypracoval: Ondřej Lebeda 25. května 2017 

A 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
A.1 IDENTIFIKACE STAVBY  
Název stavby: Býtový dům v Holešovicích 

Místo stavby: Praha, k.ú. Holešovice  
Datum zpracování: Únor - Květen 2017 (LS akademického roku 2016/2017)  
Stupeň projektu dokumentace: dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), dokumentace  

k provedení stavby (DPS)  
Charakteristika stavby: novostavba bytového domu  
Účel stavby: bydlení, živnost, obchod (komerce)  
 

A.2 ÚDAJE O ZASTAVENOSTI ÚZEMÍ O POZEMKU A O MAJETKOVÝCH VZTAZÍCH  
Předmětem této bakalářské práce je řešení bytového domu, jenž se stáva součástí nově navržené 
blokové zástavby v návaznosti na urbanistickou studii atelieru (Rothbauer). Uzemí se nachází v místě 
bývalého Na pozemku o rozměrech 1661,07 m² se momentálně nachází parkoviště a náletová zeleň. 
 

A.3 ÚDAJE O VYKONANÝCH PRŮZKUMECH, PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A NAPOJENÍ NA 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
Průzkumy: Pro potřeby bakalářské práce nebyly provedeny žádné podrobné průzkumy.  

Výchozí podklady:  

- Vrtné databáze Geofondu 

- Katastrální mapa  
- Ortofotografie  
- Výškopisné zaměření území  
- Digitální mapy Prahy - polohopis  
- Digitální mapy Prahy - sítě technické infrastruktury 

Nápojení na dopravní a technickou infrastrukturu:  

- Stavební objekt bude napojen na síť teplovodu, vodovodu a kanalizace v ulici  Jateční.  
- Stavební objekt bude napojen na elektrickou energii v ulici V Háji 
 

A.4 POŽADAVKY ORGÁNŮ STÍTNÍ ZPRÁVY  
Územní rozhodnutí obdrží:  
Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 2.stavebního zákona - veřejnou vyhláškou  
Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 1.stavebního zákona (doporučení do vlastních rukou fyzické 
osoby, doporučeně na dodání právnické osoby)  
1. Obec hl. město Praha zast. Útvarem rozvoje hl. města Prahy, příspěvková organizace, IDDS: 
c2mahu  
2. Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravních agend, IDDS 48ia97h  
3. Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor bezpečnosti a krizového řízení, IDDS 
48ia97h  
4. Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor památkové péče, IDDS 48ia97h  
5. Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor životního prostředí, IDDS 48ia97h  
6. Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního plánování, IDDS 48ia97h  
7. Hasičský záchraný sbor hl. města Prahy, IDDS: jm9aa6j  
8. Hygienická stanice hlvního města Prahy, IDDS: zpqai2i  
9. Městká část Praha 5, úřední deska  
10. Městká část Praha 5, odbor dopravy IDDS: eqkbt8g  
11. Státní energetická inspekce, Územní inspektorát Praha, IDSS: hq2av4  
 



vedoucí projektu:

ústav:

konzultant:

vypracoval: Ondřej Lebeda

Ústav navrhování I

doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer

stavba: Bytový dům v Holešovicích
Praha, Holešovice, ul. Jateční-V háji, k.ú. Holešovice

část:

obsah:

formát:

akad. rok:

stupěň: BP

2016/2017

A3

měřítko:

1:500

číslo výkresu:

A 2

A - Průvodní zpráva

A - Koordinační Situace

orientace

Fakulta

Architektury

Thákurova 7
Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

lokální výškový
systém:  Bpv

±0,000 = 203,6 m n. m. Bpv

Bytový dům
1.PP - 4.NP
±0,000 = 203,6 m.n.m
Požární výška = 10 m



 

 

 

ČÁST B 
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Název projektu: Bytový dům v Holešovicích 

Místo stavby: Praha, Holešovice, ul. Jateční-V háji, k.ú. Holešovice 

Datum: 04/2017 

Konzultant: Ing. Aleš Marek 

Vypracoval: Ondřej Lebeda  
ČVUT v Praze – Fakulta architektury  

 

Ústav: 15127 

Vedoucí ústavu: prof. Ing arch. Ján Stempel 
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
B.2  Mechanická odolnost a stabilita  
B.3  Požární bezpečnost  
B.4  Hygiena, ochrana zdraví a životního protředí  
B.5  Bezpečnost při užívání  
B.6 Ochrana proti hluku  
B.7  Úspora energie a ochrana tepla  
B.8 Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace  
B.9  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
B.10  Ochrana obyvatelstva  
B.11  Inženýrské stavby (napojení na energie)  
 

B 2 DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ 
B 2.1 Půdorys 1.PP 

B 2.2  Půdorys 1.NP 

B 2.3  Půdorys 2.NP (typického podlaží) 
B 2.4  Půdorys střechy 

B 2.5 ŘEZ A – A´ 

B 2.6  ŘEZ B – B´ 
B 2.7 POHLED JIŽNÍ - ulice 

B 2.8 POHLED ZÁPADNÍ – sousední vnitroblok 

B 2.9  POHLED SEVERNÍ  
B 2.10  POHLED VÝCHODNÍ – vnitroblok 

B 2.11  POHLED ZÁPADNÍ – vnitroblok 

B 2.12  POHLED VÝCHODNÍ - ulice 

 

B 3 REALIZAČNÍ ČÁST 

B 3.1 Půdorys 1.PP 

B 3.2  Půdorys 1.NP 

B 3.3  Půdorys 2.NP (typického podlaží) 
B 3.4  Půdorys střechy 

B 3.5 ŘEZ A – A´ 

B 3.6  ŘEZ B – B´ 
B 3.7 POHLED SEVERNÍ - vnitroblok 

B 3.8 POHLED ZÁPADNÍ – sousední vnitroblok 

B 3.9  POHLED JIŽNÍ - ulice 

B 3.10  POHLED VÝCHODNÍ – vnitroblok 

B 3.11  POHLED ZÁPADNÍ – vnitroblok 

B 3.12  POHLED VÝCHODNÍ - ulice 

 

 

 

 

 

 

 



B 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  
B.1a Zhodnocení staveniště:  
Předmětem této bakalářské práce je řešení bytového domu, jenž se stáva součástí nově navržené blokové 
zástavby v návaznosti na zadanou parcelaci vedoucími ateliéru (Rothbauer). Pozemek se nachází v 
území Holešovic na rozhraní mezi ulicemi Dělnická a na Maninách. 
- Tvar pozemku:  
Rozloha rovinného pozemku ve tvaru lichoběžníku činí 1661,07 m². Nachází se na rozhraní ulic V Háji a 
Jateční. 
- Stávající objekty na staveništi:  
V době návrhu byl pozemek nezastavěný a přilehající pozemky taktéž. V rámci stavby nebudou provedeny 
žádné asanace, ani demolice. Kácení dřevin bude pouze v rozsahu drobných křovin nevyžadující povolení.  
 

B.1b Urbanistické a architektonické řešení stavby:  
- Urbanismus:  
Za urbanistickou studií celého území stojí práce všech studentů ateliéru Rothbauer v roce 2016. Díky doplnění 
nových objemů hmot vzniká nová bloková zástavba s průjezdy, průchody, alejemi a živým parterem. 
Jednotlivé funkce domů jsou voleny dle uvážení každého studenta.  
Díky novému návrhu se tak stane dolní část Holešovic v blízkosti Libeňského mostu novou zelenou čtvrtí. 
Bude tak nejen příjemnějším místem k životu. 
- Neúplný blok, jehož je objekt součástí se nachází v jižní část části zastavovací studie zástavby, a to v pozici, 
kde z pravého kraje dochází ke křížení ulice V Háji a ulice Jateční. Z pozemku je výhled na řeku, která do 
budoucna skrývá veliký potenciál živé tepny podél řeky v hlavním městě. 
- Doprava:  
V rámci nově navržených objemů a funkcí jsou nově navrhované domy vybaveny podzemními parkovacími 
stáními. Jedná se především o rezidenční formu parkovacích stání. V docházkové vzdálenosti 200 m je křížení 
několika tramvajových linek MHD a poblíž řeky Vltavy je i možnost využití přívozu. 
- Architektonické řešení:  
Nová čtvrť chce zaplnit plochy momentálně využívané k soukromému parkování nebo nijak využité nejsou a 
pouze zde plní funkci zanedbané otevřené plochy s velikým potenciálem pro rozvoj místa. Nové domy dodrží 
výškovou hladinu stávající zástavby a kromě výjimečných případů ji nepřekročí. Také předepsané odstupové 
vzdálenosti budou dodrženy v rámci platné legislativy. Pokud je tomu jinak, jedná se o dohodu dvou 
potenciálních vlastníků pozemků o jiném řešení. V pražském panoramatu návrh nijak významně nevystupuje 
a zachovává charakter okolní bývalé průmyslové zástavby. 
Vlastní objekt je řešený jako bytový dům, který má 1 podzemní a 4 nadzemních podlaží.  
V parteru je dále situován průchod, který zajišťuje komunikaci mezi ulicemi a vnitrobloky a vertikální 
komunikace v podobě výtahu a schodiště.  
Dům je členěn pěti schodišti do menších komunitních celků a svým architektonickým zpracováním tři z těchto 
schodišťový prostorů pomyslně dělí z exteriéru hmotu do několika menších celků.  
Dům je vybaven širokou škálou kategorií bytů a to od dispozice 1+kk až k dispozici 3+kk. Vysoký důraz byl 
kladen také na flexibilitu jednotlivých komerčních prostorů v parteru. Celkem šest komerčních prostorů může 
fungovat jako nezávislé celky a jsou také k tomu vždy patřičně zařízené nejen hygienickým zázemím, ale také 
vlastním tepelným okruhem pro možnost regulace podle pronájmu, ale také stavební připraveností některých 
prostor pro dodatečné vybavení podle přání potenciálního nájemce, majitele.  
Všechny vnitřní poloveřejné komunikace jsou navrženy tak, aby šel uživatel domu vždy přes vnitroblok. Ulice 
mají být příjemné s komerčním parterem a alejí v ulici, zatím co vnitroblok by měl plnit funkci spíše komorněji 
pojatého místa, které však umožňuje nezávislý průchod jednotlivými bloky a tvoří tak území mnohem 
snadněji prostupné pro pěší. 
 

 

 

 

B.1c Technické řešení: 
- Základy:  
Vzhledem ke své velikosti dům tvoří pouze jeden dilatační celek. S ohledem na zakládací podmínky bylo 
zvoleno zakládání za pomocí konceptu tzv. „bíle vany“ z vodonepropustného betonu. Tloušťka základové 
desky činí 600 mm. Hloubka základové spáry čje 5,1 m. 
- Nosné konstrukce:  
V úrovni 1.PP se jedná o ŽB monolitický systém kombinovaný (stěny/sloupy). V úrovni 1.NP - 4.NP se jedná o 
příčný stěnový ŽB monolitický systém - nosné stěny jsou především vnitřní. U vnějších i vnitřních obvodových 
zdí je stěnový ŽB monolitický systém navržen na tloušťku 200 mm. Třída betonu je (C35/45). Sloupový systém 
se zaoblenými hranami, který se nachází v 1.PP se skládá z ŽB sloupů o rozměrech 300x800mm a třídě betonu 
(C35/45).  
Celý konstrukční systém stavebního objektu (bez schodiště) je ztužen svým stěnovým systémem především 
v příčném směru, kde strop/podlahu tvoří ŽB monolitické jednostraně pnuté desky o tl. 260 mm o 
maximálním rozponu 8,1 m. Třída betonu je pak (C35/45). Jako prostorový ztužující prvek (jádro) celého 
schodiště slouží ŽB výtahová šachta, která vede v rozsahu 1.PP - 4.NP. Jednotlivá schodišťová ramena jsou 
řešena jako prefabrikáty. Podesty jsou monolitické o tloušťce desky 0,140 m. 
- Střechy:  
Bytový dům má plochou nepochozí střechu, která je zateplena pomocí EPS o tl. 200mm, pod kterými je 
spádová vrstva z lehčeného betonu o tl. 20 – 120 mm. Hydroizolace je zajištěna systémem asfaltových pásů, 
které jsou chráněné a uložené pod tepelně-izolační vrstvou. Ta je opatřena separační textilní vrstvou a 
zatížena praným říčním kamenivem. Jedná se tedy o střechu s inverzní skladbou. Zastřešená část garáží pod 
vnitroblokem je řešena jako pojízdná střecha s kamennou dlažbou jako pojízdnou vrstvou. Kamenná dlažba 
je uložena na distančních podložkách, které spolu se štěrkovou vrstvou umožňují vyrovnání povrchu do 
požadované roviny.  
- Příčky:  
Vnitřní příčky jsou provedeny z dutinových betonových příčkovek o tl.100 . Vnitřní nenosné stěny jsou pak 
navrženy z téhož systému a to o dimenzi 200mm. Instalační předstěny jsou tvořeny sádrokartonovou 
skladbou se vzduchovou-instalační mezerou. 
- Okna:  
V celém objektu jsou navržena hliníková rámová okna Schüco. Ve všech fasádách kromě severní jsou 
umístěny ve fasádě žaluziové systémy, které jsou uschované ve fasádě a na natažených lankách. V případě 
potřeby vyjíždějí až na vnější hranu fasády. V parteru jsou okna bez žaluzií a v horní části jsou sklápěcí, čímž 
umožňují přirozené větrání komerčních prostor.   
- Dveře:  
Vstupní dveře do bytových prostorů jsou jednokřídlé, prosklené, integrované do lehké fasády Schüco nebo 
řešené jako samostatné prosklené dveře v průchodu. Do komerčních prostor je vždy vstup řešen obdobně a 
to pomocí integrovaného dveřního křídla v okenním dílci nebo v průjezdu jako samostatné prosklené dveře. 
- Podlahy:  
Byty jsou vždy vybaveny podlahou ve vstupní části z terrazza a v hygienických místnostech (koupelna a wc) 
keramickou podlahou. V obývacích prostorech a ložnicích je podlaha řešena v podobě tenkých dvouvrstvých 
dřevěných lamel, které budou uložené na roznášecí anhydritové vrstvě. Podlahy obsahují vlastní podlahové 
vytápění, které je v bytech zavedeno všude kromě chodeb, wc apod. místech bez požadavků na vytápění.  
V komerčních prostorech jsou terrazzové povrchy, vytápění je však řešeno pomocí otopných těles 
v podokenním prostoru. Všechny komerční prostory jsou řešeny pokud možno univerzálně, aby umožňovaly 
v budoucnu širokou nabídku a variabilitu při dodatečném zařizování, které je vždy nutné řešit individuálně 
s každým budoucím nájemníkem či vlastníkem prostor. 
 

B.1d Napojení na dopravní infrastrukturu  
Objekt je na dopravní infrastrukturu napojen z ulice Na Maninách a v Háji 
B.1e Doprava v klidu  
Parkování je zajištěno v podzemním podlaží, které je budováno současně pro tři objekty. Vjezd do 
podzemních parkovacích prostor je řešený přes sousedící objekty. Vjezd do garáží je v ulici Na Maninách. 
Výjezd z garáží je v ulici V Háji. 



B.1.f Vliv na životní prostředí:  
Ochrana ovzduší:  
VIZ. část H  
 
B.1g Bezbariérové řešení: 
Objekt je navržen v souladu s výhláškou č. 398/2009 Sb. o všeobecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Součástí vertikální komunikace objektu je výtah. který splňuje 
požadavky vyhlášky MMR č. 369/2001 Sb. Konferenční místnost, komerční prostory, pobytové terasy a 2 
byty jsou řešeny jako bezbariérové.  
 

B.1h Průzkumy a měření: 
V místě pozemku byla provedena geologická sonda. Hladina podzemní vody je ustálená a nachází se 5,1 m 
pod úrovní terénu. Základové podloží obsahuje horniny 1 třídy těžitelnosti. Na pozemku byl proveden 
inženýrsko - geologický průzkum, který ověřil podmínky pro zakládání objektu. Údaje byly získány z vrtné 
databáze Geofondu. Složení vrstev VIZ. dokumentace část H.   

 

B.1i Geodetické informace:  
Podklady pro vytyčení stavby byly získány ze systému GIS a katastrální mapy. Použitý systém je JTSK a a 
výškový systém ± 0,000 = 203,6 m. n. m. Bpv  
Stavba bude vytyčena na základě geodetických souřadnic daných na koordinační situaci. Po výstavbě bude 
stavba znovu zaměřena geodetem a zanesena do původního zaměření pozemku. Zaměření objektu po 
výstavbě bude provedeno ve stejných jednotkách. 
 

B.1j Členění stavby na jednotlivé stavební objekty:  
SO 01_Společná podzemní stavba pro sousedící parcely mezi ulicemi V Háji, Jateční a Na Maninách.   
SO 02_Bytový dům v Holešovicích . navrhovaný objekt.  
 

B.1k Vliv stavby na okolní pozemky a stavby:  
Během stavby stavby bude proveden stavební zábor do ulice Jateční a na chodníku ulice v Háji.  
 

B.1l Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost práce:  
VIZ dokumentace. část H  

 

B.2 Mechanická odolnost a stabilita  
Stabilita objektu a jeho mechanická odolnost byly navrhnuty v souladu s požadavky dle ČSN a příslušných 
předpisů. Zatěžovací stavy byly uvažovány v souladu dle doporučení ČSN na nahodilé zatížení větrem a 
sněhem. Objekt je navržen tak, aby zatížení na něj působící v průběhu výstavby neměly za následek zřícení 
stavby a nebo její části, stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiné stavby nebo technického zařízení, 
poškození instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce a poškození, kdy je 
rozsah úměrný původní příčině. 
 

B.3 Požární bezpečnost  
VIZ. dokumentace část G 

 

B.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního protředí  
Dokumentace splňuje požadavky dané stavebním zákonem o všeobecných technických požadavcích na 
výstavbu č.268/2009 Sb. Dokumentace je v souladu s hygienickými předpisy a normami ČSN. Dokumentace 
splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí, tak pro životní prostředí.  
 

 

 

 

B.5 Bezpečnost při užívání  
Stavba je navrhnutá tak, aby při její běžném užívání nedocházelo k ohrožení bezpečnosti osob a majetku. 
Schodiště a podlahy musí splňovat požadavky na protiskluznost povrchů. Provozní řád bude vypracován 
provozovatelem stavby při uvedení do provozu.  
 

B.6 Ochrana proti hluku  
Všechny navržené konstrukce splňují požadavky na zvukovou neprůzvučnost.  
 

B.7 Úspora energie a ochrana tepla  
Tepelně technické řešení objektu splňuje požadavky platných tepelně-technických norem. Skladby 
konstrukcí splňují požadované hodnoty normy ČSN 73 0540- 2. Celkový součinitel prostupu tepla-navržené 
konstrukce byly ověřeny výpočtem na portálu tzb.info.  
 

B.8 Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace  
Objekt je navržen v souladu s výhláškou č. 398/2009 Sb. o všeobecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Součástí vertikální komunikace objektu je výtah. který splňuje 
požadavky vyhlášky MMR č. 369/2001 Sb.  
 

B.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
Budova se nenachází v oblasti se zvýšeným rizikem pronikání škodlivin do objektu. Nehrozí zde znečištění 
spodních vod.  
 

B.10 Ochrana obyvatelstva  
V rámci bakalářské práce není řešené zpracování ochrany obyvatelstva.  
 

B.11 Inženýrské stavby (napojení na energie)  
B.11a Odvodnění území a čištění odpadních vod:  
Plocha střechy je odvodněná 6 vpusťmi, které jsou svedeny do instalačních šachet a následně vedeny v 1.PP 
v zavěšení na stropu a obvodové stěně 1.PP. Odvodněna je také pojízdná střecha ve dvoře a to 2 vpusťmi, 
které jsou obdobně svedené do 1.PP a následně je potrubí vedeno v zavěšení po stropě a obvodové stěně 
objektu v 1.PP. Přípojka kanalizace je provedena v ulici Jateční a dešťová i splašková kanalizace jsou 
odváděny společně.  
 

B.11b Zásobování vodou:  
Objekt je napojen na vodovodní řad v ulici jateční. V objektu je rozvedena studená i teplá voda. Teplá voda 
bude připravována v 1.PP. Ohřev vody pomocí výměníku (teplovod). 
 

B.11c Zásobování energiemi:  
Elektřina - elektrická přípojka je zavedena z ulice V Háji. Hlavní rozvaděč je umístěn v 1.NP v průjezdu 
objektu. Zde se dělí vedení na oět hlavních domovních rozvodů.  
Plyn - v objektu není zaveden  
Do objektu je zaveden teplovod pro vytápění a ohřev TUV. Úprava vlastností a přenosu média probíhá ve 
výměníku umístěném v 1.PP.  
 

B.11d Dopravní řešení : 
VIZ bod 1.e  
 

B.11e Úprava okolní zeleně:  
V rámci stavby nebude prováděna žádná úprava okolní zeleně. Pouze uliční profil bude doplněn o alej 
stromů po obou stranách zasazením do chodníků v rámci řešení urbanismu celého celku území. 
 

B.11f Elektronická komunikace:  
V objektu se nenachází rozvody elektronické komunikace. 
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b) Návrhová životnost stavby: 
- 50 let 

c) Základové poměry: 
- jedná se především o navážku – dosypávané břehy vltavského břehu 
- podzemní voda HPV je v hloubce 5,1 m 
Geologické poměry: 
Kvartér 
- 0.00 - 1.80: navážka hlinitá, písčitá, ulehlá;  
  geneze antropogenní přítomnost: kameny zastoupení  
  horniny 20%, max. velikost částic 5 cm 
Kvartér pleistocén 
- 1.80 - 3.20: náplav hlinitý, silně písčitý, tuhý,  

   hnědošedý; geneze fluviální 
- 3.20 - 4.50: hlína silně písčitá, pevná;  
  geneze fluviální přítomnost: štěrk, zastoupení horniny 30%,  

   max. velikost částic 5 cm 
- 4.50 - 6.60: štěrk písčitý, ulehlý; geneze fluviální,  

   přítomnost: písek hrubozrnný, zastoupení horniny 40% 
- 6.60 - 7.80: štěrk hlinitý, písčitý, balvanitý,  
 ulehlý, max. velikost částic 1 dm; geneze fluviální 
 

d) Hydrologické poměry: 
- Stavba neleží v zátopovém pásmu. V ulici Jateční se nachází protipovodňová ochrana (mobilní 
stěna) 
- Hladina podzemní vody je: 5,1 m 
- Druh hladiny: naražená  
 

e) Způsob založení:  
- bílá vana žb monolitická deska tl. 600 mm, vnější stěna tl. 300 mm 

 

f) Použitá literatura: 
- STATICKÉ A KONSTRUKČNÍ TABULKY ČÁST 1. 
  MECHANIKA, DŘEVO A OCEL  

  Ing. František Kopřiva, Ing. Mahulena Trojanová 
1. Vydání  
2010 
 

 - STATICKÉ A KONSTRUKČNÍ TABULKY ČÁST 3.  
  ŽELEZOBETON 

  Ing. František Kopřiva, Ing. Mahulena Trojanová 
5. Vydání  
2012 

E 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a)  Popis nosné konstrukce stavby: (železobetonový stěnový systém příčný) 
 

- Základová deska (bílá vana)  objekt je založen na železobetonové desce tl. 600 mm 
     C35/45, ocel B500B 
 

- nosné stěny 1.PP obvodové a vnitřní nosné stěny v 1.PP jsou železobetonové 
monolitické tl. 200 mm C35/45, 

 ocel B500B 
 

- nosné sloupy 1.PP nosné sloupy jsou v 1.PP zaoblené. Zaoblení je o poloměru 
0,15 m, vnější rozměry sloupu 800x300 mm 

      C35/45, ocel B500B 
 

- stropní konstrukce 1.PP strop nad 1.PP je řešen jako železobetonová zalomená 
monolitická deska tl. 260 mm, C35/45, ocel B500B 

 

- nosné stěny v NP obvodové a vnitřní nosné stěny v NP jsou železobetonové 
monolitické tl. 200 mm C35/45, 

 ocel B500B 
 

- stropní desky v NP stropy v NP jsou řešené jako železobetonová monolitická 
deska tl. 260 mm, C35/45, ocel B500B 

 

- střešní deska střešní deska řešena jako železobetonová monolitická deska 
tl. 260 mm, C35/45, ocel B500B 

 

- schodišťové desky desky ve schodišťových prostorech jsou tl. 140 mm, řešené 
jako železobetonové monolitické, jedním směrem pnuté do 
vnitřních nosných stěn,  

 C35/45, ocel B500B 
 

- schodišťová ramena schodišťová ramena jsou prefabrikovaná, uložená na 
schodišťových deskách, které jsou opatřené zvukově 
izolačním pásem v místě uložení k eliminaci vibrací 
způsobených užíváním schodiště 

 

- výtahové šachty výtahové šachty jsou v řešené jako dvojité - 2x 
železobetonová monolitická stěna tl. 200 mm, mezi stěnami 
je 50 mm zvuková izolace pro dilataci a eliminaci vibrací 
způsobených jízdou výtahu  

 

 

 Přehled uvažovaných proměnných zatížení: 
- sníh 
- užitné zatížení 
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Ležaté potrubí v 1PP je vedeno po stropní konstrukci. V jednotlivých podlažích je připojovací potrubí 
rozváděno především v instalačních předstěnách. Stoupací potrubí je vedeno v instalačních šachtách 
a v podhledech (po stropní konstrukci). Potrubí je po celé délce svého průběhu opatřeno tepelnou 
izolací proti možné kondenzaci vody. Uzavírací armatury jsou navrženy jako stojánkové, nástěnné 
baterie a rohové ventily.  
Příprava TV – k přípravě TV je využit tepelný výměník, který zajišťuje ohřev vody na dostatečnou 
teplotu. Umístění celé soustavy pro ohřev TV je umístěno v 1PP.   
 
Požární vodovod: 
Požární vodovod je veden v samostatném okruhu. Je zavěšen na stropní konstrukci v 1PP. Vždy je 
veden do instalačních šachet pro CHÚC typu A. Vodovod slouží k zajištění dodávky vody pro jednotlivá 
hasicí zařízení umístěná vždy na patře v CHÚC.  
 

e) Kanalizace  
Dešťová a splašková kanalizace jsou vedené uvnitř objektu zvlášť. Následně se mimo objekt 
v přípojce spojují a navazují společně na jednotný kanalizační řad 
 
- Splašková kanalizace: Je vedena v instalačních šachtách a je navržena z PVC materiálu. Čistící 
tvarovky na splaškovém potrubí jsou navrženy před každou změnou směru vedení potrubí nebo 
každých 12 m.  Odpadní splašková potrubí jsou vždy odvětrávána nad střechou. Svodné potrubí je 
zavěšeno pod stropní konstrukcí garáží objektu a hlavní větve jsou vedené ve spádu podél 
obvodových konstrukcí v 1PP objektu. Připojovací splaškové potrubí je vedeno především 
v instalačních předstěnách.  

 
- Dešťová kanalizace: Objekt má plochou střechu a odtok vody je zajištěn přes střešní vpusti, které 
jsou napojeny na svodné potrubí vedené v instalačních šachtách přímo do 1PP. Svodné potrubí je 
také zavěšeno pod stropní konstrukcí garáží objektu a hlavní větve jsou vedené ve spádu podél 
obvodových konstrukcí v 1PP objektu. Čistící tvarovky na dešťovém potrubí jsou navrženy před 
každou změnou směru vedení potrubí nebo každých 25 m. 
 
- Obě kanalizace jsou napojeny společnou přípojkou na jednotnou kanalizaci – obě větve se před 
napojením na hlavní řad spojují v jednu DN 200 mm 
 
 

f) Elektrorozvody 
- Objekt je napojen na elektrickou síť z ulice V háji. Přípojková skříň RIS je umístěna v průjezdu 
objektu, kde se dělí do pěti hlavních domovních rozvodů. Hlavní domovní rozvody jsou vedeny zvlášť 
v ocelových pouzdrech po stropní konstrukci v 1PP. Hlavní domovní rozvody jsou vedeny 
k jednotlivým schodištím, kde rozvod vždy veden do jednotlivých patrových rozvaděčů. Rozvaděče 
obsahují jistící prvky světelných a zásuvkových obvodů. Rozvaděč pro výtah je umístěn ve 
výtahovém prostoru. Systém požární vzduchotechniky je vybaven záložním zdrojem energie, který 
zajistí provoz v případě požáru a výpadku proudu. Zařízení je umístěno pod schodišti únikových cest.  
Rozvody elektřiny v celém objektu jsou vedeny v podhledech, omítkách, podlahách a pod obklady. 

 
g) Plynovod 

- Není v objektu navržen 
 
 
 
 

F 1.1 Technická zpráva 

 

a) Charakteristika objektu 

Stavba se nachází na rohu bloku vymezeným ulicemi V háji a Jateční v Praze, Holešovicích. Jedná se 
o bytový dům s využitým ,,živým‘‘ parterem pro komerční účely. Pozemek se nachází na ploché 
parcele v blízkosti řeky Vltavy. Přístup do objektu je přes průchod do atria a dále jednotlivými vstupy. 
Objekt je členěn jednotlivými schodišťovými prostory celkem do pěti sekcí. Vstupy do schodišťových 
prostor jsou v průchodech a v atriu. Do jednotlivých prostor k pronájmu jsou vstupy řešeny 
individuálně a to většinou přímo z ulice.  
Přípojky všech inženýrských sítí (vodovod, teplovod, jednotná kanalizace) jsou umístěny v ulici Jateční 
a jsou napojeny v 1PP, pouze elektrická přípojka je vedena z ulice V háji. Elektrická rozvodná skříň je 
umístěna v průchodu v 1NP z ulice V háji. 

  

b) Vzduchotechnika 
1. VZT Bytové části 

Všechny bytové jednotky jsou větrány přirozeně otvíravými okny. Hygienická zázemí (WC a 
koupelna) jsou větrána podtlakovým větráním bez přísunu čerstvého vzduchu, vzduch přiveden 
z okolních místností přirozeně. VZT je z pozinkovaného plechu, vedené v šachtě a vyústěné na 
střeše objektu. 
 

2. VZT Komerční části 
Komerční část je větrána přirozeně sklopnými okny. Hygienická zázemí (WC) jsou větrána 
podtlakovým větráním bez přísunu čerstvého vzduchu, vzduch přiveden z okolních místností 
přirozeně. VZT potrubí je z pozinkovaného plechu, vedené v šachtě a vyústěné na střeše objektu. 

 

3. VZT Garáží 
Vzduchotechnika garáží je řešena komplexně pro celé podzemní prostory a není součástí 
dokumentace. Objekt je stavebně připraven k její realizaci. 

 

c) Vytápění 
Objekt je vytápěn teplovodním vytápěním. Teplá voda je zajištěna předávací stanicí, která je umístěna 
v 1PP objektu. Předávací stanice zajišťuje úpravu topného média (horká voda) na požadovanou 
teplotu a tlak v celém systému. Předávací stanice je napojena na teplovod, který vede ulicí Jateční. 
Připojení je přes teplou a vratnou větev teplovodu. 
Potrubí vytápění je vedeno v měděných trubkách a opatřeno tepelnou izolací. Potrubí se dělí na větve 
pro bytovou část, která je vybavena větvemi pro otopná tělesa a větví, která vede topné médium pro 
podlahové vytápění. Větev je vždy v každém bytě zavedena do podružného rozdělovače, kde se dělí 
na jednotlivé úseky podle potřeby. 
Každý samostatný prostor k pronájmu je vždy vybaven samostatnou větví pro otopná tělesa a tudíž je 
možné větve podle potřeby – regulovat. 

    

d) Vodovod 
Vodovodní přípojka - je napojena na vodovodní řad, který se nachází v ulici Jateční. Přípojka je 
navržena z PVC, DN přípojky je 65 mm. Hlavní uzávěr vody s vodoměrnou sestavou je umístěn 
v kotelně objektu v 1PP. Je umístěn ve výšce 1000 mm nad podlahou.  
Potrubí vnitřního vodovodu je z PVC a je děleno na tři základní okruhy:  
- studená voda (SV) 
- teplá užitková voda (TUV) 
- cirkulace (CV) 



    kh = 2,1 
    z = 24 hod      
 
- Qh = (43 875*2,1)/24 = 3 839,06 (l/h) 
 

d) Kanalizace  
- Splašková kanalizace: 
Množství odváděných splaškových vod 7,7 l/s. Větev splaškové kanalizace bude mít rozměr DN 110 – 
160.  
 
- Dešťová kanalizace: 
Množství odváděných dešťových vod 24,92. Větev dešťové kanalizace bude mít  
DN 110 – 160. 
 
Konečná velikost přípojky pro jednotnou kanalizaci je DN 200.  
(viz. příloha - návrhová tabulka TZB info). 

 
e) Použitá literatura: 

- Podklady pro výuku TZB a infrastruktury sídel 1 – internetové stránky    
   http://15124.fa.cvut.cz/?page=cz,tzb-a-infrastruktura-sidel-i 
 
- internetový portál http://www.tzb-info.cz/  
 
 

F 1.2 VÝPOČTY 
 

a) Vzduchotechnika 

 

 

 

b) Vytápění 
Pomocí výpočtové kalkulačky na webu TZB info byla zjištěna tepelná ztráta budovy a potřeba tepla 
pro TUV. 

 

c) Vodovod 
Připojované zařizovací předměty: 

Zařizovací předmět Jmenovitý výkon qi (l/s) Počet n 

Umyvadlo 0,2 81 

Vana 0,3 21 

Sprcha 0,2 15 

Pračka 0,2 36 

Dřez 0,2 36 

Myčka 0,15 36 

WC 1,2 48 

 

Výpočtový průtok vnitřního vodovodu:   
- Qd = √∑ qi²*n = 8,86 (l/s) 
 

Návrh světlosti potrubí: 
- d = √(4* Qd/∏*v) 
- d = √(4* 8,86/∏*3) = 0,060 m 
 

Navrhované potrubí DN 65. 
 

Potřeba vody: 
- Qp = q*n (l/den)  n = počet jednotek (osob v objektu) 

- počet osob navržen dle obsazenosti objektu – pro  
komerci, bytové jednotky dle velikosti bytu (dispozice) 
(116 + 118 – návrh celkem pro 234 osob) 
q = spec. spotřeba vody TV = bytový dům 150 l/os*den 

 

 - Qp = 150*234 = 35 100 l/den 
 

 Maximální denní spotřeba vody: 
- Qm = Qp*kd (l/den)   kd = PRAHA – 2000 – 100 000 obyvatel 
    kd = 1,25 

Číslo Název Objem 
(m³) 

Počet 
výměn (n) 

Rychlost  
vzduchu  
(v = m/s)  

Plocha průřezu  
A = V*n/3600 (m²) 

Velikost 
průřezu (mm) 

01 Kuchyň     Ø 200 mm 

(digestoř) 
02 Hygiena 40,8 6 2 0,034 Ø 200 mm 

03 CHÚC 489,33 10 8 0,17 □200/1000 

04 Garáže - - - - - 
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G 1.1 Technická zpráva 

 

a) Popis a umístění stavby a jejích objektů 

Stavba se nachází na rohu bloku vymezeným ulicemi V háji a Jateční v Praze, Holešovicích. Jedná se o 
bytový dům s využitým parterem pro komerční účely. Pozemek se nachází na ploché parcele v blízkosti 
řeky Vltavy. Přístup do objektu je přes průchod do atria a dále jednotlivými vstupy. Objekt je členěn 
jednotlivými schodišťovými prostory celkem do pěti sekcí. Vstupy do schodišťových prostor jsou 
v průchodech a v atriu. Do jednotlivých prostor k pronájmu jsou vstupy řešeny individuálně a to většinou 
přímo z ulice.  
Konstrukce objektu je převážně železobetonový stěnový příčný systém. V 1PP se jedná o kombinaci 
systému skeletového a stěnového. Konstrukční výška 1.NP je 3,8 m. Nosná konstrukce je nehořlavá a 
z požárního hlediska ji lze zařadit do DP1 – konstrukce, které nezvyšují intenzitu požáru. Konstrukční 
výška v 2-4NP je 3,1m. Požární výška objektu h = 10 m. Konstrukční výška 1PP je 3,5 m, kde jsou umístěny 
garáže, sklepní prostory a také kotelna celého objektu. Vjezd a výjezd hromadných garáží je přes sousední 
objekty. Jedná se o garáže hromadné ve skupině 1 (osobní a dodávkové automobily, jednostopá vozidla) 
určená pro vozidla s kapalným palivem.  
 

b) Rozdělení stavby a jejích objektů do požárních úseků  

Navrhovaný objekt je rozdělen do … požárních úseků, které jsou odděleny požárně odolnými 
konstrukcemi (požární stěny, stropy a požární uzávěry s požadovanou požární odolností). V objektu se 
nachází pět únikových cest – 5 CHÚC typu A z bytového domu. 
 

c) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
 CHÚC typu A – nestanovuje se – převzato (Sylabus s. 11 odd. 2.4) 
  Bytová jednotka – převzato (Sylabus s. 10 tab. 3) Pv=45 kg/m² 
 Úschovna kol – převzato (Sylabus s. 10 tab. 3) Pv=15 kg/m² 
 Sklepní kóje – převzato (Sylabus s. 10 tab. 3) Pv=45 kg/m² 
 Stoupací šachty – nestanovuje se – převzato (Sylabus s. 11 odd. 2.6)  
 Komerce (kanceláře) : 

- Komerční prostory se nachází v 1NP. Jsou vybaveny hygienickým zázemím, okna jsou  
hliníková, větrané přímo a VZT. Výpočet pro přímé větrání. Podlaha nespalná provedena s povrchem 
terrazzo. Kritický PÚ má tyto hodnoty: 
- S = 82,96 m²  
- hs = 3 m 
- So = 7, 35 m²  
- ho = 2,5 m   
- Pn = 60 kg/m²    Sylabus (Příloha 2, položka 1.2) 
- an = 1 
 

Výpočet: 
a = (pn*an+as*ps)/(pn+ps) = 60*1+5*0,9)/(60+5) = 0,99 
b = S*k/(So*√ho) = 82,96*0,145/(7,35*√2,5) = 1,035 
c = 1 
pv = a*b*c*(pn+ps) = 0,99*1,035*1*(60+5) = 66,602 kg/m² 
 

 

 

 

 

 
 Skladovací prostory: 

- Větrané nepřímo. Podlaha nespalná s povrchem terrazzo. Kritický PÚ má tyto hodnoty: 
- S = 82,96 m²  
- hs = 3 m 
- n = 0,005        Sylabus (s. 09, odd. 2) 
- Pn = 55 kg/m²       Sylabus (Příloha 2, položka 6.3 a) 
- an = 1,05 
 
Výpočet: 
a = (pn*an+as*ps)/(pn+ps) = 55*1,05+2*0,9)/(55+2) = 1,047 
b = k/(0,005*√hs) = 0,011/(0,005*√3) = 1,27 
c = 1 
pv = a*b*c*(pn+ps) = 1,047*1,27*1*(55+2) = 73,13 kg/m² 
 

 Garáže        Sylabus (s. 69, kapitola 7) 
- Větrané nepřímo. Podlaha nespalná – broušený beton. 
- Skupina 1 (osobní a dodávkové automobily, jednostopá vozidla) 
- Hromadné vestavěné garáže pro automobily a kapalným palivem  

 - Pv = 15 kg/m² 
 - Pn = 10 kg/m² 
 - an = 0,9 kg/m² 
 

Výpočet: 
- Pv>Pn*an*1,15      Sylabus (s. 90, příloha 8) 

 15>10*0,9*1,15  
 15>10,35 VYHOVUJE! 

 
 Kotelna (výměníková stanice)   Sylabus (Příloha 2, položka 15.9)  

- Větrané nepřímo. Podlaha nespalná – broušený beton. PÚ má tyto hodnoty: 
- S = 20,31 m²  
- hs = 3,1 m 
- n = 0,005        Sylabus s. 09, odd. 2.2 
- Pn = 5 kg/m²       Sylabus (Příloha 2, položka 6.3 a) 
- an = 0,5 
- Ps = 2 kg/m² 

 
 
Výpočet: 
a = (pn*an+as*ps)/(pn+ps) = 5*0,5+2*0,9)/(5+2) = 0,6143 
b = k/(0,005*√hs) = 0,011/(0,005*√3,1) = 1,25 
c = 1 
pv = a*b*c*(pn+ps) = 0,6143*1,25*1*(5+2) = 5,38 kg/m² 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

d) Požární odolnost stavebních konstrukcí 
Svislé, vodorovné a schodišťové konstrukce jsou železobetonové, (DP1) nenosné zdivo je z betonových 
dutinových tvarovek, lehké instalační před-stěny jsou SDK konstrukce. (DP1) Objekt je zateplen 
minerální vlnou. Ve styku s terénem a pod terénem je izolace XPS. Objekt je zastřešen jednoplášťovou 
plochou střechou s inverzním pořadím vrstev. V místě zastřešení vnitrobloku je použita pojízdná skladba 
střechy. Přesná odolnost jednotlivých konstrukcí je vyznačena ve výkresové části a odpovídá normovým 
požadavkům dle ČSN 73 0821 A ČSN 730834. 
 

 

e) Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest 
 Obsazení objektu osobami 

- Bytové jednotky:  Druh prostoru dle ČSN 730818, tab. 1 (20 m²/os) 
Schodiště 01: plocha bytových jednotek celkem 469,56/20*1,5 = 35,22 
- Úniková cesta schodiště 01 bude dimenzována pro 36 osob 
Schodiště 02: plocha bytových jednotek celkem 727,14/20*1,5 = 54,54 
- Úniková cesta schodiště 02 bude dimenzována pro 55 osob 
Schodiště 03: plocha bytových jednotek celkem 264,08/20*1,5 = 19,806 
- Úniková cesta schodiště 03 bude dimenzována pro 20 osob 
Schodiště 04: plocha bytových jednotek celkem 513,87/20*1,5 = 38,54 
- Úniková cesta schodiště 04 bude dimenzována pro 39 osob 
Schodiště 05: plocha bytových jednotek celkem 469,56/20*1,5 = 35,22  
- Úniková cesta schodiště 05 bude dimenzována pro 36 osoB 
 
- Kanceláře: Druh prostoru dle ČSN 730818, tab. 1 odd. 1.1, (5 m²/os) 
Kanceláře 06: čistá plocha kanceláří  32,02/5 = 6,4 
- Úniková cesta pro kanceláře 06 bude dimenzována pro 7 osob 
Kanceláře 07: čistá plocha kanceláří  71,05/5 = 14,21 
- Úniková cesta pro kanceláře 07 bude dimenzována pro 15 osob 
Kanceláře 08: čistá plocha kanceláří  71,05/5 = 14,21 
- Úniková cesta pro kanceláře 08 bude dimenzována pro 15 osob 
Kanceláře 09: čistá plocha kanceláří  32,02/5 = 6,4 
- Úniková cesta pro kanceláře 09 bude dimenzována pro 7 osob 
Kanceláře 10: čistá plocha kanceláří  139,47/5 = 27,89 
- Úniková cesta pro kanceláře 10 bude dimenzována pro 28 osob 
Kanceláře 11: čistá plocha kanceláří  216,44/5 = 43,28 
- Úniková cesta pro kanceláře 11 bude dimenzována pro 44 osob 

 

 

Typ PÚ Počet PÚ Pv (kg/m²) Stupeň požární 
bezpečnosti 

Poloha PÚ 

CHÚC A – bytový dům 5 (nestanovuje se) III (tab.) 1PP – 4NP 

Bytová jednotka 36 45 (tab.) III (tab.) 2 - 4NP 

Úschovna kol 2 15 (tab.) II (tab.) 1NP 

Sklepní kóje 3 45 (tab.) III (tab.) 1PP – 1NP 

Stoupací šachty 16 (nestanovuje se) II (tab.) 1PP – 4NP 

Komerce (kanceláře) 6 66,602 (výp.) IV (tab.) 1NP 

Skladovací prostory 3 73,133 (výp.) IV (tab.) 1PP – 1NP  
Garáže 1 15 (výp.) I (tab.) 1PP 

Kotelna 1 5,38 (výp.) I (tab.) 1PP 

- Garáže: Sylabus s. 31, odd. 4.1, tab. 5 (počet stání*0,5) 
Garáže: počet stání dle PD 38*0,5 = 19 osob 
- Únikovými cestami z garáží bude unikat 19 osob 

  

 - Celkem se v objektu nachází 302 osob. 
 

 Typy únikových cest 
- K evakuaci bytových částí a garáží vždy slouží CHÚC typu A  
Nucený způsob větrání – přívod vzduchu (ventilátor + sání venkovního vzduchu VZT kanálem) do 
nejnižšího místa CHÚC a odvod vzduchu odtahovým potrubím s regulační klapkou v nejvyšším místě 
CHÚC.  
 

- Prostory kanceláří v 1NP mají přímý individuální přístup přímo do volného prostoru a nejsou tedy 
vybaveny CHÚC. Z hlediska mezní délky NÚC všechny prostory vyhovují dle Sylabus (příloha 12). 
Tímto způsobem bude z budovy unikat až 116 osob. 
 

 Zhodnocení Garáží: 
Specifikace garáží:       Sylabus (s. 69, kapitola 7) 
- skupina 1 
- hromadné garáže 
- pro vozidla s kapalnými nebo elektrickými zdroji paliva 
- vestavěné garáže 
- nehořlavé 
- bez zakladačového systému, tj. běžná parkovací stání 
- uzavřené - x = 0,25 
- y = 1 
- nečleněné PÚ – z = 1,0 
 

 

 

- Požárně bezpečnostní zařízení pro hromadné garáže: 
- EPS je obecně doporučena navrhovat pro garáže PP.  Sylabus (s. 71, odd. 7.2) 
 

- Posouzení PÚ hromadných garáží: 
Požární riziko: 
- stanovena tabulková hodnota τe = 15 min.    Sylabus (s. 72, odd. 7.4.1.) 
(v garážích se nesmí vyskytovat žádné hořlavé látky, např. automobily či přívěsy s nákladem hořlavých 
hmot, cisterny apod. – splněno) 
 

Ekonomické riziko: 
Nmax = N*x*y*z ≥ skutečný počet stání 
- N = 135      Sylabus (příloha 25, tabulka I.2) 
- x = 0,25 
- y = 1,0 
- z = 1,0 
Nmax = 135*0,25*1*1,5 ≥ 36 
Nmax = 50,625 > 36 – Vyhovuje! 
 

 

 



 Mezní šířka únikových cest 
- Mezní šířka únikové cesty pro bytové části  
(posouzení počítá s nejzatíženější částí objektu Schodiště 02) 
- počet osob unikajících ze schodů v 1NP= 55 osob 
- Kritické místo KM 2 otvíravé dveře v CHÚC typu A, SPB II, 1NP, šíře 0,9 m. 
- Současná evakuace osob, směr evakuace po schodech dolů.  
- Celkový počet možných únikových cest: 1  
 

- Výpočet: 
u – požadovaný počet únikových pruhů 
K – počet evakuovaných osob v 1 únikovém pruhu pro CHÚC typu A, K = 120   
(Sylabus, příloha 13)  
E – počet evakuovaných osob v posuzovaném kritickém místě, E = 55 
s – součinitel, s = 1,0 (Sylabus, příloha 14) 
CHÚC = 1,5 únikového pruhu = 1,5*55 = 82,5 cm 
u = (E*s)/K 
u = (55*1,0)/ 120 = 0,458 ≈ 1 
požadovaná šířka = 1*82,5 cm < skutečná šířka 90cm 
- v kritickém místě (KM1) vyhoví 
 

f) Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností 
Určení odstupových vzdáleností (d) bylo provedeno za pomoci normového postupu s využitím 
tabulkových hodnot Sylabus (příloha 18 a 19). Vymezení požárně nebezpečného prostoru (PNP) viz. 
výkresová část. Obvodové konstrukce odpovídají DP1. Požárně nebezpečné prostory zasahující do 
půdorysu sousedních objektů jsou konzultovány s vlastníky (zpracovateli) sousedících objektů a jejich 
působení je jimi povoleno a je v souladu s požárními předpisy. 

 

g) Způsob zabezpečení stavby požární vodou 
 

1. Vnější odběrná místa požární vody 
Objekt je vybaven vnějšími odběrnými místy pro zásobování požární vodou dle ČSN 73 0873. Jako 
vnější odběrné místo slouží podzemní požární hydranty DN 120, které jsou umístěny v ulic V háji 
a Jateční, které jsou vzdáleny …m a …m od líce jižní fasády a …m a …m od východní fasády. 
 

2. Vnitřní odběrná místa požární vody 
Pro vnitřní odběrná místa slouží nástěnné požární hydranty, které jsou umístěny ve všech 
únikových cestách, ve výšce 1,3 m nad podlahou v každém patře v prostoru podesty schodiště. 
Hydranty jsou napojeny na vnitřní požární vodovod. Světlost hadice je 19 mm (systém se 
zploštěnou hadicí).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů 
Výpočet PHP v PÚ – návrhový počet PHP: 
- Bytová část – 1 x VODNÍ PHP 13A na každé podlaží v CHÚC, při patrovém hydrantu. 
- Sklepní kóje – 1 x VODNÍ PHP 13A      Sylabus (s. 66) 
- Místnost pro odpad – 1 x VODNÍ PHP 13A    Sylabus (s. 66) 
- Strojovny výtahu integrované v šachtě – 5 x PHP CO2 55B.   Sylabus (s. 66) 
  (objekt je vybaven 5 nezávislými výtahy) 
- Garáže – 4 x VODNÍ PHP 183B na 36 stání.     Sylabus (s. 77) 
- Komerce (kanceláře) – celkem 6 samostatných jednotek. Kritická jednotka 216,44 m² 
nr = √(S*a*c3) = 0,15*√(216,44*0,99*1) = 2,195 
nHJ = 6*nr = 6*2,195 = 13 
vybraný typ: 1xPHP práškový, 6 kg, hasící schopnost 21 A - HJ = 6 Sylabus (příloha 23) 
nPHP = 13/6 = 2,167 → 3 PHP 
návrh:  3 x PRÁŠKOVÝ PHP 21 A  
  

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
1. Požární signalizace  

Je zajištěna autonomními zařízeními pro detekci a signalizaci požáru. Instalována je ve všech 
podlažích. Je umístěna v CHÚC, bytech a ve všech komerčních prostorech a garážích 

2. Všechny CHÚC jsou vybaveny přetlakovým požárním větráním se samostatnou VZT jednotkou 
umístěnou na střeše objektu.  Ostatní provozní součásti objektu nejsou vybaveny SOZ. 

3. SHZ Samočinné stabilní hasicí zařízení 
Objekt není vybaven SHZ 

4. Nouzové osvětlení je instalováno ve všech CHÚC a v garážích s požadavkem na funkčnost 
minimálně po dobu 15 min. 
 

 

j) Zhodnocení technických zařízení stavby 
Elektroinstalace jsou vedeny v sádrových omítkách, podlahovým souvrstvím nebo v podhledech. 
Vytápění je teplovodní s převažujícím svislým rozvodem. Komerční provozy jsou vytápěny 
podlahovým vytápěním. Byty jsou větrány přirozeně. Odvětrání kuchyně a hygienických vybavení bytů 
je řešeno podtlakovým odvětráním. Jednotlivé bytové jednotky jsou vybaveny zařízeními pro 
autonomní detekci a signalizaci požáru. Komerční prostory jsou vybaveny hasicími přístroji pro prvotní 
zásah a systémem EPS. Zdroj tepla a technologické místnosti se nachází v 1PP. Do objektu není 
zaveden plyn.  
 

k) Stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce  
Přístupová komunikace k objektu z jižní strany vede ulice Jateční. K východní straně objektu vede 
komunikace ulicí V háji. Do vnitrobloku je možné se dostat průjezdem nebo po komunikaci na 
vedlejším pozemku probíhajícím z ulice V háji směrem do vnitrobloku. Jako zásahové cesty do bytové 
části slouží CHÚC typu A. Nástupní plocha (NAP) je navržena z ulice V háji.  

 

l) Použitá literatura: 
- Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku, Ing. Marek Pokorný, Ph.D.  
(1. vydání 2015) 
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společné ustanovení (2009/04) 
- ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami (1997/07) 
- ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty  

 



vedoucí projektu:

ústav:

konzultant:

vypracoval: Ondřej Lebeda

Ústav navrhování I

doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer

stavba: Bytový dům v Holešovicích
Praha, Holešovice, ul. Jateční-V háji, k.ú. Holešovice

část:

obsah:

formát:

akad. rok:

stupěň: BP

2016/2017

A2

měřítko:

1:100

číslo výkresu:

G 2.1

G - Požární bezpečnost stavby

G - Půdorys 1.PP

orientace

Fakulta

Architektury

Thákurova 7
Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

lokální výškový
systém:  Bpv

±0,000 = 203,6 m n. m. Bpv

Ing. Marta Bláhová



vedoucí projektu:

ústav:

konzultant:

vypracoval: Ondřej Lebeda

Ústav navrhování I

doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer

stavba: Bytový dům v Holešovicích
Praha, Holešovice, ul. Jateční-V háji, k.ú. Holešovice

část:

obsah:

formát:

akad. rok:

stupěň: BP

2016/2017

B2

měřítko:

1:100

orientace

Fakulta

Architektury

Thákurova 7
Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

lokální výškový
systém:  Bpv

±0,000 = 203,6 m n. m. Bpv

číslo výkresu:

G 2.2

G - Požární bezpečnost stavby

G - Půdorys 1.NP

Ing. Marta Bláhová



ústav:

konzultant:

vypracoval: Ondřej Lebeda

Ústav navrhování I

doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer

stavba: Bytový dům v Holešovicích
Praha, Holešovice, ul. Jateční-V háji, k.ú. Holešovice

část:

obsah:

formát:

akad. rok:

stupěň: BP

2016/2017

B2

měřítko:

1:100

orientace

Fakulta

Architektury

Thákurova 7
Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

lokální výškový
systém:  Bpv

±0,000 = 203,6 m n. m. Bpv

vedoucí projektu:

číslo výkresu:

G 2.3

G - Požární bezpečnost stavby

G - Půdorys 2.NP (typického podlaží)

Ing. Marta Bláhová



vedoucí projektu:

ústav:

konzultant:

vypracoval: Ondřej Lebeda

Ing. Marta Bláhová

Ústav navrhování I

doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer

stavba: Bytový dům v Holešovicích
Praha, Holešovice, ul. Jateční-V háji, k.ú. Holešovice

část:

obsah:

formát:

akad. rok:

stupěň: BP

2016/2017

A3

měřítko:

1:250

číslo výkresu:

G 2.4

G - Požární bezpečnost stavby

G - Situace

orientace

Fakulta

Architektury

Thákurova 7
Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

lokální výškový
systém:  Bpv

±0,000 = 203,6 m n. m. Bpv

Bytový dům
1.PP - 4.NP
±0,000 = 203,6 m.n.m
Požární výška = 10 m



H 1 TEXTOVÁ ČÁST 

a) Návrh postupu výstavby řešeného pozemního objektu v návaznosti na ostatní stavební objekty 
stavby se zdůvodněním. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky. 
 

b) Návrh zdvihacích prostředků, návrh výrobních a skladovacích ploch pro technologické etapy zemní 
konstrukce, hrubá a spodní stavba. 
 

c) Návrh zajištění a odvodnění stavební jámy 
 

d) Návrh trvalých záborů staveniště s vjezdy a výjezdy na staveniště a vazbou na vnější dopravní 
systém. 
 

e) Ochrana životního prostředí během výstavby. 
 

f) Rizika a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a posouzení potřeby vypracování plánu bezpečnosti práce. 

 

H 2 VÝKRESOVÁ ČÁST 
 H 2.1 Celková situace se zakreslením zařízení staveniště  

- hranice staveniště – trvalý zábor 
- staveništní komunikace, vjezdy a výjezdy ze staveniště s vazbou na vnější dopravní   
  systém 
- zdvihací prostředky s jejich dosahy a základnou  
- výrobních, montážních, skladovacích plochy a plochy pro sociální zařízení a  
  kanceláře 
- úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ČÁST H 
REALIZACE STAVBY 

 
Název projektu: Bytový dům v Holešovicích 

Místo stavby: Praha, Holešovice, ul. Jateční-V háji, k.ú. Holešovice 
Datum: 04/2017 

Konzultant: Ing. Vítězslav Vacek, CSc. 
Vypracoval: Ondřej Lebeda  

ČVUT v Praze – Fakulta architektury  
 

Ústav: 15127 
Vedoucí ústavu: prof. Ing arch. Ján Stempel 

Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   

Č.O. NÁZEV TECHNICKÁ ETAPA KONSTRUKČNĚ VÝROBNÍ SYSTÉM 

SO 01 
Spodní stavba – 

společné garáže a 
technické zázemí 

 
  
  
  
  
  

1. Zemní konstrukce 
(ZK) 

Jáma pažená do zápor, pažení 
obetonováno a následně využito jako 
nosič hydroizolace, úprava základové 
spáry, odvodnění základové spáry proti 
srážkové vodě 

  

2. Základové 
kce (ZK) monolitická tzv. bílá vana   

  

  

  

3. Hrubá spodní 
stavba (HSS) 

Kombinovaný systém, monolitický ŽB 
  

    Stropní ŽB monolitická 
 

    

Zastřešení spodní stavby - kce pojízdné 
střechy, odvodnění střechy zajištěno 
přes střešní vpusti napojené na svodné 
potrubí, které je napojeno na 
kanalizační síť 

  

4. Hrubá vrchní 
stavba (HVS) 

Monolitický příčný stěnový systém 
S0 02 Bytový dům 

    Stropní desky jednosměrně pnuté, 
monol. ŽB     

    

5. Kce zastřešení 
(KZ) 

Plochá, jednoplášťová, klasické pořadí 
vrstev, nosná kce ŽB monolitický strop, 
asfaltové pásy 

    

    

    

    

6. Hrubé vnitřní kce 
(HVK) 

Zdění obvodového pláště 
    Osazení oken 
    Zděné vnitřní příčky 
    Hrubé rozvody, napojení na přípojky 
    Hrubé omítky 
    

  

7. Úpravy pláště 
(ÚP) 

Osazení pouzder pro žaluzie 
    Zateplení 
    Omítnutí 1. - 4. NP 
    Osazení oplechování 
    

8. Dokončovací 
konstruce (DK) 

Malby 
    Kompletace rozvodů 
    Kompletace truhlářské (zárubně) 
    Kompletace zámečnické 
    Nášlapné vrstvy podlah 

H 1 TEXTOVÁ ČÁST 
 

a) Návrh postupu výstavby řešeného pozemního objektu v návaznosti na ostatní stavební objekty 
stavby se zdůvodněním. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky. 
 

Název projektu: Bytový dům v Holešovicích 

Místo stavby: Praha, Holešovice, ul. Jateční-V háji, k.ú. Holešovice 
 

Základní údaje o stavbě: 
Řešený objekt je umístěn na nově vyměřené nárožní parcele v místě křížení ulic Jateční a V háji.  
- bytový dům 
- pětipodlažní dům včetně suterénu – 4xNP a 1xPP 
- konstrukční systém: kombinovaný – suterén žb skelet, dále příčný stěnový žb systém 
- vjezd a výjezd garáží je řešen přes sousedící, nově vznikající objekty  - rozloha stavební parcely je 
1661,07 m² 

 

Popis základní charakteristiky a připravenosti staveniště: 
- terén od západu k východu a od jihu k severu je rovinný. Jednotlivé parcely bloku jsou vyrovnány 
do stejné úrovně pro společnou návaznost  
- veškeré potřebné inženýrské sítě (plynovod, kanalizace, elektrické vedení, vodovod,…) jsou 
uloženy pod chodníkem a vozovkou (ulice Jateční, V háji). Žádné sítě nejsou vedeny přes pozemek. 
- přístup na staveniště je možný z obou přilehlých ulic. Do vnitrobloku bude umožněn přístup po 
dokončení HSS – zastřešení garáží pod objektem (pouze pro lešení a objekty a vozidla vyhovující 
navrhovanému zatížení na stropní konstrukci garáží) 
- v době výstavby nejsou povrchy dotčených chodníků finálně upraveny. K jejich finalizaci a 
dokončení dojde až po dokončení stavby – při úpravě terénu a povrchů v okolí stavby 
- na pozemku se nachází náletová zeleň, tu je nutno nejprve odstranit a připravit stavební parcelu 
k výstavbě – sejmutí ornice a odvoz na deponii 
 

Návrh postupu výstavby řešeného pozemního objektu na ostatní stavební objekty stavby se 
zdůvodněním: 
Stavba je rozdělena do dvou částí. První část je vymezena podzemním podlažím, které je budováno 
celkem přes tři parcely. Přes podzemní části sousedních parcel je zajištěn vjezd a výjezd garáží. 
Druhou část výstavby tvoří celá nadzemní část objektu – bytový dům.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Návrh zajištění a odvodnění stavební jámy 
- jedno podzemní podlaží (garáže), společné a propojené s okolními objekty 
- stavební jáma je hloubena pro tři objekty zároveň 
- základová spára leží v hloubce 4,1 metru. (± 0,000 = 203,6 m n. m. BPV) 
- jáma zajištěna pažením na celou výšku do zápor po obou stranách (skryté kotvy a   
  následně betonová vyrovnávací vrstva pro možnost použití pažení jako bednění) 
- vzhledem k postupné výstavbě širšího okolí jedním investorem není jáma směrem  
  do ulice omezována existujícím chodníkem – ty jsou dokončovány až následně, tento  
  prostor slouží pro skladování a zařízení staveniště  
- hladina podzemní vody leží v hloubce 4,8 m, jámu není třeba odvodňovat, kromě  
  srážkové vody 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Návrh trvalých záborů staveniště s vjezdy a výjezdy na staveniště a vazbou na vnější dopravní 
systém. 
 

- značeno viz. výkres H 2.1 
 

e) Ochrana životního prostředí během výstavby.  
 

Ochrana před hlukem a vibracemi 
Práce na staveništi budou probíhat od 8 do 18 hod. Vzhledem k tomu, že se v blízkosti staveniště 
nachází bytové domy, je nutné dbát, aby byly používány pouze stroje vyhovující požadavkům na 
přípustnou hladinu akustického výkonu. Všechny stavební stroje budou zároveň používány jen po 
nezbytně dlouhou dobu. Intenzita hlukové zátěže bude pravidelně měřena 2 metry od fasády nejbližší 
obytné budovy. 

 

Ochrana ovzduší 
Na stavbě budou použity pouze dopravní prostředky a stavební stroje, které ve výfukových plynech 
produkují škodliviny v množství, které odpovídá platným vyhláškám a předpisům. V rámci ochrany 
ovzduší bude také upřednostněno použití strojů s elektrickými motory před stroji s motory 
spalovacími. 

 

 

 

 

Geologické poměry: 
Kvartér 
- 0.00 - 1.80: navážka hlinitá, písčitá, ulehlá;  
  geneze antropogenní přítomnost: kameny zastoupení   
  horniny 20%, max. velikost částic 5 cm 
Kvartér pleistocén 
- 1.80 - 3.20: náplav hlinitý, silně písčitý, tuhý,  
  hnědošedý; geneze fluviální 
- 3.20 - 4.50: hlína silně písčitá, pevná;  
  geneze fluviální přítomnost: štěrk, zastoupení horniny 30%,  
  max. velikost částic 5 cm 
- 4.50 - 6.60: štěrk písčitý, ulehlý; geneze fluviální,  
  přítomnost: písek hrubozrnný, zastoupení horniny 40% 
- 6.60 - 7.80: štěrk hlinitý, písčitý, balvanitý,  
  ulehlý, max. velikost částic 1 dm; geneze fluviální 

 

Hydrologické poměry: 

- Stavba neleží v zátopovém pásmu. V ulici Jateční se nachází protipovodňová  
  ochrana (mobilní stěna) 
- Hladina podzemní vody je: 5,1 m 
- Druh hladiny: naražená  

  

b) Návrh zdvihacích prostředků, návrh výrobních a skladovacích ploch pro technologické etapy zemní 
konstrukce, hrubá a spodní stavba 
 
Maximální hmotnost břemene:  
- zdvihací prostředek – věžový jeřáb je navržen dle maximální hmotnosti břemene,   
  které bude potřeba přepravit, a podle potřebné délky vyložení ramene. 
- na základě zjištěných hmotností jednotlivých dopravovaných prvků: 

 

Přepravované prvky:      Hmotnost břemene 
Stropní systémové bednění    max. 1142 kg 
Systémové stěnové bednění    max. 450 kg 
Svazek výztuže     max. 
Bádie na beton 1016 L.12    240 kg 
1m³ přepravovaného betonu    2400 kg 
Prefabrikované schodiště    1600 kg 
 

Maximální hmotnost břemene:    2640 kg (2400 + 240) 
- pro obsluhu staveniště je nutný maximální rádius jeřábu 38,5 m 
- výška jeřábu je 22m, 27 m 
- maximální hmotnost břemene 2620 kg 

 

- na základě vypsaných maximálních hmotností a nutných radiusů ke splnění  
  navrhuji 1x jeřáb Liebherr 110 LC – m 40 (41,5 m) │ m/kg 40 = 2800 kg,  
  1x jeřáb Liebherr 110 LC – m 30 (31,5 m) │ m/kg 30 = 3000 kg 
- umístění jeřábů a jejich dosahu na staveništi, skladovacích ploch viz. výkres  
  Staveniště 
 

 



Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob 
Vstup třetích osob na staveniště je z bezpečnostních důvodů zakázán a je mu zabráněno oplocením 
staveniště. Během doby otevření staveništní brány (např. při zásobování) je nutné prostor vstupu 
dozorovat a zamezit vniknutí nepovolaných osob na stavbu. 
Z důvodu umístění parcely v blízkosti jiných obytných budov je třeba minimalizovat hlučné procesy a 
vyvarovat se rušení nočního klidu. Stavební práce proto nikdy nebudou probíhat v období od 22 do 7 
hodin. 
 

g) Použitá literatura: 
 
- Podklady pro výuku Provádění a stavební management 1 – internetové stránky    
   http://15124.fa.cvut.cz/?page=cz,provadeni-a-stavebni-management-i  
 
- internetový portál https://www.liebherr.com/en/deu/about-liebherr/liebherr-worldwide/czech-
republic/liebherr-in-the-czech-republic.html 
 

Ochrana půdy, spodních i povrchových vod a kanalizací 
Během používání strojů na staveništi je nutné předejít kontaminaci půdy a vody ropnými látkami. 
Technický stav strojů bude proto pravidelně kontrolován proškolenými technickými pracovníky. 
Plochy pro uskladnění pohonných hmot, jejich doplňování a plocha pro manipulaci s bedněním a k 
jeho očišťování budou probíhat na podkladu, který zabraňuje průsaku do půdního souvrství. 

 
Odpady 
Stavební odpady budou tříděny, skladovány v příslušných kontejnerech a pravidelně odváženy na 
skládky. 

 
f) Rizika a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a posouzení potřeby vypracování plánu bezpečnosti práce. 
 
Bezpečnost na staveništi 
Všechny práce na staveništi musí být prováděny v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením 
vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb. 

 
Zajištění proti pádu z výšky 
Ochranné zábradlí okolo výkopů a na okrajích ploch, které jsou nad okolní úrovní terénu nad 1,5m 
(hrany stropních konstrukcí, hrany lešení, otvory apod.) zábradlí je složené z horní tyče (madla) 
zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce min. 0,15m a jedné nebo více středních tyčí. Celková 
výška zábradlí – min. 1,1m 
Ochranná lešení se zábradlím (při nebezpečí pádu předmětů doplněná bezpečnostní sítí). 
Poklopy se zarážkami proti proklouznutí (při výšce desky >300mm musí být zajištěn spádovaný 
nájezd). 
Osobní zajištění (pracovní pásy, postroje, zachycovací postroj, karabiny, lana). 
Pracovník by měl být vždy jištěn pomocí nezávislého lana. 
Zajištění materiálu, nářadí a pracovních pomůcek proti pádu, sklouznutí nebo shození z výšek. 
Upevnění nářadí a drobného materiálu ve vhodné výstroji, která je součástí pracovního oděvu 
(opasky, sumky apod.) 
Práce ve výškách musí být za nepříznivých povětrnostních podmínek neprodleně přerušeny. 
(dohlednost menší než 30m, vítr nad 8m/s, bouře, déšť, sněžení, teploty pod -10°C) 

 
Stroje a dopravní prostředky 
Pravidelné kontroly a revize strojních zařízení používaných při výstavbě. Kompletní technická 
dokumentace ke každému stroji. 

 
Skladování a manipulace s materiálem 
Skladování materiálů musí odpovídat pokynům jeho výrobce a musí být skladován v takové poloze, 
aby nedošlo k jeho poškození nebo znehodnocení. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné, 
zpevněné a musí mít kolem sebe dostatečný manipulační prostor. (pro upevňování materiálu na 
zdvihací prostředky, jeho ukládání apod.). 

 
Betonářské práce 
Bednění musí vyhovovat příslušným bezpečnostním předpisům. Při práci s betonovou směsí je 
nutné pracovat z bezpečných pracovních podlah či plošin. Je nutné dodržení pracovních a 
technologických postupů určených výrobcem. (minimální a maximální venkovní teplota při betonáži 
atd.). 
Montážní práce 
Provádění montážních prací pouze osobou k tomu určenou. Tato osoba musí projít odborným 
zaškolením pro vykonávání těchto prací. 
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Vypracoval: Ondřej Lebeda  
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Vedoucí ústavu: prof. Ing arch. Ján Stempel 
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I 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) Základní údaje: 
Název projektu: Bytový dům v Holešovicích 

Místo stavby: Praha, Holešovice, ul. Jateční-V háji, k.ú. Holešovice 

Interiérový detail: Ocelové schodišťové zábradlí 
Umístění: Schodiště 

 

b) Charakteristika prvku: 
Jedná se o schodišťové zábradlí, které je osazené ve všech schodišťových prostorech. Zábradlí je 
svařeno z oceli s dřevěným dubovým madlem. Rozměry zábradlí jsou maximálně subtilní. Jde o 
prvek, který bude předem svařen a následně na místě osazen do prefabrikovaného schodiště. 
Schodišťové zábradlí je osazeno tak, aby volně navazovalo na povrch schodiště a nebyla po okraji 
tvořena žádná vystupující hrana v místě styku zábradlí a schodiště, případně podesty.  Kotvení 
zábradlí je řešeno směrem shora do schodišťového ramene přes spodní pásnici, která je připravena 
pro vruty se zápustnými hlavicemi.  

 

c) Návrh výrobně technického provedení detailu: 
- viz. výkres prvku I. 1 

 

d) Výrobní postup realizace: 
1) Osazení prefabrikovaného schodiště  
2) Realizace konečné povrchové úpravy schodiště: 

- lité TERRAZZO bude aplikováno na povrch prefabrikovaného schodiště. Během aplikace 
TERRAZOVÉ vrstvy je nutné do místa budoucího uložení schodišťového zábradlí vložit 
pomocnou lištu pro lití, aby bylo zabráněno zanesení styčné spáry schodišťového zábradlí a 
prefabrikovaného schodiště 

3) Po vytvrdnutí finální vrstvy bude vrstva TERRAZZA vybroušena a vyleštěna 

4) Po dokončení pochozí vrstvy schodiště bude shora osazeno schodišťové zábradlí do vytvořené 
drážky 

5) Kotvení zábradlí je provedeno shora do schodišťového ramene vruty se zápustnými hlavicemi.  
6) Schodišťové zábradlí je na závěr osazeno dřevěným dubovým madlem 

7) Kotvení madla je provedeno vespod přes pásnici vruty  
8) Po dokončení madlo impregnovat 
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