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ANOTACE  

Náplní této diplomové práce bylo vypracování návrhu obytného bloku, který se nachází na území městské 
části Praha 5 – Smíchov v bezprostřední blízkosti Vltavy. Návrh vychází z urbanistické studie, která byla 
zpracována v rámci předdiplomního projektu. Tvar obytného bloku je ovlivněn především svou lokací – 
navazuje nejen na stávající zástavbu, ale i na dopravní situaci. Navrhovaný obytný blok svým tvarem a 
umístěním vytváří klidné a izolované prostředí směrem k řece.  

 

ANNOTATION 

The content of this diploma thesis is the elaboration of a design of a residential block, which is located in the 
city district of Prague 5 - Smíchov in the immediate vicinity of the Vltava. The proposal is based on an urban 
study, which was prepared as part of an undergraduate project. The shape of the residential block is primarily 
influenced by its location - it is connected not only to the existing buildings, but also to the traffic situation. 
The proposed residential block with its shape and location creates a quiet and isolated environment facing 
the river. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Obytný blok, novostavba, veřejný prostor 

KEYWORDS 
Residential block, new structure, public space 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 identifikační údaje  

A.1.1. Údaje o stavbě  

Název stavby:  Obytný blok Smíchov  

Místo stavby: Strakonická, Praha 5 – Smíchov, 150 00 Katastrální území Smíchov [729051] Parcelní čísla: 5030/23, 5030/26, 
5030/27, 5029, 566/3, 564 k.ú. Podolí  

Předmět PD: Předmětem projektové dokumentace je nová stavba, která bude stavbou trvalou. Jedná se o residenční objekt s 97 
bytovými jednotkami 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:  Fakulta stavební, ČVUT v Praze  
Se sídlem:  Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6 
Vedoucí projektu: Ing. arch. Radek Zykan 

A.1.3.  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

Projektant semestrální práce:  Josef Posel  
Autor architektonického návrhu:  Josef Posel  

Seznam vedoucích semestrální práce/konzultantů:  
Architektonické a stavební řešení:  Ing. arch. Radek Zykan, Ing. Jiří Novák, Ph.D. 
Konstrukční řešení:    Ing. Radek Štefan, Ph.D.   
Vytápění/ZTI:     Ing. Zuzana Veverková, Ph.D. 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba činní jeden stavební objekt SO1. 

A.3 Seznam vstupních podkladů   

Urbanistická studie, průzkum a fotodokumentace lokality, katastrální mapa Prahy 5, Google mapy a mapy.cz, mapové podklady poskytnuté 
Geoportálem ČÚZK. 

 

B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území 

 

Lokalita, která byla vybrána v rámci předdiplomního projektu. Urbanistický návrh se odvíjel od struktury a návazností dané oblasti. Lokalita je 
ohraničena Vyšehradským železničním mostem, řekou Vltavou a ulicí Strakonická. Řešený pozemek se nachází v katastrálním území 
Smíchov [729051]. Samotný návrh obytného bloku je situován na parcelách číslo 5030/23, 5030/26, 5030/27, 5029, 566/3 a 564. Momentálně 
se na území nachází fotbalové hřiště klubu SK Čechie Smíchov, budova Erpetu a také je zde umístěné parkoviště. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 
územním souhlasem 

Není v rámci diplomního projektu řešeno.  

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

V současné době není v souladu s územně plánovací dokumentací. V rámci urbanistické studie byla podána žádost na změnu územního 
plánu. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Závazná stanoviska  nebyly vydány, jedná se o školní projekt. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Měly by být povedeny  tyto průzkumy a měření: 

- Geodetické zaměření (polohopis, výškopis)  
- Dendrologický průzkum  

- Inženýrskogeologický – geotechnický průzkum  
- Posouzení možnosti likvidace srážkových vod vsakem do horninového prostředí 
- Stanovení a vyhodnocení radonového indexu (radonového rizika)  
- Fotodokumentace projektanta 
- Místní šetření projektanta 
- Archivní dokumentace – částečná – stávajících objektů 
- Technické mapy majitelů a správců sítí 
- Měření hluku dopravy od zkušební laboratoř Atelier DEK, duben  

Jelikož nedošlo k žádnému průzkumu ani měření, nejsou tudíž jednotlivé závěry. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není požadována jiná ochrana. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na užívání sousedních staveb. K dočasnému zhoršení vlivů na životní prostřední dojde pouze v průběhu 
výstavby. Případné dopady průběhu výstavby budou v maximální možné míře eliminovány – udržování čistoty komunikací, používání strojů 
s minimální možnou hlučností v denní době, po časově omezenou dobu; zkrápění vozidel při výjezdu ze staveniště, resp. při vlastním bourání 
stávajících objektů – pro zamezení prašnosti atd.) 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Vzrostlá zeleň bude, dle potřeby, resp. kolizí s navrhovanou zástavbou, vykácena v souladu s dendrologickým průzkumem a povolením ke 
kácení dřevin rostoucích mimo les. Mimo pozemek stavby dojde k vykácení keřů v souvislosti s kultivací břehu řeky Vltavy. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

PD neřeší 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového 
přístupu k navrhované stavbě 

Stavba se nachází v zastavěném území. Řešené pozemky budou napojeny na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně 
stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu bytového domu vč. připojení na dopravní a technickou infrastrukturu.  

Plánovaným záměrem je nová výstavba bytového domu . Jedná se o objekt o 7.np a 1.pp. Půdorysné rozměry navrhovaného objektu v 
nadzemní části nepřekračují rozměr 86 x 40 m a v 5.np se jedná o ustupující podlaží. Objekt je zastřešený plochou střechou s výškou nejvyšší 
atiky +24m. Úroveň podlahy v 1.np +/-0,000. Úroveň podlahy 1.pp je –3,100. Navrhovaný objekt bude obsahovat plynovou kotelnu s komínem 
vyústěným 1,0 m nad střešní rovinu .Dům bude dále vybavená nuceným větráním garáží a bytů. Garáže budou odvětrané pomocí VZT 
zařízení nad střechu objektu. Větrání bytů bude zajištěno pouze podtlakovým nuceným větrání koupelen a WC. 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu určenou k bydlení. Navrhovaný objekt obsahuje v nadzemní části bytové jednotky a v 1.pp se jedná o společné vybavení 
objektu, garáže, technické místnosti a sklepní prostory. Jiné funkce nejsou navrhovány 

V 1.np bude umístěna prodejna drobného zboží s potřebným zázemím jak pro zaměstnance provozu, tak i pro skladování prodávaného zboží 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

Projekt stavby je navržen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v aktuálním znění a dle ustanovení Vyhlášky 
č. 268/1999 Sb. o technických požadavcích na stavby a dle vyhlášky č. 501/20016 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. Vybraný zhotovitel díla bude mluvně zavázán, aby stavba byla provedena v souladu s výše uvedenými vyhláškami. Doklady o tom 
budou předloženy při závěrečné prohlídce stavby. 

Navrhovaný bytový dům neobsahuje byty zvláštního určení. Bezbariérový přístup bude zajišťovat výtah dle bodu 3.1. přílohy č.1 vyhlášky 
398/2009 Sb., který bude zpřístupňovat každé podlaží, vč. úrovně 1.pp, ze které je navržen bezbariérový přístup do objektu a parkování 
vozidel. Společné garáže budou vybaveny 6 stáními pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.   

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Diplomová práce neřeší. Stavba je navržena v souladu s obecnými pravidly. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stávající stavby nepodléhají žádné ochraně z hlediska kulturních památek či jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

CELKOVÉ KAPACITY STAVBY: 

Celkový počet bytových jednotek: 97 

z toho 1kk 1 
z toho 2kk 55 
z toho 3kk 35 
z toho 4kk 5 
z toho 5kk 1 

Počet obyvatel (předpokládaný): 275 
Počet parkovacích stání: (z toho pro osoby s omezenou schopností a orientace) 106(6) 

Hrubá podlažní plocha – celková: 9096m2 
Zastavěná plocha*    1516m2 
Obestavěný prostor:   106112 m3  

 

i)   základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií  a  hmot, hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy 
odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 

Vytápění a ohřev TUV zajišťuje plynová kotelna umístěna v 1.pp objektu. 

j)  základní  předpoklady  výstavby  (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Jedná se o školní projekt. 

k) orientační náklady stavby 

Předpokládaná hodnota stavby:  83 000 000 Kč 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navrhovaný bytový dům má charakter klasického bytového domu s vyvyšujícím podlažím v nároží budovy. Návrh objektu vychází z místní 
urbanistické struktury. Hmotové řešení navazuje na sousedící bytové domu  a svojí polohou v nárožním pozemku a dotváří tak dominantu 
celé ulice. Vytváří tak přirozenou a citlivou dominantu, která se k okolní zástavbě nechová přezíravě a díky výškovému a barevnému / 
materiálovému uspořádání opět zapadá do městského charakteru. Umístění objektu na pozemku ovlivněno terénními poměry na daném 
území, dopravní infrastrukturou, přilehlou řekou a urbanistickou studií z předdiplomního projektu. 

Nově vytvořené obslužné komunikace mají spíše zklidňující charakter dopravy v dané lokalitě, zajišťují též potřebné parkovací stání.  

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Bytový dům je tvořen jedním podzemním podlažím, jedním vstupním podlažím (1.np), 6 podlažími a 2 ustupujícími patry s terasami. Výškové 
uspořádání domu respektuje odstupy (dané vzdálenostmi fasád) – od okolních objektů. Navrhované řešení respektuje genia loci, svou 
architekturou lehce vybočuje nad okolní zástavbou. Stavba používá jednoduché pohledové nebo fasádní formy, čisté geometrické členění s 
jednotnou fasádou na celém objektu, budou použito cihelné obložení. Horní ustoupená patra odpovídají střešní krajině. Ustoupení pater se 
opakuje / znásobuje v posledním podlaží. Kompaktní tvarování a hladké plochy fasád dodávají objektu tradiční tektoniku, typickou pro bytové 
domy. Dalším prvkem je řešení zábradlí teras a lodžií, které s ohledem na čistou formu navrhovaného řešení a s ohledem na nerušící výraz 
objektu je navrhováno jako nerezové s klasickým členěním a  dřevěným madlem.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Suterén domu je zapuštěný do terénu. V úrovni 1.NP je navrhován bezbariérový přístup do domu a vjezd do garáže. Hlavní vstup do domu 
na úrovni 1.NP. V ose dispozic jednotlivých pater je společné schodiště s výtahem, které bude obsluhovat jednotlivá podlaží s bytovými 
jednotkami. Objekt neobsahuje žádnou výrobní technologii. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Navrhované řešení je v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. Navrhovaný bytový dům neobsahuje byty zvláštního určení. Bezbariérový přístup bude zajišťovat výtah dle bodu 3.1. přílohy č.1 
vyhlášky 398/2009 Sb., který bude zpřístupňovat každé podlaží, vč. úrovně suterénu, ze které je navržen bezbariérový přístup do objektu a 
parkování vozidel. Společné garáže budou vybaveny dvěma stáními pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Výškové 
rozdíly na bezbariérovém přístupu do objektu vnějších i vnitřních pochozích ploch nejsou vyšší než 20 mm. Povrch pochozích ploch musí být 
rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapné vrstvy podlah budou mít součinitel smykového tření nejméně 0,5 (nebo dle alternativních 
kritérií Přílohy č.1 vyhlášky 398/2009 Sb.). Manipulační plocha před vstupem do budovy je v max. sklonu 2%. 

Veškeré ovládací prvky (zvonky, vypínače atp.) budou umístěny ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a musí být a ve vzdálenosti nejméně 
500 mm od pevné překážky.  

Bezbariérový přístup do objektu bude zajištěn samostatným chodníkem podél vjezdové rampy. Chodník bude vyvýšen nad vozovkou o 8 cm 
a bude šířky min. 1,5m a sklonu do 8,33% v souladu s bodem 7.5.2 ČSN 73 6058 a s body 1.0.2 a 1.1.2 přílohy č.2 předmětné vyhlášky 
398/2009 Sb.. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Ochrana zdraví při provozu budovy je zajištěna navrženými parametry budovy, dodržením předpisů a norem i oprávněných požadavků 
dotčených orgánů státní správy. Za plnění bezpečnostních předpisů při užívání stavby bude zodpovídat konkrétní majitel nemovitosti. 

Na střechách budovy budou prováděny pravidelné údržbové práce (přístup k techn. zařízením, střešním vtokům, odstraňování sněhu, 
stavební údržba a opravy). S ohledem na riziko pádu z výšky při obsluze a údržbě střešního pláště bude navržen systém jistících prvků proti 
pádu osob: kotvící lana / kotvící body / kombinace systémů. Kotvící systém bude realizován oprávněnou firmou, která zároveň ručí za statický 
návrh propojení prvků s nosnou konstrukcí stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Obytný dům je navržen jako železobetonový monolitický, v kombinaci se zděnými nosnými i nenosnými svislými konstrukcemi s 
prefabrikovanými dílci schodiště. Vnitřní příčky jsou navrženy z cihelných bloků Heluz se systémovými překlady. Fasáda domu je navržena 
jako provětrávaná s cihlenou přizdívkou formátu WDF. Okna - hliníková tl. 92mm, izolační trojskla, „teplé“ zasklívací rámečky, barvy dle 
výběru architekta. Zábradlí teras a balkónů jsou navrhována z nerezového kovu s klasickým členěním a dřevěným madlem. Střecha je plochá, 
zelená (rozchodníková rohož) se sklonem min.2,0%, s hydroizolací z modifikovaných asfaltových pásů. Terasy jsou navrženy rovněž jako 
DUO střechy se spádovými klíny dle způsobu odvodnění ve spádu 2,5% nebo 1,75%. Nášlapnou vrstvu teras bude tvořit paluba s exotického 
dřeva nebo dřevodekor např. Twnison na dřevěném rastru podnožek. Spodní stavbu bude tvořit železobetonová monolitická konstrukce 
s hydroizolací. 

 

Založení objektů a spodní stavba 

Navrhovaný objekt tři jeden dilatační celky. S ohledem na místní geologické poměry, je navrženo pilotové založení. Suterénní konstrukce 
(zákl. desky + obvodové stěny) budou provedeny jako „bílá vana“ z vodotěsného železobetonu s příměsí Xypex, nemusí být použita 
sekundární hydroizolace (foliové nebo bitumenové pásy), ale bude použita jako pojistná. Zajištění stavební jámy bude provedeno jednak 
pomocí pažících stěn jako záporové stěny kotvené a v nižších hloubkách svahováním. 

Konstrukční řešení nadzemních podlaží 

Nosný systém je kombinovaný - tvoří ho příčné stěny, sloupy a obvodové stěny. Všechny nosné stěny jsou kompletně železobetonové tl. 200 
mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou kompletně železobetonové monolitické tl. 200 mm, východní část objektu má navrženy stropy 
z předpjatého betonu o tloušťce 300mm. Překlady jsou řešeny už v ŽB stěnách, řeší samostatné PD. 

Rozměry jednotlivých konstrukčních prvků vycházejí ze statického výpočtu a dalších požadavků /zejména akustických).  

Nenosné konstrukce – příčky 

Veškeré dělící konstrukce jako celek budou splňovat požadavky akustické a tepelně-technické. Příčky a nenosné stěny musí být oddilatovány 
od stropní konstrukce vhodnou měkkou separační vrstvou. Zhotovitel bude dodržovat technologické předpisy výrobců. Nenosné stěny budou 
vyzděny z cihel Heluz. Příčky v podzemních podlažích a užitkových prostorech domů budou zděné z cihel Heluz . Vnitřní bytové příčky budou 
zhotoveny z cihel Heluz. 

Instalační jádra budou samostatné požární úseky a budou obezděny také cihlami heluz. Z akustických důvodů není možné provádět do 
dělících stěn instalace. Proto jsou navrženy instalační přizdívky Z SDK předstěn tl.100mm a 200mm, které budou sloužit k zakrytí instalačních 
tras.  

Veškeré skladby konstrukcí budou splňovat požadavky požární ochrany, které jsou specifikovány v části PBŘ této PD, zejména pokud tvoří 
hranici požárních úseků. Na všechny stěny a příčky budou vždy použity stavební hmoty v souladu s požadovanými normovými hodnotami. 
Spáry v místě napojení požárních stěn na stropní, svislé či jiné konstrukce budou vykazovat stejnou požární odolnost, jakou mají mít i tyto 
požární stěny. 

Schodiště a výtahy 

Schodiště jsou v objektu navrženy monolitické, dvouramenné nebo jednoramenné s mezipodestou. Schodiště jsou akusticky oddělené od 
nosné konstrukce. Schodiště bude pouze natřeno uzavíracím nátěrem a ponecháno pohledové.  Schodiště bude pouze natřeno uzavíracím 
nátěrem a ponecháno pohledové.  Ramena schodiště budou po obou stranách opatřena madly/zábradlím. Schodiště v mezonetových bytech 
od 6.np do 7.np bude dvouramenné ocelové schodiště a ocelovým madlem o výšce 900mm. 

 Výtah je navržený mezi 1.pp a 6.np. Počet stanic bude dle pater 7. Bude se jednat o osobní výtah hydraulický se strojovnou v 7.np, kde je 
pro něj vyčleněna samostatná místnost přístupná ze střechy objektu. Výtah bude prosklený, samostatně stojící a oddělen od konstrukce 
domu. V 1.np bude překonávat výškový rozdíl 1.5m kvůli bezbariérovosti celého objektu.  

Střecha a terasy 

Střecha 6.np a 7.np je zastřešena plochou střechou s pořadím vrstev následujícím: parotěsná konstrukce , izolace EPS, hydroizolace, tepelná 
izolace, ochranná geotextilie, souvrství zelené střechy. Spád této střechy je 2% a je zajištěn spádovými klkíny. Atika je oplechovaná. 

Pochozí střešní terasy jsou zastřešeny plochými jednoplášťovými střechami s pořadím vrstev: parotěsná zábrana, tepelná izolace, tepelná 
izolace se spádem, hydroizolace , geotextilie, a kontrukce pro terasová prkna z dřevoplastu. Terasy v 6.np budou ohraničené atikou ve výšce 
1.1m, která bude sloužit jako zábradlí. Plochy střech jsou spádovány pomocí tepelné izolace v konstantním spádu 2,0% ke vtokům. Guly na 
střeše jsou dvouúrovňové a vybavené ohřívacím drátem. Budou napojené na svody vnitřní dešťové kanalizace a vsakovací objekt. 
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Plochy střech, které nejsou určeny pro pohyb residentů a nebudou ohraničeny zábradlím, budou opatřeny systémem kotev pro bezpečný 
pohyb osob.Osazený systém bude certifikovaný.   

Okna  

Okenní výplně budou splňovat požadavky tepelně-technické a akustické. Okenní rámy budou hliníkové profily tl. 92mm s izolačními trojskly, 
„teplé“ zasklívací rámečky, dekor dřeva. Budou jako celek splňovat součinitel prostupu tepla Uw = 0,80 W/m2K. 

Křídla oken se sníženým parapetem budou opatřena předsazeným ocelovým zábradlím dle ČSN 73 0035 – Zatížení staveb. Kotvení zábradlí 
bude provedeno jako integrovaná součást okenních rámů. 

Okna na jižní, východní a západní fasádě budou v nadpraží vybavena kastlíkem pro instalaci předokenních žaluzií. Na severní fasádě bude 
u některých oken vytvořen také prostor pro okenní žaluzie. U těchto oken v severní fasádě bude prostor pro žaluzie na fasádě nepřiznaný, 
fasáda bude přetažena přes. Jedná se o okna v severní fasádě, která příslušící obytným místnostem, které mají i jiná okna do jiných fasád 
než severní.  

Veškeré prosklené plochy v přízemí budou zabezpečeny bezpečnostní folií skel. 

Podlahy 

Konstrukce podlah bude těžká plovoucí s roznášecí vrstvou z anhydritové litého potěru na bázi síranu vápenatého (např. Anhyment). Podlahy 
budou opatřeny vrstvou izolace z minerální vlny a polystyrenu, která zaručí požadované tepelně-technické a akustické parametry.  

Podlahy v garáži a kotelně jsou řešeny polyuretanové stěrkové (parkovací stání, rampy a technické místnosti). Plocha podlahy garáží bude 
spádovaná ve skonu 0,5% pomocí tvaru základové desky do dvou podlahových odpařovacích žlabů. Žlaby nebudou napojené na systém 
kanalizace. 

Podlahové konstrukce budou provedeny dle ustanovení ČSN 74 4505. Protiskluzová úprava nášlapných vrstev bude odpovídat vyhlášce č. 
398/2009 a ČSN 74 4505 a ČSN 74 4507. Podlahy všech místností budou mít protiskluzovou úpravu povrchu se součinitelem smykového 
tření nejméně 0,3. Na schodištích bude tato hodnota nejméně 0,6.  

 

Stínění  

Osazené žaluzie na všech oknech jižní, západní a východní fasády a některých oknech severní fasády budou s tlačítkovým elektro ovládáním 
u okna/skupiny oken, v rozsahu dle projektové dokumentace. 

Ve 5. a 6.NP navíc příprava pro osazení látkových markýz na oknech jižní a západní fasády pokojů obytných místností s elektro ovládáním.  

b) mechanická odolnost a stabilita. 

Po konzultaci se statikem, bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek: 

- zřícení stavby nebo její části 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření 
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného   vybavení  v důsledku většího přetvoření nosné 
konstrukce 
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Veškeré konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými ČSN a EN pro navrhování příslušných typů konstrukcí a normami zatížení stavebních 
konstrukcí a vyhoví z hlediska povolených deformací 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Ve stavbě se nacházejí pouze technologická zařízení potřebná pro zajištění hygienických parametrů při užívání stavby (technické zařízení 
budov).  

Navrhovaný bytový dům bude využívat stávajícího připojení plynu. Zdrojem tepla bude plynová kotelna umístěná v 1.pp. Bytové jednotky v 
objektu budou vytápěny teplovodně pomocí otopných těles (např. Radik VK se spodním připojením, otopné žebříky Rosendal).  

V bytových jednotkách bude možné řídit teplotu v referenční místnosti pomocí prostorového programovatelného termostatu (alt. bezdrátový). 
Teplota v ostatních místnostech bude regulována za pomoci radiátorových ventilů s termostatickými hlavicemi alternativně 
programovatelnými hlavicemi.  

Ohřev TUV je řešen centrálně, pomocí nepřímotopného zásobníku. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

V objektu se nacházejí chráněné únikové cesty typu B s přetlakovým větráním. Vstupy do jednotlivých bytů jsou součástí únikové cesty a z 
tohoto důvodu budou opatřeny požárními dveřmi. Z dispozičních a rozměrových důvodů jsou vstupy do jednotlivých bytů navrženy přímo do 
chráněné únikové cesty (požární předsíně) a tudíž jsou protipožární a opatřeny samozavírači. V obou navržených únikových cestách se 
také nachází evakuační výtah. Jelikož je výtah součástí CHUC musí splňovat požadavky na nehořlavost klece, dodávky el. energie a 
rychlost pojezdu. 

 

 

b) energetická náročnost stavby, 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí splňují požadavky ČSN 73 0540-2:2011 „Tepelná ochrana budov. Část 2“. Požadavek na 
prostup tepla obálkou budovy dle ČSN 73 0540-2:2011 je splněn. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Dispoziční a technické řešení domu je navrženo tak, aby byly splněny veškeré požadavky na hygienu a ochranu zdraví při jejím provozu a 
užívání. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikání radonu z podloží 

PD neřeší. 

b) ochrana před bludnými proudy 

PD neřeší. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

PD neřeší. 

d) ochrana před hlukem 

PD neřeší. 

e) protipovodňová opatření 

PD neřeší. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

PD neřeší. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a)  napojovací místa technické infrastruktury 

Bytový dům bude připojen na novou vodovodní přípojku, na stávající vodovodní řád, který vede v ulici Strakonická. 

Dále bude připojen na novou kanalizační přípojku, na stávající kanalizační potrubí v ulici Strakonická. 

Též na novou plynovou přípojku , na stávající plynové vedení v ulici Strakonická. 

Také na vedení NN, STA a telekomunikační síť. 

B.4 Dopravní řešení   

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace 

 

Bytový dům bude dopravně napojen na nově vytvořenou zklidněnou komunikaci z místní komunikace – ulici Strakonickou. Napojení garáží v 
suterénu objektu bude navazovat na výškovou úroveň chodníku v ulici pomocí rampy o sklonu do 14 %  . Rampa bude provedena na 
zhutněnou pláň (Edef,2=45Mpa), povrch bude z betonové dlažby a s ohřevem proti namrzání. 

Rampa bude zajišťovat také v souladu s odstavcem 7.5.2 ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže bezbariérový přístup chodců 
do objektu na úrovni vstupu v 1.np.   

Veškeré podzemní sítě v nových plochách určených k pojezdu vozidel budou nově uloženy do chrániček. 

 Odvodnění zpevněných ploch 

Všechny zpevněné plochy budou mít příčné a podélné sklony umožňující odtok srážkové vody. Před vjezdem do garáže bude umístěn Aco-
drain žlab napojený na vsakovací těleso s bezpečnostním přepadem do kanalizační přípojky. Proti zamrzání bude rampa ochráněna ohřevem. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Bytový dům bude dopravně napojen na nově vytvořenou zklidněnou komunikaci z místní komunikace – ulici Strakonickou. 

c) doprava v klidu 

Dobrava v klidu pro residenty se odehrává v podzemních garážích 1.pp. Návštěvnické stání je navrhnuté pro celou lokalitu a umožněno na 
povrchu podél nově vytvořených komunikací / nově vytvořených parkovacích plochách. 

Výpočet dopravy v klidu byl proveden a je v souladu PSP. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Řešené území lemuje podél řeky nově navržená cyklostezka / stezka pro pěší. Je řešena dvouproudově. Povrch je navržen z probarveného 
asfaltu. Stezka by měla propojovat smíchovskou náplavku s řešeným územím a počítá s budoucím rozvojem cyklostezek v Praze, podle 
koncepce hl. města Prahy.  

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Napříč celým územím budou prováděny terénní úpravy, které respektují současnou morfoligii terénu.  

b) použité vegetační prvky 

PD neřeší. 

c) biotechnická opatření 

V rámci navrhované zástavby nejsou navrhována biotechnická opatření. 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Navržený záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí nezávadný.   

Z hlediska vlivů geologické podmínky je navržený záměr nekonfliktní. K negativním vlivům na půdu – v důsledku výstavby nedojde.  

Znečistění ovzduší během výstavby 

Auta vyjíždějící ze staveniště budou na zpevněné ploše před výjezdem mechanicky očištěna. Přilehlé veřejné komunikace budou pod stálou 
kontrolou vedení stavby a případné znečištění bude ihned odstraněno.  

V průběhu výstavby dojde k dílčímu zhoršení životního prostředí – zejména z hlediska prašnosti a hlučnosti. Vlivy na životní prostředí během 
provádění stavby a opatření pro jejich eliminaci jsou popsány v bodě B.8 této zprávy. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině apod. 

Záměr je bez vlivu na stávající antropogenní systémy. K ovlivnění krajinného rázu nedojde. Z hlediska vlivů na faunu, flóru a ekosystémy je 
navržený záměr nekonfliktní. V lokalitě záměru senachází vzrostlá zeleň, které je v konfliktu s navrhovanou zástavbou, a proto si realizace 
záměru vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les. Projekt počítá s maximálním možným využitím stávající zeleně při koncepci sadových 
úprav.  

Záměrem nebudou dotčena zvláště chráněná území, významné krajinné prvky nebo ÚSES. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nejsou. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Není. 

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 

PD neřeší. 

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

PD neřeší. 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření 
vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 

B.8  Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro potřeby stavebních prací budou využívány sítě stávající technické infrastruktury v přilehlém okolí staveniště, a to jak vody (přes novou 
vodovodní přípojku), tak i elektřiny (přes staveništní rozvaděč napájený z přívodního kabelu nadzemního vedení NN). Jejich spotřeba během 
stavby bude evidována (odečet před a po zahájení prací na příslušných měřidlech – podružný vodoměr, elektroměr). Veškerá výše uvedená 
napojení zajistí zhotovitel stavby svým jménem a na svoje náklady v dostatečném předstihu před zahájením prací. 

b) odvodnění staveniště 

Není v rámci projektu řešeno  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zařízení staveniště bude obslouženo stávajícím vjezdem z ulice Strakonická. Na základě výše uvedeného (body a, b)  dojde k zásahu 
(napojení) do stávajících sítí technické infrastruktury nacházející se v okolí staveniště (nová vodovodní přípojka, nová kanalizační přípojka, 
napojení na nadzemní vedení NN). 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude probíhat na pozemku investora. Při realizaci stavby budou využity strojní zařízení a technologie, které minimalizují prašnost a 
splňují emisní limity. Bude prováděno pravidelné čištění dotčených komunikací. Odtokové poměry v území nebudou realizací stavby 
ovlivněny. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Bude pokácena náletová zeleň na okraji pozemku v rozsahu, který nevyžaduje povolení od příslušného správního orgánu. Staveniště bude 
ohrazeno pro splnění bezpečnosti práce. 

Pozemek stavby bude oplocen. Vjezd na staveniště bude uzavíratelný a bude trvale pod ostrahou v rámci umístěné stavební buňky. Na 
všech vstupech a vjezdech do prostoru staveniště musí být bezpečnostní značkou vyznačen zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

PD neřeší. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není součástí PD. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

V průběhu stavebních prací budou vznikat odpady. Nejčastěji půjde o skupinu stavební a demoliční odpady (odpadní obaly, papír/lepenka, 
plastové obaly, směsný stavební odpad, dřevo, sklo, kov a ostatní demoliční odpad). 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) a vyhláškou MŽP č. 383/2001 (o podrobnostech 
nakládání s odpady), vše v platných zněních. Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny proti 
nežádoucímu znehodnocení odpadu. Přepravní prostředky budou uzavřeny při přepravě nebo budou mít ložnou plochu zakrytou. Pokud 
dojde k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo uklizeno. Veškerá stavební suť bude vyvážena nákladními 
automobily na skládku, přičemž nebezpečné odpady budou separovány a uloženy odděleně (předání třetím osobám, které jsou podle zákona 
o odpadech oprávněny k převzetí a uložení odpadů). Po ukončení prací (ke kolaudaci nebo kolaudačnímu souhlasu) budou předloženy 
doklady o způsobu likvidace odpadů z průběhu stavby. 

Množství produkovaného komunálního odpadu se zamýšlenými stavebními úpravami nezmění.  

Vzhledem k uvažovanému rozsahu stavby budou pracovníci své hygienické potřeby vykonávat v rámci vyvážených mobilních chemických 
toalet. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

PD neřeší. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vliv na životní prostředí bude minimální. Při výstavbě se doporučuje využívat v největší možné míře ekologické a hygienicky nezávadné 
stavební materiály např. s ISO 14001. Je nutné dbát na správné nakládání s odpady. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

podmínkami bezpečnosti práce obsaženými v Zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Všichni pracovníci musí být s předpisy 
seznámeni před zahájením prací, dále jsou pracovníci povinni používat při práci předepsané pracovní a ochranné pomůcky. Stavební dozor 
nese plnou zodpovědnost za správné provedení a postup při provádění stavby. Pracovníci na stavbě budou dodržovat všechny předpisy o 
bezpečnosti práce. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Okolní stavby nejsou dotčeny. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření  

Nebylo v rámci projektu řešeno. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod. 

Nejsou stanoveny speciální podmínky. Nebylo v rámci projektu řešeno. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Nebylo v rámci projektu řešeno. 

B.9  Celkové vodohospodářské řešení 

Není součástí tohoto projektu. 
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TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY 

Identifikační údaje 

Charakteristiky budovy 

      [m3]

      [m2]

Plocha Součinitel Požadovaný Činitel Měrná ztráta
 (činitel) (doporučený)  teplotní konstrukce

prostupu tepla součinitel redukce  prostupem tepla
prostupu tepla

Ai Ui UN (Urec) bi HTi = Ai . Ui. bi
[m2] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] [-] [W/K]

2817 0,161 0,30       (0,25) 1.00 453,537
Okna byty + vchodové dveře 2380 0,8 1,70       (1,20) 1.00 1904
Střecha 1419 0,14 0,24       (0,16) 1.00 198,66
Strop lodžií 94 0,14 0,24       (0,16) 1.00 13,16
1.NP a 6.NP
Podlaha 1.NP 1516 0,26 0,60       (0,40) 1.00 394,16
Podlaha PL6 160 0,11 0,24        (016) 1.00 17,6

Vnější obvodová stěna

Převažující vnitřní teplota v otopném období 20 °C
-15 °CVenkovní návrhová teplota v zimním období 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí

Ochlazovaná konstrukce

Objemový faktor tvaru budovy  A / V

30 547,20

8386

obytná nová 

 ohraničující objem budovy 
Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí

Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy nezahrnuje
 lodžie, římsy, atiky a základy 

PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU BUDOVY

Druh stavby 
Adresa (místo, ulice, PSČ)
Katastrální území 

Obytný blok 
Praha 5 - Smíchov 
Smíchov, č.kat.729051

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Měrná ztráta prostupem tepla HT [W/K] 2981,1
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT/A [W/(m2·K)] 0,36
Požadavek ČSN 730540-2 byl stanoven    na základě hodnoty Uem,N,20 a působících teplot 
Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle [W/(m2·K)] 0,77
čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 pro rozmezí od 18 do 22 °C Uem,N,20
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem, rec [W/(m2·K)] 0,38
Poožadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N [W/(m2·K)] 0,5

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Klasifikace : A - velmi úsporná 
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KOMPLEXNÍ ŘEZ  M 1.25 SKLADBY KONSTRUKCÍ 

S1_STĚNA ( U=0.161 W/m2K) 

Vápenná omítka      tl.20mm 
ŽB stěna        tl.200mm 
Tepelná izolace z minerálních vláken    tl.200mm 
Provětrávaná mezera       tl.25mm 
Režné zdivo - WDF formát (215 x 102 x 65 mm)   tl.102mm 
kotvy HALFEN 

SP_SUTERÉNNÍ STĚNA (U=2.300 W/m2K) 

Původní zemina 
Pažící stěna-dřevěná výdřeva mezi ocelové I 240  tl.240mm 
Tepelná izolace XPS         tl.100mm 
Hydroizolace a ochrana proti pronikání radonu (SBS   tl.4mm 
Modifikovaný asf.pás vyztužený skleněnou tkaninou) 
ŽB obvodová stěna       tl.200mm 
Uzavírací nátěr na beton     tl11mm 

ST1_STŘECHA (U=0.140 W/m2K) 

Rozchodníkový koberec – vegetace    tl.40mm 
Vegetační vrstva       tl.40mm 
Drenážní a retenční vrstva 25mm  
Ochranná folie proti prorůstání kořínků  
Separační vrstva geotextilie      300g/m2 
Hydroizolace F-PVC-P      tl. 1,5 mm 
Netkaná geotextílie       300 g/m2/ 
Tepelná izolace - EPS 100s ve spádu    tl. 10-150 mm 
Tepelná izolace - EPS 100s     tl. 250 mm 
Parozábrana – asf.pás s hliníkovou vložkou   tl. 0,15 mm   
Stropní ŽB konstrukce        tl. 200mm 
Vápenná omítka       tl. 10mm 

ST2_STŘECHA (U=0.140 W/m2K) 

Rozchodníkový koberec – vegetace    tl.40mm 
Vegetační vrstva       tl.40mm 
Drenážní a retenční vrstva 25mm  
Ochranná folie proti prorůstání kořínků  
Separační vrstva geotextilie      300g/m2 
Hydroizolace F-PVC-P      tl. 1,5 mm 
Netkaná geotextílie       300 g/m2/ 
Tepelná izolace - EPS 100s ve spádu    tl. 10-150 mm 
Tepelná izolace - EPS 100s     tl. 250 mm 
Parozábrana – asf.pás s hliníkovou vložkou   tl. 0,15 mm   
Nosná stropní kce. z předpjatého betonu   tl.300mm 
Vápenná omítka       tl. 10mm 

 

 

 

ST3_STŘECHA GARÁŽÍ (U= 0.333 W/m2K) 

Kamenná dlažba      tl.100mm 
Ložné souvrství dlažby       tl.220mm 
Drenážní a retenční vrstva      tl.25mm  
Ochranná folie proti prorůstání kořínků    --- 
Tepelná izolace - XPS 100s     tl. 100 mm 
Separační vrstva geotextilie      300g/m2 
Hydroizolace F-PVC-P      tl. 1,5 mm 
Netkaná geotextílie       300 g/m2/ 
Spádová vrstva (lehký beton)     tl.10-80mm   
Stropní ŽB konstrukce        tl. 200mm 
Vápenná omítka       tl. 10mm 

PL1_PODLAHA NA ZEMINĚ (U=1.657 W/m2K) 

Epoxidová stěrka pojízdná – systémové řešení    tl.25mm 
ŽB základová deska        tl.300m     
Ochranná vrstva betonu      tl.50mm 
2xhydroizolace a ochrana proti pronikání radonu (SBS   tl.8mm 
modifikovaný asf.pás vyztužený skleněnou tkaninou) 
Penetrační asfaltová emulze      ___ 
Podkladní a ochranná vrstva betonu     tl.150mm 
Původní zemina   

PL2_PODLAHA NA CHODBA_SUTERÉN (U= 0.561 W/m2K) 

Epoxidová stěrka pojízdná – systémové řešení    tl.25mm 
Roznášecí beton. mazanina (KARI síť 150/150/4 )  tl.50mm 
Separační polyethylenová folie slepovaná ve spojích   tl.0.2mm 
Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s  tl.50mm 
ŽB základová deska        tl.200m     
Ochranná vrstva betonu      tl.50mm 
2xhydroizolace a ochrana proti pronikání radonu (SBS   tl.8mm 
modifikovaný asf.pás vyztužený skleněnou tkaninou) 
Penetrační asfaltová emulze      ___ 
Podkladní a ochranná vrstva betonu     tl.150mm 
Původní zemina  

PL3_PODLAHA CHODBA_1.NP (U=0.155 W/m2K) 

Epoxidová stěrka – systémové řešení     tl.20mm  
Roznášecí beton. mazanina (KARI síť 150/150/4 )  tl.50mm 
Separační polyethylenová folie slepovaná ve spojích   tl.0.2mm 
Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s  tl.50mm 
kročejovým útlumem  
Nosná ŽB stropní kce      tl.200mm 
Desky z minerální vlny s pohledovou vrstvou   tl.200mm 

 

 

 

PL4_PODLAHA CHODBA 

Epoxidová stěrka – systémové řešení     tl.20mm  
Roznášecí beton. mazanina (KARI síť 150/150/4 )  tl.50mm 
Separační polyethylenová folie slepovaná ve spojích   tl.0.2mm 
Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s  tl.50mm 
kročejovým útlumem  
Nosná ŽB stropní kce      tl.200mm 

PL5_PODHLAHA BYTŮ  

Laminátová podlaha s HDP jádrem     tl.10mm    
Tlumící podložka_pásy z  pěnového polyethylenu  tl.5mm 
Separační polyethylenová folie slepovaná ve spojích  tl.0.2mm  
Anhydrid       tl.55mm 
Separační polyethylenová folie slepovaná ve spojích   tl.0.2mm 
Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s  tl.50mm 
kročejovým útlumem  
Nosná ŽB stropní kce      tl.200mm 
Omítka vápenná      tl.20mm 

PL6_PODHLAHA BYTŮ K VENKOVNÍMU PROSTORU (U=0.110 W/m2K) 

Laminátová podlaha s HDP jádrem     tl.10mm    
Tlumící podložka_pásy z  pěnového polyethylenu  tl.5mm 
Separační polyethylenová folie slepovaná ve spojích  tl.0.2mm  
Anhydrid       tl.55mm 
Separační polyethylenová folie slepovaná ve spojích   tl.0.2mm 
Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s  tl.50mm 
kročejovým útlumem  
Nosná stropní kce. z předpjatého betonu   tl.300mm 
Minerální vata lepená      tl. 300mm  
Větraná mezera       tl. 25mm  
Fasádní deska            tl. 8mm 

PL7_PODHLAHA BYTŮ  

Laminátová podlaha s HDP jádrem     tl.10mm    
Tlumící podložka_pásy z  pěnového polyethylenu  tl.5mm 
Separační polyethylenová folie slepovaná ve spojích  tl.0.2mm  
Anhydrid       tl.55mm 
Separační polyethylenová folie slepovaná ve spojích   tl.0.2mm 
Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s  tl.50mm 
kročejovým útlumem  
Nosná stropní kce. z předpjatého betonu   tl.300mm 
Omítka vápenná 
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KONSTRUKČNÍ SCHÉMA 

VSTUPNÍ PODLAŽÍ

TYPICKÉ PODLAŽÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA  

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU 

Jedná se o výstavbu bytového bloku na Praze 5 -Smíchov, v těsném sousedství železničního mostu. 
Předmětem projektové dokumentace je nová stavba, která bude stavbou trvalou. Jedná se o residenční 
objekt s 97 bytovými jednotkami a podzemními garážemi o kapacitě 105 parkovacích míst. 

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

Jedná se o novostavbu bytového domu vč. připojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Plánovaným 
záměrem je nová výstavba bytového domu . Jedná se o objekt o 7.np a 1.pp. Půdorysné rozměry 
navrhovaného objektu v nadzemní části nepřekračují rozměr 86 x 40 m a v 5.np se jedná o ustupující podlaží. 
Objekt je zastřešený plochou střechou s výškou nejvyšší atiky +24m. Úroveň podlahy v 1.np +/-0,000. Úroveň 
podlahy 1.pp je –3,300. 

1.PP - nosná část konstrukce je kombinací stěnové a sloupového systému z monolitického železobetonu. 
Půdorysně přesahuje část objektu  a je tvořena třemi dilatačními celky. Konstrukční výška suterénu je 3.3m 
slouží převážně jako hromadné garáže. Vodorovné konstrukce tvoří ŽB deska o tloušťce 200mm. Objekt je 
založen na pilotách a spodní stavba je řešena jako bílá vana s pojistnou hydroizolací.  

Nadzemní podlaží - nosná část konstrukce je kombinací stěnové a sloupového systému z monolitického 
železobetonu. Konstrukční výška 1.np je 4.6m a do bytů se vstupuje z úrovně 1.5m na projektovou nulou. 
Dále pak konstrukční výška dalších podlažích je shodná a to 3.1m. Vodorovné konstrukce jsou 
z železobetonu, pak strop ve východní části objektu je z předpjatého betonu.  

3. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Navrhovaný objekt tvoří tři dilatační celky. S ohledem na místní geologické poměry, je navrženo pilotové 
založení. Suterénní konstrukce (zákl. desky + obvodové stěny) budou provedeny jako „bílá vana“ z 
vodotěsného železobetonu s příměsí Xypex, nemusí být použita sekundární hydroizolace (foliové nebo 
bitumenové pásy), ale bude použita jako pojistná. Zajištění stavební jámy bude provedeno pomocí pažících 
stěn jako záporové stěny kotvené.  

V místě dojezdu výtahu bude základová spára snížena v rozsahu daném požadavky použitého výtahu. Při 
snížení základové spáry bude využito náběhů ve sklonu 45°. 

4. NOSNÝ SYSTÉM 

4.1. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE  
Konstrukci tvoří železobetonové monolitické stěny a ve východní části objektu železobetonové monolitické 
sloupy o rozměru 500/800. Rozměry prvků byly stanoveny po konzultaci s přiděleným konzultantem na 
statickou část diplomové práce. V podzemním podlaží jsou sloupy z monolitického ŽB o rozměrech 
400/400mm v nepravidelném rastru 7x5m (největší pole). Nosné stěny jsou navržené v tloušťce 200 mm. 
Obvodové stěny v podzemním podlaží, které jsou součástí základové konstrukce, mají tloušťku 200 mm+ 
stříkaný beton o tloušťce150mm + pažící stěna z dřevěné výdřevy mezi ocelové I 240.  

4.2. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukci nad prvním podzemním podlažím tvoří monolitická železobetonová deska podepřená 
průvlaky o rozměrech 600/400mm. Největší pole desky má rozměry 7x5 m. V místech, kde podzemní 
zasahuje mimo půdorysnou stopu horní stavby, tj. ve východní části, je deska snížena. Pole desky působí 
převážně jako obousměrně pnuté, pouze v místech schodišťových jader a v technických místnostech jsou 
desky jednosměrně pnuté. Rozměry desky a průvlaků byly stanoveny empiricky. Deska je navržena v 
jednotné tloušťce 200 mm.  

Ve východní části od 2.np je stropní konstrukce navržena z předpjatého betonu. Dimenze desky byla 
stanovena v souladu s odborným doporučením konzultanta. Výška desky je 300mm na rozpětí 11,7m. Deska 
bude uložena na průvlaky z předpjatého betonu o rozměrech 800/400mm a dva sloupy v rozích o rozměrech 
800x500.  

Vodorovnou konstrukci teras budou tvořit prefabrikované betonové desky výšky 100 mm. Ty budou uloženy 
na válcované profily I200 a U220. Ocelové nosníky budou kotvené do železobetonových stěn pomocí 
bodových kotev.   

4.3. SVISLÉ KOMUNIKAČNÍ PRVKY 
Schodiště jsou umístěná na chodbách a jsou řešena jako dvouramenná. Jejich konstrukci tvoří jednosměrně 
pnuté železobetonové prefabrikované desky. Schodišťová ramena budou na podestu a mezipodestu 
usazeny na ozub přes prvek SCHÖCK TRONSOLE typ F a oddilatována od stěn prvkem SCHÖCK 
TRONSOLE typ L.  

5. OCHRANA KONSTRUKCE PROTI NEPŘÍZNIVÝM VLIVŮM 

5.1. OCHRANA PROTI POŽÁRU 
Požární odolnost železobetonových konstrukcí je v objektu zajištěna dostatečnými rozměry konstrukčních 
prvků a dále dostatečným krytím výztuže betonovou krycí vrstvou (min. 20 mm). 

5.2. OCHRANA PROTI KOROZI 
Protikorozní odolnost železobetonových konstrukcí je zajištěna dostatečným krytím výztuže betonovou krycí 
vrstvou (min. 20 mm). 
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STATICKÉ SCHÉMA SUTERÉNU



KONCEPT ŘEŠENÍ SYSTÉMŮ TZB



5958
SCHÉMA KONCEPTU TZB

TECHNICKÁ ZPRÁVA  

1. POPIS OBJEKTU  
Jedná se o novostavbu bytového domu vč. připojení na dopravní a technickou infrastrukturu.  

Plánovaným záměrem je nová výstavba bytového domu . Jedná se o objekt o 7.np a 1.pp. Půdorysné rozměry navrhovaného objektu v nadzemní 
části nepřekračují rozměr 86 x 40 m a v 5.np se jedná o ustupující podlaží. Objekt je zastřešený plochou střechou s výškou nejvyšší atiky +24m. 
Úroveň podlahy v 1.np +/-0,000 a +1,500. Úroveň podlahy 1.pp je –3,100. Navrhovaný objekt bude obsahovat plynovou kotelnu s komínem 
vyústěným 1,0 m nad střešní rovinu .Dům bude dále vybavená nuceným větráním garáží a bytů. Garáže budou odvětrané pomocí VZT zařízení 
nad střechu objektu. Větrání bytů bude zajištěno pouze podtlakovým nuceným větrání koupelen a WC 

Bytový dům obsahuje celkem 97 bytových jednotek:  

z toho 1kk 1 
z toho 2kk 55 
z toho 3kk 35 
z toho 4kk 5 
z toho 5kk 1 

Počet obyvatel (předpokládaný): 275 
Počet parkovacích stání: (z toho pro osoby s omezenou schopností a orientace) 106(6) 

Hrubá podlažní plocha – celková: 9096m2 
Zastavěná plocha*    1516m2 
Obestavěný prostor:   106112 m3  

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

V rámci diplomové práce jsou jednotlivé technické systémy řešeny pouze předběžně. Podrobnější návrh technického řešení by byl předmětem 
dalšího stupně projektové dokumentace. Technická zařízení jsou řešená pro celý objekt Technické místnost se nachází v podzemním podlaží 
budovy o celkovém počtu čtyř, pro každou schodišťovou sekci. Objekt bude napojen na vodovodní řad, kanalizaci, plynovou přípojku a přípojku 
NN. Tyto sítě se již nacházejí na ulici Strakonická. Zdrojem tepla bude plynový kotel. Bytové jednotky v objektu budou vytápěny teplovodně 
pomocí otopných těles (např. Radik VK se spodním připojením, kolektory v podlaze, otopné žebříky Rosendal). 

Větrání bude řešeno přirozeným způsobem v kombinace s odtahem odpadního vzduchu pomocí digestoří v kuchyních a ventilátory v koupelná a 
na WC. 

3.  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

3.1.   ZÁSOBOVÁNÍ OBJEKTU VODOU 
Objekt bude napojen na stávající vodovodní řad, který se nachází v ulici Strakonická. 

3.2.  VODOVODNÍ PŘÍPOJKA  
Stávající vodovodní síť je umístěna západně od objektu pod chodníkem ve vzdálenosti 15 metru od hranice zástavby. Bude umístěna do 
pískového lože a následně zásypu. 

3.3. VODOMĚRNÁ SOUSTAVA  
Vodoměrná sestava bude umístěna v technické místnosti v prvním podzemním podlaží.  

3.4. TEPLÁ VODA 
Vodovodní potrubí vedoucí teplou vodu je umístěno pod stropem. Vede z plynového kotle a kopíruje trasu studené vody k jednotlivým stoupacím 
potrubím a zařizovacím předmětům. Dimenze jsou stejné jako u studené vody. Provoz obchodu s drobným zbožím má svůj průtokový elektrický 
ohřívač vody. Cirkulační voda kopíruje přesně trasu teplé a studené vody a v instalačním jádře je vedeno až k nejvyššímu podlaží, kde se napojuje 
na potrubí teplé vody a umožňuje cirkulaci ohřáté vody – tj. výměna vychladlé vody. 

3.5. VNITŘNÍ VODOVOD  
Potrubí prostupuje spodní stavbou v 1.PP. Dále potrubí pokračuje pod stropem do stoupacích potrubí. Stoupacím potrubím je voda vedena do 
jednotlivých podlaží, potrubí je situováno do instalačního jádra. V každém bytě je potrubí vedeno výhradně za předstěnami do jednotlivých 
zařizovacích předmětů 

3.6. POŽÁRNÍ ROZVOD  
Na každém podlaží se nachází jeden hydrant. Do něj je voda přivedena potrubím odpojeným hned za vodoměrnou soustavou. 

3.7. POŽÁRNÍ OCHRANA  
Prostupy rozvodů mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně utěsněny. Těsnění prostupů bude přístupné a bude provedeno v souladu 
s ČSN 73 0810 čl. 6.2 a v souladu s požárně bezpečnostním řešením. Těsnění provede odborně způsobilá firma. 

4. KANALIZACE  

4.1. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA  
Kanalizační přípojka je v místě objektu řešena jako jednotná soustava připojena na veřejnou kanalizační síť. Krytí přípojky je ve volném terénu 
1,0 m, v místě chodníku a vjezdu aut je krytí přípojky 1,8m. Na přípojce se nachází revizní šachta. Materiál potrubí je z PVC. Vedena západně 
od objektu. 

4.2. REVIZNÍ ŠACHTA  
Revizní šachta se nachází ve vzdálenosti  0,5 metru od fasády a vede v ní potrubí jak splaškové kanalizace. Nachází se zde čistící tvarovka. 
Rozměry revizní šachty jsou 1000x600mm 

4.3. SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ  
Svislé odpadní potrubí je vedeno v instalačních šachtách jednotlivých bytů. Materiál potrubí je z PVC. Dešťová voda je odváděna pomocí 
střešních vpustí. Svislé odpady jsou odvětrány nad střechu objektu. Větrací potrubí je řešeno jako prodloužené splaškové potrubí.  

4.4. LEŽATÉ SVODNÉ POTRUBÍ  
V nejnižším podlaží (tedy 1.PP) je svodné potrubí vedeno volně zavěšené pod stropem ve sklonu 3%. Poté je vedeno v ocelové chráničce směrem 
ven z objektu do RŠ. 

4.5. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  
Nacházejí se v koupelnách, toaletách a kuchyních. Ke svislému odpadnímu potrubí jsou připojeny připojovacím potrubím ve sklonu 3% v 
předstěnách.  

Veškeré zařizovací předměty budou použity dle požadavků stavebníka a upřesněny v průběhu stavby, v závislosti na příslušné hygienické normy 
a předpisy. Veškeré zařizovací předměty budou na odpadní systém připojeny pomocí zápachových uzavírek zvoleného systému. Osazované 
zařizovací předměty jsou umístěny dle požadavku stavebníka, v závislosti na příslušné hygienické normy a předpisy. V projektu jsou 
předpokládány standardní zařizovací předměty od výrobce např. JIKA, RAVAK. 

4.6. DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
Ploché střechy a terasy budou odvodněny svislými vnitřními svody. Dešťová voda bude následně vedena ležatým potrubím pod stropem 
podzemního podlaží a jímána do podzemní akumulační nádrže, umístěné pod zahradou objektu. Odtud bude využívána jako a zavlažování. 
Využití dešťových vod bude řízeno centrální jednotkou umístěnou v technické místnosti. Tato jednotka také zajistí dopouštění akumulační nádrže 
vodou z vodovodního řadu v případě sucha. Akumulační nádrž je opatřena bezpečnostním přepadem a napojena na dešťovou kanalizaci. 
Přebytečná dešťová voda je dešťovou kanalizací vedena do vsakovacího zařízení, umístěného v rámci celého řešeného území. 

4.7. POŽÁRNÍ OCHRANA  
Prostupy rozvodů mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně utěsněny. Těsnění prostupů bude přístupné a bude provedeno v souladu 
s ČSN 73 0810 čl. 6.2 a v souladu s požárně bezpečnostním řešením. Těsnění provede odborně způsobilá firma. 

5. PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY  

Příprava TUV je zajištěna 4 plynovými kotly o potřebném výkonu,  které jsou umístěny v technických místnostech podzemního podlaží. Studená 
voda je přiváděna z vodovodního řadu. Plynový kotel přivádí teplou vodu do zásobníku TUV a odsud je rozváděna do jednotlivých sekcí, 
především pro zařizovací předměty. Mezi patry vedeno svislé potrubí. Tento druh ohřevu zvolen zejména s ohledem na celkové řešení TZB, druh 
budovy a absenci teplovodu. 

6. VYTÁPĚNÍ  

Pro vytápění jsou užity otopná tělesa spolu s podlahových vytápěním v koupelnách bytů , kterému jsou přizpůsobeny skladby jednotlivých podlah. 
Jedná se o teplovodní podlahové vytápění. Soustavou potrubí protéká ohřáta voda o teplotě 30o-50o pomocí nízkoenergetického oběhového 
čerpadla. Voda jako teplovodní médium je připravována v hlavním zdroji tepla, kterým je plynový kotel. 

7. VĚTRÁNÍ  

Větrání je zajištěno přirozeným větráním a podtlakovým větráním, kdy je vzduch do bytových jednotek přiváděn přívodními prvky umístěnými v 
obvodovém plášti u oken, spárami rámů oken a odváděn pomocí ventilátorů a digestoří. 

 

 

 

 

 
 



POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ



6362
SCHÉMA POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ, CHÚC

TECHNICKÁ ZPRÁVA  

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU 

Jedná se o výstavbu bytového bloku na Praze 5 - Smíchov, v těsném sousedství železničního mostu. 
Předmětem projektové dokumentace je nová stavba, která bude stavbou trvalou. Jedná se o residenční 
objekt s 97 bytovými jednotkami a podzemními garážemi o kapacitě 105 parkovacích míst. 

Jedná se o novostavbu bytového domu vč. připojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Plánovaným 
záměrem je nová výstavba bytového domu . Jedná se o objekt o 7.np a 1.pp. Půdorysné rozměry 
navrhovaného objektu v nadzemní části nepřekračují rozměr 86 x 40 m a v 5.np se jedná o ustupující podlaží. 
Objekt je zastřešený plochou střechou s výškou nejvyšší atiky +24m. Úroveň podlahy v 1.np +/-0,000. Úroveň 
podlahy 1.pp je –3,300. 

Objekt je přístupný z úrovně terénu = +-0,000 a to z domovních chodeb (schodišťových sekcí), které jsou pro 
celý záměr čtyři.  

Všechny objekty jsou nevýrobní – obytné. Konstrukční systém domu je nehořlavý. 

2. POŽÁRNÍ ÚSEKY 

Objekt je členěn na požární úseky tak, aby žádný z úseků nepřekračoval normou stanovené délky únikových 
cest. Požárními úseky jsou jednotlivé byty. Samostatné požární úseky tvoří prodejna drobného zboží v 1.np. 
Samostatnými požárními úseky jsou rovněž chráněné únikové cesty, výtahové a instalační šachty, technické 
místnosti a podzemní garáže. 

3. STAVEBNÍ KONSTRUKCE A POŽÁRNÍ ODOLNOST 
Stanovení požární odolnosti jednotlivých konstrukcí není předmětem diplomové práce. 

3.1. NOSNÉ KONSTRKUCE  

Svislou nosnou konstrukci stavby tvoří železobetonové stěny tloušťky 200 mm a železobetonové monolitické 
sloupy o rozměrech 400 x 400 mm. Vodorovné konstrukce tvoří buď železobetonové monolitické desky 
tloušťky 200 mm nebo desky z předpjatého betonu o tloušťce 300mm.  

3.2. SCHODIŠTĚ  

Schodiště, které jsou součástí chráněných únikových cest jsou navrženy jako konstrukce typu DP1. 

3.3. POŽÁRNÍ UZÁVĚRY OTVORŮ 

Otvory v konstrukcích mezi požárními úseky jsou navržené jako požárně uzavíratelné. Dveře chráněných 
únikových cest jsou typu DP1. 

3.4. VÝTAHOVÉ ŠACHTY  

Výtahové šachty tvoří samostatné požární úseky. Jde o skleněný výtah se samonosnou konstrukcí, se 
strojovnou umístěnou v 7.np.  

3.5. INSTALAČNÍ ŠACHTY 

Instalační šachty tvoří samostatné požární úseky. Instalace prostupující mezi požárnímu úseky budou 
opatřeny protipožárními manžetami. 

3.6. PROTIPOŽÁRNÍ PÁSY 

Požární výšky objektu jsou 17m a u východní části 20.1m. Celá budova je zateplena nehořlavým izolantem 
z minerální vaty. 

4. ÚNIKOVÉ CESTY  
V objektu jsou navrženy celkem 4 chráněné únikové cesty, 3 v části objektu o 6np a jedna ve východní části 
objektu o 7np. Všechny chráněné únikové cesty jsou typu A. Bude zajištěno nucené větrání axiálními 
ventilátory, napojenými na samostatný okruh elektřiny. Výměna vzduchu musí být alespoň desetinásobná. 
Bude instalováno nouzové osvětlení a směry úniku budou náležitě označeny. Směry otvírání dveří budou 
vždy ve směru úniku. Mezní délky chráněných ani nechráněných únikových cest nejsou překročeny. 

5. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI  
Odstupové vzdálenosti budou stanoveny v dalších stupních dokumentace projektantem PBŘ. 
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