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Řešený dům se nachází v Trmicích u jezera Milada. Projekt bytového domu byl součástí pro-
jektu „nového města u jezera Milada“. Zadáním byl návrh dvou bytových domů na pozemku o 
rozměrech 100x35 m. Tento prostor mezi dvěma navrženými stavbami je zamýšlen jako sou-
kromý park určený pro rekreaci obyvatel projektovaných domů. Nachází se zde dětské hřiště a 
terasy s lavičkami, to vše s výhledem na jezero Milada.

Bytový dům na ulici U Milady je navržen jako pětipodlažní. V prvním nadzemním podlaží se 
nachází prostory domovního vybavení a dva prostory určené pro komerční využití. Schodišťový 
prostor je umístěn uvnitř dispozice, takže fasády lze naplno využít pro potřeby bytů. Jsou na-
vrženy byty 2+kk a 3+kk, všechny s vlastní lodžií s výhledem na jezero. Fasáda domu je rozčlě-
něna pravidelným rastrem francouzských oken, plasticitu západnímu průčelí dodávají zmíněné 
lodžie.

Bytový dům na ulici Trmická je čtyřpodlažní s prvním nadzemním podlažím určeným k par-
kování. Navrženy jsou byty 2+kk a 3+kk. Fasáda je členěna v pravidelném rastru, na západní 
fasádě je doplněna o balkóny.

Axonometrie celého projektu
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A.1.  Identifikační údaje stavby

Název stavby: Bytový dům Milada
Místo stavby : Ulice U Milady, Trmice
Katastrální území : Trmice
Datum zpracování : Září 2019-leden 2020 (ZS 2019/2020)
Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:
Marek Polášek, Ateliér Plicka/Sedlák, Fakulta architektury ČVUT
Vedoucí projektu : doc. Ing. Arch. Ivan Plicka, CSc.
         Ing. arch. Matyáš Sedlák

Konzultanti :  Ing. Arch. Matyáš Sedlák
  doc. Ing. Vladimír Daňkovský, CSc.
  doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.
  Ing. Stanislava Neubergová, PhD.
  Ing. Miroslav Vokáč, PhD.
  Ing. Milada Votrubová, CSc.

A.2 Seznam vstupních podkladů
 
Studie k bakalářské práci
Záznam z IG průzkumu

A.3 Údaje o území
Plocha pozemku: 1182 m2

Celková zastavěná plocha: 1182 m2

Nadmořská výška: ±0,000 = 147 m.n.m. BPV
Orientace: Západní

Pozemek stavebníka se nachází na ulici U Milady. V současné době se na pozemku nachází 
pouze svažitý terén, který bude odtěžen. Pod chodníkem a vozovkou přiléhající ulice U Mila-
dy se nachází inženýrské sítě: vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, plynovod, 
slaboproud, silnoproud.

A.4 Údaje o stavbě
Druh stavby: Novostavba, trvalá
Účel stavby: Bydlení, komerce

Součástí projektu jsou dva samostatné objekty, bytový dům a garáže. Navazují přímo na 
ulici U Milady. Hlavní vstupy jsou z této ulice. Bytový dům je pětipodlažní, v 1.NP se nachází 
prostory domovního vybavení, komerční plochy a technická vybavení,  zbylá NP jsou obytná. 
Střecha je navržena jako nepochozí. Konstrukční systém je příčný železobetonový monolitický. 
Garáže jsou jednopodlažní, přičemž úroveň podlaží garáží se shoduje s úrovní 1. NP bytového 
domu. Střecha garáží je navržena jako intenzivní zelená pochozí střecha. Konstrukční systém 
je příčný železobetonový monolitický. 

Kapacitní údaje
Počet bytů: 16
Předpokládaný počet osob v BD: 80
Předpokládaný počet osob v ostatních prostorách: 20
Navýšení počtu osob z hlediska požární bezpečnosti: 204
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.  Popis území stavby

Pozemek stavebníka se nachází na ulici U Milady. V současné době se na pozemku nachá-
zí pouze svažitý terén, který bude odtěžen. Řešený bytový dům bude přímo navazovat na 
sousední bytový dům na jižní straně pozemku. Pod chodníkem a vozovkou přiléhající ulice U 
Milady se nachází inženýrské sítě: vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, plyno-
vod, slaboproud, silnoproud.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby
 
Projekt obsahuje dvě samostatné stavby - bytový dům a přiléhající garáže. Bytový dům je 
pětipodlažní, přičemž v prvním nadzemním podlaží se nachází prostory domovního vybavení 
a dva obchody. Zbylá nadzemní podlaží plní bytovou funkci. Dům není podkslepen.
Střecha je navržena jako nepochozí.

Garáže jsou jednopodlažní a navazují přímo na bytový dům. Střecha je navržena jako užitná 
intenzivní zelená střecha.

B.2.1 Urbanistické, architektonické a celkové provozní řešení stavby

Řešený dům se nachází v Trmicích u jezera Milada. Projekt bytového domu byl součástí pro-
jektu „nového města u jezera Milada“. Zadáním byl návrh dvou bytových domů na pozemku 
o rozměrech 100x35 m. Tento prostor mezi dvěma navrženými stavbami je zamýšlen jako 
soukromý park určený pro rekreaci obyvatel projektovaných domů. Nachází se zde dětské hři-
ště, terasy s lavičkami a volné zelené plochy, to vše s výhledem na jezero. V rámci bakalářské 
práce je dále rozpracován pouze bytový dům na ulici U Milady.

Bytový dům je navržen jako pětipodlažní. V prvním nadzemním podlaží se nachází prostory 
domovního vybavení a dva obchody. Schodišťový prostor je umístěn uvnitř dispozice, takže 
fasády lze naplno využít pro potřeby bytů. Jsou navrženy byty 2+kk a 3+kk, všechny s vlastní 
lodžií s výhledem na jezero. 

Fasáda domu je rozčlěněna pravidelným rastrem francouzských oken, plasticitu západnímu 
průčelí dodávají zmíněné lodžie. Obchody jsou od veřejného prostoru odděleny prosklenými 
fasádními stěnami, které doplňují rastr daný okny. Garáže jsou bytového domu jsou spojeny s 
garážemi sousedního bytového domu, vjezd do nich se nachází na západní fasádě.

B.2.3 Bezbariérové užívání stavby
Všechna podlaží bytového domu jsou bezbariérově přístupná. Výšková úroveň podlah ob-
chodů i domovní chodby plynně navazuje na úroveň ulice. Bezbariérově přístupná je i zelená 
střecha garáží. Výtah vyhovuje nárokům na přepravu osob se sníženou schopností pohybu. 
Před výtahem je zajištěn volný prostor 1500x1500 mm.

B.2.4 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba je bezpečná při dodržení provozního řádu budovy.

B.2.5 Konstrukční a stavebně technické řešení

Kapacity, užitné plochy, orientace
Plocha pozemku: 1182 m2

Celková zastavěná plocha: 1182 m2

Počet bytů: 16
Předpokládaný počet osob v BD: 80
Předpokládaný počet osob v ostatních prostorách: 20
Navýšení počtu osob z hlediska požární bezpečnosti: 204
Počet podzemních podlaží: 0
Počet nadzemních podlaží: 5
Počet parkovacích stání: 19
Hrubá podlažní plocha: 2898 m2

Celková užitná plocha: 2395,65 m2

Celkový obestavěný prostor: 9959,01 m3

Orientace: Západní
Nadmořská výška: ±0,000 = 147 m.n.m. BPV

Konstrukční systém
Konstrukční systém bytového domu je stěnový příčný železobetonový monolitický, v 1. NP 
podlaží jsou dvě příčné nosné stěny nahrazeny železobetonovými monolitickými sloupy s 
průvlaky. Dům je ztužen železobetonovými monolitickými stěnami kolem schodišťového pro-
storu. Střecha je navržena jako nepochozí. Konstrukční systém garáží je kombinovaný příčný 
železobetonový monolitický. Střecha je navržena jako zelená pochozí střecha.

Založení objektu
U bytového domu bylo zvoleno založení na základových pasech z vodostavebního betonu. 
Pasy pod nosnými stěnami v příčném směru mají rozměry 1000x1600 mm, pod nosnými 
vnitřními stěnami 800x1600 mm a pas pod nosnou obvodovou stěnou v podélném směru 
600x1600mm.
Sloupy v garážích jsou založeny na patkách z vodostavebního betonu o rozměrech  
1300 x 1300 x 1600 mm a u obvodových stěn jsou navrženy základové pasy z prostého beto-
nu o rozměrech 1000x1600 mm. Stavební jáma bude na východní straně zajištěna záporovým 
pažením, na severní straně bude jáma svahována až do výšky 2,5 m, dál bude zajištěna zápo-
rovým pažením.

Svislé nosné konstrukce
Všechny svislé nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Tloušťka obvodových stěn 
je 200 mm, vnitřních nosných stěn 250 mm a vnitřních ztužujících stěn 200 mm. 
Sloupy v 1. NP bytového domu mají rozměry 400x400 mm. Tloušťka obvodových stěn garáží 
je 400 mm. Navržený rozměr sloupů v garážích je 300x500 mm.

Vodorovné nosné konstrukce
Všechny vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Tloušťka obousměr-
ně pnuté stropní desky bytového domu je 235 mm. V oblasti lodžie je využit izonosník, deska 
je poté ztenčena na tloušťku 160 mm. Tloušťka železobetonové desky v garážích je 300 mm.

Střešní konstrukce
Stěcha bytového domu je navržena jako nepochozí s klasickým pořadím vrstev. Souvrství tvoří 
spádový beton, pojistná hydroizolace, tepelná izolace a hydroizolace (modifikovaný asfaltový 
pás natavitelný).
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ně pnuté stropní desky bytového domu je 235 mm. V oblasti lodžie je využit izonosník, deska 
je poté ztenčena na tloušťku 160 mm. Tloušťka železobetonové desky v garážích je 300 mm.

Střešní konstrukce
Stěcha bytového domu je navržena jako nepochozí s klasickým pořadím vrstev. Souvrství tvoří 
spádový beton, pojistná hydroizolace, tepelná izolace a hydroizolace (modifikovaný asfaltový 
pás natavitelný).

Střecha garáží je navržena jako užitná intenzivní zelená střecha. Souvrství střechy tvoří spádo-
vý beton, hydroizolace (modifikovaný asfaltový pás natavitelný), plastový drén a substrát. Ve 
skladbě chodníku na této střeše je substrát nahrazen štěrkopískem.

Vertikální komunikace
Navrženo je jedno domovní schodiště, které spojuje 1.NP a 5.NP. Nachází se uvnitř dispozice. 
Z 2.NP až do 5.NP je dvouramenné železobetonové prefabrikované. Z 1.NP do 2.NP je kvůli 
vyrovnání výškového rozdílu parteru a typického podlaží přidáno ještě jedno rameno, schodi-
ště je tedy trojramenné železobetonové prefabrikované.
Navržen je výtah o rozměrech kabiny 1100x1400 mm, který prochází všemi podlažími. Je 
umístěn do šachty tvořené železobetonovými stěnami.

Obvodový plášť
Železobetonové stěny jsou zatepleny minerální vatou o tloušťce 180 mm. Povrchovou úpravu 
tvoří probarvená béžová omítka RAL 1013. Obvodový plášť obchodů tvoří lehký obvodový 
plášť, který je kotven do železobetonových desek.

Dělící nenosné konstrukce
V rámci 1. NP byly pro nenosné dělící konstrukce využity porobetonové tvárnice YTONG o 
tloušťkách 150 mm a 200 mm. Jako mezibytové dělící nenosné konstrukce jsou využity vápe-
nopískové tvárnice SILKA o tloušťce 200 mm. Pro dělící nenosné konstrukce v rámci bytů jsou 
navrženy porobetonové tvárnice YTONG o tloušťce 150 mm.

Skladba podlah
Tepelnou a kročejovou izolaci tvoří perlit. Pro roznášecí vrstvu je navržen anhydrit. Nášlapnou 
vrstvu vytváří marmoleum a keramická dlažba v prostorech obchodů a strojoven VZT, teraco v 
domovní chodbě a prostrorech domovního vybavení, keramická dlažba v bytových chodbách 
a koupelnách a dřevěnné parkety v obytných místnostech. Souvrství podlahy v garážích je 
tvořeno ložnou a obrusnou vrstvou z litého asfaltu.

Podhledové konstrukce
Konstrukce podhledů jsou využity pouze v 1. NP v rámci obchodů a domovní chodby. Všechny 
podhledy jsou sádrokartonové o tloušťce desek 12,5 m. Opláštění je upevněno na ocelovou 
spodní konstrukci, která je připevněna na železobetonovou desku.

Výplně otvorů
V bytech jsou navržena dřevěnná francouzská okna s izolačním dvojsklem a dřevěnná okna s 
izolačním dvojsklem. Prosklená hliníková fasáda v 1. NP obsahuje izolační dvojsklo a je opat-
řena integrovanými dvoukřídlými dveřmi s nadsvětlíkem. Vstupní dveře do domu jsou hliní-
kové dvoukřídlé prosklené s nadsvětlíkem. Vstupní dveře do bytů jsou jednokřídlé dřevěnné 
osazené do ocelových zárubní. Dveře interiérové jsou dřevěnné plné nebo dřevěnné s pevným 
zasklením osazené do dřevěných zárubní.

Vnitřní povrchové úpravy konstrukcí
Vnitřní omítka má tloušťku 10 mm. Na jejím povrchu se nachází dvojitá vnitřní malba. V 
koupelnách a na toaletách jsou stěny opatřeny keramickými obklady. Stropy jsou omítnuty a 
opatřeny vrstvou bílé malby.

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, výplní a hydroizolace
Obvodové železobetonové stěny jsou zatepleny minerální vatou o tloušťce 180 mm, pro 
základy je využit extrudovaný polystyren o tloušťce 100 mm. Výplně otvorů splňují minimální 
hodnotu U=1,2 W/m2K. Hydroizolaci střech i základů tvoří modikované asfaltové natavitelné 
pásy.

B.2.6 Požárně bezpečnostní řešení stavby 

Požární úseky, odstupové vzdálenosti
Řešený objekt je tvořen 39 požárními úseky, které jsou od sebe odděleny požárně dělí-
cími konstrukcemi. Samostatné úseky tvoří byty, instalační šachty, CHÚC A, oba ochody, 
garáže, kotelna a kolárna. Výtahová šachta je součástí požárního úseku CHÚC A. Požárně 
nebezpečný prostor nezasahuje na cizí pozemek. Odstupové vzdálenosti byly určeny dle 
tabulkových hodnot. Konstrukční systém je nehořlavý.

Požárně bezpečnostní zařízení
V každém bytě se nachází zařízení autonomní detekce a signalizace požáru, a to v hale 
bytu.

Zajištění odběru požární vody
Vodu poskytuje podzemní hydrant vodovodního řadu, který je umístěn přímo před řeše-
ným domem na ulici U Milady. Vnitřní odběrná místa se nachází na každém nadzemním 
podlaží v prostoru CHÚC A. Navrženy jsou hydranty o jmenovité světlosti 25 mm s tvarově 
stálou hadicí.

Přístupové komunikace, nástupní plocha
Přístupovou komunikaci tvoří ulice U Milady. Nástupní plocha se nachází na této ulici. 
Vnitřní zásahovou cestu tvoří CHÚC A.

B.3 Zásady hospodaření s energiemi
Všechny skladby stěn, podlah a střech splňují normové požadavky. 

B.4 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Od sousedního domu je řešený objekt dilatačně oddělen a proti zemní vlhkosti a prostu-
pu vody je chráněn hydroizolací z modifikovaných asfaltových pásů. Tepelně a požárně je 
chráněn tepelnou izolací z minerální vaty.

B.5 Hygienické požadavky
Kvalita vnitřního prostředí je zajištěna. Provoz splňuje hygienické předpisy. 

B.6 Připojení na technickou infrastrukturu
Vnitřní rozvody jsou napojeny na inženýrské sítě na ulici U Milady - splašková a dešťová 
kanalizace, vodovod, plynovod, elektřina.

B.7 Doprava
Vchody i vjezdy do objektu jsou z ulice U Milady. K parkování slouží jednopodlažní garáže 
umístěné za bytovým domem. Počet parkovacích stání je 19.

B.8 Vegetační úpravy 
Jako první musí odtěžen svah, který se dnes na pozemku nachází. Střecha nad garážemi je 
řešena jako intenzivní zelená střecha. Vedle střechy garáží se nachází pás nasypané pů-
vodní zeminy, kde bude možno zasadit menší stromy.   



B.9 Vliv stavby na životní prostředí
Budova ani její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí, neovlivní vodu, půdu 
ani ovzduší. Odpad bude pravidelně odvážen technickými službami.

B.10 Ochrana obyvatelstva
Výstavba objektu ani jeho provoz neohrozí obyvatele sousedních domů ani obyvatele bytové-
ho domu.

B.11 Zásady organizace výstavby

B.11.1 Staveniště

Řešená část pozemku stavebníka se nachází na ulici U Milady a má rozlohu 1182 m2. Na 
pozemku se v současné době nenachází žádné stavby. Terén je svažitý. Vjezd i vstupy jsou na 
ulici U Milady. Pro potřeby zařízení staveniště bude proveden dočasný zábor na ulici U Mila-
dy. Stavba je v přímém kontaktu s chodníky veřejných komunikací. Pod chodníkem a cestou 
ulice U Milady jsou vedeny všechny inženýrské sítě. Na jižní pozemek sousedí s jiným byto-
vým domem, na jehož garáže se napojují garáže řešeného bytového domu.

B.11.2 Stavební jáma

Na východní straně (směrem do svahu) bude využito záporové pažení. Na severní straně bude 
výkop do výšky 2,5 m svahován, poté bude využito záporové pažení. Vzhledem k plánova-
nému napojení konstrukcí sousedního bytového domu na řešený bytový dům budou zemní 
práce na severní straně zasahovat do sousedního pozemku v délce 1,2 m po dohodě s maji-
telem tohoto pozemku. Základová jáma bude umístěna v hloubce 0,5 m, výkopy pro jednot-
livé základové konstrukce (pasy, patky) budou poté probíhat jednotlivě až do hloubky 1,8 m. 
Odvodnění bude zajištěno drenážním potrubím do sedimentačních jímek.

B.11.3 Materiál na stavbě

Materiál bude dovážen nákladními vozy, které budou zajíždět na dopravní ostrůvek v rámci 
staveniště. Betonování bude probíhat za pomocí věžového jeřábu Potain a bádie s rukávcem. 
Bednění bude skladováno v prostoru záboru ulice U Milady. Přemísťováno bude pomocí jeřá-
bu.

B.11.4 Ochrana životního prostředí

Ochrana ovzduší
Při provádění je třeba zabránit prašnosti. Materiály je třeba zakrýt plachtou. Práce strojů bude 
organizována tak, aby nedošlo k překročení přípustných hodnot znečištění ovzduší.

Ochrana zeleně
Pozemek staveníka se nenachází v žádném ochranném pásmu. Zeleň, která se nyní nachází na 
pozemku, bude zlikvidována.

Ochrana půdy
Zemní práce budou prováděny dle projektu. Při použití strojů bude předcházeno znečištění. 
Bednění bude skladováno a čištěno pouze na místech k tomu určených. Chemikálie a škodlivé 
látky budou skladovány na zpevněné ploše.

Ochrana kanalizace a odpady
Stavební jáma bude odvodněna do sedimentačních jímek, odkud bude voda následně odčer-
pána do kanalizace a sediment bude odtěžen. Odpad bude ukládán pouze na místech k tomu 
určených a bude periodicky tříděn a odvážen ze staveniště. Do kanalizace nebude vpouštěn 
chemický odpad.

Ochrana před hlukem a vibracemi
Staveniště se nachází v obytné čtvrti. Všechny práce budou prováděny v době 7:00-21:00.
Povolený hlukový limit bude 65 dB. Práce strojů bude organizována tak, aby tento limit nebyl 
překročen.

Ochrana pozemních komunikací
V průběhu provádění zemních prací bude na pozemku kvůli zamezení znečištění silnic fungo-
vat myčka na nákladní auta, poté budou vozy zajíždět pouze na ostrůvek v prostoru záboru. 
Vjezd na stavbu bude pod neustálou kontrolou.

B.11.5 BOZP

Na stavbě bude působit koordinátor BOZP, a to z důvodů:
 1)Práce bude probíhat déle než 30 pracovních dnů, a zároveň na ní bude pracovat  
 více než 20 lidí po dobu delší než 1 den
 2)Bude manipulováno s prefabrikovaným železobetonovým schodištěm, které   
 zůstane zabudované v konstrukci
 3)Při provádění hrubé vrchní stavby bytového domu hrozí pád z výšky vyšší než   
 10m

Ze stejných důvodů koordinátor BOZP zpracuje plán BOZP pro tuto stavbu.

Výkopová jáma se nachází 0,5 m pod úrovní přilehlé ulice, pro práci bude zajištěn bezpečný 
vstup po rampě. Při práci s materiálem, těžkou technikou a dopravními prostředky bude vyu-
žit zvukový signalizační systém. 
Při provádění svislých nosných konstrukcí bude použito systémové nosníkové bednění Peri 
Vario GT 24, které bude opatřeno betonářskou lávkou se zábradlím výšky 1,1m. Součástí bed-
nění jsou i žebříky, po kterých se pracovníci dostanou na lávku. Pokud při provádění nastane 
situace, kdy nebude možné využít zábradlí, bude využit osobní jistící systém.

Pro provádění vodorovných nosných konstrukcí je navrženo systémové bednění Multiflex, 
které bude opatřeno zábradlím výšky 1,1m.
Staveniště bude v místech kontaktu s veřejným prostorem ohraničeno plotem o výšce mini-
málně 1,8m. 
Všichni pracovníci budou vybaveni ochrannou přilbou, ochrannými botami a reflexními vesta-
mi. Dle druhu vykonávané práce budou dále vybaveni ochrannými brýlemi, chrániči sluchu a 
chrániči dýchacích orgánů.
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D.1.1.A  TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.A.1 Účel objektu

Projekt obsahuje dvě samostatné stavby - bytový dům a přiléhající garáže. Bytový dům je 
pětipodlažní, přičemž v prvním nadzemním podlaží se nachází prostory domovního vybavení 
a dva obchody. Zbylá nadzemní podlaží plní bytovou funkci. Dům není podkslepen.
Střecha je navržena jako nepochozí.

Garáže jsou jednopodlažní a navazují přímo na bytový dům. Střecha je navržena jako užitná 
intenzivní zelená střecha.

D.1.1.A.2 Architektonické, funkční a dispoziční řešení objektu, vegetační úpravy, užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Řešený dům se nachází v Trmicích u jezera Milada. Projekt bytového domu byl součástí pro-
jektu „nového města u jezera Milada“. Zadáním byl návrh dvou bytových domů na pozemku o 
rozměrech 100x35 m. Tento prostor mezi dvěma navrženými stavbami je zamýšlen jako 
soukromý park určený pro rekreaci obyvatel projektovaných domů. Nachází se zde dětské hři-
ště, terasy s lavičkami a volné zelené plochy, to vše s výhledem na jezero. V rámci bakalářské 
práce je dále rozpracován pouze bytový dům na ulici U Milady.

Bytový dům je navržen jako pětipodlažní. V prvním nadzemním podlaží se nachází prostory 
domovního vybavení a dva obchody. Schodišťový prostor je umístěn uvnitř dispozice, takže 
fasády lze naplno využít pro potřeby bytů. Jsou navrženy byty 2+kk a 3+kk, všechny s vlastní 
lodžií s výhledem na jezero. 

Fasáda domu je rozčlěněna pravidelným rastrem francouzských oken, plasticitu západnímu 
průčelí dodávají zmíněné lodžie. Obchody jsou od veřejného prostoru odděleny prosklenými 
fasádními stěnami, které doplňují rastr daný okny. Garáže jsou bytového domu jsou spojeny s 
garážemi sousedního bytového domu, vjezd do nich se nachází na západní fasádě.

Vegetační úpravy 
Jako první musí odtěžen svah, který se dnes na pozemku nachází. Střecha nad garážemi je 
řešena jako intenzivní zelená střecha. Vedle střechy garáží se nachází pás nasypané původní 
zeminy, kde bude možno zasadit menší stromy.   

Bezbariérové užívání stavby
Všechna podlaží bytového domu jsou bezbariérově přístupná. Výšková úroveň podlah ob-
chodů i domovní chodby plynně navazuje na úroveň ulice. Bezbariérově přístupná je i zelená 
střecha garáží. Výtah vyhovuje nárokům na přepravu osob se sníženou schopností pohybu. 
Před výtahem je zajištěn volný prostor 1500x1500 mm.

D.1.1.A.3 Kapacity, užitné plochy, obestavěné prostory, zastavěná plocha, orientace

Plocha pozemku: 1182 m2

Celková zastavěná plocha: 1182 m2

Počet bytů: 16
Předpokládaný počet osob v BD: 80
Předpokládaný počet osob v ostatních prostorách: 20
Navýšení počtu osob z hlediska požární bezpečnosti: 204
Počet podzemních podlaží: 0
Počet nadzemních podlaží: 5
Počet parkovacích stání: 19

Hrubá podlažní plocha: 2898 m2

Celková užitná plocha: 2395,65 m2

Celkový obestavěný prostor: 9959,01 m3

Orientace: Západní
Nadmořská výška: ±0,000 = 147 m.n.m. BPV

D.1.1.A.4 Technické a konstrukční řešení objektu

Konstrukční systém
Konstrukční systém bytového domu je stěnový příčný železobetonový monolitický, v 1. NP 
podlaží jsou dvě příčné nosné stěny nahrazeny železobetonovými monolitickými sloupy s 
průvlaky. Dům je ztužen železobetonovými monolitickými stěnami kolem schodišťového pro-
storu. Střecha je navržena jako nepochozí. Konstrukční systém garáží je kombinovaný příčný 
železobetonový monolitický. Střecha je navržena jako zelená pochozí střecha.

Založení objektu
U bytového domu bylo zvoleno založení na základových pasech z vodostavebního betonu. 
Pasy pod nosnými stěnami v příčném směru mají rozměry 1000x1600 mm, pod nosnými 
vnitřními stěnami 800x1600 mm a pas pod nosnou obvodovou stěnou v podélném směru 
600x1600mm.
Sloupy v garážích jsou založeny na patkách z vodostavebního betonu o rozměrech  
1300 x 1300 x 1600 mm a u obvodových stěn jsou navrženy základové pasy z prostého beto-
nu o rozměrech 1000x1600 mm. Stavební jáma bude na východní straně zajištěna záporovým 
pažením, na severní straně bude jáma svahována až do výšky 2,5 m, dál bude zajištěna zápo-
rovým pažením.

Svislé nosné konstrukce
Všechny svislé nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Tloušťka obvodových stěn 
je 200 mm, vnitřních nosných stěn 250 mm a vnitřních ztužujících stěn 200 mm. 
Sloupy v 1. NP bytového domu mají rozměry 400x400 mm. Tloušťka obvodových stěn garáží 
je 400 mm. Navržený rozměr sloupů v garážích je 300x500 mm.

Vodorovné nosné konstrukce
Všechny vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Tloušťka obousměr-
ně pnuté stropní desky bytového domu je 235 mm. V oblasti lodžie je využit izonosník, deska 
je poté ztenčena na tloušťku 160 mm. Tloušťka železobetonové desky v garážích je 300 mm.

Střešní konstrukce
Stěcha bytového domu je navržena jako nepochozí s klasickým pořadím vrstev. Souvrství tvoří 
spádový beton, pojistná hydroizolace, tepelná izolace a hydroizolace (modifikovaný asfaltový 
pás natavitelný).

Střecha garáží je navržena jako užitná intenzivní zelená střecha. Souvrství střechy tvoří spádo-
vý beton, hydroizolace (modifikovaný asfaltový pás natavitelný), plastový drén a substrát. Ve 
skladbě chodníku na této střeše je substrát nahrazen štěrkopískem.
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nu o rozměrech 1000x1600 mm. Stavební jáma bude na východní straně zajištěna záporovým 
pažením, na severní straně bude jáma svahována až do výšky 2,5 m, dál bude zajištěna zápo-
rovým pažením.

Svislé nosné konstrukce
Všechny svislé nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Tloušťka obvodových stěn 
je 200 mm, vnitřních nosných stěn 250 mm a vnitřních ztužujících stěn 200 mm. 
Sloupy v 1. NP bytového domu mají rozměry 400x400 mm. Tloušťka obvodových stěn garáží 
je 400 mm. Navržený rozměr sloupů v garážích je 300x500 mm.

Vodorovné nosné konstrukce
Všechny vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Tloušťka obousměr-
ně pnuté stropní desky bytového domu je 235 mm. V oblasti lodžie je využit izonosník, deska 
je poté ztenčena na tloušťku 160 mm. Tloušťka železobetonové desky v garážích je 300 mm.

Střešní konstrukce
Stěcha bytového domu je navržena jako nepochozí s klasickým pořadím vrstev. Souvrství tvoří 
spádový beton, pojistná hydroizolace, tepelná izolace a hydroizolace (modifikovaný asfaltový 
pás natavitelný).

Střecha garáží je navržena jako užitná intenzivní zelená střecha. Souvrství střechy tvoří spádo-
vý beton, hydroizolace (modifikovaný asfaltový pás natavitelný), plastový drén a substrát. Ve 
skladbě chodníku na této střeše je substrát nahrazen štěrkopískem.

Vertikální komunikace
Navrženo je jedno domovní schodiště, které spojuje 1.NP a 5.NP. Nachází se uvnitř dispozice. 
Z 2.NP až do 5.NP je dvouramenné železobetonové prefabrikované. Z 1.NP do 2.NP je kvůli 
vyrovnání výškového rozdílu parteru a typického podlaží přidáno ještě jedno rameno, schodi-
ště je tedy trojramenné železobetonové prefabrikované.
Navržen je výtah o rozměrech kabiny 1100x1400 mm, který prochází všemi podlažími. Je 
umístěn do šachty tvořené železobetonovými stěnami.

Obvodový plášť
Železobetonové stěny jsou zatepleny minerální vatou o tloušťce 180 mm. Povrchovou úpravu 
tvoří probarvená béžová omítka. Obvodový plášť obchodů tvoří lehký obvodový plášť, který 
je kotven do železobetonových desek.

Dělící nenosné konstrukce
V rámci 1. NP byly pro nenosné dělící konstrukce využity porobetonové tvárnice YTONG o 
tloušťkách 150 mm a 200 mm. Jako mezibytové dělící nenosné konstrukce jsou využity vápe-
nopískové tvárnice SILKA o tloušťce 200 mm. Pro dělící nenosné konstrukce v rámci bytů jsou 
navrženy porobetonové tvárnice YTONG o tloušťce 150 mm.

Skladba podlah
Tepelnou a kročejovou izolaci tvoří perlit. Pro roznášecí vrstvu je navržen anhydrit. Nášlapnou 
vrstvu vytváří marmoleum a keramická dlažba v prostorech obchodů, teraco v domovní chod-
bě a prostrorech domovního vybavení, keramická dlažba v bytových chodbách a koupelnách 
a dřevěnné parkety v obytných místnostech. Souvrství podlahy v garážích je tvořeno ložnou a 
obrusnou vrstvou z litého asfaltu.

Podhledové konstrukce
Konstrukce podhledů jsou využity pouze v 1. NP v rámci obchodů a domovní chodby. Všech-
ny podhledy jsou sádrokartonové o tloušťce desek 12,5 m. Opláštění je upevněno na ocelo-
vou spodní konstrukci, která je připevněna na železobetonovou desku.

Výplně otvorů
V bytech jsou navržena dřevěnná francouzská okna s izolačním dvojsklem a dřevěnná okna s 
izolačním dvojsklem. Prosklená hliníková fasáda v 1. NP obsahuje izolační dvojsklo a je opat-
řena integrovanými dvoukřídlými dveřmi s nadsvětlíkem. Vstupní dveře do domu jsou hliní-
kové dvoukřídlé prosklené s nadsvětlíkem. Vstupní dveře do bytů jsou jednokřídlé dřevěnné 
osazené do ocelových zárubní. Dveře interiérové jsou dřevěnné plné nebo dřevěnné s pevným 
zasklením osazené do dřevěných zárubní.

Vnitřní povrchové úpravy konstrukcí
Vnitřní omítka má tloušťku 10 mm. Na jejím povrchu se nachází dvojitá vnitřní malba. V 
koupelnách a na toaletách jsou stěny opatřeny keramickými obklady. Stropy jsou omítnuty a 
opatřeny vrstvou bílé malby.

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, výplní a hydroizolace
Obvodové železobetonové stěny jsou zatepleny minerální vatou o tloušťce 180 mm, pro 
základy je využit extrudovaný polystyren o tloušťce 100 mm. Výplně otvorů splňují minimální 
hodnotu U=1,2 W/m2K. Hydroizolaci střech i základů tvoří modikované asfaltové natavitelné 
pásy.

D.1.1.A.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, hydroizolace
Obvodové železobetonové stěny jsou zatepleny minerální vatou o tloušťce 180 mm, pro 
základy je využit extrudovaný polystyren o tloušťce 100 mm. Výplně otvorů splňují minimální 
hodnotu U=1,2 W/m2K. Hydroizolaci střech i základů tvoří modikované asfaltové natavitelné 
pásy. Všechny skladby stěn, podlah a střech splňují normové požadavky.

D.1.1.A.6 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Od sousedního domu je řešený objekt dilatačně oddělen a proti zemní vlhkosti a prostupu 
vody je chráněn hydroizolací z modifikovaných asfaltových pásů. Tepelně a požárně je chrá-
něn tepelnou izolací z minerální vaty.

D.1.1.A.7 Hygienické požadavky
Kvalita vnitřního prostředí je zajištěna. Budova splňuje normové požadavky.

D.1.1.A.8 Vliv objektu na živnotní prostředí
Budova ani její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí, neovlivní vodu, půdu 
ani ovzduší. Odpad bude pravidelně odvážen technickými službami.

D.1.1.A.9 Doprava
Vchody i vjezdy do objektu jsou z ulice U Milady. K parkování slouží jednopodlažní garáže 
umístěné za bytovým domem. Počet parkovacích stání je 19.

D.1.1.A.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu
Návrh splňuje požadavky vyhlášek č. 268/2009 (Vyhláška o technických požadavcích na stav-
by) a č. 398/2009 (Bezbariérová vyhláška).

D.1.1.A.11 Zdroje
ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavební části
ČSN 73 4301 - Obytné budovy

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavební části. Praha: Český nor-
malizační institut, 2004.
ČSN 73 4301 Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut, 2004.
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D.1.2.A.6 Proměnná zatížení

Střecha – zatížení od sněhu Sk = 1,8 KN/m2 , qd = 2,7 KN/m2
Stropní deska – užitné zatížení qk = 1,5 KN/m2 , qd = 2,25 KN/m2

D.1.2.A.7 Značení nosných konstrukcí

Bytový dům      Garáže

Nosná stěna obvodová = 200 mm – ST1  Stěna obvodová = 400 mm – ST4 
Nosná stěna mezibytová = 250 mm – ST2  Sloup = 300x600 mm = S2
(příčný směr)       Průvlak = 900x500 mm – P2  
Nosná stěna vnitřní = 200 mm – ST3   Střešní deska = tl. 300 mm – D2
(příčný a podélný směr)    Základový pas = 1000x1600 mm – ZP4
Sloup v 1. NP = 400x400 mm – S1   Základová patka = 1300x1300x1600 – PT1
Průvlak 1. NP = 400x600 mm – P1    
Stropní deska = tl. 235 mm – D1
Základový pas = 1000x1600 mm – ZP 1
Základový pas = 600x1600 mm – ZP2
Základový pas = 800x1600 mm – ZP3

D.1.2.A.8 Normy

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2 – Navrhování betonových konstrukcí
ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí

 

D.1.2.A TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.2.A.1 Konstrukční systém

Bytový dům je pětipodlažní, konstrukční systém je stěnový příčný železobetonový mono-
litický, v 1. NP jsou dvě nosné stěny nahrazeny monolitickými železobetonovými sloupy s 
průvlaky. V podélném směru je dům ztužen čtyřmi železobetonovými monolitickými stěnami. 
Garáže jsou jednopodlažní, konstrukční systém je kombinovaný příčný železobetonový mono-
litický.

D.1.2.A.2 Geologické podmínky 

Pozemek stavebníka se nachází na ulici U Milady v Trmicích. Základovou zeminou je jílovec, 
který zasahuje až do hloubky 85,5 m. Hladinu podzemní vody nebylo možno zjistit.

Půdní profil
0,00 – 85,50 m  Jílovec šedohnědý, příměs uhlí 
85,50 – 85,90 m Jílovec slabě karbonátový, hnědý
85,90 – 86,00 m Jílovec uhelnatý
86,00 – 86,40 m Uhlí jílovité

D.1.2.A.3 Založení

U bytového domu bylo zvoleno založení na základových pasech z vodostavebního betonu. 
Pasy pod nosnými stěnami v příčném směru mají rozměry 1000x1600 mm, pod nosnými 
vnitřními stěnami 800x1600 mm a pas pod nosnou obvodovou stěnou v podélném smě-
ru 600x1600mm. Sloupy v garážích jsou založeny na patkách z prostého betonu o rozmě-
rech 1300x1300x1600 mm a u obvodových stěn jsou navrženy základové pasy o rozměrech 
1000x1600 mm. Stavební jáma bude na východní straně zajištěna záporovým pažením, na se-
verní straně bude jáma svahována až do výšky 2,5 m, dál bude zajištěna záporovým pažením.

D.1.2.A.4 Vertikální nosné konstrukce

Všechny nosné stěny jsou železobetonové monolitické. Tloušťka obvodových stěn je 200 mm, 
vnitřních mezibytových nosných stěn v příčném směru 250 mm a ztužujících stěn v podél-
ném směru a příčném směru 200 mm. Sloupy v 1. NP mají rozměry 400x400 mm. Schodiště 
je řešeno jako železobetonové prefabrikované. Všechny nosné sloupy a stěny v garážích jsou 
železobetonové monolitické. Rozměry sloupů jsou navrženy jako 300x500 mm, tloušťka ob-
vodových stěn je 400 mm.

D.1.2.A.5 Horizontální nosné konstrukce

Všechny vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Tloušťka obousměr-
ně pnuté stropní desky bytového domu je 235 mm. V oblasti lodžie je využit izonosník, deska 
je poté ztenčena na tloušťku 160 mm. Tloušťka železobetonové desky v garážích je 300 mm.



D.1.2.A.6 Proměnná zatížení

Střecha – zatížení od sněhu Sk = 1,8 KN/m2 , qd = 2,7 KN/m2
Stropní deska – užitné zatížení qk = 1,5 KN/m2 , qd = 2,25 KN/m2

D.1.2.A.7 Značení nosných konstrukcí

Bytový dům      Garáže

Nosná stěna obvodová = 200 mm – ST1  Stěna obvodová = 400 mm – ST4 
Nosná stěna mezibytová = 250 mm – ST2  Sloup = 300x600 mm = S2
(příčný směr)       Průvlak = 900x500 mm – P2  
Nosná stěna vnitřní = 200 mm – ST3   Střešní deska = tl. 300 mm – D2
(příčný a podélný směr)    Základový pas = 1000x1600 mm – ZP4
Sloup v 1. NP = 400x400 mm – S1   Základová patka = 1300x1300x1600 – PT1
Průvlak 1. NP = 400x600 mm – P1    
Stropní deska = tl. 235 mm – D1
Základový pas = 1000x1600 mm – ZP 1
Základový pas = 600x1600 mm – ZP2
Základový pas = 800x1600 mm – ZP3

D.1.2.A.8 Normy

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2 – Navrhování betonových konstrukcí
ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí

D.1.2.B VÝPOČET ZATÍŽENÍ

D.1.2.B.1 Garáže - návrh sloupu a základové patky

Zatížení střešní desky D2

Stálé zatížení

Vrstva Tloušťka (m) Γ (KN/m3) gk (KN/m2)

Substrát 0,3 11 3,3
Drén 0,1 9,5 0,95
HIZ 0,004 14 0,056
Spád. beton 0,21 24 5,04
ŽLB deska 0,3 24 7,2

      
      gk = 17,021 KN/m2

      gd = gk * 1,35 = 22,978 KN/m2

Proměnné zatížení
Sníh      Užitné zatížení
Ui = 0,9     qk (u) = 1,5 KN/m2

Sk (II) = 1   
ce = 0,9
ct = 1
qk (s) = 1,8 KN/m2

qk (c) = qk (s) + qk (u) = 3,3 KN/m2

qd = 4,95 KN/m2

Celkové zatížení

gk + qk = 20,321 KN/m2

gd + qd = 27,928 KN/m2

Zatížení průvlaku P2 pod střechou

vlastní tíha = 0,9 * 0,5 * 25 = 11,25 KN/m

Stálé zatížení od střešní desky
gk  = gk (d) * z.š. + vlastní tíha = 149,12 KN/m
gd = gk * 1,35 = 201,312 KN/m

Proměnné zatížení
qk = qk(D) * z.š. = 3,3 x 8,1 = 26,73 KN/m
qd = 40,01 KN/m

Celkové zatížení
gk + qk = 175,85 KN/m
gd + qd = 241,313 KN/m

Zatížení stěny ST4 pod střechou

Vlastní tíha = 0,4 * 3 * 25 = 27,5 KN/m

Stálé zatížení od desky D2
gk  = gk (d) * z.š. + vlastní tíha = 82,818 KN/m
gd = gk * 1,35 = 111,805 KN/m

Proměnné zatížení 
qk = qk(D) * z.š. = 3,3 * 3,25 = 10,725 KN/m
qd = 16,09 KN/m

Celkové zatížení
gk + qk = 93,543 KN/m
gd + qd = 127,895 KN/m

Zatížení sloupu S2 pod střechou

Vlastní tíha = 0,3 * 0,5 * 3 * 25 = 11,475 KN

Stálé zatížení od průvlaku P2
gk  = gk (p) * z.š. + vlastní tíha = 924,544 KN
gd = gk * 1,35 = 1248,13 KN

Proměnné zatížení
qk = qk(p) * z.š. = 26,73 x 6,2 = 165,726 KN
qd = 248,59 KN

Celkové zatížení
gk + qk = 1090,27 KN 
gd + qd = 1496,72 KN

Návrh tlačeného sloupu 

Beton C20/25, ocel 10 216, fcd = 13,33 Mpa, fyd = 179,13 Mpa

Ac ≥ Ned/(0,8* fcd+ Ρs* fyd)= 0,095 m2    
Ac(navržené ) ≥ Acmin 

Navrhuji sloupy 300x500 mm
0,1468 ≥0,095 m2     VYHOVUJE



Návrh základové patky

Vl. tíha = B2 x 1,6 x 25 = 40 B2

Přítížení asfaltem a betonem
1,32 (B2 – b2) + 5 (B2 – b2)
F = Γ x h x (B2 – b2) = 0,88 (B2 – b2)

Celkové zatížení
Fd = gd + qd + 1,35 x vlastní tíha + F 
Fd = 1496 + 1,35 x 40 B2 + 1,32 (B2 – b2) + 5 (B2 – b2)
Fd = 1496 + 54 B2 + 1,32 B2 – 0,198 + 5 B2 – 0,75
Fd = 1495,05 + 60,32 B2

R = 1000 Kpa = únosnost zeminy (jílovec)
B2 x R ≥ 1984,382 + 34,62 B2

939,68 B2  ≥ 1495,05
B2 ≥ 1,261 m2

Navrhuji patku 1,3 x 1,3 x 1,6 m 

D.1.2.B.2 Bytový dům - návrh stropní desky

Vrstva Tloušťka (m) Γ (KN/m3) gk (KN/m2)

Parkety 0,018 7 0,126
Anhydrit. mazanina 0,04 22 0,88
Separační folie 0,005 5 0,025
Kročejová izolace 0,08 2 0,16
ŽLB deska 0,235 25 5,875

gk(P) = 7,026 KN/m2

Příčka

Vrstva Tloušťka (m) Γ (KN/m3) gk (KN/m2)

Porobetonové tvárnice 2,865 6 17,9
ŽLB deska 0,235 25 5,875

gk(Př) = 23,775 KN/m2

Zatěžovací šířky – celkově 1 m
Příčka        Celkové stálé zatížení
gk1 = gk(Př) * 0,15 = 3,57 KN/m   gk = 9,542 KN/m
       gd = gk * 1,35 = 12,882 KN/m
Podlaha
gk2 = gk(P) * 0,85 = 5,972 KN/m

Proměnné zatížení

Užitné (bytový dům) = 1,5 KN/m2

Zatěžovací šířka – 1 m
gk = 1,5 * 1 = 1,5 KN/m
gd = 2,25 KN/m

Celkové zatížení
gk + qk = 11,042 KN/m
gd + qd = 15,132 KN/m

Návrh stropní desky
h = 0,235 m l

1
 = 5,1 m

Beton C20/25 l
2
 = 8,1 m

Ocel 10 216

MSD1 = 1/10 * ql2=1/10 * 15,132 * 5,12= 39,36 KNm
MSD2 = 1/10 * ql2=1/10 * 15,132 * 8,12= 99,3 KNm
-MSD2 = -99,3 KNm

Materiály
fcd = 13,33 Mpa 
fyd = 179,13 Mpa

Geometrie
d…účinná výška
c…krytí výztuže
d

1
=c+θ/2=20+8=28 mm

d=h-28=207 mm

Návrh ohybové výztuže – krajní pole

μ=MSD1/(b * d2 * α * fcd  )=  0,0142 m2

ω=0,0202

Asmin= ω * b * d * α * fcd/fyd =  311,16 x10-6 m2

Volím  Ø 10 mm  s = 220 mm
Anavrž.=  357 x10-6 m2

Posouzení – krajní pole
ρd= (As * n)/(b * d)=0,001725 ≥ ρmin=0,0015   VYHOVUJE
ρh= (As * n)/(b * h)=0,00152 ≤ ρmax=0,04   VYHOVUJE

Návrh ohybové výztuže – střední pole
μ=MSD1/(b * d2 * α * fcd  )=  0,0350 m2

ω=0,0408
Asmin= ω * b * d * α * fcd/fyd =628,5 x 10-6 m2

Volím  Ø 14 mm  s = 230 mm
Anavrž.=  669 x 10-6 m2

Posouzení – střední pole
ρd= (As * n)/(b * d)=0,00323 ≥ ρmin=0,0015   VYHOVUJE
ρh= (As * n)/(b * h)=0,00284 ≤ ρmax=0,04   VYHOVUJE



Návrh rozdělovací výztuže – krajní pole
Arv≥0,2 * An * (fyd / fydrv)= 71,4 x 10-6 m2

Volím  Ø 6 mm  s = 300 mm
Anavrž.=  94 x 10-6 m2

Návrh rozdělovací výztuže – střední pole
Arv≥0,2 * An * (fyd / fydrv) = 133,8 x 10-6 m2

Volím  Ø 6 mm  s = 190 mm
Anavrž.=  159 x 10-6 m2 
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D.1.3.A TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.3.A.1 Popis objektu

Řešený projekt je situován ve městě Trmice na ulici U Milady. Součástí jsou dvě samostatné 
stavby, bytový dům a přiléhající garáže. Na jižní straně bytový dům přímo sousedí s vedlejší 
bytovou stavbou, garáže jsou řešeny jako společné pro oba domy. Na západní straně se na-
chází průčelí budovy.

Bytový dům je pětipodlažní, konstrukční systém je stěnový příčný železobetonový monolitický, 
v 1. NP jsou dvě nosné stěny nahrazeny monolitickými sloupy s průvlaky. V podélném smě-
ru je dům ztužen čtyřmi železobetonovými monolitickými stěnami. Schodiště je řešeno jako 
železobetonové prefabrikované. Horizontálními nosnými konstrukcemi jsou železobetonové 
monolitické desky. Střecha budovy je navržena jako nepochozí. 

Garáže jsou jednopodlažní, konstrukční systém je kombinovaný příčný železobetonový mo-
nolitický, jako vodorovná nosná konstrukce je navržena monolitická železobetonová deska. 
Střecha garáží je navržena jako pochozí zelená střecha. 

D.1.3.A.2 Rozdělení do požárních úseků 

N.01.01/N.05 CHÚC A N.02.09/N.05 Instalační šachta
N.01.02 Obchod – pracovní potřeby N.02.10/N.05 Instalační šachta
N.01.03 Obchod – knihkupectví N.02.11/N.05 Instalační šachta
N.01.04 Garáže N.02.12/N.05 Instalační šachta
N.01.05 Kočárkárna N.02.13/N.05 Instalační šachta
N.01.06 Kotelna N.02.14/N.05 Instalační šachta
N.01.07/N.05 Instalační šachta N.03.01 Byt 3+kk
N.01.08/N.02 Instalační šachta N.03.02 Byt 2+kk
N.01.09/N.02 Instalační šachta N.03.03 Byt 2+kk
N.01.10/N.02 Instalační šachta N.03.04 Byt 3+kk
N.01.11/N.02 Instalační šachta N.04.01 Byt 3+kk
N.01.12/N.02 Instalační šachta N.04.02 Byt 2+kk
N.01.13/N.02 Instalační šachta N.04.03 Byt 2+kk
N.02.01 Byt 3+kk N.04.04 Byt 3+kk
N.02.02 Byt 2+kk N.05.01 Byt 3+kk
N.02.03 Byt 2+kk N.05.02 Byt 2+kk
N.02.04 Byt 3+kk N.05.03 Byt 2+kk
N.02.05/N.05 Instalační šachta N.05.04 Byt 3+kk
N.02.06/N.05 Instalační šachta
N.02.07/N.05 Instalační šachta
N.02.08/N.05 Instalační šachta

D.1.3.A.3 Výpočet požárního rizika

Byty 
3+kk:  pv = 40 kg/m2 – III. SPB
2+kk:  pv = 40 kg/m2 – III. SPB

Kočárkárna
pv = 15 kg/m2 – II.SPB

Kotelna
pn = 15 kg/m2, ps = 7 kg/m2, an=1,1, as=0,9
a = 1,0356, b = 0,725, c = 1
pv = 16,524 kg/m2 – III.SPB

Instalační šachta
Vnitřní kanalizace, vodovod, VZT – II.SPB – platí pro všechny instalační šachty

CHÚC A 
II.SPB, součástí je i výtahová šachta

Knihkupectví
pn = 120 kg/m2, ps = 10 kg/m2, an=0,7, as=0,9
a = 0,72, b = 1,57, c = 1
pv = 147 kg/m2 – VII.SPB

Pracovní potřeby
pn = 85 kg/m2, ps = 10 kg/m2, an=1,1, as=0,9
a = 1,07, b = 1,7, c = 1
pv = 172,805 kg/m2 – VII.SPB
 

D.1.3.A.4 Požární odolnost stavebních konstrukcí

Požadované požarní odolnosti

Konstrukce PÚ SPB PO
Požární stěny a po-
žární stropy

CHÚC-A
Pracovní potřeby

Knihkupectví

Kotelna
Kočárkárna
Garáže

3+kk (2.-4.NP)
2+kk (2.-4.NP)
3+kk (5.NP)
2+kk (5.NP)

II.
VII.

VII.

III.
II.
I.

III.
III.
III.
III.

RE 30+ DP1
REI 180 DP1
EI 180 DP1
REI 180 DP1
EI 180 DP1
REI 45+ DP1
REI 30+ DP1
REI 30 DP1
EI 30 DP1
REI 45+ DP1
REI 45+ DP1
REI 30+ DP1
REI 30+ DP1
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Byty 
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pn = 15 kg/m2, ps = 7 kg/m2, an=1,1, as=0,9
a = 1,0356, b = 0,725, c = 1
pv = 16,524 kg/m2 – III.SPB

Instalační šachta
Vnitřní kanalizace, vodovod, VZT – II.SPB – platí pro všechny instalační šachty

CHÚC A 
II.SPB, součástí je i výtahová šachta

Knihkupectví
pn = 120 kg/m2, ps = 10 kg/m2, an=0,7, as=0,9
a = 0,72, b = 1,57, c = 1
pv = 147 kg/m2 – VII.SPB
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pn = 85 kg/m2, ps = 10 kg/m2, an=1,1, as=0,9
a = 1,07, b = 1,7, c = 1
pv = 172,805 kg/m2 – VII.SPB

D.1.3.A.4 Požární odolnost stavebních konstrukcí

Požadované požarní odolnosti

Konstrukce PÚ SPB PO
Požární stěny a po
žární stropy

CHÚC-A
Pracovní potřeby

Knihkupectví

Kotelna
Kočárkárna
Garáže

3+kk (2.-4.NP)
2+kk (2.-4.NP)
3+kk (5.NP)
2+kk (5.NP)

VII.

VII.

RE 30+ DP1
REI 180 DP1
EI 180 DP1
REI 180 DP1
EI 180 DP1
REI 45+ DP1
REI 30+ DP1
REI 30 DP1
EI 30 DP1
REI 45+ DP1
REI 45+ DP1
REI 30+ DP1
REI 30+ DP1

Obvodové stěny - 
NOSNÉ

Pracovní potřeby 
Knihkupectví 
3+kk (2.-4.NP)
2+kk (2.-4.NP)
3+kk (5.NP)
2+kk (5.NP)

VII.
VII.
III.
III.
III.
III.

REW 180 DP1
REW 180 DP1
REW 45+ DP1
REW 45+ DP1
REW 30+ DP1
REW 30+ DP1

Obvodové stěny - 
NENOSNÉ

Pracovní potřeby 
Knihkupectví 
3+kk 
2+kk 

VII.
VII.
III.
III.

EW 90 DP1 
EW 90 DP1 
EW 30+ DP1
EW 30+ DP1

Nosné konstrukce 
uvnitř PÚ

Pracovní potřeby 
Knihkupectví 
Garáže
CHÚC-A  (1.-4. NP)
Výtahová šachta
CHÚC-A  (5. NP)
Výtahová šachta

VII.
VII.
I.
II.

II.

R 180 DP1
R 180 DP1
R 30 DP1
R 30 DP1

R 15 DP1

Požární uzávěry 
otvorů

Pracovní potřeby - ša-
chta
Knihkupectví -šachta
3+kk - šachta
2+kk - šachta
3+kk - dveře CHÚC-A
2+kk - dveře CHÚC-A

VII
VII
III
III
III
III

EW 90 DP1
EW 90 DP1
EW 15 DP1
EW 15 DP1
EI 30 DP3
EI 30 DP3

Skutečné požární odolnosti

Svislé konstrukce

železobetonové stěny – navrženy jsou vnitřní nosné a obvodové stěny o tloušťkách 200 mm 
a 250 mm, dle ČSN 73 0821 vykazují stěny o tloušťce 125 mm a krytí výztuže 20mm požární 
odolnost REI 180 DP1 – Vyhovuje

železobetonové sloupy – dle ČSN 73 0821 vykazují sloupy o minimálních rozměrech 
320x320mm PO REI 180 DP1 - Vyhovuje

Porobetonové stěny – navrženy jsou nenosné stěny o tloušťkách 200 mm, 150 mm a  100mm
Stěny o tloušťce 200 mm vykazují PO EI 180 DP1 – Vyhovuje
Stěny o tloušťce 150 mm vykazují PO EI 180 DP1 – Vyhovuje
Stěny o tloušťce 100 mm vykazují PO EI 120 DP1 – Vyhovuje 
Vápenopísková stěna SILKA o tloušťce 200 mm vykazuje PO EI 180 DP1 - Vyhovuje
Protopožární prosklená fasáda bude provedena tak, aby splnila požadavek na PO 90 DP1.

Vodorovné konstrukce

Železobetonové stropní desky – navrženy jsou monolitické železobetonové desky o tloušťce 
235 mm. Dle ČSN 73 0821 vykazují desky s minimálním krytím výztuže 20 mm PO REI 180 
DP1. – Vyhovuje

Požární uzávěry otvorů

Požární uzávěry otvoru budou provedeny tak, aby splnily požadavky vyplívající z návrhu. 
 
D.1.3.A.5 Evakuace, obsazení objektu, únikové cesty

CHÚC  A – do této chráněné cesty ústí NÚC z bytů, garáží, kotelny a kočárkárny.
Navržená délka je 81,1 m. Maximum je 120 m. – Vyhovuje 
Navržená kapacita je 82 osob. Maximum je 450 sob. – Vyhovuje 
Šířka únikového pruhu je navržena 1,2 m. Minimum je 0,825 m. – Vyhovuje

Byty – NÚC
Délka NÚC je 15,1 m. Maximum je 20 m. – Vyhovuje 
Šířka NÚC je 0,8 m. Minimum je 0,55 m. – Vyhovuje 

Garáže
NÚC jsou dvě. Jejich délky jsou 29,85 m a 19,2 m. Maximum je v případě dvou NÚC 45 m. 
- Vyhovuje  

Doba zakouření akumulační vrstvy

Knihkupectví  
te=1,25 *√hs/a=1,25*√3/0,72=3 min 

Pracovní potřeby
te=1,25 *√hs/a=1,25 *√3/1,07=2,02 min 

Doba evakuace

Knihkupectví  
tu=0,75*Lu/vu+E*s/(Ku*u)=0,75*(19,8/35)+(58*1)/(50*1)=1,57min<Te   
ZOKT není potřeba

Pracovní potřeby
tu=0,75*Lu/vu+E*s/(Ku*u)=0,75*(19,77/35)+(62*1)/(50*1,5)=1,23min<Te  
ZOKT není potřeba

Obsazení objektu osobami

Byty
3+kk = 6 lidí
2+kk = 4 lidé
Celkově : 8*3+kk + 8*2+kk = 80 lidí

Knihkupectví  
Sklad 27 m2 = 3 lidé
Obchod 106,3 m2 = 53 lidí
Celkově 56 lidí



Pracovní potřeby
Sklad 34,26 m2 = 4 lidé
Obchod 120,5 m2 = 58 lidí
Celkově 62 lidí

Strojovna VZT 
Projektově 1 člověk, součinitel 1,3 = 2 lidé

Kotelna
Projektově 1 člověk, součinitel 1,3 = 2 lidé

Garáže
19 stání, součinitel 0,5 = 10 lidí (počty lidí v bytech a v garážích se překrývají)

D.1.3.A.6 Požárně nebezpečný prostor, odstupové vzdálenosti

V rámci tohoto projektu se požárně nebezpečný prostor nachází v okolí oken do jednotlivých 
požárních úseků. Prosklená fasáda je řešena jako protipožární.

Požární 
úsek

Požární 
úsek

Rozměry Spo  
(m2)

Hu 
(m)

L 
(m)

Sp 
(m2)

PO 
(%)

Pv 
(kg/m2)

D 
(m)

N.O2.01-III
N.O3.01-III
N.O4.01-III
N.O5.01-III

Severní
stěna

1x2,3/2,4
1x 
1,45/0,85

6,753 2,835 15,85 44,94 15 40 3,09
1,5

N.O2.01-III
N.O3.01-III
N.O4.01-III
N.O5.01-III

Východní 
stěna

3x2,3/2,4 16,56 2,835 13,3 37,7 44 40 4,5

N.O2.04-III Východní 
stěna

2x2,3/2,4 11,04 2,835 9,12 25,85 43 40 4,5

N.O3.04-III
N.O4.04-III
N.O5.04-III

Východní 
stěna

3x2,3/2,4 16,56 2,835 13,3 37,7 44 40 4,5

N.O2.01-III
N.O3.01-III
N.O4.01-III
N.O5.01-III

Západní 
stěna

1x2,3/2,4 5,52 2,835 4,875 13,82 40 40 2,8

N.O2.02-III
N.O3.02-III
N.O4.02-III
N.O5.02-III

Západní 
stěna

2x2,3/2,4 11,04 2,835 7,85 22,25 49,6 40 4

N.O2.03-III
N.O3.03-III
N.O4.03-III
N.O5.03-III

Západní 
stěna

2x2,3/2,4 11,04 2,835 7,85 22,25 49,6 40 4

N.O2.04-III
N.O3.04-III
N.O4.04-III
N.O5.04-III

Západní 
stěna

1x2,3/2,4 5,52 2,835 7,85 13,82 40 40 2,8

D.1.3.A.7 Zabezpečení požární vodou

Vodu poskytuje podzemní hydrant vodovodního řadu, který je umístěn přímo před řešeným 
domem na ulici U Milady. Vnitřní odběrná místa se nachází na každém nadzemním podlaží v 
prostoru CHÚC A. Navrženy jsou hydranty o jmenovité světlosti 25 mm s tvarově stálou hadi-
cí.

D.1.3.A.8 Hasící přístroje

Bytový dům 
1x PHP práškový v místě hlavního elektrorozvaděče
2x PHP pěnový v prostorech CHÚC-A (na každých 200 m2 další)

Garáže
2x PHP pěnový

D.1.3.A.9 Protipožární zásah
Před bytovým domem se nachází nástupní plocha o šířce 5 m. Pro příjezd záchranných sborů 
bude využita ulice U Milady. CHÚC A bude fungovat jako vnitřní zásahová cesta.
Na střeše budou instalovány požární lávky.

D.1.3.A.10 Požární bezpečnost garáží

Počet stání = 38 = 2PÚ, rozděleno PDK s protipožární roletou = dále je řešen pouze 
jeden PÚ
Počet lidí = 10

Požární a ekonomické riziko
Te=15 min - zvolená hodnota

Index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru
P

1
=p

1
*c=1*0,6=0,6

Index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem
P2*S*k5*k6*k7=0,09*5,76*1,41*1,15=109,642

Mezní hodnoty indexů
0,11≤P

1
≤0,1+ 5.10000/P2

1,5    P
1
≤43,554

P2≤(5.10000/(P
1
-0,1)(2/3)          P2≤1808,528

Mezní půdorysná plocha
Smax=P2mezní/(p2.k5.k6.k7)=1808,583/109,642*1,41*1*1,5=7,8 m2



N.O2.03-III
N.O3.03-III
N.O4.03-III
N.O5.03-III

Západní 
stěna

2x2,3/2,4 11,04 2,835 7,85 22,25 49,6 40 4

N.O2.04-III
N.O3.04-III
N.O4.04-III
N.O5.04-III

Západní 
stěna

1x2,3/2,4 5,52 2,835 7,85 13,82 40 40 2,8

D.1.3.A.7 Zabezpečení požární vodou

Vodu poskytuje podzemní hydrant vodovodního řadu, který je umístěn přímo před řešeným 
domem na ulici U Milady. Vnitřní odběrná místa se nachází na každém nadzemním podlaží v 
prostoru CHÚC A. Navrženy jsou hydranty o jmenovité světlosti 25 mm s tvarově stálou hadi
cí.

D.1.3.A.8 Hasící přístroje

Bytový dům 
1x PHP práškový v místě hlavního elektrorozvaděče
2x PHP pěnový v prostorech CHÚC-A (na každých 200 m2 další)

Garáže
2x PHP pěnový

D.1.3.A.9 Protipožární zásah
Před bytovým domem se nachází nástupní plocha o šířce 5 m. Pro příjezd záchranných sborů 
bude využita ulice U Milady. CHÚC A bude fungovat jako vnitřní zásahová cesta.
Na střeše budou instalovány požární lávky.

D.1.3.A.10 Požární bezpečnost garáží

Počet stání = 38 = 2PÚ, rozděleno PDK s protipožární roletou = dále je řešen pouze 
jeden PÚ
Počet lidí = 10

Požární a ekonomické riziko
Te=15 min - zvolená hodnota

Index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru
P =p *c=1*0,6=0,6

Index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem
P2*S*k5*k6*k7=0,09*5,76*1,41*1,15=109,642

Mezní hodnoty indexů
0,11≤P ≤0,1+ 5.10000/P2

1,5    P ≤43,554
P2≤(5.10000/(P -0,1)(2/3)          P2≤1808,528

Mezní půdorysná plocha
Smax=P2mezní/(p2.k5.k6.k7)=1808,583/109,642*1,41*1*1,5=7,8 m2

Stupeň požární bezpečnosti
I.SPB

NÚC
Mezní délka
 
Lu,max=vu/0,75.(tu,max-E*s/(Ku.u))=35/0,75.(5-10.1/40.1)=221,6 m >29,663 m

Ohrožení osob zplodinami
te=1,25.√(h

1
/p

1
)=1,25.√(2,7/0,75)=2,651 min

Doba evakuace
tu=0,75.lu/vu+E.s/(ku.u)=0,75.29,663/35+10.1/40.1=1,036 min

D.1.3.A.11 Zdroje

Ing. Marek Pokorný, PhD. - Požární bezpečnost staveb, Sylabus pro praktickou výuku

ING. MAREK POKORNÝ, PHD. Požární bezpečnost staveb, Sylabus pro praktickou výuku. Verze 
01_2010.12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010.
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D.1.4.A TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.A.1 Popis objektu

Projekt obsahuje dvě samostatné stavby - bytový dům a přiléhající garáže. Bytový dům je 
pětipodlažní, přičemž v prvním nadzemním podlaží se nachází prostory domovního vyba-
vení a dva obchody. Zbylá nadzemní podlaží plní bytovou funkci. Dům není podkslepen.
Střecha je navržena jako nepochozí.

Garáže jsou jednopodlažní a navazují přímo na bytový dům. Střecha je navržena jako 
užitná intenzivní zelená střecha. Inženýrské sítě jsou vedeny pod konstrukcemi chodníků a 
cesty na ulici U Milady.

D.1.4.A.2 Vytápění 

Bilanční výpočty 
Qv=Vn* qcn* (ti-te )=6 622,6* 0,3* (20+12)= 63,58 kW
Qr=(24* Qv* e* D)/(ti-te )=(24* 63,58* 0,8* 7072)/32=277,16 MWh/rok

Qtuv
qn = 0,4+15* i(-2/3)=1,21 kW/osoba
Qsr=i* Qc* d = 80* 1725=138 MWh/rok

Objem zásobníku
Vz = 40* i(3/4)* z* Ψ* φ* ϑ = 40* 80(3/4)* 1* 1,4* 1* 1,2=1800 l

K vytápění a ohřevu TUV bude sloužit kondenzační plynový kotel o tepelném výkonu 
100 KW. Spaliny budou odvedeny komínem Schiedel Absolut 480x480 mm. K vytápění 
bytů budou použity podlahové konvektory o rozměrech 2000 x 200 x 90 mm. Rozvody 
topné vody povedou nad podhledem 1. NP, stoupacím potrubím a následně v podlaze. 
Teplotní spád je 80°/60°. Materiálem potrubí je PP. Pro vytápění koupelen budou použity 
žebříkové radiátory. 

Prostory obchodů v 1. NP jsou vytápěny otopnými lavicemi, které se nachází za konstrukcí 
prosklené fasády. Potrubí vede pod stropem, poté v instalační SDK předstěně a nakonec 
v podlaze. Obchody jsou taktéž vytápěny přiváděným vzduchem, který je ohříván vzdu-
chotechnickou jednotkou. Jsou navrženy dva stojaté zásobníky TUV o objemu 900 l, které 
budou spolu s kotlem uloženy v kotelně v 1. NP. K ohřevu TUV v úklidových místnostech 
budou použity průtokové ohřívače.

D.1.4.A.3 Větrání

V 1. NP je třeba nuceně větrat prostory dvou obchodů a kotelny. Pro tyto účely jsou v 1. 
NP navrženy dvě strojovny VZT. Čerstvý vzduch je nuceně přiváděn z venkovního prostoru 
a je ohříván, použitý vzduch je nuceně odveden přes instalační šachtu nad úroveň střechy. 
V garážích je čerstvý vzduch přiváděn přirozeně a odvod je nucený pomocí ventilátoru. 
Použitý vzduch je odveden instalační šachtou nad úroveň střechy. Potrubí je z pozinkova-
ného plechu.

Byty jsou větrány přirozeně a hygienická zařízení (koupelny, WC) jsou větrány nuceně 
podtlakovým systémem. Vzduch odvádí ventilátory umístěnými v hygienických zařízeních 
až nad úroveň střechy a přívod čerstvého vzduchu zajišťuje infiltrace. Potrubí je z PVC.
Chráněná úniková cesta typu A je větrána nuceně ventilátorem, který přivádí čerstvý 
vzduch.   Ten je umístěn za obvodovou konstrukcí u vchodu do budovy.

D.1.4.A.4 Vodovod

Vodovodní přípojka je napojena na vodovodní řad v ulici U Milady ve vzdálenosti 12,9 m od 
obvodové zdi domu. Hlavní uzávěr objektu a vodoměrná sestava se nachází hned za obvodo-
vou zdí. Vnitřní vodovod je dále veden v podhledu do kotelny. TUV je připravována pomocí 
dvou zásobníků o objemu 900 l. Z kotelny vedou studená voda, teplá užitková voda a cirkula-
ce v podhledu do jednotlivých instalačních šachet, kterými stoupají až do 5. NP. 

Do úklidových místností je přivedena pouze studená voda, její ohřev na místě zajišťují průto-
kové ohřívače. Materiálem potrubí je PVC. Od vodoměrné sestavy vede také požární potrubí. 
Je vedeno v podhledu a poté volně podél stěny až do 5.NP. V každém podlaží je na ně napo-
jen jeden požární hydrant. Materiálem je pozinkovaná ocel. 

Bilanční výpočty

Průměrná potřeba vody
 Qp= q*n =100*80=8000 l/den
Maximální denní potřeba vody
Qm= Qp*1,29 =8000*1,29=10 320 l/den
Maximální hodinová potřeba vody
Qh= Qm* kh* z(-1) =10 320*2,1* 1/24=903 l/h

D.1.4.A.5 Kanalizace

D.1.4.A.5.1 Kanalizace splašková

Přípojky splaškové kanalizace jsou dvě. Obě jsou na kanalizační síť napojeny v ulici U Milady 
ve vzdálenosti 13,32 m od obvodové zdi. Potrubí jsou vedena v zemi, za obvodovou stěnou 
pokračují v zemi pod podkladním betonem. Jednotlivé větve potrubí jsou vyvedeny v insta-
lačních šachtách až nad podhled 1. NP. Pod stropem jsou ležatá potrubí vedena k jednotlivým 
instalačním šachtám. Odpadní potrubí je vyvedeno až nad úroveň střechy. V 1. NP jsou na 
kanalizaci připojeny úklidové místnosti a kotelna. Revizní šachty jsou po dohodě se společnos-
tí Severočeské vodovody a kanalizace umístěny na ulici. Materiálem potrubí je PVC.

Bilanční výpočty

Přípojka splaškové vody
Zařizovací předmět Výpočtový odtok DU Počet
Dřez 0,8 4

Záchodová mísa 2 4

Vana 0,8 4

Umyvadlo 0,5 4

Myčka 0,8 4

Pračka 2 4

Σ DU=27,6
Qs=K*(Σ DU)*0,5=6,9 l/s



D.1.4.A.5.2 Kanalizace dešťová

Přípojky dešťové kanalizace jsou dvě. Obě se napojují na vnější síť na ulici U Milady ve 
vzdálenosti 12,32 m od obvodové zdi. Potrubí jsou vedena v zemi, za obvodovou stěnou 
pokračují v zemi pod podkladním betonem. Jednotlivé větve potrubí jsou vyvedeny v 
instalačních šachtách nad podhled 1. NP. Pod stropem vedou k jednotlivým instalačním 
šachtám. Odpadní potrubí je vyvedeno až na úroveň střechy, kde se nachází 
vpustě (DN 140). Lodžie jsou odvodněny vnitřním systémem.

V zemi vedoucí potrubí vede až do prostoru strojovny VZT, kde je u obvodové stěny vyta-
ženo pod strop 1. NP. V této svislé části potrubí je umístěna čistící tvarovka. Odtud vede 
po stropem až do prostorů garáží, kde se na něj napojují potrubí odvodňující jednotlivé 
vpustě (DN 140) střechy garáží. Materiálem PVC. Za obvodovou stěnou garáží se nachází 
drenážní potrubí, které prochází přes sedimentační jímku (nachází se v prostoru garáží) až 
do dešťové kanalizace.

Bilanční výpočty
Každá přípojka odvodňuje jinou plochu střech domu a garáží, takže pro obě platí jiný 
výpočet.
 
Qd1=0,003*0,8*(233+559)=19,01 l/s
Qd2=0,003*0,8*(233+147,5)=9,13 l/s

D.1.4.A.6 Plynovod

Vnitřní plynovod je napojen přes nízkotlakou přípojku na ulici U Milady ve vzdálenosti 
5,25 m od hlavního uzávěru plynu, který je umístěn v nice obvodové stěny. Plynoměr je 
umístěn u hlavního uzávěru plynu. Potrubí pokračuje pod stropem k uzávěru plynu a do 
kotelny, kde se napojuje na plynový kondenzační kotel. Další plynové spotřebiče se v ob-
jektu nenachází. Materiálem potrubí je pozinkovaná ocel.

D.1.4.A.7 Elektrorozvody

Elektrická přípojka se napojuje na vnější síť na ulici U Milady ve vzdálenosti 4,5 m od pří-
pojkové skříně, která se nachází v nice obvodové stěny. Z ní rozvody pokračují do hlavního 
rozvaděče objektu, který je umístěn v prostoru domovní chodby. Zde jsou umístěny elek-
troměry bytového domu a dvou obchodů v 1.NP. Rozvody jsou vedeny v instalační šachtě 
do dalších podlaží, v každém je pak umístěn podružný patrový rozvaděč, který obsahuje 
elektroměry jednotlivých bytů, a také bytové rozvaděče v jednotlivých bytech. V obcho-
dech se také nachází podružné rozvaděče.

D.1.4.A.8 Pevný domovní odpad

Odpadní kontejnery jsou umístěny v prostoru garáží. Jsou přístupné přes garážová vrata.

D.1.4.A.9 Zdroje
Technická zařízení budov - A 
Technická zařízení budov - B
Autoři: doc. Ing. Václav Bystřický, CSc./doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

DOC. ING. VÁCLAV BYSTŘICKÝ, CSC. a DOC. ING. ANTONÍN POKORNÝ, CSC. Technická 
zařízení budov - A. Praha, 2003. Skripta. ČVUT v Praze, Fakulta architektury.
DOC. ING. VÁCLAV BYSTŘICKÝ, CSC. a DOC. ING. ANTONÍN POKORNÝ, CSC. Technická 
zařízení budov - B. Praha, 2003. Skripta. ČVUT v Praze, Fakulta architektury.
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D.1.5.A TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.5.A.1 Postup výstavby

Základní údaje o stavbě
Jedná se o pětipodlažní bytový dům se stavebně oddělenými jednopodlažními garážemi. 
Nachází se na ulici U Milady v Trmicích. Dům obsahuje šestnáct bytů. Konstrukční systém 
bytového domu je stěnový příčný železobetonový monolitický, v 1. NP podlaží jsou dvě 
příčné nosné stěny nahrazeny železobetonovými monolitickými sloupy s průvlaku. Dům je 
ztužen železobetonovými monolitickými stěnami kolem schodišťového prostoru. Střecha je 
navržena jako nepochozí. Konstrukční systém garáží je kombinovaný příčný železobetonový 
monolitický. Střecha je navržena jako zelená pochozí střecha.

Staveniště
Řešená část pozemku stavebníka se nachází na ulici U Milady a má rozlohu 1182 m2. Na 
pozemku se v současné době nenachází žádné stavby. Terén je svažitý. Vjezd i vstupy jsou 
na ulici U Milady. Pro potřeby zařízení staveniště bude proveden dočasný zábor na ulici 
U Milady. Stavba je v přímém kontaktu s chodníky veřejných komunikací. Pod chodníkem 
a cestou ulice U Milady jsou vedeny všechny inženýrské sítě. Na jižní pozemek sousedí s 
jiným bytovým domem, na jehož garáže se napojují garáže řešeného bytového domu. 

Označení Technologická etapa Výrobně-konstrukční charak-
teristika

Souběh prací

SO 11 Hrubé terénní úpravy Strojní výkop
SO 02 Garáže Zemní konstrukce Záporové pažení, svahování Spolu s SO 01

Základové konstrukce Monolitický ŽLB pas
Monolitická ŽLB patka
Podkladní betony
Hydroizolační přepážky

Spolu s SO 01
Ležaté rozvody 
SO 03, SO 04

Hrubá vrchní stavba Monolitický komb. systém
Monolitická ŽLB deska

Konstrukce střechy Spád. beton, dren, substrát
Povrchové úpravy Trávník
Hrubé vnitřní konstrukce Litý asfalt

Rozvody TZB
SO 01
Bytový dům

Hrubá vrchní stavba Monolitický stěnový systém
Monolitická ŽLB deska
Prefabrikované ŽLB 
schodiště

Konstrukce střechy Spádový beton, minerální 
vata a HIZ

Vnější úprava povrchu Tepelná izolace + omítka
Hrubé vnitřní
konstrukce

Osazení oken
Zdění příček
Vnitřní omítky
Rozvody TZB
Osazení zárubní dveří
SDK podhled
Instalační předstěna
Obklady

SO 05, SO 06,      
SO 07

Dokončovací konstrukce Souvrství podlah
Malba
Truhlářské konstrukce 
(dveře)
Zámečnické konstrukce 
(kliky, zábradlí)
Kompletace rozvodů
Nášlapné vrstvy podlah

Betonáž nosných konstrukcí – jeden záběr
Objem badie na beton = 1 m3
8x za hodinu, 12-ti hodinová směna = 96 m3/den

Pro betonáž svislých konstrukcí je použito bednění PERI Vario GT 24, pro betonáž vodorov-
ných konstrukcí je navrženo nosníkové bednění Multiflex.

Betonáž nosných konstrukcí – sloupy
Sloupy jsou pouze v 1. NP bytového domu a garáží. Celkový objem je 8,47 m2. 
V

1
 = 8,47 m3

Betonáž nosných konstrukcí – stěny v 1. NP
Celkový objem je 158,3 m3 
V

1
 = 96 m3

V2 = 62,3 m3

Betonáž nosných konstrukcí – stěny v typickém NP
Celkový objem je 110 m3.
V1 = 96 m3

V2 = 14 m3

Betonáž nosných konstrukcí – strop nad garážemi 
Celkový objem je 156,73 m3.
V1 = 93,77 m3

V2 = 62,96 m3

Betonáž nosných konstrukcí – strop bytového domu
Celkový objem je 137,46 m3.
V1 = 96 m3

V2 = 14 m3

D.1.5.A.2 Návrh zdvihacích prostředků

Prvek Hmotnost (t) Max. vzdálenost (m)
Bádie na beton 1016L.12
Beton 1000 l

0,24
2,4
Σ2,64

45

Stropní bednění 0,6 45
Stěnové bednění 0,5 45
Sloupové bednění 0,17 40
Svazek výztuže 1,5 45



Schéma potřebného dosahu jeřábu

Schéma jeřábu

Pro účely dopravy na stavbě navrhuji jeden věžový jeřáb Potain MDT 139 s vyložením  
45 m a nosností na konci ramene 3 t. Jeřáb bude umístěn v prostoru dočasného záboru 
ulice U Milady.
Zařízení staveniště – bude proveden dočasný zábor na ulici U Milady, kde budou umístě-
ny plochy pro skladování výztuže a bednění, plochy pro manipulaci s výztuží a bedněním, 
buňky obsahující sociální zařízení a kanceláře, odpady a záliv pro nákladní auta. Nejprve se 
musí provést přípojky kanalizace, poté bude zařízení staveniště rozmístěno dle výkresu.

D.1.5.A.3 Stavební jáma

Na východní straně (směrem do svahu) bude využito záporové pažení. Na severní straně 
bude výkop do výšky 2,5 m svahován, poté bude využito záporové pažení. Vzhledem k 
plánovanému napojení konstrukcí sousedního bytového domu na řešený bytový dům bu-
dou zemní práce na severní straně zasahovat do sousedního pozemku v délce 1,2 m po 
dohodě s majitelem tohoto pozemku. Základová jáma bude umístěna v hloubce 0,5 m, 
výkopy pro jednotlivé základové konstrukce (pasy, patky) budou poté probíhat jednotlivě 
až do hloubky 1,8 m. Odvodnění bude zajištěno drenážním potrubím do sedimentačních 
jímek.

Vymezovací podmínky pro zemní práce a zakládání
Základovou zeminou je jílovec. Hladinu podzemní vody nebylo možno zjistit.

Půdní profil
0,00 – 85,50 m  Jílovec šedohnědý, příměs uhlí 

Podélný a příčný profil stavební jámy

Základové konstrukce
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D.1.5.A.4 Zábory staveniště, doprava
Pro účely stavby bude proveden dočasný zábor na ulici U Milady. Materiál bude dopravo-
ván a odvážen nákladními vozy. V průběhu zemních prací budou nákladní vozidla zajíž-
dět přímo do základové jámy, poté budou zajíždět pouze na jedno určené místo v rámci 
staveniště. Staveniště přímo navazuje na silnici na ulici U Milady.

D.1.5.A.5 Ochrana životního prostředí

Ochrana ovzduší
Při provádění je třeba zabránit prašnosti. Materiály je třeba zakrýt plachtou. Práce strojů 
bude organizována tak, aby nedošlo k překročení přípustných hodnot znečištění.

Ochrana půdy
Zemní práce budou prováděny dle projektu. Při použití strojů bude předcházeno znečiš-
tění. Bednění bude skladováno a čištěno pouze na místech k tomu určených. Chemikálie 
a škodlivé látky budou skladovány na zpevněné ploše.

Ochrana zeleně
Pozemek staveníka se nenachází v žádném ochranném pásmu. Zeleň, která se nyní na-
chází na pozemku, bude zlikvidována.

Ochrana před hlukem a vibracemi
Staveniště se nachází v obytné čtvrti. Všechny práce budou prováděny v době 7:00-21:00.
Povolený hlukový limit bude 65 dB. Práce strojů bude organizována tak, aby tento limit 
nebyl překročen.

Ochrana kanalizace a odpady
Stavební jáma bude odvodněna do sedimentačních jímek, odkud bude voda násled-
ně odčerpána do kanalizace a sediment bude odtěžen. Odpad bude ukládán pouze na 
místech k tomu určených a bude periodicky tříděn a odvážen ze staveniště. Do kanalizace 
nebude vpouštěn chemický odpad.

Ochrana pozemních komunikací
V průběhu provádění zemních prací bude na pozemku kvůli zamezení znečištění silnic 
fungovat myčka na nákladní auta, poté budou vozy zajíždět pouze na ostrůvek v prostoru 
záboru. Vjezd na stavbu bude pod neustálou kontrolou.

D.1.5.A.6 BOZP

Na stavbě bude působit koordinátor BOZP, a to z důvodů:
 1)Práce bude probíhat déle než 30 pracovních dnů, a zároveň na ní bude pracovat  
 více než 20 lidí po dobu delší než 1 den
 2)Bude manipulováno s prefabrikovaným železobetonovým schodištěm, které   
 zůstane zabudované v konstrukci
 3)Při provádění hrubé vrchní stavby bytového domu hrozí pád z výšky vyšší než   
 10m

Ze stejných důvodů koordinátor BOZP zpracuje plán BOZP pro tuto stavbu.

Výkopová jáma se nachází 0,5 m pod úrovní přilehlé ulice, pro práci bude zajištěn bez-
pečný vstup po rampě. Při práci s materiálem, těžkou technikou a dopravními prostředky 
bude využit zvukový signalizační systém. 

Při provádění svislých nosných konstrukcí bude použito systémové nosníkové bednění Peri 
Vario GT 24, které bude opatřeno betonářskou lávkou se zábradlím výšky 1,1m. Součástí 
bednění jsou i žebříky, po kterých se pracovníci dostanou na lávku. Pokud při provádění 
nastane situace, kdy nebude možné využít zábradlí, bude využit osobní jistící systém.

Pro provádění vodorovných nosných konstrukcí je navrženo systémové bednění Multiflex, 
které bude opatřeno zábradlím výšky 1,1m.
Staveniště bude v místech kontaktu s veřejným prostorem ohraničeno plotem o výšce 
minimálně 1,8m. 
Všichni pracovníci budou vybaveni ochrannou přilbou, ochrannými botami a reflexními 
vestami. Dle druhu vykonávané práce budou dále vybaveni ochrannými brýlemi, chrániči 
sluchu a chrániči dýchacích orgánů.
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D.1.6.A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Řešeným prostorem je koupelna bytu 3+kk v typickém podlaží bytového domu.
Na ploše 6,4 m2 se nachází vana, umyvadlo se skříňkou, žebříkové topení, pračka, úložné 
prostory a koš na prádlo. 

Nášlapnou vrstvu podlahy tvoří šedá keramická dlažba, která vytvoří pevný základ celého 
prostoru. Stěny jsou oproti tomu obloženy bílým keramickým obkladem, který celou míst-
nost odlehčí. Strop je omítnut a opatřen vrstvou bílé barvy. Skříňka a police jsou vyrobeny 
z MDF laminovaných desek o tloušťce 20 mm. Osvětlení je zajištěno dvěma svítidly, jed-
ním hlavním a jedním nad zrcadlem.

TABULKA POVRCHŮ

Označení Schéma Popis
P1 Keramický obklad bílý RAKO

300x250 mm
Tloušťka 10 mm

P2 Keramická dlažba tmavě 
šedá, RAKO
300x300 mm
Tloušťka 20 mm

P3 Keramická mozaika bílá 
RAKO 50x50 mm
Tloušťka 20 mm

P4 MDF deska lamino dub 
Démos
Tloušťka 10 a 20 mm
Použito na skříňku a police

TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Označení Pohled Popis
ZP1 Akrylátová vana obdelníková

JIKA CubitoPure
2000x800x650(415) mm

ZP2 Vanová baterie páková 
nástěnná se sprchovou sadou
JIKA MIO
Materiál: Chrom
Výška: 85 mm
Průměr ruční sprchy: 110 mm

ZP3 Keramické umyvadlo hranaté
JIKA CubitoPure
Závěsné
600x450x165 mm

ZP4 Umyvadlová baterie páková
Jika Cubito N
Materiál: Chrom
Výška: 155 mm
Průměr: 50 mm

ZP5 Žebříkové topení
Koralux Linear Max 
Kruhové ocelové profily
600x1810 mm
Lak RAL 9016

ZP6 Zrcadlo hranaté
Závěsné
650x850 mm
Tloušťka 0,3 mm

ZP7 Držák na ručníky Jika Cubito
Materiál: chrom
Délka 200 mm

ZP8 Držák na ručníky Jika Cubito
Materiál: chrom
Délka 400 mm



TABULKA SVÍTIDEL

Označení Pohled Popis
SV 1 LED Svítidlo nad zrcadlo Q-Line

Materiál: plast
Délka 650 mm

SV 2 Stropní LED svítidlo šedé EGLO
Materiál: kov, plast
320x320x95 mm

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

Označení Pohled Popis
T1 Skříňka do koupelny

Materiál: MDF desky lamino 
DUB tloušťka 10 a 20 mm
Tři části otvíravé, 
madlo dřevěné
Jedna část otevřená
Rozměry: 1400x700x450 mm

T2 Police do koupelny
Materiál: MDF desky lamino 
DUB tloušťka 20 mm
3 ks
Rozměry: 600x600x20 mm
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