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The goal of this diploma thesis was to design a missing corner building on Florenc. The intention was to build a new 
residential building with luxury apartments supplemented by a commercial unit which responds to the surrounding 
historical buildings and also to the existing arcade located in the adjacent building. The building has seven floors, 
each with three apartments. Residents have a possibility to share social activities on the top floor or relax in the 
courtyard. The corner building also offers various scenic views over Prague’s historical city center. The proposed 
building is inspired by arched elements in the surrounding and reacts symmetrically to the corner of Za Poříčskou 
bránou street. The facade consists of perforated sheet metal that can be closed on the balconies in the horizontal 
direction to provide a possibility of greater privacy. Large glass areas are shaded by horizontal screening blinds. 

Předmětem diplomové práce byl návrh chybějícího nárožního objektu na Florenci. Záměrem bylo navrhnout nový 
rezidenční dům s luxusními byty doplněným o komerční jednotku, který reaguje na okolní historickou zástavu a 
také na stávající podloubí ve vedlejším objektu. V domě se nachází osm nadzemních podlaží, přičemž na každém 
jsou tři byty. Obyvatelé domu mají možnost sdílet společné aktivity v posledním nadzemním podlaží, případně 
odpočívat ve vnitrobloku. Nárožní dům také nabízí rozsáhlé výhledy na historické centrum Prahy. Navržená stavba 
je inspirována obloukovými prvky v okolí a symetricky reaguje na nároží na konci ulice Za Poříčskou bránou. Fasá-
du tvoří perforovaný plech, který je na lodžiích horizontálně uzavíratelný a nabízí možnost většího soukromí.  Velké 
skleněné plochy jsou stíněné horizontálními screenovými roletami.
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

název stavby :   Polyfunkční dům, Florenc
místo stavby :     Praha 8 - Karlín , 186 00 
katastrální území:   Karlín , č. pozemků : 162 , 788
vypracovala:    Bc. Bernadeta Szalaiová
předmět dokumentace :  projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

investor : Hlavní město Praha

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

autor : Bc. Bernadeta Szalaiová

A.2 Seznam vstupních podkladů

- fotodokumentace stávajícího stavu
- dokumentace prostorů metra
- letecké snímky
- platná legislativa
- katasrální mapa Prahy
- platný ÚP
- vlastní průzkum lokality

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku
Řešené území se nachází v Praze na Florenci a spadá pod katastrální území Karlín (730955) a v současné době 
je bez využití. Pozemek nově navržené budovy se nachází přímo nad stanicí metra Florenc, která výrazně 
ovlivňuje založení stavby. Navržený objekt doplňuje chybějící nárožní budovu sousední historické zástavby 
Prahy a respektuje stávající podloubí, které ústí do řešeného území. Dle historických fotek a údajů na tomto 
místě kdysi stála nárožní budova, která musela být z důvodu výstavby metra odstraněna. Není vyloučeno, že 
v budoucnu bude tento pozemek znovu zastavěn. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování včetně infor-
mace o vydané územně plánovací dokumentaci
Dle platného územního plánu pozemek spadá pod plochu SMJ-Smíšené (kombinované) využití ploch v cen-
trální části města a centrech městských čtvrtí, zejména občanské vybavení a bydlení.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
Není součástí řešení DP.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
Není součástí řešení DP.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.
Diplomová práce obsahuje fotodokumentaci stávajícího stavu pozemku a okolní zástavby. Na území nebyl 
proveden geologický a hydrogeologický průzkum - není součástí řešení DP.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů
Pozemek se dle platného ÚP nachází v ochranném pásmu památkové rezervace hl. m. Praha.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Řešené území se podle posledních údajů z r. 2013 nenachází v záplavovém území. Nachází se zde přestupní 
stanice metra Florenc, kde se kříží linky B a C. Trasa linky C je hloubená se stropem z prefabrikovaných nosníků 
a nad nimi se nachází vestibul  s komerčními prostory.  

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
V rámci předdiplomového projektu dojde k propojení ulic Za Poříčskou bránou a Ke Štvanici. Ulice jsou lépe 
osvětleny a doplněny o parkovacích stání. V rámci návrhu je zasaženo také do konstrukce metra. Při výstavbě 
bude docházet k možnému zhoršení prostředí vlivem činnosti pracovních mechanismů a také k dočasnému 
omezení dopravy . Dešťová voda bude zachycen v rámci objektu a odvedena do odpadní kanalizace 
umístěné v ulici Za Poříčskou bránou. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
V současnosti se na pozemku a jeho okolí nachází zpevněná plocha a nízká zeleň. Stávající zeleň a zpevněný 
povrch jsou v rámci předdiplomu upraveny. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa
Není součástí řešení DP.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA + SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA



Bc. Bernadeta Szalaiová52| TECHNICKÁ ZPRÁVA

Na ulici Ke Štvanici je vyhrazené parkovací místo pro zásobování komerční jednoty. 

Pozemek se nachází ve výborné dostupnosti městské hromadné dopravy (vizte. situace širších vztahů - str. 25). 
Tato výhoda zde přináší řešení v případě poruchy automatického systému pro parkování. 

Objekt je navržen v souladu s bezbariérovým užíváním stavby. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
Vizte výše.

c) pěší a cyklistické stezky
V blízkosti řešeného pozemku se nachází velké množství cyklostezek a pěších tras. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
V rámci stavby jsou řešené hrubé terénní úpravy pro osazení parkovacího tubusui samotné budovy.
  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba bude ve velký míře ovlivňovat kvalitu vzduchu a prostředí během výstavby. Po zprovoznění bude 
kvalita ovzduší ovlivňována okolní automobilovou dopravou a kotelnou v BD. V předdiplomovém projektu je 
tento problém řešen výsadbou stromů a zklidněním dopravy. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zacho-
vání ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.
Na řešeném území se nenachází vzácne dřeviny ani památné stromy. Ochrana živočichů nebyla řešena v 
rámci této DP.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Řešené území není zahrnuto do chráněného území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li pod-
kladem,
Není součástí řešení DP

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
Není součástí řešení DP

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů.
Není součástí řešení DP.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Jak už bylo psané víše, daná lokalita se nachází v povodňové oblasti Q2002. Oblast je proti povodním 
chráněná protipovodňovými bariérami.

B.8 Zásady organizace výstavby
Není součástí řešení DP.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Dešťové a splaškové vody jsou odváděny do veřejné splaškové kanalizace.

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení
Ulice Za Poříčskou bránou a Ke Štvanici byly v rámci předdiplomové práce upraveny a doplněny o veškerou 
chybějící technickou infrastrukturu potřebnou na provoz navrhované budovy. Technická  zařízení budov jsou 
popsaná v rámci profesí dále v DP (str. 71).

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Celý objekt je rozdělen na jednotlivé požární úseky dle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní 
objekty a ČSN 73 0833 – Budovy pro bydlení a ubytování a ČSN 73 0804 – výrobní objekty. 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je popsané níže v DP (str. 61).

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Není součástí řešení DP

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Budou splněny základní požadavky k užívání BD k účelům bydlení. Dům bude napojen na inženýrské sítě - 
vodu, kanalizaci, plyn, elektrickou energii a slaboproudé rozvody. Bude zajištěna tepelná pohoda ve všech 
místnostech BD. Všechny obytné místnosti budou osluněny a osvětleny denním světlem a bude také zajištěna 
ochrana proti hluku pomocí vhodně zvolených konstrukcí.B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními 
účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
Objekt se vyskytuje v radonovém pásmu - střední riziko. Objekt bude proto zabezpečen protiradonovou 
izolací, která slouží také jako hydroizolace. 

b) ochrana před bludnými proudy
Není součástí řešení DP

c) ochrana před technickou seizmicitou
Možné vibrace mohou být zbůsobeny přítomností metra. Tato problematika nebyla součástí řešení DP.

d) ochrana před hlukem
Konstrukce obvodového pláště bude splňovat požadavky na akustiku

e) protipovodňová opatření
Objekt se nachází v povodňové oblasti Q2002 zajišťovanou městem Praha. Území je zabezpečené proti dalším 
povodním protipovodňovím opatřením zajišťovaným městem Praha.

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.
Není součástí řešení DP.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
Ulice Za Poříčskou bránou a Ke Štvanici byly v rámci předdiplomové práce upraveny a doplněny o veškerou 
chybějící technickou infrastrukturu potřebnou na provoz navrhované budovy. Stavba bude připojena na 
veškerou technickou infrastrukturu. Veřejné osvětlení a, vnitřní osvětlení bude připojeno na rozvody elektřiny. 

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníže-
nou schopností pohybu nebo orientace, doprava v klidu
Navržený objekt je připojen na stávající dopravní infrastrukturu. Vjezd do předprostoru garáže je ze severozápad-
ní strany z ulice Za Poříčskou bránou. V tomto předprostoru řidič vystoupí a jeho automobil je bezobslužně 
zařazen na určené místo. Tento systém je zde navržen z důvodu nedostatku prostoru způsobeným přítomností 
tunelu metra. Odkaz na systém automatického parkování je uveden ve zdrojích na konci DP. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Záměrem diplomové práce byl návrh chybějícího nárožního objektu mezi ulicemi Za Poříčskou bránou a Ke 
Štvanici, který reaguje na okolní historickou zástavu a také na stávající podloubí ve vedlejší části objektu. 
Dále bylo cílem zachovat vnitroblok s nízkou zelení a přitom umožnit orientaci pokojů bytových jednotek na 
jihozápad.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Tvar stavby je inspirován obloukovými prvky z okolí Karlína a symetricky reaguje na nároží na konci ulice Za 
Poříčskou bránou. Cílem bylo navrhnout nevšední rezidenční dům a využít potenciál lokality pozemku. Nárožní 
objekt umožňuje rozsáhlý výhled na historickou zástavbu Prahy jako je Pražský hrad nebo Národní památník-
na Vítkově. Fasádu tvoří perforovaný plech bílé barvy, který je na lodžiích horizontálně uzavíratelný a nabízí 
možnost většího soukromí a rovněž zachovává jednolitou hmotu objektu. Plech byl zde zvolen také důvodu 
odkazu katastrálního území Karlína na jeho průmyslové období. Mým záměrem byl návrh elegantního domu, 
který zapadne mezi stávající zástavbu ale zároveň nenaruší pozornost, která patří Muzeu hlavního města Pra-
hy nacházejícího se přímo naproti řešenému území.

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení
Objekt má osm nadzemních podlaží a podzemní prostor, kde se nachází plně automatický parkovací sys-
tém. Hlavní vstupy a vjezd do objektu se nachází v 1.NP. V 1.NP je dále umístěná recepce pro obytnou část, 
technické místnosti, kancelář majitele domu a jedna komerční jednotka. Obytnou částí se rozumí 2 - 7.NP o 3 
bytových jednotkách na patro. Každá bytová jednotka má vlastní balkon orientován do ulice. Dvě jednotky 
mají okna orientovaná i do vnitrobloku. V BD najdeme byty s dispozicí 2+kk, 3+kk a 5+kk.. V objektu se nen-
achází sklepní kóje, proto má každý byt svojí vlastní komoru.    

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Bezbariérový přístup do jednotlivých podlaží bytového domu je umožněn pomocí výtahu. Přístup do komerce 
v 1.NP  je bezbariérový. Z hlediska bytových jednotek se zde nabízí možnost úpravy jednotky pro bezbariérové 
užívání (vizte str. 32).

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo u provozu nevznikalo 
riziko úrazů a nehod.

B.2.6 Základní technický popis staveb
a) konstrukční, stavební a materiálové řešení
Část navrženého objektu se nachází přímo nad vestibulem stanice metra Florenc. Základová deska (deska 
nad vestibulem metra) je navržena jako železobetonová s předpínací výztuží. Nahrazuje stávající nosníky nad 
vestibulem. Na jihu pozemku se nachází železobetonový tubus pro automatický systém parkování, který je 
hluboký cca 17 m do země. Tento tubus je v těsné blízkosti tunelu metra a proto jsou kolem železobetonových 
stěn “garáží“ navržené milánské stěny tl. 800mm. Pro podzemní část objektu je použitý beton třídy C 70/85 s 
předpínací výztuží B500B.

Konstrukční systém nadzemního objektu je kombinovaný sloupový a stěnový. Tloušťky nosných stěn jsou 200 
mm a tloušťky sloupů 200 - 400 mm. Nenosné příčky jsou o tloušťce 115mm. Pro nadzemní konstrukce je použitý 
beton třídy C 30/37. Obvodové stěny jsou tloušťky 200mm doplněny tepelnou izolací 200 mm.  Ze strany ulice 
je fasáda doplněná o obklad z perforovaného plechu. Z vnitrobloku je fasáda pokrytá bílou omítkou.

Konstrukce balkonů je řešena pomocí ISO nosníků beton - beton (vizte str. 66 - 69 ). 
 
Podrobněji je materiálové a konstrukční řešení popsané v statické části DP (vizte str. 66 - 69 ).

c)mechanická odolnost a stabilita
Není součástí řešení DP
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k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastruk-
turu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
Vjezd do předprostoru garáže je z ulice Za Poříčskou bránou a je umístěn na severozápadní straně objektu. 
Stavba bude napojena na stávající a novou technickou infrastrukturu, která je navržena v předdiplomovém 
projektu. Podrobněji jsou informace o technické infrastruktuře zpracovány v TZB části této DP.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Není součástí řešení DP.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje
     parcelní číslo výměra (m2)  druh pozemku
 162        192  zasavěná plocha a nádvoří

 788       2527  ostatní plocha

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o novostavbu bytového domu. 

b) účel užívání stavby
Dům má osm nadzemních podlaží a podzemní prostor, kde se nachází plně automatický parkovací systém, 
který bezobslužně zařadí automobil na určené místo. Tento systém je zde navržen z důvodu nedostatku pros-
toru způsobeným přítomností tunelu metra. Objekt je dále rozdělen na části obytnou a komerční. Obytnou 
částí se rozumí 2 - 7.NP o 3 bytových jednotkách na patro. V posledním podlaží se nachází volnočasový pros-
tor pro obyvatele domu. Komerční jednotka je umístěná v přízemí.

c) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.

zastavěná plocha: 450m2 

úžitné plochy
 plocha 1.NP. - 290 m2
 plocha 2.NP. - 325 m2
 plocha 3.NP. - Typické podlaží - 325 m2
 plocha 8.NP. - 179 m2
 plocha střechy - 200 m2

počet bytových jednotek : 16
 2+kk  2 
 3+kk 13
 5+kk  1

automatický systém parkování - počet plošin pro automobily : 18
odstavné plochy před objektem : 6
počet komerčních jednotek : 1



Polyfunkční dům, FlorencPolyfunkční dům, Florenc SKLADBY |55SKLADBY |55Bc. Bernadeta Szalaiová54| SKLADBY

S6

PODLAHA V BYTECH 

S5

- Pochozí vrstva - dřevo + lepidlo tl.20 mm
- Anhydrit tl.60 mm
- Montážní deska + podlahové topení tl.30 mm
- Pojistná PE folie tl.0,25 mm
- Kročejova izolace tl.40 mm
- Separační vrstva 300g/m2
- ŽB deska tl.320 mm

PODLAHA V BYTECH | OBYTNÉ PROSTORY
(PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ)

S3S1

S2

PODLAHA NA TERASE | 8.NP

PODLAHA V BYTECH | KOUPELNY
(PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ)

S4

(BEZ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ)

SKLADBA PODLAHY NA LODŽIÍCH
EXT

EXT

- Venkovní kamenná dlažba - mrazuvzdorná tl.10 mm
- Lepící vrstva 2-4 mm
- Drenážní vrstva
- Stěrka tl. 3 mm
- Separační vrstva 300 g/m²
- Keramzitbeton - spádová vrstva tl. 40-100 mm
- Železobeton tl.180 mm

- Pochozí vrstva - dřevo + lepidlo tl.20 mm
- Anhydrit tl.60 mm
- Pojistná PE folie tl.0,25 mm
- Kročejova izolace tl.40 mm
- Separační vrstva 300 g/m²
- ŽB deska tl.320 mm

EXT

INT

PODLAHA V KOMERCÍCH A RECEPCI

PODLAHA V GARÁŽÍCH

- Dlažba na rektifikačních podložkách tl.10 mm
- Rektifikační podložky + vzduch. mezera tl.150 mm
- Separační vrstva - geotextílie 300 g/m²
- Asfaltový pás  λ=0,21 W/ (m.K) tl.4 mm
- Asfaltový pás λ=0,21 W/ (m.K) tl.4 mm
- Ochranná textilie 300 g/m²
- Tepelná izolace XPS λ=0,032 W/ (m.K)    tl.80 mm
- Tepelná izolace XPS λ=0,034 W/ (m.K) tl.300 mm
- Ochranná textilie 300 g/m²
- Asfaltový pás - parozábrana  λ=0,21 W/ (m.K) tl.4 mm
- Železobeton tl.320 mm

- Pochozí vrstva - dlažba + lepidlo tl.20 mm
- Anhydrit tl.60 mm
- Montážní deska + podlahové topení tl.30 mm
- Pojistná PE folie tl.0,25 mm
- Kročejova izolace tl.40 mm
- Separační vrstva 300 g/m²
- ŽB deska tl.320 mm
- Sadrokartonový podhled tl.150 mm

KŘÍŽOVÁ SPOJKA

HORNÍ DÍL
NÓNIUSOVÉHO

NOSNÍKU

SÁDROKARTONOVÁ DESKA
NÓNIOVÝ ZÁVĚS

NOSNÝ OCELOVÝ PROFIL

- Pochozí vrstva - dřevo + lepidlo tl.20mm
- Anhydrit tl.100 mm
- Montážní deska + podlahové topení tl.30 mm
- Pojistná PE folie tl.0,25 mm
- Tepelná izolace tl.100 mm
- Separační vrstva 300g/m²
- Vrstva betonu - vyrovnávací tl. 100  mm
- ŽB deska tl. 1000 mm

- Penetrační nátěr
- Spádová vrstva - beton tl.80 -100 mm
- ŽB deska - bílá vana tl.800 mm
- Podkladní beton tl.100 mm
- Zemina

S7

VESTIBUL METRA

BETON C70/85

SKLADBA POCHOZÍ STŘECHY | VNITROBLOK

- Zeleň - keřové výsadby, tráva
- Zemina pro intenzivní zeleň tl.500 mm
- Filtrační geotextílie 500g/m2
- Drenážní rohož - brání pronikání zeminy do nop.fólie
- Nopová fólie - pevná tl.40 mm
- Ochranná textilie 300 g/m2
- Hydroizolace - 2x asfaltový pás tl.8 mm
- Tepelná izolace - XPS  spádová vrstva tl.40 - 100 mm
- Tepelná izolace - XPS tl.300 mm
- Ochranná textilie 300 g/m2
- Hydroizolace - parozábrana tl.4 mm
- Železobeton tl.350 mm

(NAD GARÁŽÍ)

INT

- Obklad - děrovaný plech tl. 4mm
- Ocelové nosníky + vzd. mezera tl. 40 mm
- Plný plech tl. 4 mm
- Ocelové nosníky + vzd. mezera tl. 40 mm
- Tepelná izolace EPS λ=0,034 W/ (m.K) tl.180 mm
- Železobeton tl.200 mm
- Vnitřní omítka tl.15 mm

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY
PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA

- Venkovní omítka tl.6 mm
- Penetrace
- Stěrka se síťovinou tl.4 mm
- Tepelná izolace EPS λ=0,034 W/ (m.K) tl.200mm
- Lepící vrstva
- Železobeton tl.200mm
- Vnitřní omítka tl.15mm

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY | vnitroblok

SKLADBA STŘECHY
(NAD 8.NP.)

- Ochranní vrstva - kačírek tl.150 mm
- Separační vrstva - geotextílie 300g/m2
- Asfaltový pás  λ=0,21 W/ (m.K) tl.4 mm
- Asfaltový pás λ=0,21 W/ (m.K) tl.4 mm
- Ochranná textilie 300g/m2
- Tepelná izolace   XPS λ=0,032 W/ (m.K)    tl.80 mm
- Tepelná izolace XPS λ=0,034 W/ (m.K) tl.300 mm
- Ochranná textilie 300g/m2
- Asfaltový pás- parozábrana  λ=0,21 W/ (m.K) tl.4 mm
- Železobeton tl.320 mm INT

EXT

EXT

EXT

INT

EXT

INT

INTINT
SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY | s vedlejší budovou

- Stěna sousední budovy tl.400 mm
- Tepelná izolace - mechanicky kotvená λ=0,034 W/ (m.K) tl.200mm
- Lepící vrstva
- Železobeton tl.200mm
- Vnitřní omítka tl.15mm

S8

S9

S10

S11

S12

kotvení fasády
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TECHNICKÁ ZPRÁVA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

1. OBECNÝ POPIS STAVBY

název stavby :  Polyfunkční dům, Florenc
místo stavby :    Praha 8 - Karlín , 186 00 
katastrální území:  Karlín , č. pozemků : 162 , 788
vypracovala:   Bc. Bernadeta Szalaiová

Předmětem diplomové práce je polyfunkční dům na ulicích Za Poříčskou bránou a Ke Štvanici. Dům má osm 
nadzemních podlaží a podzemní prostor, kde se nachází plně automatický parkovací systém, který bezob-
služně zařadí automobil na určené místo. Tento systém je zde navržen z důvodu nedostatku prostoru způso-
beným přítomností tunelu metra. Objekt je dále rozdělen na části obytnou a komerční. Obytnou částí se 
rozumí 2 - 7.NP o 3 bytových jednotkách na patro. V posledním podlaží se nachází volnočasový prostor pro 
obyvatele domu. Komerční jednotky jsou umístěné v přízemí.

2. KONSTRUKCE, POŽÁRNÍ VÝŠKA

Svislé i vodorovné nosné a požárně dělící konstrukce objektu jsou železobetonové, v případě dělících stěn jsou 
konstrukce zděné z keramického zdiva. Pro vnitřní nenosné konstrukce jsou použity keramické tvarovky. Scho-
diště je řešené jako monolitický železobeton. Konstrukční systém budovy je nehořlavý - DP1.

Požární výška objektu od vstupního podlaží po podlahu posledního užitného podlaží v 7.NP je  hp = 24,8 m.

3. POPIS ZÁKLADNÍ KONCEPCE PBŘ
Celý objekt je rozdělen na jednotlivé požární úseky dle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní 
objekty a ČSN 73 0833 – Budovy pro bydlení a ubytování a ČSN 73 0804 – výrobní objekty.

Samostatné požární úseky tvoří:

-       Prostor chráněné únikové cesty
-       Každá bytová jednotka skupiny staveb OB2
-       Prostory s požárním rizikem, které neslouží k bydlení (komerční prostory, sklad odpadků, 
        technické místnosti, fitness)
-       Prostory v 1.PP, které slouží jako hromadné garáže s automatickým zakladačovým systémem
-       Instalační šachty, které prochází více požárními úseky
-      Prostor nad podhledem v CHÚC, kde jsou vedeny technické instalace, tvoří samostatný požární úsek odd-
ělený požárním podhledem s požární odolností shora i zdola

Požární riziko a stupeň požární bezpečnosti není předmětem řešení v této diplomové práci.

4. ÚNIKOVÉ CESTY -CHÚC

V objektu se nachází jedna úniková cesta typu B - řešená bez předsíně s evakuačním výtahem. CHÚC bude 
větraná nuceně - 25x/hod. 
1. NP- CHÚC bude v případě požáru oddělena od prostoru “recepce“ textilními požárními uzávěry (vizte sché-
ma přízemí). 

5. EVAKUACE

Počet evakuovaných osob: 3 byty = 3 * 3 osoby = 9 osob na podlaží. 
Pro evakuaci a požární posouzení se počet navyšuje * 1,5 = 13,5 * 6 podlaží = 81 osob z BD

6. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ

V prostoru schodiště bude umístěn požární hydrant D19. Komerční jednotky budou obsahovat sprinklery a 
elektrickou požární signalizaci (EPS). 

Bc. Bernadeta Szalaiová62| POŽÁRNÍ BEZPEČNOST POŽÁRNÍ BEZPEČNOST |63Polyfunkční dům, Florenc

BYTOVÝ DŮM
01 ZÁDVEŘÍ 5,0 m²
02 RECEPCE 77,8 m²
03 SKLAD KOLOBĚŽEK 2,0 m²
04 SKLAD ODPADKŮ 2,1 m²
05 TECHNICKÁ MÍSTNOST 10,4 m²
06 KOLÁRNA 4,2 m²
07 VJEZD 33,0 m²
08 GARÁŽE - AUTOMAT SYSTÉM 76,3 m²
09 KANČELÁŘ 15,9 m²
10 ZÁZEMÍ 3,8 m²
11 WC/ÚKLID 4,8 m²

1.NP  |PŘÍZEMÍ

02

02

09

KOMERCE
01 ZÁDVEŘÍ 4,8 m²
02 KOMERCE 25,0 m²
03 ZÁZEMÍ 12,2 m²
04 TECHNICKÁ M. 4,7 m²
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TECHNICKÁ ZPRÁVA - STATICKÁ ČÁST

1. OBECNÝ POPIS STAVBY

název stavby :  Polyfunkční dům, Florenc
místo stavby :    Praha 8 - Karlín , 186 00 
katastrální území:  Karlín , č. pozemků : 162 , 788
vypracovala:   Bc. Bernadeta Szalaiová

Předmětem diplomové práce je polyfunkční dům na ulicích Za Poříčskou bránou a Ke Štvanici. Dům má osm 
nadzemních podlaží a podzemní prostor, kde se nachází plně automatický parkovací systém, který bezob-
služně zařadí automobil na určené místo. Tento systém je zde navržen z důvodu nedostatku prostoru způso-
beným přítomností tunelu metra. Objekt je dále rozdělen na části obytnou a komerční. Obytnou částí se 
rozumí 2 - 7.NP o 3 bytových jednotkách na patro. V posledním podlaží se nachází volnočasový prostor pro 
obyvatele domu. Komerční jednotky jsou umístěné v přízemí.

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O KONSTRUKČNÍM SYSTÉMU
Založení objektu
V rámci založení objektu se potýkáme s problémem přítomnosti stanice metra Florenc pod větší částí objek-
tu. Tento problém je řešen dále ve výpočtu ve třech variantách. Objekt je ve výsledku založen z části na bílé 
vaně (prostor garáží s automatickým systémem parkování) a z části na železobetonové předpjaté desce tl. 1 
m, která nahradí stávající nosníky metra. Tato varianta je zvolena z prostorových důvodů. Předběžný výpočet 
vizte dále ve statické části DP.

Svislé konstrukce
Konstrukční systém nadzemního objektu je kombinovaný sloupový a stěnový. Tloušťky nosných stěn jsou 200 
mm a tloušťky sloupů 200-400 mm. Nenosné příčky jsou o tloušťce 115mm.

Vodorovné konstrukce
Stropní konstrukce v nadzemních podlažích je tvořena monolitickou stropní deskou, uloženou na nosné stěny 
a sloupy.Tloušťka této desky je 320 mm. Z hlediska únosnosti se musí zasáhnout do konstrukcí metra a to náhra-
dou nosníků a navržením železobetonové monolitické desky- podkladu pro stavbu bytového domu. 

Schodiště
Schodiště spojující 2-8.NP je navržené jako dvouramenné pravotočivé o šířce 1300 mm. Schodiště, které spo-
juje 1-2.NP je navržené jako trojramenné z důvodu vyšší konstrukční výšky. Zábradlí je kotvené z boční strany. 

Materiály
Vodorovné a svislé konstrukce jsou navrženy z betonu třídy C 30/37. Pro nenosné příčky jsou použity keramické 
tvarovky. 
V návrhu je uvažovaná ocel B500B. Materiál pro novou železobetonovou desku nad metrem je Beton třídy 
C70/85.

3. ZATÍŽENÍ
Charakteristické a návrhové hodnoty zatížení jsou uvedeny dále v předběžném statickém výpočtu. 

4.  OCHRANA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
Ochrana proti korozi
Protikorozní ochrana konstrukce je zajištěna dostatečným krytím výztuže – betonovou krycí vrstvou.

Ochrana proti požáru
Požární odolnost nosných i nenosných konstrukcí je zajištěna dostatečnou tloušťkou konstrukcí a betonovou 
krycí vrstvou u železobetonových konstrukcí.

Statický výpočet - předběžný

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
BETON C 30/37
Ecm = 31,0 GPa - modul pružnosti betonu
fck = 30,0 MPa - charakter. hodnota pevnosti 
fcd = 20,0 MPa - návrhová hodnota pevnosti 
 
OCEL B 500 B
Es = 200 GPa - modul pružnosti pro ocel
fyk = 500 MPa - charakter. hodnota pevnosti
fyd = 435 MPa - návrhová hodnota pevnosti

DIMENZE STROPNÍ DESKY | nadzemní část objektu
L = 9000 mm (viz schéma)

empirický návrh desky
hd1 = (1/25 ~ 1/30) L = 360 ~ 300 mm  = 330 mm

PŘEDBĚŽNÝ STATICKÝ VÝPOČET
SKLADBA PODLAHY - 10,77 kN/m2

PŘEDBĚŽNÝ STATICKÝ VÝPOČET
SKLADBA PODLAHY - 9,88 kN/m2

charakteri-
stická hod-

nota zatížení 
qk(kN/m2)

10,77

2

charakteri-
stická hod-

nota zatížení 
qk(kN/m2)

9,88

1

celkem              17,53 celkem              14,84

návrhová hod-
nota zatížení 

qk(kN/m2)

14,53

3

návrhová 
hodnota za-
tížení qk(kN/

m2)

13,34

1,5

stálé zatížení 

úžitné za-
tížení(katego-
rie A- obytné 

stálé zatížení 

zatížení 
sněhem

yQ

1,35

1,5

yQ

1,35

1,5

tl. desky dle ohybové štíhlosti
d ≥ L/λd     d ≥ 228,5mm

λd = KC,1*KC,2*KC,3*λd,tab
KC,1 = 1 [-]
KC,2 = 1 [-]
KC,3 = 1,2 [-]
λd,tab = 26 [-] (C 30/37, ρ ≤ 0,5 %)

hd2 = d + cnom + ø /2 hd2 = 319 mm
cnom = 25 mm
ø = 10 mm

návrh desky 
hd1 = 330 mm   hd = 320 mm
hd2 = 319 mm
d ≥ 228,5 mm
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Návrh výztuže stropní desky - předběžný
MEd= f*L2/10 =(17,53*81)/10 = 141,9kNm
μ = MEd /(b*d2*fcd)
μ = 0,14 

As,req = MEd / (ζ*d*fyd)
As,req = 1549 mm2

návrh výztuže  5x ø 20 ---> As,prov = 1570,75 mm2

ρ = As,prov / (d*b) * 100%
ρ = 0,5%

x = (As,prov * fyd)/ (0,8*b*fcd)
x = 42mm

z = d- (0,4*x)
z = 211,2 mm

MRd = As,prov * fyd * z
MEd = 0,00157* 0,211 * 434,78 
MEd = 144,1 kNm

Posouzení
MRd> MEd
144,1>141,9 kNm
     =) vyhoví
ξ = x/d < ξmax
ξ = 0,18 < 0,45    =) vyhoví

Plošné zatížení
podlaha = charakteristická hodnota zatížení = 12,77 kN/m2
podlaha = 12,77 * 7. NP = 89,39 (kN/m2)

Zatížení od stěny:
= vlastní tíha : 25*0,2*2,83*100 
= 1415 kNm2  *7.NP= 9915,541 kN
A(celková plocha objektu ) = 352 m2 
= 9915,541/352 = 28,17 kN/m2 -->celková tíha stěn na plochu A 

Posouzení nosníku nad metrem - předběžný

An = 0,72 m2
I = b*h3 /12 = 0,086 m4

napětí na spodním vláknu bez předpětí:
σD = M/I * h/2
σD = 145, 194 MPa 

plošné zatížení  = 153,44 kN/m2
vl. tíha nosníku  =18 kN/m
f = 478,32 kN/m

M = 1/8 * (f*Lm2) 
M = 1/8 *(478,32 * 18,7 2) 
M = 20907,97 kNm --> 20,908 MNm 

napětí včetně předpětí:
P = 15 MN
e = 0,45 m

napětí na spodním vláknu : 
σD  = = (M/I * h/2 )- (P/A) - (P*e/I )* (h/2)
 = 77,486 MPa -->podmínka : < fctm (4,6 MPa)
 = 77,486 MPa < 4,6 MPa   =(
napětí na horním vláknu  
σH = -119,153 MPa -->podmínka : <0,6*fck (70MPa)
 = |119,153| MPa < 42 MPa  =(  
 
- podmínky nevyhoví =( - stávající nosníky nevyhoví, proto je 
potřeba navrhnout nové nosníky / desku s předpínací výztuží. --> 
viz dále

M 1:250

M 1:300

Polyfunkční dům, Florenc
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střecha = charakteristická hodnota zatížení = 10,88 kNm/m2
střecha = 10,88 (kN/m2)

zatížení od (podlahy + střechy + stěn )= 128,44 kN/m2
+ deska nad metrem = 25 kN/m3 * 1m = 25kN/m2

Celkem : 153,44 kN/m2

VARIANTA1- schema - 
návrh nových nosníků

B

h

b

MOMENT - M = 18 fl²

l

Ap - plocha předpínací výztuže

Pe

σd = (M/I * h/2 )- (P/A) - (P*e/I )* (h/2)

σd = M/I * h/2

e = h/2 - 150mm

I - MOMENT SETRVAČNOSTI
I = b*h ³ /12

MRd - hodnota ohyb. momentu na mezi únosnosti 
MEd - návrhová hodnota ohyb. momentu od zatížení

L - rozpon stropní desky= 9000 mm
 
As,req- skutečná plocha výztuže v tomto průřezu
proměnné:
ξ = 0,189  ---> tab str.70 - Betonové a zděné kce. 
ζ = 0,924 ---> tab str.70 - Betonové a zděné kce. 

d - účinná výška průřezu = 228,5 mm
fyd  - návrhová mez kluzu betonárské výztuže

ρ - geometrický stupeň vyztužení  
As,prov- skutečná plocha výztuže 

x - výška tlačené oblasti betonu
fcd = 20,0 MPa - návrhová hodnota pevnosti

z - rameno vnitřních sil

ξ - kontrola protažení tažené výztuže

VSTUPNÍ ÚDAJE (předpokládané)

Lm = 18,7 m - délka nosníků  
h = 1,2 m - výška nosníku   
b = 0,6m - šířka nosníku
B = 3 m -osová vzdálenost nosníků 

An - plocha nosníku 
I - moment setrvačnosti 

Beton třídy 70/85 (předpokládaný materiál)
fctm = 4,6 MPa
fck = 70 MPa

σD - napětí na spodním vláknu 
σH - napětí na horním vláknu

plošné zatížení  = 153,44 kN/m2
vl. tíha nosníku  =18 kN/m
zatížení na nosník = 478,32 kN/m

M - moment na nosníku 
f - zatížení na nosník 

Ap - plocha předpínací výztuže
P - předpínací síla 
e - excentricita 
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S6

PODLAHA V BYTECH 

S5

- Pochozí vrstva - dřevo + lepidlo tl.20 mm
- Anhydrit tl.60 mm
- Montážní deska + podlahové topení tl.30 mm
- Pojistná PE folie tl.0,25 mm
- Kročejova izolace tl.40 mm
- Separační vrstva 300g/m2
- ŽB deska tl.320 mm

PODLAHA V BYTECH | OBYTNÉ PROSTORY
(PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ)

S3S1

S2

PODLAHA NA TERASE | 8.NP

PODLAHA V BYTECH | KOUPELNY
(PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ)

S4

(BEZ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ)

SKLADBA PODLAHY NA LODŽIÍCH
EXT

EXT

- Venkovní kamenná dlažba - mrazuvzdorná tl.10 mm
- Lepící vrstva 2-4 mm
- Drenážní vrstva
- Stěrka tl. 3 mm
- Separační vrstva 300 g/m²
- Keramzitbeton - spádová vrstva tl. 40-100 mm
- Železobeton tl.180 mm

- Pochozí vrstva - dřevo + lepidlo tl.20 mm
- Anhydrit tl.60 mm
- Pojistná PE folie tl.0,25 mm
- Kročejova izolace tl.40 mm
- Separační vrstva 300 g/m²
- ŽB deska tl.320 mm

EXT

INT

PODLAHA V KOMERCÍCH A RECEPCI

PODLAHA V GARÁŽÍCH

- Dlažba na rektifikačních podložkách tl.10 mm
- Rektifikační podložky + vzduch. mezera tl.150 mm
- Separační vrstva - geotextílie 300 g/m²
- Asfaltový pás  λ=0,21 W/ (m.K) tl.4 mm
- Asfaltový pás λ=0,21 W/ (m.K) tl.4 mm
- Ochranná textilie 300 g/m²
- Tepelná izolace XPS λ=0,032 W/ (m.K)    tl.80 mm
- Tepelná izolace XPS λ=0,034 W/ (m.K) tl.300 mm
- Ochranná textilie 300 g/m²
- Asfaltový pás - parozábrana  λ=0,21 W/ (m.K) tl.4 mm
- Železobeton tl.320 mm

- Pochozí vrstva - dlažba + lepidlo tl.20 mm
- Anhydrit tl.60 mm
- Montážní deska + podlahové topení tl.30 mm
- Pojistná PE folie tl.0,25 mm
- Kročejova izolace tl.40 mm
- Separační vrstva 300 g/m²
- ŽB deska tl.320 mm
- Sadrokartonový podhled tl.150 mm

KŘÍŽOVÁ SPOJKA

HORNÍ DÍL
NÓNIUSOVÉHO

NOSNÍKU

SÁDROKARTONOVÁ DESKA
NÓNIOVÝ ZÁVĚS

NOSNÝ OCELOVÝ PROFIL

- Pochozí vrstva - dřevo + lepidlo tl.20mm
- Anhydrit tl.100 mm
- Montážní deska + podlahové topení tl.30 mm
- Pojistná PE folie tl.0,25 mm
- Tepelná izolace tl.100 mm
- Separační vrstva 300g/m²
- Vrstva betonu - vyrovnávací tl. 100  mm
- ŽB deska tl. 1000 mm

- Penetrační nátěr
- Spádová vrstva - beton tl.80 -100 mm
- ŽB deska - bílá vana tl.800 mm
- Podkladní beton tl.100 mm
- Zemina

S7

VESTIBUL METRA

BETON C70/85

SKLADBA POCHOZÍ STŘECHY | VNITROBLOK

- Zeleň - keřové výsadby, tráva
- Zemina pro intenzivní zeleň tl.500 mm
- Filtrační geotextílie 500g/m2
- Drenážní rohož - brání pronikání zeminy do nop.fólie
- Nopová fólie - pevná tl.40 mm
- Ochranná textilie 300 g/m2
- Hydroizolace - 2x asfaltový pás tl.8 mm
- Tepelná izolace - XPS  spádová vrstva tl.40 - 100 mm
- Tepelná izolace - XPS tl.300 mm
- Ochranná textilie 300 g/m2
- Hydroizolace - parozábrana tl.4 mm
- Železobeton tl.350 mm

(NAD GARÁŽÍ)

INT

- Obklad - děrovaný plech tl. 4mm
- Ocelové nosníky + vzd. mezera tl. 40 mm
- Plný plech tl. 4 mm
- Ocelové nosníky + vzd. mezera tl. 40 mm
- Tepelná izolace EPS λ=0,034 W/ (m.K) tl.180 mm
- Železobeton tl.200 mm
- Vnitřní omítka tl.15 mm

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY
PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA

- Venkovní omítka tl.6 mm
- Penetrace
- Stěrka se síťovinou tl.4 mm
- Tepelná izolace EPS λ=0,034 W/ (m.K) tl.200mm
- Lepící vrstva
- Železobeton tl.200mm
- Vnitřní omítka tl.15mm

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY | vnitroblok

SKLADBA STŘECHY
(NAD 8.NP.)

- Ochranní vrstva - kačírek tl.150 mm
- Separační vrstva - geotextílie 300g/m2
- Asfaltový pás  λ=0,21 W/ (m.K) tl.4 mm
- Asfaltový pás λ=0,21 W/ (m.K) tl.4 mm
- Ochranná textilie 300g/m2
- Tepelná izolace   XPS λ=0,032 W/ (m.K)    tl.80 mm
- Tepelná izolace XPS λ=0,034 W/ (m.K) tl.300 mm
- Ochranná textilie 300g/m2
- Asfaltový pás- parozábrana  λ=0,21 W/ (m.K) tl.4 mm
- Železobeton tl.320 mm INT

EXT

EXT

EXT

INT

EXT

INT

INTINT
SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY | s vedlejší budovou

- Stěna sousední budovy tl.400 mm
- Tepelná izolace - mechanicky kotvená λ=0,034 W/ (m.K) tl.200mm
- Lepící vrstva
- Železobeton tl.200mm
- Vnitřní omítka tl.15mm

S8

S9

S10

S11

S12

kotvení fasády



Napětí v před. výtzuži 1000 MPa
Plocha předp. výztuži 0,015m2
Plocha ma jedno lano 0,0015 m2

Počet lan   100 ks
Počet lan na kabel  25 ks
Počet kabelů celkem 4,0 ks

Napětí v před. výtzuži 1000 MPa
Plocha předp. v   
0,013m2
Plocha ma jedno lano 0,0015 m2

Počet lan   86,67 ks
Počet lan na kabel  17 ks
Počet kabelů celkem 5,1ks

- stávající nosníky metra budou nahrazené železobe-
tonovou deskou tl. 1m dle výpočtu

VARIANTA2 - schema - návrh roznášecí desky místo stávajících nosníků SCHEMA ČÁSTI ŘEZU S NOVOU DESKOU 
M 1: 150 
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NÁVRH NOVÉHO NOSNÍKU O ROZM. 1,6 x 0,6 m - VARIANTA 1
Posouzení NOVĚ NAVRŽENÉ NOSNÍKŮ nad metrem - předběžný

An = 0,96 m2
I = b*h3 /12 = 0,2048 m4

napětí na spodním vláknu bez předpětí:
σD = M/I * h/2
σD = 56,497 MPa 

plošné zatížení  = 153,44 kN/m2
vl. tíha nosníku  =24 kN/m
f = 330,88 kN/m

M = 1/8 * (f*Lm2) 
M = 1/8 *(330,88 * 18,7 2) 
M = 1446,32 kNm --> 14,59 MNm 

napětí včetně předpětí:
P = 13 MN
e = 0,65 m

napětí na spodním vláknu : 
σD  = = (M/I * h/2 )- (P/A) - (P*e/I )*(h/2)
 = 2,79 MPa -->podmínka : < fctm (4,6 MPa)
 = 2,79 MPa < 4,6 MPa =)  =)
napětí na horním vláknu  
σH = -34,036 MPa -->podmínka : <0,6*fck (70MPa)
 =|34,036| MPa < 42 MPa  =)  

 
- podmínky nevyhoví =( - stávající nosníky nevyhoví, proto je potřeba 
navrhnout nové nosníky / desku s předpínací výztuží. --> viz dále

NÁVRH DESKY MÍSTO STÁVAJÍCÍCH NOSNÍKŮ - VARIANTA 2
Posouzení NOVĚ NAVRŽENÉ DESKY nad metrem - předběžný

An = 1,0 m2
I = b*h3 /12 = 0,0833 m4

napětí na spodním vláknu bez předpětí:
σD = M/I * h/2
σD = 40,242 MPa 

plošné zatížení  = 128,44 kN/m2
vl. tíha nosníku  =25 kN/m
f = 153,44 kN/m

M = 1/8 * (f*Lm2) 
M = 1/8 *(153,44 * 18,7 2) 
M = 6707,05 kNm --> 6,707 MNm 

napětí včetně předpětí:
P = 13 MN
e = 0,35 m

napětí na spodním vláknu : 
σD  = = (M/I * h/2 )- (P/A) - (P*e/I )*(h/2)
 = - 0,05767 MPa -->podmínka : < fctm (4,6 MPa)
 = - 0,05767 < 4,6 MPa =)  =)
napětí na horním vláknu  
σH = -25,94 MPa -->podmínka : <0,6*fck (70MPa)
 =|25,94| MPa < 42 MPa  =)  

-  nově navržená deska místo stávajících nosníků vyhoví =)

B

h

b

MOMENT - M = 18 fl²

l

Ap - plocha předpínací výztuže

Pe

σd = (M/I * h/2 )- (P/A) - (P*e/I )* (h/2)

σd = M/I * h/2

e = h/2 - 150mm

I - MOMENT SETRVAČNOSTI
I = b*h ³ /12

B

h

b

MOMENT - M = 18 fl²

l

Ap - plocha předpínací výztuže

Pe

σd = (M/I * h/2 )- (P/A) - (P*e/I )* (h/2)

σd = M/I * h/2

e = h/2 - 150mm

I - MOMENT SETRVAČNOSTI
I = b*h ³ /12

VSTUPNÍ ÚDAJE (předpokládané)

Lm = 18,7 m - délka nosníků  
h = 1,6 m - výška nosníku   
b = 0,6m - šířka nosníku
B = 2 m -osová vzdálenost nosníků 

An - plocha nosníku 
I - moment setrvačnosti 

Beton třídy 70/85 (předpokládaný materiál)
fctm = 4,6 MPa
fck = 70 MPa

σD - napětí na spodním vláknu 
σH - napětí na horním vláknu

plošné zatížení  = 153,44 kN/m2
vl. tíha nosníku  =18 kN/m
zatížení na nosník = 478,32 kN/m

M - moment na nosníku 
f - zatížení na nosník 

Ap - plocha předpínací výztuže
P - předpínací síla 
e - excentricita 

VSTUPNÍ ÚDAJE (předpokládané)

Lm = 18,7 m - délka nosníků  
h = 1,0 m - výška nosníku   
b =1,0 m - šířka nosníku
B = 1 m -osová vzdálenost nosníků 

An - plocha nosníku 
I - moment setrvačnosti 

Beton třídy 70/85 (předpokládaný materiál)
fctm = 4,6 MPa
fck = 70 MPa

σD - napětí na spodním vláknu 
σH - napětí na horním vláknu

plošné zatížení  = 153,44 kN/m2
vl. tíha nosníku  =18 kN/m
zatížení na nosník = 478,32 kN/m

M - moment na nosníku 
f - zatížení na nosník 

Ap - plocha předpínací výztuže
P - předpínací síla 
e - excentricita 
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BUS

STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ VODOVOD

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD

STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ

STÁVAJÍCÍ SLABOPROUD

JEDNOTNÁ KANALIZACE

VODOVOD

PLYNOVOD

KABELOVÉ VEDENÍ

SLABOPROUD

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

NOVÉ SÍTĚ

LEGENDA

PLOT

HRANICE ŘEŠENÉHO POZEMKU

OKOLNÍ BUDOVY

VOZOVKA

TRÁVNIK

R1

R2

REVIZNÍ ŠACHTA - VODOVOD

REVIZNÍ ŠACHTA - KANALIZACE

HLAVNÍ VSTUP DO BD

VJEZD DO GARÁŽÍ

VYSOKÁ ZELEŇ - PRŮMĚR STROMU 3-5M

STŘEDNĚ VYSOKÁ ZELEŇ - KEŘE

NAVRHOVANÝ OBJEKT

BOURANÉ KONSTRUKCE

VSTUP DO KOMERČNÍCH PROSTOR

11195

11815

9035

7355

6355

5090

2395

4530

1570

22640

21540

15760

5690

BYTOVÝ DŮM

7 .NP = +24,800 mm

1 .NP = ±0,00 =189,190 m.n.m.
2 .NP = +5,000 mm

±0,000

+24,800

+28,800

R2

R1

Polyfunkční dům, Florenc KOORDINACE TZB |73

TECHNICKÁ ZPRÁVA - TZB

1. OBECNÝ POPIS STAVBY
název stavby :  Polyfunkční dům, Florenc
místo stavby :    Praha 8 - Karlín , 186 00 
katastrální území:  Karlín , č. pozemků : 162 , 788
vypracovala:   Bc. Bernadeta Szalaiová

Předmětem diplomové práce je polyfunkční dům na ulicích Za Poříčskou bránou a Ke Štvanici. Dům má osm 
nadzemních podlaží a podzemní prostor, kde se nachází plně automatický parkovací systém, který bezob-
služně zařadí automobil na určené místo. Tento systém je zde navržen z důvodu nedostatku prostoru způso-
beným přítomností tunelu metra. Objekt je dále rozdělen na části obytnou a komerční. Obytnou částí se 
rozumí 2 - 7.NP o 3 bytových jednotkách na patro. V posledním podlaží se nachází volnočasový prostor pro 
obyvatele domu. Komerční jednotky jsou umístěné v přízemí.

2. POPIS ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVODŮ TZB
Ulice Za Poříčskou bránou a Ke Štvanici byly v rámci předdiplomové práce upraveny a doplněny o veškerou 
chybějící technickou infrastrukturu potřebnou na provoz navrhované budovy. 

2.1. VODOVOD

Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovod v ulici Za Poříčskou bránou. Vodovodní sestava s 
hlavním uzávěrem vody bude umístěná v technické místnosti v 1.NP. 

2.3. KANALIZACE

Dešťová kanalizace
Dešťová voda bude ze střechy, terasy a zahrádky ve vnitrobloku svedena potrubím v instalačních šachtách 
do splaškové kanalizace napojené na veřejnou síť. 

Splašková kanalizace
Objekt bude napojen na veřejnou kanalizační stoku, která je umístěna pod vozovkou v ulici Za Poříčskou brá-
nou. Přípojka bude uložená v pískovém loži v nezámrzné hloubce. Na přípojce bude umístěna revizní šachta.

2.4. VYTÁPĚNÍ 

Hlavním zdrojem tepla bude plynový kotel, který bude umístěn v technické místnosti v 1.NP. Bytové jednotky 
budou vytápěny pomocí podlahového topení. Soustava bude doplněna otopnými tělesy v předsíních a oto-
pnými žebříky v koupelnách. Rozvody budou umístěny v instalačních šachtách.

2.5.  PLYN

Objekt bude napojen na veřejný plynovod. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn v nice na vnější straně fasády. 
Odvod spalin bude řešen samostatným komínem,  který bude vyveden na střechu objektu. 
 
2.6. VĚTRÁNÍ

Parkovací systém v podzemní části objektu bude větrán nuceně pomocí samostatné VZT jednotky, která 
bude umístěna v garážových prostorách. Větrání v bytových jednotkách bude řešeno podtlakově. Odpadní 
vzduch bude odveden radiálními ventilátory z kuchyní, koupelen a WC. Vzduch bude přiváděn přirozeně 
pomocí větracích mřížek v okenních rámech. Komerční prostory budou větrané VZT jednotkou, umístěnou v 
samostatné technické místnosti. Prostor schodiště spadá pod CHÚC typu B s nuceným větráním a 25ti násob-
nou výměnou vzduchu za hodinu. VZT jednotka bude napojená na záložní zdroj energie.
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Polyfunkční dům, Florenc TYPICKÉ PODLAŽÍ TZB |7574| TZB PŮDORYS 1.NP Bc. Bernadeta Szalaiová

0 1m 3m 10 m 0 1m 3m 10 m

M : 150 M : 150

+1.640

+0.000

-0.100

BYTOVÝ DŮM
01 ZÁDVEŘÍ 5,0 m²
02 RECEPCE 77,8 m²
03 SKLAD KOLOBĚŽEK 2,0 m²
04 SKLAD ODPADKŮ 2,1 m²
05 TECHNICKÁ MÍSTNOST 10,4 m²
06 KOLÁRNA 4,2 m²
07 VJEZD 33,0 m²
08 GARÁŽE - AUTOMAT SYSTÉM 76,3 m²
09 KANČELÁŘ 15,9 m²
10 ZÁZEMÍ 3,8 m²
11 WC/ÚKLID 4,8 m²

1.NP  |PŘÍZEMÍ
+3.780

02

02

09

KOMERCE
01 ZÁDVEŘÍ 4,8 m²
02 KOMERCE 25,0 m²
03 ZÁZEMÍ 12,2 m²
04 TECHNICKÁ M. 4,7 m²

01 03 04
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08

11
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B

C'

A'

A

B'

C

+0.000

HUP

NÁHRADNÍ
ZDROJ

ENERGIE

 CENTRÁLNÍ
ROZVODNICE

VODOMĚRNÁ
SESTAVA

PLYNOVÝ KOTEL

ZÁSOBNÍK VODY

ROZVADĚČZÁSOBNÍK VODY
PRO SHZ

VODOMĚRNÁ

SESTAVA

VZT

VZT

LEGENDA 

OBLAST PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

OTOPNÁ TĚLESA

STUDENÁ VODA

OTOPNÝ ŽEBŘÍK

TEPLÁ VODA

CIRKULAČNÍ POTRUBÍ

ODPADNÍ POTRUBÍ

DĚŠŤOVÉ POTRUBÍ

UMYVADLO

ZÁCHOD

U

WC

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

POŽÁRNÍ POTRUBÍ

HYDRANT

U

U

U WC

WC

WC
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BYT 3.02
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+8.250

LEGENDA 

OBLAST PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

OTOPNÁ TĚLESA

STUDENÁ VODA

OTOPNÝ ŽEBŘÍK

TEPLÁ VODA

CIRKULAČNÍ POTRUBÍ

ODPADNÍ POTRUBÍ

DĚŠŤOVÉ POTRUBÍ

UMYVADLO

ZÁCHOD

DŘEZ

SPRCHOVÝ KOUT 
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U

WC
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P

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 
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U
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METROPROJEKT Praha a.s.
- výkresy (půdorys, řez) stanice metra FLORENC 

AUTOMATICKÝ SYSTÉM PARKOVÁNÍ
https://multiparking.com/fully-automatic-parking-systems/?lang=en

 ZDROJE


