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ANOTACE 
Předmětem diplomové práce je vypracování projektu polyfunkčního domu 
v Liberci na vzniklém brownfi eldu po textilní továrně. Hmotové uspořádání 
vychází z předdiplomního projektu zpracovávaného v předchozím semestru. 
V rámci diplomové práce byla vybrána část, která byla řešena na úrovni 
architektonické studie s některými částmi na úrovni dokumentace pro stavební 
povolení. Koncepčně jsou řešena technická zařízení budov a statický návrh. 
Základní hmota budovy vychází z urbanistického návrhu, který defi noval liniové 
hmoty tvořící bariéru hlavní komunikaci spojující Liberec a Jablonec nad Nisou. 
Koncept tuto myšlenku prohlubuje a budova se otevírá na jihozápad a naopak 
uzavírá před komunikací na severovýchod, čemuž dopomáhá zeleň zarůstající 
fasádu.

Annotation 
The aim of the diploma thesis is to elaborate the project of polyfunctional 
building in Liberec on brownfi eld land which was created instead of a textile 
factory. The object arrangement comes from the pre-diploma project which was 
elaborated during previous semester. Within the diploma thesis was chosen the 
part which was solved on the level of architectural study with some parts on the 
level of documentation for building permit. Technical equipment of buildings 
and static design are solved conceptually. The basic matter of building is 
based on the urban design which defi ned linear mass which create a barrier 
to main communication which connects Liberec and Jablonec nad Nisou. 
The conception deepen the idea. The building is opening to the southwest 
and conversely is closing before the communication to the northeast. This is 
support by green foliage of the façade.     
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Náš pozemek se nachází nedaleko vodní nádrže Harcov v Liberci na tramvajové lince spojující Liberec 
s Jabloncem nad Nisou. Tento brownfi eld vznikl po zbourání Textilany, což byla textilní továrna 
celosvětového významu. V době našeho zadání byl náš pozemek zarostlý travou a náletovými dřevinami. 

Oblast je v údolí, které v tuto chvíli tvoří bariéru. Bylo potřeba propojit tři vrcholy svírající náš pozemek a zároveň 
odclonit hlavní tramvajovou linku do Jablonce nad Nisou. Myšlenkou bylo vytvořit zástavbu, která se bude směrem 
do centra Liberce zahušťovat a částečně měnit svou funkci. Dále se směrem od centra zahušťuje zeleň, která se 
nakonec promění v park s rybníkem. Zástavba se odvrací od hlavní komunikace a utváří koridor pro pohyb chodců.

Zástavba se skládá ze dvou administrativních budov, jednoho nákupního centra a pěti bytových domů.

VODA

ZELEŇPOHYB

FUKNCE

KONCEPT
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11ROZDĚLENÍ FUNKCE

OTEVŘÍT KE SLUNCI  

ODSTÍNIT HLUČNOU KOMUNIKACI

ZACHOVAT ZELEŇ
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V c:  TECHNICKÁ ZPRÁVA | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU 
POVOLENÍ 

Akce:    Novostavba polyfunk ního domu 
Místo stavební akce:  Jablonec nad Nisou 
 
KV TEN 2018 Bc. Michal Kodýdek 

A. PR VODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVB  
NÁZEV STAVBY:  Polyfunk ní d m 
MÍSTO STAVBY:  Liberec  
K.Ú.   Liberec (682039) 
P EDM T PD:  NOVOSTAVBA POLYFUNK NÍHO DOMU 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
JMÉNO:   VUT v Praze, Fakulta stavební, katedra architektury 
ADRESA:   Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Bc. Michal Kodýdek 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD  
VSTUPNÍ POŽADAVKY 
URBANISTICKÁ KONCEPCE 
STUDIE POLYFUNK NÍHO DOMU 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah ešeného území / zastav né – nezastav né území 

ešeným územím jsou pozemky parc. . 1416, 14,17, 1419 v katastrálním území Liberce. 

b) dosavadní využití a zastav nost území 
Pozemek je nezastav ný a bez využití. 

c) údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  (památková rezervace, památková zóna, zvlášt  
chrán né území, záplavové území apod.) 
Území se nenachází v chrán ném území. Pozemky nespadají pod ochranu zem d lského p dního fondu. 

d) údaje o odtokových pom rech 
Zájmová oblast pat í k hlavnímu povodí Lužické Nisy, která protéká m stem. 

e) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu. Navrhovanou stavbou jsou spln ny všechny regula ní podmínky dané pro tuto oblast i 
stavbu. Navrhovanou stavbou není dot eno žádné ochranné pásmo. 

f) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 
Jedná se o polyfunk ní d m s p evážnou v tšinou bydlení. Požadavky na dopravu v klidu budou dodrženy. 
Deš ová voda je využita na zavlažení vegeta ní st echy a zbytek bude sveden do reten ní nádrže a dále vsáknut do terénu. Vzájemné odstupy a 
požadované 
odstupy od hranic pozemk  jsou dodrženy. 

g) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  
Navržená stavba bude provedena dle požadavk  a p ipomínek dot ených orgán . Stanoviska dot ených orgán  
jsou samostatnou sou ástí dokumentace. 

h) seznam výjimek a úlevových ešení 
Pro projekt nebyly ud leny žádné výjimky ani úlevová ešení. 

i) seznam souvisejících a podmi ujících investic 

j) seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby (podle katastru nemovitostí). 
Plocha pozemku: 
1417 308 m2 (Nova Textilana One s.r.o) 
1415 3651 m2 (Nova Textilana One s.r.o) 
1419 5199 m2 (Nova Textilana One s.r.o) 
3596 26961 m2 (Nova Textilana One s.r.o) 

1415 5166 m2 (Nova Textilana Two s.r.o) 
1423 2240 m2 (Nova Textilana Two s.r.o) 
P ed zahájením ízení není nutný odkup pozemk . 

A.4 ÚDAJE O STAVB  
a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby 
Jedná se o novostavbu samostatn  stojícího polyfunk ního domu. 

b) ú el užívání stavby 
Stavba je ur ena k ob anské vybavenosti s p evážnou bytovou funkcí. 

c) trvalá nebo do asná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  
Stavba nepodléhá ochran  podle jiných právních p edpis . 

e) údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb 
Navržená stavba je v souladu s vyhláškou . 268/2009 o technických požadavcích na stavby. 
Jedná se o stavbu ob anské vybavenosti s bytovou funkcí, stavba je ešena jako bezbariérová. 

f) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných právních p edpis  
Navržená stavba bude provedena dle požadavk  a p ipomínek dot ených orgán . Stanoviska dot ených orgán  
jsou samostatnou sou ástí dokumentace. 

g) seznam výjimek a úlevových ešení 
Pro projekt nebyly ud leny žádné výjimky ani úlevová ešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná plocha, po et funk ních jednotek a jejich velikosti, po et 
uživatel  / pracovník  apod.) 
Plocha pozemku 2767 m2 
Zastav ná plocha objektu polyfunk ního domu 990 m2 
Obestav ný prostor cca 16.013 m3 
Maximální výška objektu 17,1 m 
Max po et nadzemních podlaží 5 
Po et podzemních podlaží 1 
Po et stání garážových 28 
Po et stání volných 0 

i) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s deš ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad  a 
emisí, t ída energetické náro nosti budov apod.) 
Bilance odpadu, pitné vody, srážkových vod a spot eby energie není p edm tem ešení diplomové práce. Deš ová voda je využita na zavlažení 
vegeta ní st echy a zbytek bude sveden do reten ní nádrže a dále vsáknut do terénu. Nejedná se o výrobní objekt, nep edpokládá se vznik 
žádných škodlivých odpad . 

j) základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na etapy) 
Se stavbou bude zapo ato po získání pravomocného souhlasu s provedením stavebního zám ru. Zahájení stavby se p edpokládá na ja e 
2019, nejdéle však jeden rok od získání stavebního povolení. Realizace bude dokon ena do 2 let zahájení stavby. 

k) orienta ní náklady stavby 
P edpokládané stavební náklady na realizaci projektu jsou cca 60mil K . 

A.5 LEN NÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZA ÍZENÍ 
Stavba zahrnuje jeden stavební objekt – SO-01 – Polyfunk ní d m. 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek se nachází v území ur eném k nové zástavb  v centru m sta. Jedná se o neregulované území v blízkosti vodní nádrže Harcov.  

b) provedené pr zkumy a rozbory  
Není p edm tem ešení diplomové práce. 

c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma 
Žádná ochranná a bezpe nostní pásma nejsou projektem nijak dot ena ani ovlivn na. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Území se nenachází v poddolovaném území. Pozemky se dle záplavové mapy nachází mimo záplavové území. ešení návrhu ochrany není 
p edm tem ešení diplomové práce. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry v území 
Stavba nebude mít žádný vliv na okolní populaci. Zám r výstavby nemá vlivy na p du. Nedojde ke zm nám geologických podmínek a horninového 
podloží. Posuzovaný zám r nemá vliv na faunu, floru nebo ekosystémy. Staveništ  se nachází mimo seismickou oblast a evidovaná sesuvná 
území. Dle dostupných podklad  není staveništ  dot eno t žbou nerostných surovin a rozkládá se mimo chrán ný ložiskový prostor. Stavba 
nep esáhne územní hranice R ani obce. Realizací a provozem stavby nevzniknou žádné významné nep íznivé vlivy na životní prost edí, proto 
nejsou uvažována žádná preventivní opat ení ke snížení t chto vliv . 
B hem výstavby bude pln  respektováno na ízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran  p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací. Veškerá stavební 

ást se bude ídit p íslušnými stavebními normami. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 
Návrh p edpokládá kácení náletových d evin v ešeném území. 

g) požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa (do asné / trvalé) 
Stavba nevyvolává požadavek na zábor zem d lského p dního fondu. 

h) územn  technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 
Veškeré p ípojky budou nov  z ízeny. Na pozemek bude p ivedena vodovodní a kanaliza ní p ípojka a p ípojka pro elekt inu. St edem území v 
sou asné dob  vede zatrubn ný potok, který bude odkryt a tvo it sou ást ešení. Objekt bude napojen na parovod. 

i) v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice 
Tato stavební akce bude probíhat po získání pravomocného souhlasu s provedením stavebního zám ru. V sou asné dob  nejsou známy žádné 
jiné v cné a asové vazby na související a podmi ující stavby a jiná opat ení v dot eném území. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Ú EL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNK NÍCH JEDNOTEK 

a) funk ní nápl  stavby 
Stavba je navržena jako stavba pro bydlení, která zahrnuje n kolik komer ních prostor. 

b) základní kapacity funk ních jednotek 
Plocha pozemku 2767 m2 
Zastav ná plocha objektu polyfunk ního domu 990 m2 
Obestav ný prostor cca 16.013 m3 
Maximální výška objektu 17,1 m 
Max po et nadzemních podlaží 5 
Po et podzemních podlaží 1 
Po et stání garážových 28 
Po et stání volných 0 
Stavební náklady na realizaci cca 60mil K  

c) maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí a zp sob nakládání s nimi 
Odpady vznikající v pr b hu výstavby a provád ní montáží, budou odvislé od druhu používaného stavebního a konstruk ního materiálu (up esní 
dodavatel stavby). P edpokládat lze zejména vznik odpad  kategorie „O - ostatní odpad“ (dle vyhlášky MŽP . 381/2001 Sb.) skupiny odpad  17 
(komunální odpad ze staveništ , stavební a demoli ní odpady – nap . sm si nebo frakce konstruk ních materiál  – beton, keramika, sklo, plasty, 
n které kovy, d evo, kabely, izola ní materiály, dále stavební materiály na bázi sádry a sm sné stavební a demoli ní odpady neuvedené pod 
p edchozími ísly). Zdrojem odpad  budou stavební materiály (úlomky), komunální odpad ze za ízení staveništ  apod. B hem výstavby lze 
o ekávat vznik celé ady odpad  uvedených dle 381/2001 Sb.: 17 01 07 Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk , 
-170201 D evo , -17 02 02 Sklo , -17 02 03 Plasty , -170204 Plastové obalové folie (dále nap . sklo, plasty a d evo obsahující nebezpe né látky 
nebo nebezpe nými látkami zne išt né) , -17 04 07 Sm sné kovy, - 17 04 11 Kabely bez ropných látek, -170901 Stavební su , , -200101 Papír a 
lepenka, -17 06 04 Izola ní materiály, které neobsahují nebezpe né látky, - 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry, které neobsahují 
nebezpe né látky, - 17 09 04 Sm sné stavební a demoli ní odpady neuvedené pod p edchozími ísly, - 20 03 01 Sm sný komunální odpad, - 20 
03 03 Uli ní smetky. Veškeré odpady budou náležit  zlikvidovány ve smyslu ustanovení zák. .238/1991 Sb., vyhl. .338/1997 Sb. a vyhl. . 
339/1997 Sb. odvozem na oficiální skládku. Dodavatelská stavební firma musí mít p íslušnou smlouvu s technickými službami i jinou k tomuto 
ú elu oprávn nou organizací, v etn  poplatk  za uložení a poplatk  do fondu životního prost edí. Po dobu provád ní stavby, vzhledem k lokalit , 
nesmí být okolní zástavba ovliv ována nadm rným hlukem, vibracemi a ot esy nad mez stanovenou dle hygienického p edpisu 37/77. Stavební 

innosti produkující hluk, vibrace a ot esy budou provád ny, pokud nebude stavebním povolením stanoveno jinak, nejdéle v dob  od 7,00 do 
21,00 hod. Trhací práce nebudou používány, kompresor na staveništi bude používán elektrický. Odvoz materiálu je nutno zajistit tak, aby 
nedocházelo ke zne ist ní ve ejných komunikací. To se týká p edevším doby provád ní zemních prací. Dopravní prost edky je nutno p ed 
výjezdem ze staveništ  do istit. Dodavatel stavby odpovídá za ádný technický stav na stavb  užívaných stavebních mechanism . P ípadný únik 
ropných látek musí být neprodlen  a náležit  likvidován. Stavba bude užívat pouze plochy ur ené pro výstavbu. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení 
Navrhovanou stavbou jsou spln ny všechny regula ní podmínky dané pro tuto oblast i stavbu. Stavba dodržuje minimální odstupy od hranic 
pozemku. 

b) architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení 
Základní hmota budovy vychází z urbanistického návrhu, který definoval liniové hmoty tvo ící bariéru hlavní komunikaci spojující Liberec a 
Jablonec nad Nisou. Koncept tuto myšlenku prohlubuje a budova se otevírá na jihozápad a naopak uzavírá p ed komunikací na severovýchod, 

emuž dopomáhá zele  zar stající fasádu. 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ EŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Na p edm tném pozemku je navržena novostavba polyfunk ního domu s bytovou funkcí. Objekt má mezi p ti a šesti nadzemními podlažími. 
Z jihozápadní strany domu jsou p ístupné komer ní prostory a vstup do bytového domu je ze severovýchodu i jihozápadu. Vjezd do garáží je 
p ipojen rampou z hlavní ulice. Parkovací místa pro návšt vníky resident  a komer ních prostor jsou umíst ny p i hlavní komunikaci. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Jedná se o stavbu s p evážnou funkcí pro bydlení. Komer ní prostory jsou umíst ny v 1.NP a jsou bezbariérové. P edm tem ešení jsou navazující 
ve ejn  p ístupné plochy a komunikace. P edm tné plochy budou opat eny rampami ve sklonu daném Vyhl. . 398/2009, tj. 1:16, dále vodícími 
pruhy a zm nou povrch  v místech schodiš  a ostatních hran. Veškeré vstupy do objekt  jsou bez schod  a vyrovnávacích stup . Vstup v úrovni 
komunikace pro chodce. P ístup ke stavb  je vytý en p irozenými vodícími liniemi. Bezbariérové využívání vstupního podlaží je zajišt no. 
Nadzemní podlaží jsou p ístupné výtahem, který je opat eny sklopným sedátkem a ovlada em dle požadavk  vyhlášek. Nástupní plocha p ed 
výtahem je ve všech stanicích dostate ná – v tší než vyhláškou požadovaných 1500x1500mm, ší ka vstupu je ve všech podlažích 900mm, vnit ní 
rozm r výtahové kabiny je cca 1400x1000mm. P edpokládá se, že osoby se sníženou schopností pohybu a orientace budou výtahem 
dopravovány v doprovodu personálu. 

B.2.5 BEZPE NOST P I UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a provedeny tak, aby po dobu p edpokládané existence stavby vyhov ly požadovanému ú elu 
a odolaly všem zatížením a vliv m, které se mohou b žn  vyskytnout p i provád ní i užívání stavby a škodlivému p sobení prost edí, zejména 
atmosférickým a chemickým vliv m, korozi, zá ení a ot es m. Pro navržený provoz s navrženým architektonickým a technickým ešením stavby 
není zapot ebí zvláštní ochrany b hem jejího provozu. Veškerá stavební ást se bude ídit p íslušnými stavebními normami. P i montáži, provozu, 
údržb  a opravách je nutné dodržovat platné p edpisy a bezpe nostní opat ení vyplývající ze souvisejících p edpis . 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

a) stavební ešení 
Stavba je navržena jako železobetonová – monolitická skeletová konstrukce se ztužujícími st nami. Celá konstrukce je zateplená a chrán ná 
p ed proniknutím vody a p sobením radonu 

b) konstruk ní a materiálové ešení 
Bourací práce: 
Nejsou sou ástí projektu. 
Výkopy: 
Budou provedeny výkopy pro základy stavby. 
Spodní stavba: 
Objekt bude založen na základových patkách a pasech. Rozm ry pas  a patek budou navrženy dle statického výpo tu. Na patkách bude umíst na 
podkladní betonové monolitická deska o tlouš ce 150mm. Železobetonové monolitické konstrukce spodní stavby budou opat eny hydroizolací 
a dále tepelnou izolací. Výkopy budou zasypány št rkovým zásypem, bude provedena drenáž. Železobetonové ásti budou provedeny dle 
stavebn  konstruk ní ásti projektové dokumentace. Založení stavby a typ hydroizolace bude respektovat provedené pr zkumy s ohledem na 
radonové riziko a podloží. 
Svislé nosné konstrukce: 
Svislé nosné konstrukce jsou tvo eny železobetonovými monolitickými sloupy o pr m ru 300/300 mm ve vstupním podlaží a ve vyšších podlažích 
sloupy 300/300 mm, dále pak ztužujícími monolitickými st novými jádry tl. 300mm. Železobetonové obvodové konstrukce jsou vyzd ny 
cihelnými tvarovkami tl. 300 mm a jsou zatepleny minerální vatou o tlouš ce 160mm. Železobetonové ásti budou provedeny dle stavebn  
konstruk ní ásti projektové dokumentace. 
Svislé nenosné konstrukce: 
Nenosné konstrukce (p í ky) uvnit  dispozic budou tvo eny sádrovými tvárnicemi Multigips SW 100. P edst ny pro rozvody instalací budou 
sádrokartonové o tl. 100mm, opat eny akustickou izolací.  
Vodorovné nosné konstrukce: 
Vodorovné nosné konstrukce budou železobetonové monolitické o tlouš ce 250 mm, budou provedeny dle stavebn  konstruk ní ásti projektové 
dokumentace. 
Konstrukce zast ešení 
St echa je navržena jako plochá se sklonem 2%, odvodn ní bude ešeno vnit ními svody skrze jádra. Skladby st ešních souvrství jsou popsány v 
projektové dokumentaci. Jedná se o vegeta ní nepochozí st ešní pláš . Veškeré oplechování a klempí ské konstrukce jsou navrženy z plechu v 
tmavší šedé barv . 
Výpln  otvor  - okna - fasáda: 
Okna jsou v objektu ešeny jako francouzská a posuvná okna od firmy Schüco. Hliníkové rámy jsou navrženy v erné barv . Zasklení všech oken 
tvo í irá izola ní trojskla. Vertikální komunika ní jádro je z jihozápadní strany oplášt no lehkým obvodovým plášt m od firmy Schüco. 
Výpln  otvor  - dve e: 
Vnit ní dve e v komer ních prostorech budou plné. Vstupní dve e do objektu budou celosklen né. Vnit ní dve e v bytech plné nebo prosklené 
výšky 2100 mm, p ípadn  až pod strop. 
Nášlapné – finální vrstvy podlah: 
V komer ních prostorech bude odolná keramická dlažba. V garážích polyuretanová st rka. V bytech v obytných místnostech bude laminátová 
podlaha, v koupelnách, wc a technické místnosti bude dlažba. V prostorách schodiš  a vstupních prostor bude velkoformátová dlažba. Venkovní 
terasy budou z d ev ných prken. 
Vn jší povrchy: 
Fasáda je tvo ena kontaktním zateplovacím systémem a bílou omítkou. 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Technické ešení je zachyceno v projektové dokumentaci ve stavebn  konstruk ní ásti. Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p sobící v 
pr b hu výstavby a užívání nem lo za následek z ícení stavby nebo její ásti, v tší stupe  nep ípustného p etvo ení, poškození jiných ástí stavby 
v d sledku v tšího p etvo ení nosné konstrukce atd. Jedná se p edevším o kvalifikovaný návrh základ  a nosných st n a strop . 
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B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZA ÍZENÍ 

a) technické ešení 
Vytáp ní 
V 1.NP v komer ních prostorech je vytáp ní ešeno pomocí podlahového topení. V bytech je vytáp no pomocí podlahového vytáp ní. Jako zdroj 
tepla pro vytáp ní slouží rozvod teplé vody z parovodu. 
Vodovod 
Jako zdroj vody v objektu slouží ve ejná vodovodní sí . Voda je p ivád na vodovodní p ípojkou na severovýchodní stran  objektu. P ípojka je v 
míst  napojení na ve ejnou sí  opat ena hlavním uzáv rem v technické místnosti. Rozvody teplé vody jsou vedeny v podlaze, ve st nách a v 
p edst nách k jednotlivých odb rovým míst m. 
Kanalizace 
Kanaliza ní p ípojka bude provedena pro odvod splaškové vody a p ipojena na ve ejnou kanaliza ní sí  na severovýchodní stran  objektu. Vn  
objektu budou zbudovány revizní šachty. Splašky budou odvád ny pomocí systému ležatého, svislého a p ipojovacího potrubí s odv tráním nad 
st echu. Deš ová voda je využita na zavlažení vegeta ní st echy a zbytek bude svedena do reten ní nádrže a dále vsáknuta do terénu. Jedná se 
o vodu odvedenou ze st echy. 
Elektrotechnika 
Zásobování objektu elektrickou energií je zajišt no elektrickou p ípojkou. Zde je skrz vlastní el. sk í  p ipojen celý objekt. V objektu jsou rozvody 
elekt iny realizovány p edst nách a st nách. 
Plyn 
V projektu není uvažováno s p ívodem plynu. 
V trání 
V trání v objektu je nucené, ízené, v kombinaci s p irozeným – infiltrace. 

b) vý et technických a technologických za ízení 
Není p edm tem ešení diplomové práce. 

B.2.8 POŽÁRN  BEZPE NOSTNÍ EŠENÍ 
Stupe  požární bezpe nosti posuzovaného objektu je t eba zpracovat dle SN 73 083, dle požárního výpo tového zatížení konstruk ního 
systému aj. Stupe  by byl sou ástí podrobného požárn  bezpe nostního ešení. Požadovaná požární odolnost – není p edm tem ešení 
diplomové práce. Posuzovaný objekt má jednu chrán nou únikovou cestu typu A, které umož ují únik na volné prostranství. 
Výpo et odstupových vzdáleností – není p edm tem ešení diplomové práce. V podzemním podlaží je vy len n prostor pro umíst ní požární 
nádrže. Objekt je opat en sprinklerovými hlavicemi a rozvodem požární vody. Objekt je dob e dostupný pro p ípadný p íjezd hasi . Objekt bude 
vybaven nejmén  dv ma p ístroji s hasící schopností nejmén  34A. Všechny potrubí v objektu budou spl ovat požadavky v souladu s kap. 11.1 

SN 73 0802. Objekt dále musí být vybaven za ízením autonomní detekce a signalizace požáru. Hlavní vypína e elekt iny a elektrické rozvad e 
a hlavní uzáv r vody budou ozna eny p íslušnými výstražnými tabulkami dle SN ISO 3864. 
Více ešeno v kapitole PO ÁRN  BEZPE NOSTNÍ EŠENÍ STAVBY 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODA ENÍ S ENERGIEMI 

a) kritéria tepeln  technického hodnocení 
Není p edm tem návrhu. 

b) posouzení využití alternativních zdroj  energií 
V objektu nejsou využity alternativní zdroje energie, avšak je zde možnost umístit fotovoltaické panely na st echy. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROST EDÍ ZÁSADY EŠENÍ PARAMETR  STAVBY 
(V TRÁNÍ, VYTÁP NÍ, OSV TLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPAD  APOD.) A DÁLE ZÁSADY EŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, 
HLUK, PRAŠNOST APOD.) 
P i výstavb  je nutné bezpodmíne n  dodržet všechna zákonná ustanovení a p edpisy o bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci. Stejn  tak návrh 
a provedení budovy bude vyhovovat požadavk m na bezpe nost a ochranu zdraví. Veškeré materiály a konstrukce zabudované v bytovém dom  
musí být zdravotn  nezávadné. Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou 268 12. srpna 2009, Vyhláška o obecných technických požadavcích 
na stavby. Stavba nebude mít žádný vliv na okolní prost edí ani na populaci. Nejedná se o výrobní objekt a provoz v budov  není výrazným zdrojem 
hluku. P i provád ní stavby budou dodrženy hygienické hlukové limity stanovené vyhl. .148/2006 Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky 
hluku a vibrací. V trání v objektu je p irozené a nucené, um lé i p irozené osv tlení i oslun ní je navrženo tak, aby splnilo požadavky p íslušných 
norem. 

B.2.11 OCHRANA STAVBY P ED NEGATIVNÍMI Ú INKY VN JŠÍHO PROST EDÍ 

a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 
Ochranu p ed radonem tvo í hydroizolace spodní stavby, která je tvo ena asfaltovými pásy. Je nutné provést m ení radonu na ešeném pozemku. 
S ohledem na výsledky m ení odbornou firmou, bude hydroizolace, v p ípad  vysokých hodnot, dopln na v tracím systémem podloží. 

b) ochrana p ed bludnými proudy 
Není p edm tem návrhu. 

c) ochrana p ed technickou seizmicitou 
Není p edm tem návrhu. 

d) ochrana p ed hlukem 
V lokalit  není pot eba z izovat ochranu p ed hlukem ani objekt sám nebude zdrojem hluku pro okolí. 

e) protipovod ová opat ení 
Objekt se nenachází v záplavové oblasti, tudíž nejsou pot eba zvláštní protipovod ová opat ení. 

f) ostatní ú inky 
Nejsou známy žádné další ú inky. 

B.3 P IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt bude napojen na veškeré sít . Budou z ízeny p ípojky z p ilehlé komunikace. P ípojky se nachází na severovýchod  území. 

b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky 
Není p edm tem návrhu. 

B.4 DOPRAVNÍ EŠENÍ 
a) popis dopravního ešení a napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Parcela objektu bude napojena na stávající ulici Jablonecká. 

b) doprava v klidu 
V objektu je navrženo 28 parkovacích stání pro obyvatele bytového domu (požadováno výpo tem 24). Parkování pro zákazníky komer ních 
prostor je ešeno p i ulici Jablonecká 

c) p ší a cyklistické stezky 
Podél pozemku v ulicích vede p ší chodník a cyklistický pruh pro cyklisty, na které jsou napojeny p ší vstupy a p edprostory ke vchodu do 
objektu. 

B.5 EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy 
Na pozemku budou probíhat výkopy pro základy a umíst ní vsaku. Následn  dorovnání terénu do p vodní výšky. 

b) použité vegeta ní prvky 
Na pozemku bude vysazena zele  po obvodu domu. 

c) biotechnická opat ení 
Není p edm tem návrhu. 

B.6 POPIS VLIV  STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A JEHO OCHRANA 
Stavba nebude mít žádný vliv na okolní prost edí ani na populaci. Stavba nebude mít vliv na životní prost edí. Objekt není zdrojem zne išt ní 
ovzduší. Jedná se o stavbu ob anské vybavenosti. Stavba se bude ídit platným zákonem .86/2002 Sb. o ochran  ovzduší a související p edpisy. 
Provoz nebude zat žovat okolí nadm rným hlukem ani emisemi. Intenzita hluku provozu bude mít v lokalit  minimální vliv. B hem výstavby bude 
pln  respektováno na ízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran  p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací. Zám r stavby nemá vliv na povrchové a 
podzemní vody. Posuzovaný zám r nemá vliv na faunu, flóru nebo ekosystémy. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavba není ešena pro využití k ochran  obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot a jejich zajišt ní 
Veškerá média (voda, elektrický proud) budou dostupná na parcele pro provedení všech p ípojek. 

b) odvodn ní staveništ  
Staveništ  bude odvodn no v rámci pozemku investora do do asných vsakovacích jam. 

c) napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
P ístup bude zajišt n z p ilehlé ulice Jablonecká. Napojení veškerých sítí bude z ízeno p es staveništní p ípojky z p ípojek na pozemku. 

d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 
Provád ní stavby nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky. P ístup na pozemek je p ímo z p ilehlé komunikace, žádné další parcely 
nebudou stavbou dot eny. B hem výstavby budou respektovány zásady dle bezpe nostních vyhlášek a norem, zejména vyhláška o bezpe nosti 
práce a technických za ízeních p i stavebních pracích. Za ízení staveništ  bude spl ovat požadavky hygienického p edpisu o hygienických 
požadavcích na pracovní prost edí. 

e) ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin 
Stavba bude áste n  narušovat provoz v ulicích, kde se nachází. Nebude umíst no na ve ejn  p ístupném prostranství, bude umíst no na 
soukromém pozemku, p ípadn  ozna eno nebo dle pot eby oploceno. Po dobu provád ní stavby, vzhledem k obytné lokalit , nesmí být okolní 
zástavba ovliv ována nadm rným hlukem, vibracemi a ot esy nad mez stanovenou dle hygienického p edpisu 37/77. Stavební innosti 
produkující hluk, vibrace a ot esy budou provád ny, pokud nebude stavebním povolením stanoveno jinak, nejdéle v dob  od 7,00 do 21,00 hod. 
Trhací práce nebudou používány, kompresor na staveništi bude používán elektrický. Nedojde k žádným asanacím ani demolicím, nebudou káceny 
porosty, pouze n kolik strom  menšího vzr stu. 
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f) maximální zábory pro staveništ  
Není p edm tem návrhu. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich likvidace 
Odpady vznikající v pr b hu výstavby a provád ní montáží, budou odvislé od druhu používaného stavebního a konstruk ního materiálu (up esní 
dodavatel stavby). P edpokládat lze zejména vznik odpad  kategorie „O - ostatní odpad“ (dle vyhlášky MŽP . 381/2001 Sb.) skupiny odpad  17 
(komunální odpad ze staveništ , stavební a demoli ní odpady – nap . sm si nebo frakce konstruk ních materiál  – beton, keramika, sklo, plasty, 
n které kovy, d evo, kabely, izola ní materiály, dále stavební matriály na bázi sádry a sm sné stavební a demoli ní odpady neuvedené pod 
p edchozími ísly). 
 
Zdrojem odpad  budou stavební materiály (úlomky), komunální odpad ze za ízení staveništ  apod. B hem výstavby lze o ekávat vznik celé ady 
odpad  uvedených dle 381/2001 Sb.: 17 01 07 Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk , -170201 D evo , -17 02 
02 Sklo , -17 02 03 Plasty , -170204 Plastové obalové folie (dále nap . sklo, plasty a d evo obsahující nebezpe né látky nebo nebezpe nými 
látkami zne išt né) , -17 04 07 Sm sné kovy, - 17 04 11 Kabely bez ropných látek, -170901 Stavební su , , -200101 Papír a lepenka, -17 06 04 
Izola ní materiály, které neobsahují nebezpe né látky, - 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry, které neobsahují nebezpe né látky, - 17 09 04 
Sm sné stavební a demoli ní odpady neuvedené pod p edchozími ísly, - 20 03 01 Sm sný komunální odpad, - 20 03 03 Uli ní smetky. Veškeré 
odpady budou náležit  zlikvidovány ve smyslu ustanovení zák. .238/1991 Sb., vyhl. .338/1997 Sb. a vyhl. . 339/1997 Sb. odvozem na oficiální 
skládku. Dodavatelská stavební firma musí mít p íslušnou smlouvu s technickými službami i jinou k tomuto ú elu oprávn nou organizací, v etn  
poplatk  za uložení a poplatk  do fondu životního prost edí. Po dobu provád ní stavby, vzhledem k lokalit , nesmí být okolní zástavba 
ovliv ována nadm rným hlukem, vibracemi a ot esy nad mez stanovenou dle hygienického p edpisu 37/77. Stavební innosti produkující hluk, 
vibrace a ot esy budou provád ny, pokud nebude stavebním povolením stanoveno jinak, nejdéle v dob  od 7,00 do 21,00 hod. Trhací práce 
nebudou používány, kompresor na staveništi bude používán elektrický. P i odvozu materiálu je nutno zajistit tak, aby nedocházelo ke zne ist ní 
ve ejných komunikací. To se týká p edevším doby provád ní zemních prací. Dopravní prost edky je nutno p ed výjezdem ze staveništ  do istit. 
Dodavatel stavby odpovídá za ádný technický stav na stavb  užívaných stavebních mechanism . P ípadný únik ropných látek musí být 
neprodlen  a náležit  likvidován. Stavba bude užívat pouze plochy ur ené pro výstavbu. 

h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 
Stavba nevyvolává požadavky na deponie. Vykopané zeminy budou zpracovány v rámci p edm tného pozemku. 

i) ochrana životního prost edí p i výstavb  
V pr b hu výstavby není p edpoklad pro ohrožení životního prost edí. S odpady bude nakládáno dle odstavce g) 

j) zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle 
jiných právních p edpis  
B hem výstavby budou respektovány zásady dle bezpe nostních vyhlášek a norem, zejména vyhláška o bezpe nosti práce a technických 
za ízeních p i stavebních pracích. Za ízení staveništ  bude spl ovat požadavky hygienického p edpisu o hygienických požadavcích na pracovní 
prost edí.Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajišt na ve smyslu ustanovení zákona .133/1985 Sb., o požární ochran , se zm nami a 
dopl ky, provedenými zákonem .425/1990 Sb., zákonem .40/1994 Sb. a zákonem .203/1994 Sb. a podle vyhlášky .21/1996 Sb., kterou se 
provád jí ustanovení zákona o požární ochran . Stavba bude provedena v souladu s ustanovením zák. . 17/1992 Sb., zák. . 388/1991 Sb., 
na ízení vlády R . 171/1992 Sb., zák. . 408/1990 Sb., vyhl. NVP . 5/1979 Sb., vyhl. NPV .8/1980 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  a 
na ízení, jakož p edpis  souvisejících. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb 
V rámci výstavby budou upraveny p ilehlé chodníky a komunikace pro užívání osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

l) zásady pro dopravn  inženýrské opat ení 
Není p edm tem návrhu. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby 
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provád ní stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující díl í termíny 
Není p edm tem návrhu. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA – Požárn  bezpe nostní ešení stavby 
 
Název projektu:  Liberec – Polyfunk ní d m 
Objednatel:  VUT Fakulta stavební 
Vypracoval:  Bc. Michal Kodýdek 
 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU 
1.1. Obecný popis stavby 

 
Jedná se o polyfunk ní d m v Liberci. Stavba kombinuje obytnou funkci, komerci a garáže. Garáže se nacházejí v 1.PP, komerce v 1.NP a 
2.NP až 5.NP je ur eno k bydlení. 

Objekt zahrnuje t i hlavní provozy. Jsou jimi bytové prostory, komer ní plochy a podzemní garáže. V 1.PP se nachází garáže, technické 
zázemí domu, 1.NP komer ní prostory a od 2.NP výše se nacházejí obytné jednotky. 

2. PODKLADY PRO ZHOTOVENÉ PROJEKTU 

SN 73 0818 – Požární bezpe nost staveb – Obsazení objekt  osobami (1997/07 + Z1 
2002/10) 

SN 73 0833 – Požární bezpe nost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování (2010/09) 
POKORNÝ Marek. Požární bezpe nost staveb – Sylabus pro praktickou výuku Verze 
01_2010.12.Internetové stránky. [online]. 
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=46 
ZOUFAL R. a kolektiv. Hodnoty PO stavebních konstrukcí podle Eurokód . PAVUS a.s. Praha, 
2009. 128 s. ISBN 978-80-904481-0-0 
 
3. POŽÁRNÍ ÚSEKY 

Celý objekt je rozd len do požárních úsek  tak, že žádný nep ekra uje stanovené hodnoty. Jako samostatný úsek v 1.PP budou kotelny, 
podzemní garáže. V 1.NP to budou sklepní koje a komer ní prostory. V ostatních patrech tvo í požární úseky jednotlivé byty. Dalšími 
samostatnými požárními úseky jsou schodiš ové prostory a výtahové šachty.  
 
Samostatné požární úseky v jednotlivých podlažích: 
1.PP – podzemní garáže, technické místnosti, sklady, CHÚC 
1.NP – samostatný požární úsek tvo í každá komer ní jednotka, sklepní koje, CHÚC, instala ní šachty 
2.NP – samostatný požární úsek tvo í každá bytová jednotka, CHÚC, instala ní šachty 
 
Požární riziko a stupe  požární bezpe nosti nebyl v rámci diplomové práce ešen. 
 
4. STAVEBNÍ KONSTRUKCE A POŽÁRNÍ ODOLNOST 

Konstrukce 
Požárn  d lící nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové st ny s tlouš kou 300 mm. Nenosné st ny – požárn  d lící jsou 
navrženy jako zd né s tlouš kou 300 mm. Stropní konstrukce – požárn  d lící jsou navrženy jako železobetonová deska tl. 250mm. St echa 
je plochá s nosnou konstrukcí stropní desky posledního podlaží tl. 300mm. Nosné konstrukce vykazují PO alespo  30min., pokud není 
požadováno více. Schodišt  je ŽB monolitické tl. 200mm. Ve 2.NP – 6. NP je dvouramenné schodišt  s celkem 18 stupni, v 1.NP je 
dvouramenné schodišt  s celkem 20 stupni z d vodu vyšší konstruk ní výšky. Z 1.NP vedou dv  únikové cesty p es vstupy do bytových 
dom . 
Požární uzáv ry 
Ve vstupním podlaží jsou navrženy dve e z neho lavých materiál  druhu DP1 (krom  šachetních výtahových dve í a uzáv r  instala ních 
šachet), v nadzemních podlažích budou ešeny jako DP1 i DP2. Otvory v požárních st nách a stropech mezi PÚ budou v p ípad  požáru 
bezpe n  uzav eny. 
Schodišt  
V CHÚC jsou schodišt  navržena jako konstrukce typu DP1. 
Šachty 
Šachty procházející p es více PÚ jsou ešeny jako samostatné PÚ. Dve e do t chto šachet jsou ešeny jako požární uzáv ry. Odv trání 
šachet je umíst no nad úrovní nejvyšší polohy výtahové kabiny. 
Instala ní šachty 
Instala ní šachty jsou ešeny jako sou ást požárního úseku, jímž prochází. V šacht  je tedy zajišt no, že v úrovni stropní desky nedojde k 
ší ení požáru do dalších požárních úsek . 
 
5. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POŽÁRN  NEBEZPE NÝ PROSTOR 

Výpo et sálání tepla pro obvodový pláš  nebyl ešen. Odstupové vzdálenosti budou stanoveny v další fázi projektu. Požární svislé a 
vodorovné pásy jsou zajišt ny dostate nou vzdáleností otvor  mezi 
jednotlivými byty.  
6. ZA ÍZENÍ PRO POŽÁRNÍ ZÁSAH 

P íjezdy k objektu jsou zajišt ny až ke vstup m do jednotlivých sekcí domu po místních komunikacích navržených v p ed-diplomním 
projektu. Budou vyhovovat pro p íjezd vozidel HZS (max. vzdálenost od vstupu je do 20 m). Rozm ry vyhrazeného místa na chodníku spl ují 
podmínku 4m x 20 m. Chodník spl uje požadovanou nosnost (100 kN/ na jednu nápravu). NAP je ešena s podélným sklonem max. 8% a 

p í ným sklonem max. 4%. Vnit ní zásahové cesty se nepožadují, p ístup na st echu zajiš uje st ešní výlez z CHÚC. V každém pat e CHÚC 
bude umíst n hydrant. V každém pat e CHÚC bude umíst n nást nný hydrant s pr tokem vody Q=0,3 l/s a min. p etlakem 0,2 MPa . Pro 
návrh rozvodné vodovodní sít  se po ítá se sou asným použitím nejvýše dvou hadicových systém  na jednom stoupacím potrubí. Hydranty 
budou s hadicemi o jmenovité sv tlosti min. 25 mm. V suterénu posta í hadice se jmenovitou sv tlostí 19 mm. Výška st edu hydrantu nad 
podlahou bude 1,2 m. Vn jší odb rné místo bude dle SN 73 0873 do 150 m od objektu. V p ípad  požáru je objekt napojen na záložní 
nezávislý zdroj elektrické energie. P enosné hasicí p ístroje budou v objektu umíst ny na p ístupných a dob e viditelných místech cca 1300 
mm nad úrovní podlahy. Rozmíst ní PHP bude provedeno tak, aby jejich vzájemná poloha nebyla v tší než 20m. 
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STAVEBNÍ PŮDORYS 2.NP
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2.13 POKOJ + KUCHYNĚ 18,1
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2.16 ŠATNA 6,3
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PR... PŘEKLAD

LEVÉ DVEŘE

PRAVÉ DVEŘE

OKNOO...

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2.NP

č.m. účel místnosti plocha [m2]

SPOLEČNÉ PROSTORY
2.01 CHODBA SE SCHODIŠTĚM 41,2

2.02 CHODBA 31,9

BYT 1 (1+KK)

2.03 CHODBA 8,8

2.04 KOUPELNA 2,9

2.05 WC 1,2

2.06 ŠATNA 2,1

2.07 POKOJ + KUCHYNĚ 18,1

2.08 TERASA 7,9

BYT 3 (2+KK)

2.22 CHODBA 15,1

2.23 WC 2,1

2.24 KOUPELNA 5,9

2.25 LOŽNICE 18,4

2.26 POKOJ 12,5

2.27 OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYNĚ 32,7

2.27 TERASA 15,1
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SKLADBA A

ROZCHODNÍKOVÁ ROHOŽ 40 mm
SUBSTRÁT 200 mm
NETKANÁ TEXTILIE
NOPOVÁ FOLIE 20 mm
NETKANÁ TEXTILIE
FOLIE Z PVC 2 mm
EPS 100 mm
EPS 100 mm
PÁS SBS 4 mm
ASFALTOVÁ EMULZE

SKLADBA B

SKLADBA C

SPÁDOVÁ SILIKÁTOVÁ VRSTVA
ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE  300 mm

LAMINÁTOVÁ PODLAHA 10 mm
TLUMÍCÍ PODLOŽKA 3 mm
SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FOLIE 0,2 mm
BETONOVÁ MAZANINA 50 mm
ULOŽENÍ - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 50 mm
TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY 50 mm
LEHČENÝ BETON 80 mm
ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE 250 mm

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 150 mm
BETONOVÁ MAZANINA 40 mm
NETKANÁ TEXTILIE
ROHOŽ Z POLYETHYLEN. VLÁKEN 9 mm
SEPARAČNÍ FOLIE Z PE-LD 0,8 mm
PÁS SBS S BŘIDLIČNÝM POSYPEM 5,3 mm
PÁS SBS S JEMNOZRNNÝM POSYPEM     4 mm
ROZEHŘÁTÝ ASFALT
DESKY Z PĚNOVÉHO SKLA 180 mm
ROZEHŘÁTÝ ASFALT

ASFALTOVÁ EMULZE

SKLADBA B

SKLADBA A

SKLADBA B

ZEMINA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŠTĚRKOVÝ NÁSYP

ŽELEZOBETON

PROSTÝ BETON
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XPS

HELUZ AKU 20

TEPELNÁ IZOLACE
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TĚSNĚNÍ - SILIKON

MIN 3%

VRUT KOTVÍCÍ PARAPET

TĚSNÍCÍ PÁSKA S DIFUZNÍ FOLIÍ

VRUT KOTVÍCÍ RÁM OKNA

PLECHOVÝ PARAPET
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET

MONTÁŽNÍ PU PĚNA
RÁM OKNA

KOTVA ZATEPLENÍ

PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ FOLIE

ROZCHODNÍKOVÁ ROHOŽ 40 mm
SUBSTRÁT 200 mm
NETKANÁ TEXTILIE
NOPOVÁ FOLIE 20 mm
NETKANÁ TEXTILIE
FOLIE Z PVC 2 mm
EPS 100 mm
EPS 100 mm
PÁS SBS 4 mm
ASFALTOVÁ EMULZE
SPÁDOVÁ SILIKÁTOVÁ VRSTVA
ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE  300 mm

SKLADBA A

NÁBĚHOVÝ KLÍN
Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN

XPS

OSB DESKA  tl. 25 mm

KOTVA

KOMPRESNÍ PÁSKA

TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA  NA SILIKONOVÉ BAZI (3mm)
PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR
SKLOVLÁKNITÁ VÝZTUŽNÁ TKANINA (3mm)
TEPELNÁ IZOLACE (160mm)
JEDNOSLOŽKOVÁ LEPICÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU (2mm)
ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK (300mm)
JÁDROVÁ OMÍTKA

MIN 3%

TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA  NA SILIKONOVÉ BAZI (3mm)
PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR
SKLOVLÁKNITÁ VÝZTUŽNÁ TKANINA (3mm)
TEPELNÁ IZOLACE (160mm)
JEDNOSLOŽKOVÁ LEPICÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU (2mm)
HELUZ UNI 30 (300mm)
JÁDROVÁ OMÍTKA

ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ PROFIL ECO STYROPROFILE

OKENNÍ PROFIL LT KAŠÍROVANÁ PVC

KOTVA ZATEPLENÍ

TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA  NA SILIKONOVÉ BAZI (3mm)
PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR
SKLOVLÁKNITÁ VÝZTUŽNÁ TKANINA (3mm)
TEPELNÁ IZOLACE (160mm)
JEDNOSLOŽKOVÁ LEPICÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU (2mm)
HELUZ UNI 30 (300mm)
JÁDROVÁ OMÍTKA
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J

A1

A2

A3

A4

B2=S2

B1=S1

B3=S3
B4=S4

25°

25°

P1
P2

BYT č. 2

Obytné místnosti

obývací pokoj 18,1 m2

celková plocha 18,1 m2

1
3 proslunit 6,0 m2

tuto podmínku splňuje obývací pokoj

Plocha okna
okno  3,8 m x 2,5 m (9,5 m2)

plocha okna musí být 1
10 obytné plochy

pokoje a nesmí být menší než 0,9 m2

1
10  je 1,92 m2

tyto požadavky naše okno splňuje

Kontrolní bod
kontrolní bod je umístěn v ose okna(dvěří)
1,2 m nad podlahou

BYT č. 2
h [m] l [m] Ɛ [°] A [°]

A1 16,8 50 18,6 6v
A2 16,8 63,3 14,6 7z
A3 16,8 53,7 17,4 63z
A4 16,8 37,3 24,2 73z
B1 0,8 2,7 16,5 0
B2 0,8 2,1 20,9 21v
B3 0,8 2,8 15,9 92z
B4 0,8 2,2 20,0 109z
S1 1,8 2,1 40,6 0
S2 1,8 2,8 32,7 21v
S3 1,8 2,8 32,7 92z
S4 1,8 2,2 39,3 109z

Závěr
Podle pravoúhlého slunečního diagramu je
tento apartmán osluněn od 12:00 do 14:40,
což je 160 minut a tím splňuje minimální dobu
danou normou (90 minut).
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TECHNICKÁ ZPRÁVA -  Statická část 

 

Název projektu:  Liberec – Polyfunkční dům 

Objednavatel:  ČVUT Fakulta stavební 

Vypracoval:  Bc. Michal Kodýdek 

 

1. Základní údaje o projektu 

1.1 obecný popis stavby 

Jedná se o polyfunkční dům v Liberci. Stavba kombinuje obytnou funkci, komerci a garáže. Garáže se nacházejí v 1.PP, komerce v 1.NP a 2.NP až 

5.NP je určeno k bydlení. 

Řešené území  jsou pozemky parc. č. 1416, 1417, 1419 v katastrálním území Liberce. 

1.2 Podklady pro zhotovení projektu 

- Projektová dokumentace stavebně architektonického řešení objektu 

- ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 

- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1- 1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

- ĆSN 73 1201 – Navrhován betonových konstrukcí pozemních staveb 

 

1.3 Použitý software 

- Autocad 2017 

 

2. Základní charakteristika konstrukčního řešení 

2.1 Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby 

Základní hmota budovy vychází z urbanistického návrhu, který definoval liniové hmoty tvořící bariéru hlavní komunikaci spojující Liberec a Jablonec 

nad Nisou. Koncept tuto myšlenku prohlubuje a budova se otevírá na jihozápad a naopak uzavírá před komunikací na severovýchod, čemuž dopomáhá 

zeleň zarůstající fasádu. 

2.2 Technické řešení stavby 

Objekt Využívá kombinaci stěn a sloupů. Stěny jsou založeny na betonových pasech a sloupy na betonových patkách. Mezi nimi je položena betonová 

roznášecí deska tl. 150mm, která leží na zhutněném štěrkovém loži. Desky jsou navrženy jako jednosměrně pnuté mezi průvlaky. Průvlaky běží napříč 

stavbou, jedná se tedy o podélný konstrukční systém. Celou výškou objektu procházejí ŽB jádra, ve kterých se nachází schodiště a výtah. 

2.3. Materiálové řešení stavby 

Nosná konstrukce všech svislých i vodorovných konstrukcí je z železobetonu. 

- základové pasy, základové patky, základová deska – beton C16/20 XC2 (CZ) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3 

- nosné stěny, sloupy a stropní konstrukce– beton C40/45XC2 (CZ) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3 

- výztuž železobetonových konstrukcí: ocel B500B 

 

3. Zatížení 

Uvedeny jsou charakteristické hodnoty zatížení. Pro získání hodnot návrhových je nutno provést přenásobení patřičným dílčím součinitelem bezpečnosti, 

který byl uvažován hodnotou 1,35 pro stálá a 1,5 pro proměnná zatížení. 

3.1 Stálé zatížení 

Vlastní tíha železobetonových konstrukcí je uvažována hodnota 25 kN/m
3 

Vlastní tíha podlahových souvrství byla jednotně uvažována jako  2,5 kN/m
2 

3.2 Zatížení příčkami 

Není řešeno. 

3.3 Užitná zatížení 

V bytové části objektu je uvažováno zatížení 1,5 kN/m
2 

(kategorie A dle ČSN EN 1991-1-1) 

3.4 Zatížení sněhem 

Budova se nachází v Liberci, má plochou střechu a je situovaná v mělkém údolí, kde nebude docházet k významnému přesunům sněhu vlivem větru. 

Stanoveno bylo charakteristické zatížení sněhem 2,5 kN/m
2

. Hodnota převzata ze sněhové mapy. 

3.5 zatížení větrem 

Není řešeno. 

3.6 Montážní zatížení 

Není řešeno. 

3.7 Další zatížení 

Pro danou konstrukci nebyly uvažovány žádné další druhy zatížení. 

4. Základové konstrukce 

4.1 Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu 

Nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum, a tudíž nejsou známé základové poměry ani hladina podzemní vody. 

5. Nosný systém 

5.1 Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou zpracovány jednotně 300mm. Sloupy jsou tedy 300x300mm. Nosné ŽB stěny jsou tlusté 300mm 

5.2 Vodorovné nosné konstrukce 

Všechny stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové. Ve všech podlažích je navržena ŽB monolitická deska tl. 250mm jednosměrně pnutá. 

V nadzemních podlažích budovy jsou balkóny nesené přes iso nosník a železobetonové sloupy. Ve všech stropních konstrukcích se budou nacházet 

prostupy pro rozvody vody, kanalizace a vzduchotechniky. Rozměry prostupů nebudou vyžadovat speciální statická opatření, postačí shrnutí výztuže 

z oblasti otvoru do kraje desky a olemováním okrajů desky výztuží v souladu s výkresy výztuže. Nosné i konstrukční vyztužení desky a trámů bude 

zajištěno betonářskou výztuží B500B v souladu s podrobným statickým výpočtem, který bude proveden v následující fázi projektové dokumentace. 

5.3 svislé komunikační prvky 

Hlavní schodiště budovy jsou monolitická železobetonová ramena uložená na podesty. Jednotlivé desky jsou řešeny jako jednosměrně pnuté. Tloušťka 

schodišťové desky, podest a mezipodest bude uvažována 200mm. Rozměry schodišťových stupňů jsou zřejmé z výkresové dokumentace. 

5.4 Zajištění vodorovného ztužení 

Nosný systém objektu je tvořen kombinaci ŽB stěn tvořících jádro a ŽB sloupů. Stěny jsou umístěny tak, aby měly ztužující funkci.  

6. Ochrana nosných konstrukcí proti nepříznivým vlivům 

6.1 Ochrana proti požáru 

Požární odolnost železobetonových konstrukcí je objekt zajištěna dostatečnými rozměry konstrukčních prvků a dále dostatečným krytím výztuže 

betonovou krycí vrstvou (min. 25mm). Požární odolnost zděných konstrukcí je zajištěna dostatečnými rozměry stěn. 

6.2 Ochrana proti korozi 

Protikorozní odolnost železobetonových konstrukcí je zajištěným krytím výztuže betonovou krycí vrstvou (min. 25mm). 

7. Technologie a provádění stavby 

Není předmětem této práce. 

8. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Není předmětem této práce 
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PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH PRVKŮ 

Návrh tloušťky desky 

 L – rozpon ( 8000 m ) 

hd – tloušťka desky 

 

hd = 1/30 – 1/33 L = 266 – 242 = 250 mm 

 

Návrh průvlaku P1 

 Ls – rozpon ( 6300 m ) 

 hp – výška průvlaku 

 bp – šířka průvlaku 

  

hp = 1/8 – 1/10 Ls = 787 – 630 = 650 mm 

bp – 1/3 – 1/2 hp = 216 – 325 = 300 mm 

Návrh průvlaku P2 

 Ls – rozpon ( 8000 m ) 

 hp – výška průvlaku 

 bp – šířka průvlaku 

  

hp = 1/8 – 1/10 Ls = 800 – 1000 = 800 mm 

bp – 1/3 – 1/2 hp = 267 – 400 = 300 mm 

 

Návrh sloupu S1 

 ms – hmostnost sloupu 

 ms – 0,3*0,3 * (3,56-0,65)*2,5*10= 6,55 kN 

zš = 5,85*8 m = 46,8 m
2

  

střešní plášť = 2,98 kN/m
2 

* zš*1,35 = 188 kN 

 

sníh = 2,5 kN/m
2 

* zš*součinitel bezpečnosti= 2,5 * 46,8*1,5 = 176 kN 

 stěna = délka*šířka*výška*hustota* součinitel bezpečnosti = 5,85*0,3*2,95*2,5*1,35 = 17 kN 

 strop = 0,25*46,8*25*1,35+2,5*46,8*1,5 = 570 kN 

 

 Ned =sníh+střecha + 6*sloup + 5*stěna+5*strop 

 Ned =176+188+6,55*6+5*17+5*570 

 Ned =3338 kN 

 

Ac = Ned/0,8*fcd*ρ*σs 

Ac = 2798/0,8*45*10
3

+0,02*500 

Ac =0,078 m
2 

= 300x300mm 

 

 

 

 

 

 

 

 EMPIRICKÝ VÝPOČET
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TECHNICKÁ ZPRÁVA -  Koncepce TZB 

 

Název projektu:  Liberec – Polyfunkční dům 

Objednavatel:  ČVUT Fakulta stavební 

Vypracoval:  Bc. Michal Kodýdek 

 

1. Základní údaje o projektu 

1.1. Obecný popis stavby 

Jedná se o polyfunkční dům v Liberci. Stavba kombinuje obytnou funkci, komerci a garáže. Garáže se nacházejí 1.PP, komerce v 1.NP a 2.NP až 5.NP je 

určeno k bydlení. 

Řešené území  jsou pozemky parc. č. 1416, 1417, 1419 v katastrálním území Liberce. 

2. Vodovod 

2.1. Vodovodní přípojka 

Jelikož se jedná o vytvoření nového urbanistického území, nejsou na pozemku v současné době vybudované žádné vodovodní přípojky. Vodoměrná 

sestava s vodoměrem bude umístěna v technické místnosti. 

 

2.2. Vnitřní rozvody vody 

Z technické místnosti v 1PP povede vnitřní rozvod do všech potřebných odběrných míst. Oběh teplé vody bude zajišťovat cirkulační čerpadlo s uzávěrem 

a klapkou a teplotním a časovým spínáním. Od předávací stanice bude pod stropem 1.PP vedeno v souběhu hlavní potrubí studené vody, teplé vody 

a cirkulace k jednolitým stoupacím potrubím do vyšších pater. Na odbočkách budou uzávěry, vypouštění a na cirkulaci termostatické vyvažovací ventily. 

Stoupací potrubí bude vedeno v instalačních šachtách. Na jednotlivých odbočkách pro bytové jednotky budou osazeny uzávěry a podružné bytové 

vodoměry. Rozvody v bytech budou vedeny v instalačních předstěnách, podlaze a drážkách v nenosném zdivu. Po skončení montážních prací se musí 

vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. Materiálem pro vnitřní rozvod vody bude plastový potrubní instalační systém s certifikací na pitnou 

vodu. Montáž potrubí, uchycení potrubí, dilatace potrubí apod. bude prováděno v souladu s montážním návodem výrobce zařízení. Potrubí v objektu bude 

kompletně izolováno návlekovou izolací s povrchovou ochranou úpravou. 

 

3. Parovod 

Na pozemku není v současné době zbudovaná žádná parovodná přípojka. 

 

4. Kanalizace 

4.1. Kanalizační přípojka 

Na pozemku není v současné době vybudovaná žádná kanalizační přípojka. Vedení kanalizace je umístěno v okolních ulicích. Zakončení přípojky je 

navrženo před základovou konstrukcí v revizní šachtě. 

 

4.2. Vnitřní rozvody kanalizace 

Všechny zařizovací předměty budou napojeny přes zápachové uzávěrky na připojovací potrubí. Připojovací potrubí bude vedeno ve spádu m in 3 ,0%. 

Veškeré připojovací potrubí v objektu bude vedeno skrytě v instalačních předstěnách, soklech, drážkách nebo podhledech. Svislé odpadní potrubí je 

vedeno v instalačních šachtách. V 1.NP jsou všechna svislá potrubí zalomena a vedena v podhledu do instalační šachy u zázemí obchodů. V technické 

místnosti budou napojeny okapy od zdroje tepla, vodního filtru a všech pojišťovacích 

ventilů. Napojení bude provedeno přes zápachové uzávěrky. Napojení od pojišťovacích ventilů musí být provedeno přes viditelný odtok. V technické 

místnosti bude osazena podlahová vpust. Odpadní potrubí bude vedeno vždy skrytě ve stavebně připravených šachtách a v drážkách ve zdech. Vybrané 

odpady budou vyvedeny nad střechu a zakončen min 0,5m nad střechou větrací hlavicí. Před vstupem do podlahy, nad terénem a nad každým zlomem 

potrubí budou na odpadním potrubí čistící kusy, přístupné pomocí dvířek. Šedá voda z van, sprchových koutů a umyvadel je znovu využita na splachování 

WC. 

 

5. Dešťová kanalizace 

Odvodnění plochých střech je navrženo pomocí střešních vpustí. Veškeré střešní vpustě jsou s vnitřními dešťovými svody. Dešťové svislé potrubí bude 

svedeno do retenční nádrže, která bude mít vytvořený přepad na vsakování do zeminy. Typ střešních vpustí je navržen s izolačním límcem s el. ohřevem 

a s odvodněním hydroizolace. Zpevněné plochy budou vyspádovány směrem od objektu. 

 

6. Vytápění 

Jako hlavní zdroj tepla pro navrhovaný objekt je napojení na parovod přes předávací stanici. Předávací stanice je umístěn v suterénu v technické místnosti. 

Pro ovládání topného výkonu zdroje tepla v objektu bude navržena ekvitermní regulace řízená venkovní teplotou s venkovním čidlem. Zdroj tepla bude 

na vývodu vybaven pojišťovací sadou armatur s pojišťovacím ventilem, manometrem a odvzdušněním. Na vratném potrubí bude připojena přídavná 

expanzní nádoba. Připojení nádoby bude pomocí kulového kohoutu se zajištěním. 

 

7. Ohřev teplé vody 

Pro ohřev teplé vody bude sloužit předávací stanice napojená na parovod. Předávací stanice bude v technické místnosti. Připojení předávací stanice 

na pitnou vodu bude provedeno přes zabezpečovací soustavu. Oběh teplé vody bude zajištěn cirkulačním čerpadlem. 

 

8. Systém vytápění 

Bytové jednotky jsou vytápěny v obytných místnostech a koupelnách podlahovým vytápěním v podlaze. Dále je soustava doplněna topnými žebříky 

umístěnými v koupelnách. 

8.1. Trubní vedení: 

Před předávací stanicí bude na vratném potrubí osazen potrubní filtr s možností proplachu. Od předávací stanice bude potrubí vedeno po stěně 

k termohydraulickému rozdělovači (anuloidu). Za anuloidem bude připojen kombinovaný rozdělovač a sběrač topných okruhů, ze kterého budou vedeny 

jednotlivé topné větve pod stropem suterénu k jednotlivým stoupačkám do pater. V patrech bude potrubí vedeno převážně v podlahách ve vrstvě tepelné

izolace. Na každé odbočce do bytu budou uzávěry, vypouštění a kalorimetrické měřidlo spotřeby tepla. Potrubí od předávací stanice k otopným tělesům, 

zásobníku bude provedeno kompletně z mědi. Potrubí bude vypouštěno vypouštěcími ventily a odvzdušněno odvzdušňovacími ventily na tělesech. 

Při průchodu potrubí zdmi při vývodu z podlahy bude potrubí vedeno v ochranné trubce. Veškeré rozvody budou izolovány. 

 

9. Plyn 

Území kolem řešeného objektu není zasíťované plynem. 

 

10. Vzduchotechnika a větrání 

Centrální vzduchotechnické jednotky budou umístěny na střechách bytových sekcí. Jednotky jsou navržené jako stacionární. Na všech výstupech 

a vstupech z/do jednotek bude osazen tlumič hluku. Nasávání čerstvého vzduchu a výfuk znehodnoceného vzduchu bude umístěné na střeše. Přívod 

vzduchu do koupelen bude řešen podříznutými dveřmi, případně dveřními mřížkami. Koncovými prvky budou talířové ventily. Přívod vzduchu 

do obytných místností bude řešen pomocí mikroventilace v oknech. Bytové jednotky jsou větrané přirozeným větráním přes mikroventilaci v oknech. 

Odtah znehodnoceného vzduchu je řešen podtlakově ventilátorem nad střechu. V kuchyni je odtah řešen přes digestoř a v koupelnách ventilátorem. 
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Stanovení produkce šedé vody 

 

předpokládaný počet osob v bytové domě  60 

 

předpoklad, že každý z nich si:  3 x umyje ruce 

     ½ x se vykoupe 

     ½ x se vysprchuje 

     ½0  x se umyje v umyvadle 

 

 

 

 

    

  

    

  

    

  

    

  

qč produkce šedé vody pro příslušnou činnost, v l, �

nč počet činností stejného druhu prováděných během jednoho dne, �

j počet druhů činností prováděných během dne. �

Tabulka 2.      

Druh činnosti 

Produkce šedé vody pro 

příslušnou činnost 

Výpočet - počet činností stejného druhu 

prováděných během dne 

�

q
č
 

  �

(l) nč �

Mytí rukou
1)

 3 180 
�

Mytí těla v umyvadle 15 3 
�

Sprchování (běžná sprcha)
1)

 45 30 
�

Koupel ve vaně 120 30 
�

1)

 Platí pro běžné výtokové armatury. U výtokových armatur se samočinným uzavíráním se produkce šedé vody může stanovit podle 

počtu otevření při jedné činnosti, průtoku výtokovou armaturou (podle údajů výrobce armatury) a doby výtoku po jednom otevření. 

�

      

Celkové denní množství vyprodukované šedé vody součtovou metodou: �

      

 Qprod,sm 5535 l/den   

 

Specifická potřeba vody pro splachování záchodových mís (qwc), v l/(osoba . den) se stanoví podle vztahu: 

 

 

 

  

  

  

qo,qpis 

splachovací objem, v l, podle navržených splachovačů nebo orientačně podle tabulky  

p počet použití  jednou osobou během dne  

n počet měrných jednotek (počet osob, obyvatel, lůžek); 

 

 

 

 

 

       

 

Tabulka 3. 

Druh mísy a pohlaví 

uživatelů 

Počet použití jednou osobou během dne podle druhu budovy - p 

Bytové nebo 

rodinné domy 

Studentské 

koleje 
Školy 

Administrativní 

budovy 

Maloobchodní prodejny 

Zaměstnanci Návštěvníci 

Záchodové mísy pro muže, 

pokud nejsou instalovány 

pisoáry 

6 4,42 1,5 4 4 1 

Záchodové mísy pro ženy 6 4,42 1,5 4 4 1 

Pisoárové mísy pro muže -- -- 1 3 3 0,83 

       

Tabulka 4. 

      

Zařizovací předmět 

Splachovací objem 

  

qo a qpis 

    

(l)     

Velké spláchnutí Malé spláchnutí 

    

Záchodová mísa 

4 2     

4,5 3     

6 3     

8 --     

9 3     

10 3     

       

Výpočet množství vody na splachování toalet a pisoárů 

Splachovací objem  - z 

tabulky 4. 

Počet použití během dne - z tabulky 

3. 
Počet měrných jednotek - zvolit Vypočtený objem v l/den 

qo p n 
Q 

8 6 60 2880 

QWC 2 880 

       

Celková denní potřeba provozní vody (Q24), v l/den 

       

  Celková spotřeba v l/den 

Q24 2 880 

 

Produkce šedých vod by měla dle výpočtu být 5535 l/den a je téměř dvojnásobná oproti spotřebě 2880 l/den, proto by s pokrytím 

spotřeby vody na splachování neměl být problém. 
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