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ABSTRAKT  
Předmětem řešení diplomové práce je novostavba bytového domu s polyfunkcí. Jedná 
se o podsklepený čtyřpodlažní objekt. Konstrukční systém je sloupový s monolitickými 
železobetonovými stropy a jednoplášťovou střechou. 
V podzemním podlaží se nachází hromadná garáž. V přízemí je na jižní straně 
vyhrazen komerční prostor. Dále se na patře nachází technické zázemí a 7 bytových 
jednotek. V dalších patrech se nachází vždy 11 bytových jednotek. Stavba je umístěna 
v rovném terénu v nové lokalitě určené pro výstavbu bytových domů ve Zlíně části 
zvané Boněcko. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Bytový dům s polyfunkcí, sloupový systém, jednoplášťová střecha, monolotické 
železobetonové stropy, bílá vana, kavárna, bytová jednotka, rovný terén  

ABSTRACT  
Subject of the solution master´s thesis is new domestic building with polyfunction. It 
is four floors building with underground floor. 
Construction system is made by column with monolithic ferron concrete ceilings and 
monoplane roof. In underground floor is a garage. In First floor on south side is a space 
designated for commercial activities. Next on the floor is technical facilities and 7 flats. 
In next floors there is always 11 flats. Building is located in straight terrain in the 
development area of new houses in Zlin in area Bonecko. 

KEYWORDS  
Domestic building with polyfunction, column construction system, monoplane roof, 
monolithic Ferron concrete ceiling, coffee, flat, straight terrain,  
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ÚVOD 

 

Cílem práce je navrhnout bytový s dům s polyfunkcí a zpracovat projektovou 

dokumentaci pro provádění stavby.  

Bytový dům je navržen v nově rozvíjené části města, kde se plánuje výstavba 

několika bytových a polyfunkčních domů Je navržen jako čtyřpodlažní s podzemní 

garáží dle limitů území, rozměrů 49,1m na 15,5m. V přízemí je navrhnut provoz kavárny 

s jižní terasou. Celkově se v domě nachází 40 nových bytů.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě  

 
Název stavby:                        BYTOVÝ DŮM S POLYFUKCÍ 

Místo stavby                          Zlín , Boněcko  

    Pozemek parc.č. 1645/27  k.ú. Zlín 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 
Investor: 

Název:              KOHA developtment a.s.. 
Sídlo:              Vinohrady 657, Zlín 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Autor návrhu:                         Bc. Jiří Kožík 
 Na Vrchovici 151 Zlín 760 01 Zlín 
 
Seznam vstupních podkladů  
 

- Zadání stavebního programu od investora 

- Územní studie 

- Polohopisné a výškopisné zaměření  

- Konzultace s investorem 

- Konzultace se specialisty jednotlivých profesí 

A.2. Údaje o území  

a) Rozsah řešeného území 

 
Zájmové území o rozloze 5,2ha se nachází na východním okraji Zlína v 

katastrálním území Příluky. Dle platného Územního plánu města Zlína se jedná o plochu 

bydlení hromadného BH 242 ohraničené z jihozápadní strany plochou komerčních aktivit 

podél komunikačního koridoru I/49 a souběžně vedenou železniční tratí Otrokovice – 

Zlín  - Vizovice. Na jihovýchodě je toto území limitováno nově vybudovanou 

protipovodňovou hrází. Ze severovýchodní strany ohraničuje zájmové území řeka 

Dřevnice, ze severozápadní náhon zlínské teplárny. Západní hranici tvoří bezejmenná 
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vodoteč, která natéká do zatrubnělé části náhonu. Zde se nachází pozemek parc.č. 

1645/27  k.ú. Zlín, na kterém bude vyčleněn pozemek pro stavbu Bytového domu 

s polyfunkcí. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  

 

Řešené území se nachází v blízkosti řeky Dřevnice. Nenachází se zde další ochrany. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

 

  Zájmové území je odkanalizováno oddílným kanalizačním systémem. 

Tato koncepce je převzata i pro návrh odkanalizování řešeného území. Splaškové odpadní 

vody budou svedeny stokami splaškové kanalizace do stávající splaškové kanalizace do 

stávající kanalizace v ulici Zborovská, kterou provozuje Moravská vodárenská.

 Objekty budou napojeny samostatnými přípojkami splaškové kanalizace. 

  V případě výstavby velkokapacitní kuchyně v domě pro seniory bude na 

přípojce tuková kanalizace osazen lapák tuku. 

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch, budou svedeny stokami dešťové kanalizace 

do jímek a pak přepadem  do stávajícího otevřného náhonu, který slouží jako přívod vody 

na elektrárnu v bývalém areálu firmy Svit. 

V místě vyústění bude stávající koryto opevněno kamennou dlažbou do betonu. Dále je 

součástí řešení odvedení dešťových vod otevřený příkop po obvodu staveniště, který 

slouží pro převedení průtoku při řízeném vypouštění inundace nad protipovodňovou 

hrází. Příkop bude zaústěn do stávajícího náhonu. Údaje o souladu s územně plánovací 

dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě 

nebyl-li vydán územní souhlas 

Bylo vydáno Územní rozhodnutí. 

d) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vydaným územním rozhodnutím, 

stavebním povolením a v souladu s dokumentací změny stavby před dokončením, která 

byla podkladem pro zpracování dokumentace pro provedení stavby. 
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e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Dle územního plánu je využití území určeno jako OB (čistě obytné). Funkční náplň 

navrhovaného objektu byly povolena v rámci územního řízení. Obytná funkce je hlavní 

funkcí objektu. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů získané v rámci řízení změny stavby před dokončením 

známé k datu vydání dokumentace byly zapracovány do dokumentace. Požadavky 

získané v územním a stavebním řízení byly zapracovány vždy do dokumentace daného 

stupně. 

 

g) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

a/ Staveniště – trvalý zábor 
parc. č.     1645/27  

výměra      2227,1 m2 

  druh poz., č.p.       ostatní plocha 

vlastník budovy, pozemku KOHA developtment                                                                                                                  

 

A.3. Údaje o stavbě  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba. 

b) Účel užívání stavby 

Bytový dům s polyfunkcí 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (Pozn. č. 1: Např. 

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.) 

(kulturní památka apod.) 

Jedná se o novostavbu bez požadavku na její ochranu. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Je zajištěna přístupnost objektu dle požadavku vyhlášky č.398/2009 Sb. Dle §2 odst. c) 

jsou uzpůsobeny přístupy do domu a přístupnost společných prostor a domovního 

vybavení bytového domu. Byty zvláštního určení nejsou navrženy. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů, (Pozn. č. 2: Např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém 

využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)   

Neobsaženo. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení  

neobsaženo 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.)  

plocha řešeného území  2227,1 m2- trvalý zábor pozemek investora (dle KN) 

zastavěná plocha nadzemní části  761,05m2 

celková zastavěná plocha  1554,53m2 

obestavěný prostor nadzemní části  9.552 m3 

celkový obestavěný prostor stavby 12215 m3 

počet bytů    40  

garážová stání v 1.pp   25  

venkovní stání                                    18  

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.)  

Tepelná bilance 

Výpočet  tepelných ztrát  byl proveden   dle ČSN  EN 12831  a ČSN 730542 pro oblast s 

te=-15°C. 

Celkem ÚT ........................     Qztr = 50154 W 

Tepelná ztráta objektu    95 kW 

Ohřev teplé vody     55 kW 

Celková přípojná hodnota podle ČSN 060210 160 kW 
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Roční spotřeba tepla pro vytápění   827 GJ 

Roční spotřeba tepla pro ohřev TUV   805 GJ 

Celková roční spotřeba tepla    1233 GJ 

 

Bilance elektrické energie 

V objektu je 40 bytů stupně elektrizace “B“. 

 

Třída energetické náročnosti budovy dle zpracovaného PENB je C. 

 

Nakládání s odpady 

Provozem bytového domu budou vznikat standardní odpady. Pro jejich sběr budou sloužit 

odpadové nádoby umístěné u parkoviště. Odvoz odpadu bude smluvně zajištěn. 

Likvidaci kontaminovaného odpadu po čištění garáží bude provádět firma smluvně 

zajištěná pro tuto činnost. 

Provozní odpady 

200301 směsný komunální odpad   

200303 uliční smetky   

Odpady uvedené pod kódem 200301 a 200303 budou odváženy na řízenou skládku nebo 

do spalovny. 

Kontaminované odpady 

200109 směs oleje a vody vzniklá čištěním podlahy v garážích 

Odpady uvedené pod kódem 200109 budou likvidovány odbornou firmou na skládce 

nebezpečných odpadů. 

 

Využití dešťových vod 

Pro likvidaci zbytkových dešťových vod, nespotřebovaných v rámci hospodaření jejich 

využitím v objektu bytového domu, je navržen podzemní dešťový vsak. 

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

etapy) 

Zahájení stavby .............................………………….………  04/2019 

Dokončení stavby.......................................…………………  06/2020 
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Výstavba je plánovaná jako jednoetapová, kde v první fázi budou probíhat stavební práce 

na provedení přípojek potřebných k zařízení staveniště a následně výstavba samotného 

bytového domu s ostatními stavebními objekty. 

Termín zahájení stavby je závislý na rozhodnutí o odvoláních účastníků stavebního řízení. 

k) Orientační náklady stavby 

Neuvedeno. 

A.4. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

Navrhované změny se týkají pouze SO.01 Stavební objekty – bytový dům s polyfunkcí 

 

Stavba je členěna následovně: 

 

SO.01 Stavební objekty – bytový dům s polyfukcí  – parc. č. (k.ú. Zlín 1645/15 

SO.02 Parkoviště a chodníky – parc. č. (k.ú. Zlín): 1645/15 

SO.03  Vodovodní přípojka – parc. č. (k.ú. Zlín): 1645/15  
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B Základní údaje objektu 

B.1 Úvod 

V rámci projektu bude vybudován nový „bytový dům s polyfunkcí“. Stavba je 

navržena na pozemku parc.č.1645/27 v katastrální území města Zlín. Jedná se o 

novostavbu bytového domu s kavárnou , související technické objekty a terénní úpravy. 

B.1.1 Dokumentace všeobecně 

Dokumentace je provedena v úrovni Dokumentace pro provádění stavby před 

jejím dokončením. 

Dodavatel si musí uvědomit, že kontrola výkazů výměr a způsobu řešení konstrukcí je 

jeho povinností. Cena díla je stanovena se všemi výrobky a materiály potřebnými pro 

provedení díla, přestože nemusí být do konečného díla trvale zabudovány. V ceně díla 

jsou obsaženy všechny pomocné práce a materiály sloužící pro provedení díla. Projekt je 

zpracován se znalostmi známými k aktuálnímu datu odevzdání uvedenému na rozpisce. 

Při stanovení ceny díla má dodavatel právo konzultovat všechny potřebné technické 

detaily se zpracovatelem dokumentace. Všechny technické odchylky od navržené 

konstrukce musí dodavatel specifikovat a nesmí v konečné ceně ovlivnit cenu díla. 

Materiály, které nejsou v dokumentaci přesně specifikovány, navrhne dodavatel podle 

svých možností. Jejich použití musí odsouhlasit projektant a investor a technický dozor 

stavby. Při stanovení ceny díla je nutno počítat s tím, že konstrukce a jejich provedení 

musí odpovídat platným českým technickým normám a ve své kvalitě musí dodržet 

všeobecné technické podmínky. 

B.2 Podklady pro vypracování 

Pro vypracování projektu sloužily následující podklady: 

- Zadání stavebního programu od investora 

- Územní studie 

- Polohopisné a výškopisné zaměření obsažené v situaci DUR 

- Konzultace s investorem 

- Konzultace se specialisty jednotlivých profesí 

 

Právní předpisy v platném znění, a to včetně, nikoliv však výlučně. 
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- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. O  technických požadavcích na 

stavby 

- Normy uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. 

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce u technických zařízení, ve znění pozdějších 

předpisů 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu 

- ČSN EN 358 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z 

výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací 

prostředky. 

- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/90 Sb. 

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

 

- ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

- ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 

- ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 

- ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 

- ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

- ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení 

- ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

- ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 

- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 

- ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů 

paliv 

- ČSN 73 4301 Obytné budovy 

- ČSN 73 4305 Zaříditelnost bytů 
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- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

- ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 

- ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí 

- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

- ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

- ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

- ČSN EN 1994-1-1 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 

1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

- ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

- ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 

- ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 

pravidla 

- ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

- ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 

osazení 

- ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 

stavební objekty 

- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

- ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: 

Technické požadavky na ocelové konstrukce 

- ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 

B.3 Normy a předpisy 

Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit platnými právními předpisy, 

technickými normami a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba 

bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou 

schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě nebo 

certifikáty. Prováděcí firma předloží certifikaci na složení betonové směsi se zkouškami 
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minimálně za dva uplynulé roky. Prohlášení o shodě a certifikáty je nutné předložit ke 

kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části stavby.  

Dodavatel má právo zaměnit výrobky a materiály definované projektem za předpokladu, 

že zůstane zachována kvalita, vzhled a cena díla, toto doloží prohlášením o shodě nebo 

certifikáty. O každé takovéto změně musí informovat projektanta, investora a TDS a 

získat jejich souhlas. 

Dodávka a projekt musí být v souladu s normami a předpisy České republiky s důrazem 

na požadavky požární bezpečnosti, hygienických předpisů, bezpečnosti práce a užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Všechny použité materiály, výrobky a zařízení musí mít platné atesty a certifikace pro 

používání v České republice (platné min. jeden rok po předání a přejímce díla).  

Dodavatel musí navíc oproti normám, předpisům a nařízením, které se týkají zvláštností 

provozu nově budovaného díla (požadavky objednatele), přizpůsobit svou dodávku 

možným přísnějším požadavkům veřejnoprávních institucí nebo správců inženýrských 

sítí.  

Úroveň kvality dodávek a prací, spolehlivosti, bezpečnosti a pojištění stavebních 

konstrukcí nebo zařízení nemůže být v žádném případě snížena použitím norem nebo 

předpisů, které by mohly být méně přísné. Předpisy uvedené v dokumentaci stanoví 

minimální požadovanou úroveň.  

Zhotovitel se musí řídit příslušnými předpisy a technologickými pokyny dodavatelů 

materiálů a výrobků. Tyto je povinen doložit objednateli k odsouhlasení min. měsíc před 

započetím vlastních prací.  

Připomínáme, že dodavatel je subjekt, který je považován za dokonale seznámený s 

normami, předpisy a nařízeními použitými pro daný soubor a objekt. Nabídka 

vypracovaná dodavatelem musí brát v úvahu všechny dopady spojené s aplikací norem, 

předpisů a nařízení platných v den uzavření smlouvy o dílo s objednatelem.  

V důsledku toho, dodavatel nemůže na objednateli požadovat, aby dodatečně přistoupil 

na zvýšení ceny na základě argumentace, že dodavatel musí měnit celé nebo část 

konstrukce nebo zařízení uvedených v nabídce anebo že musí přidat konstrukci nebo 

zařízení navíc ve srovnání s dokumentací tak, aby konstrukce nebo zařízení odpovídalo 

požadavkům platných norem, předpisů a nařízení.  

Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, zařízení, materiály a 

konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, 

že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní 
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požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu 

zdraví a životního prostředí, bezpečnosti při užívání (včetně užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.  

Vlastnosti výrobků pro stavbu mající význam pro výslednou kvalitu stavby musí být 

ověřeny podle zvláštních předpisů (např. prohlášení zhotovitele o shodě s ustanoveními 

zákona č. 22/ 1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky; změny a doplnění 

některých zákonů; zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí) a vazbách 

na normy Evropské unie.  

Při předání a přejímce stavební části a technického zařízení musí dodavatel objednateli 

předat osvědčení o celkovém vyhovujícím stavu konstrukcí a zařízení, vypracovaném 

příslušným revizním technikem s autorizací, ve kterém je detailně upřesněn soubor 

dotčených konstrukcí a zařízení.  

B.4 Bezpečnost práce a ochrana zdraví  

Zhotovitel bude postupovat v souladu s místními nařízeními a pracovními předpisy 

vztahujícími se na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Všechny osoby na staveništi 

musí mít prostředky osobní ochrany.  

Veškeré prostupy a otvory budou řádně zakryty nebo ohrazeny. Toto je na plné 

zodpovědnosti zhotovitele.  

Aplikace výše uvedených předpisů neosvobozuje dodavatele od jeho zodpovědnosti 

týkající se pracovních úrazů. Každý dodavatel musí mít pojistnou smlouvu, která se týká 

jeho zaměstnanců i práce, kterou tito na stavbě provádějí a týká se i dalších osob, jejichž 

přítomnost je na pracovišti oprávněná.  

Používaná elektrická zařízení budou uváděna do provozu až po provedení řádné revize. 

Veškerá zařízení používaná na stavbě musí být certifikovaná pro používání v České 

republice.  

Zhotovitel vypracuje požární řád stavby a bude zodpovědný za jeho organizační a 

materiální zabezpečení (školení, hasící přístroje, atd.). 
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C Architektonické řešení 

C.1 Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby 

Do vymezeného území je navržena zástavba 4 podlažních objektů, které svým 

objemem korespondují s okolím a plynule rozvíjí okolní zástavbu. V původním návrhu 

není počítáno s podzemními podlažími kvůli nízkým kapacitám budov, nicméně 

umisťovat parkovací kapacity do suterénů je možné. Objekty svým objemem a 

charakterem navazují na prostorové uspořádání a hieratchii členění prostorů Bartošovy 

čtvrti. Rozvolněná hustota zástavby adektvátně odpovídá přiměstské hustotě zástavby. 

Dostatečným doplněním liniové a rozptylové zeleně plynule přechází do území směrem 

k Přílukám a Boněcku. 

 Funkční využití objektů je převážně obytné, polyfunkce je zajištěna návrhem 

objektu pro komerční zařízení a služby a objektem občanské vybavenosti. Stávající 

kapacity objektů občanské vybavenosti. Hlavní vnější rozměry nadzemní části objektu 

jsou 49,1m (sever- jih) a 15,55m (východ- západ). 

Prostorově je objekt navržen jako čtyřpatrový obdélníkového půdorysu, respektující 

uliční frontu návrhu území. Celý objekt je využíván pro bydlení, se vstupním 

bezbariérovým podlažím. V přízemí je je v jižní části umístěna kavárna s terasou, Hlavní 

vchod je v delší straně kolmo na místní komunikaci, za ním jsou společné prostory 

schodiště a výtah, také sklepní kóje a technická místnost. Ze společných prostor se 

vstupuje do bytů, kde na každém podlaží připadá 11 bytů. Byty jsou navrženy velikosti 

2kk. 

V podzemním podlažích jsou garáže, technické zázemí.  

Navrhovaný bytový dům sestává ze tří samostatných sekcí, které jsou členěny na dvě 

podzemní podlaží a pět nadzemních podlaží. 

C.2 Technické řešení stavby 

C.2.1 Pozemní stavby 

Před započetím výkopů budou vytyčeny inženýrské sítě s jejich ochrannými 

pásmy, bude ověřeno, že nejsou v kolizi s projektovanými konstrukcemi a že jsou práce 

realizovány se souhlasem správce sítí. Bude provedeno zajištění stavební jámy pomocí 

berlínské stěny. Zemina bude odvážena na skládku.  
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Objekt bude založen na základové desce. Materiálově je navržen vodostavebný 

železobeton, v kombinaci s hydroizolačním souvrstvím. Podrobněji viz statická část.    

Objekt je navržen jako železobetonový, s kombinovaným stěnovým a sloupovým 

systémem. Výtahové šachty budou provedeny železobetonové, akusticky dilatované od 

vodorovných nosných konstrukcí. Schodišťová ramena budou provedena prefabrikovaná 

železobetonová, akusticky dilatovaná od vodorovných nosných konstrukcí podest a 

mezipodest. 

Obvodový plášť je navržen sendvičový. Vnitřní nosná část obvodového pláště bude nosná 

z výplňového keramického zdiva. Vnější část je tvořena fasádním zateplovacím 

systémem s provětrávanou vnější fasádou obloženou severským smrkem. 

Okna budou provedena jako dřevěná, se zasklením izolačním dvojsklem. Vstupní dveře 

budou dřevěné, se zasklením izolačním dvojsklem. Objekt je zakončen plochou střechou 

4NP. Střechy a terasy budou provedeny jako jednoplášťové s hydroizolačním souvrstvím. 

Odvodnění bude zajištěno podlahovými vpusťmi a okapy. Odpad ze střešní vpusti bude 

napojen na kanalizační dešťové potrubí vedené pod stropní konstrukcí v podzemním 

podlaží. Střešní vpusti v celém objektu budou provedeny s ochranou proti zamrznutí.  

Všechny příčky jsou navrženy s ohledem na požadavky zvukové neprůzvučnosti, a to 

v závislosti na charakteru dělených prostor.  Příčky jsou lehkých keramických tvárnic tl. 

200mm a 115mm. Příčky jsou řešeny současně s předstěnami pro vedení instalací.  

Skladby podlah jsou řešeny s ohledem na nutnost splnění tepelně technických a 

akustických požadavků. Je navržena těžká plovoucí podlaha o celkové tl. 150mm. 

Pochozí vrstva keramická dlažba, dřevěné parkety, vinyl. 

Vnitřní omítky stěn sádrové a keramické obklady. Stropy shodná úprava nebo SDK 

podhled.  

C.3 Technologické vybavení 

Odpadní vody z navrženého objektu budou odkanalizovány do splaškové 

kanalizace. Vnitřní kanalizační svodné potrubí bude vedeno pod stropem 1.PP. Systém 

bude odvětrán stoupačkami ukončenými nad střechou. Na stoupačky budou napojeny 

odpady od zařizovacích předmětů. Potrubí uvnitř objektu v nadzemní části bude 

provedeno ze systému tichého potrubí. Dešťové vody ze střechy čtvrtého nadzemního 

podlaží budou odvodněny vnitřními svody odvedeny do dešťové kanalizace. Dešťové 

vody z balkonů budou svedeny do svodů ve fasádě.  



26 
 

Budova bude zásobovaná pitnou vodou vodovodní přípojkou, která bude ukončena 

vodoměrnou sestavou umístěnou ve vodoměrné místnosti v1.PP. Pro vnitřní protipožární 

zabezpečení jsou navrženy hydrantové systémy D 25 umístěné v každém podlaží poblíž 

schodiště.  

Potřeba tepla pro prostor bytového domu bude kryta z navrhovaného teplovodu 

společnosti TEPLO Zlín. V technické místnosti1.PP ukončena přípojka teplovodu a 

rozvedena do domu dle navrhovaných okruhů. 

Vytápění je na rozdělovači a sběrači rozděleno na topné okruhy. Topná voda do 

jednotlivých okruhů pro vytápění bude ekvitermně regulovaná a to kvalitativně, pomocí 

třícestných regulačních ventilů ESBE s  elektrickým pohonem.  Do okruhů bude 

dopravována oběhovými čerpadly. Pro vytápění chodeb a teplé vody bude dopravována 

voda o parametrech topné vody 70/55°C. 

Rozvod pro vytápění  je  proveden  v prostorech bytů v 1.-4.NP.  Přívod je veden 

z technické místnosti od rozdělovače tepla ke stoupačkám 1-6  a od nich k místu osazení 

radiátorů. Tepelný spád vytápění bude 70/55°C. 

Objekt bude napojen na stávající distribuční síť elektro. Přípojka je dodávkou 

distributora.  

Dle účelu je vzduchotechnika rozdělena na následující části : 

Zařízení   

č.1 Provozní větrání garáží     PV 

č.2 Větrání CHÚC      PRV 

č.3 Větrání kójí       PV 

č.4 Větrání technické místnosti     PRV 

č.5 Odvětrání sociální zařízení a větrání bytů   PV 

č.6 Větrání úklidové místnosti a sklepu    PV 

  

Použité značení : PV - podtlakové větrání 

    PRV - přetlakové větrání 

    CH - chlazení přímé 
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D Zemní práce 

Před zahájením stavby bude sejmuta ornice v tloušťce cca 20 cm dle konkrétního 

místa. Ornice bude uložena na mezideponii mimo prostor staveniště, nebo na skládku 

V rámci HTÚ bude území vyčištěno od náletových dřevin, zajištěno dno stavební jámy 

proti zavodnění a dále bude odstraněna nevyhovující zemina z povrchu staveniště. 

V průběhu zemních prací je potřeba zabezpečit svahy výkopů, jam, rýh, násypů a 

dostatečně odvodnit plochu staveniště. Povrchová a podzemní voda bude odváděna v 

systému odvodnění pozemku vybudovaného převážně v rámci HTÚ. 

Pro zajištění stavební jámy byl zvolen následující postup. Terén bude nejprve v části 

staveniště sejmut na úroveň 1.PP. 

Pažení stavební jámy bude navrženo jako ztracené bednění, to znamená, že převázky 

budou skryté, pažení bude navrženo tak, aby mělo co nejmenší deformace. Zároveň se 

předpokládá, že na patě zápor bude vytvořena odvodňovací rýha max do hloubky 35 až 

40 cm. Předpokládá se, že pro vytvoření hladké plochy pro budoucí rub bednění, budou 

pažiny překryty deskami EPS, které zajistí dostatečně hladký souvislý povrch.  

Na EPS desky bude provedena kluzná vrstva ze dvou fólií krytá z obou stran geotextilií 

a následně betonová stěna. 

Pro zemní práce v místech základové spáry je závazné dodržení mezních odchylek a 

přípustných tolerancí a to především dle ČSN 73 30 50, čl. 152 - 157. 

Výkopové práce budou rovněž ovlivněny technickými možnostmi dodavatele stavby. 

Hrubé výkopy je možné provést běžnými rypadly, začištění (zejména základové spáry) 

bude provedeno bezprostředně před betonáží podkladních betonů. Při výkopových 

pracích musí být základová spára chráněná proti porušení. Spára musí být očištěna od 

nakypřeného materiálu. 

Případné nerovnosti základové spáry budou vyrovnány podkladním betonem o minimální 

tloušťce 50 mm. V žádném případě nesmí být provedeno vyrovnání nakypřenou 

původní zeminou! 

Základová spára bude převzata geologem za účasti TDI a GP a o převzetí bude učiněn 

zápis do stavebního deníku. 
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E Základy 

E.1 Základové konstrukce 

Základovou konstrukci tvoří základová deska tloušťky 300mm. Základová deska je 

v jedné úrovni konstantní šířky s rozšířením na 500mm v oblasti sloupů. Dojezd výtahu 

a výtahová šachta jsou založeny na železobetonové desce tl. 300 mm. Základová deska 

pod vjezdovou rampou je navržena tloušťky 300mm. 

Základová spára se předpokládá ve vrstvě GT5-GT8 , dle klasifikace. Je třeba provést 

převzetí spáry geologem a ověřit, že jsou stejné podmínky vždy pod celým objektem. 

Případně by muselo dojít k lokálnímu prohloubení až na úroveň vrstvy GT5 případně 

GT6. Konstrukce spodní stavby je navržena na zatížení vztlakovou vodou výšky 2,5 

metru. Dá se očekávat lokální puklinová zvodeň, která bude odváděna pomocí drenážní 

"per" navržených v podélném i příčném směru, umístěných pod základovou deskou mimo 

oblast nosných prvků 2.PP. 

Základová spára vyžaduje ochranu před stykem s vodou a narušením. 

Před betonáží je nutné do prostoru základových konstrukcí osadit rozvody jednotlivých 

profesí podle jednotlivých projektů. Do základových konstrukcí je rovněž třeba osadit 

uzemnění podle projektu elektroinstalace. Uzemnění je navrženo dle ČSN 332000 – 5 - 

54 a ČSN 341390. 

E.2 Beton pro spodní stavbu 

Před betonáží je nutné do konstrukcí spodní stavby osadit chráničky pro rozvody 

jednotlivých profesí podle jednotlivých projektů. 

E.2.1 Beton pro základové konstrukce 

Následující požadavky na kvalitu betonu se vztahují na spodní stavbu (tj. 

základové konstrukce). 

Pro návrh betonové směsi je nutné vycházet z toho, že kvalita betonu pro základovou 

desku je C30/37 XA1, XC4, XF1 s min. obsahem cementu 380 kg/m3. Beton je doplněn 

krystalizační přísadou. Při výběru jednotlivých složek musí být splněny ustanovení 

platných předpisů. Použití plastifikační přísady je věcí výrobce betonu a dodavatele. 

Kvalita betonu pro podkladní beton C16/20 X0. 

Dalším nutným opatřením je zamezení odparu vody. Jedním z řešení je možnost použití 

nástřiku na zavadlý povrch například pomocí GAMA CUIR, pokud dojde k poruše 
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provozem opakovat 2. den a následně zakrýt mokrou jutou a folií. Pokud bude použita 

ochrana betonu jen navlhčením, je nutné používat jutu a folii. Při ošetřování vodou je 

nutné dbát, aby konstrukce nebyla vystavena teplotním šokům. Není přípustné 

základovou desku zaplavovat, ale provádět smáčení pomocí jemné vodní clony. 

Dodavatel je povinen v souladu normami o provádění betonových konstrukcí zabezpečit 

průkazní zkoušky betonu s prokázáním požadovaných vlastností. Například doložit 

recepturu průkaznými zkouškami za období minimálně jeden rok zpět. Doložit certifikát 

výrobku pro třídu betonu a speciální vlastnosti, certifikát systému jakosti výrobce 

transport betonu a prohlášení o shodě pro beton i složky betonu. Projektant trvá na 

provádění kontrolních zkoušek betonu v dohodnuté četnosti na vzorcích, vyráběných na 

staveništi. 

Betonová konstrukce musí odpovídat požadavkům ČSN. 

E.2.2 Výztuž základů 

Základová deska bude vyztužena vázanou výztuží nebo sítěmi při obou površích. 

Deska bude olemována vázanou výztuží tvaru U. Do desky bude umístěna startovací 

výztuž pro betonáž stěna a sloupů. Navazování výztuže je navrženo pomocí přesahu. 

Krytí výztuže základové desky je navrženo 25 mm. Krytí konstrukcí na líci se zeminou 

30 mm. 

Pro základové konstrukce bude použita výztuž B500B a kari sítě. 

F Svislé nosné konstrukce 

Tvar zdiva a jeho otvorů určují platné výkresy stavební a statické části dokumentace. 

Svislé nosné konstrukce objektu budou železobetonové zdi a sloupy. Doplňují je 

obvodové stěny z přesných keramických zdících prvků tloušťky 200mm v pevnostní třídě 

P10 na maltu M5.V místě napojení na nosné železobetonové stěny budou použity ploché 

kotvy z nerezové oceli. Kotvy budou vkládány do každé druhé ložné spáry. Překlady ve 

zděných stěnách nad otvory budou do světlé šířky otvorů 2500 mm keramické systémové 

Povolený přesah zdiva přes spodní nosnou konstrukci je maximálně 1/6 tloušťky zdícího 

prvku. U keramických bloků tl. 200 mm se jedná o 35 mm. 

Při stavebních pracích je nutné dodržet veškeré technické požadavky výrobce 

keramických bloků. 
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G Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové desky tl. 250 mm. Balkonové 

konstrukce (monolitický železobeton) jsou osazeny pomocí isonosníků.  

V místě osazení schodišťových ramen jsou v desce ozuby. Ramena budou osazena na 

akusticky izolační podložku. Stropní desky budou od výtahové šachty akusticky 

oddilatovány.  

H Schodiště a rampy 

Domovní schodiště je navržené jako trojramenné. Schodišťová ramena jsou navržena 

jako prefabrikovaná železobetonová s ozuby pro osazení na stropní a mezipodestové 

desky. Ramena budou od všech okolních konstrukcí akusticky oddělena. Mezi rameno a 

podestu budou vloženy prvky zajišťující akustickou izolaci. 

Povrch prefabrikátů a mezipodest bude keramická dlažba. 

Nášlapná vrstva schodišť, mezipodest a ramp bude provedena v protiskluzné úpravě 

s odolností proti skluznosti podle čl. 6.3 ČSN 73 4130. 

I Opěrné stěny 

Ve vjezdu do domu je z důvodů terénních úprav navržena opěrná stěna. Stěny jsou 

navrženy jako úhlové železobetonové tl. 300 mm. Budou složené z jednotlivých 

dilatačních celků. Délka jednoho dílu bude max. 3,0 m. Stěny budou  betonu C 30/37 

XC4, XD2, XF2 s vázanou výztuží z oceli B500B (R). Konstrukce je v exteriérové straně 

uvažovaná jako pohledový beton. Jedná se zejména o viditelné líce opěrných stěn. Tyto 

pohledové konstrukce nebudou dále povrchově upravovány.  

Rozměrová tolerance se zpřísňuje na ±10mm v obou směrech, bednění je nutné 

překontrolovat z hlediska nerovností. Povrch musí být hladký, celistvý, vyrovnaný, ve 

stejném barevném odstínu, napínací zámky a místa styku bednění musí být odsouhlasena 

investorem. Předpokládá se provedení zkušebních vzorků, jejich schválení a uchovávání 

pro další porovnávání. Až do kolaudace, kolaudačního souhlasu, musí být plochy 

chráněny před možným poškozením. 
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J Svislé nenosné konstrukce 

J.1 Nenosné  konstrukce 

Všechny dělící nenosné konstrukce uvnitř řešeného prostoru budou provedeny 

z keramických tvarovek tl. 200mm nebo 115mm s SDK předstěnami. 

Příčky mezibytové budou provedeny jako akustické. 

Stěny vymezující byt budou opatřeny SDK akustickou předstěnou. 

Obvodová konstrukce instalačních jader bude sendvič dvou instalačních předstěn 

s akustickou a požární izolací. 

Budou použity certifikované skladby konstrukcí renomovaného výrobce systému SDK 

konstrukcí. 

Vzhledem k požadovanému perfektnímu provedení interiérů, bude objednatelem kladen 

maximální důraz na provedení montáže sádrokartonových konstrukcí, tzn., že musí být 

dodrženy firemní předpisy provedení, pružné ukotvení jednotlivých styků apod. Spoje 

desek a rohy musí být vyztuženy i bandážovány. 

V místech napojení sádrokartonových konstrukcí ke zděným konstrukcím a ke stropní 

konstrukci je nezbytné provést napojení dle požadavku výrobce sádrokartonových 

konstrukcí. Spáry budou provedeny pomocí systémové samolepící oddělovací pásky a 

desky budou k pásce dotmeleny.  

Prostupy příčkami budou provedeny podle projektů a požadavků jednotlivých profesí. Po 

provedení rozvodů bude prostup dotěsněn. 

J.1.1 Příčky 

Sádrokartonové svislé konstrukce budou na každé straně uchyceny do 

systémových galvanizovaných kovových rámů, které budou zachyceny do přiléhajících 

konstrukcí.  

Ve vlhkých prostorách (např. toalety) budou příčky a předstěny dvojitě opláštěné. 

Opláštění bude provedeno z voděodolného sádrokartonu. Ostatní příčky budou 

provedeny ze standardních typů desek, pokud nebude v projektu stanoveno jinak (např. 

z požárního nebo akustického hlediska). 

Zavírání revizních dvířek pomocí magnetických zástrček nebo samozavíračů. Povrchová 

úprava revizních dvířek bude stejná jako povrchová úprava stěn.  

Při stavebních pracích musí být dodrženy firemní předpisy provedení, pružné ukotvení 

jednotlivých styků apod. Spoje desek a rohy musí být vyztuženy i bandážovány. 



32 
 

Součástí sádrokartonových příček na sociálních zařízeních budou nosné konzoly WC, 

umyvadel a madel. 

J.1.2 Předstěny 

Pro jejich realizaci platí stejné zásady jako u příček z SDK systému. 

Součástí sádrokartonových předstěn na sociálních zařízeních jsou nosné konzoly WC, 

umyvadel a madel. 

J.1.3 Typy konstrukcí 

Jednotlivé typy stěn a předstěn jsou popsány v Tabulce skladeb konstrukcí. 

Označení jednotlivých stěn je uvedeno ve výkresové dokumentaci. 

J.1.4 Zdivo keramické 

Stěny a nenosné příčky budou z přesných keramických zdících prvků tloušťky 

200mm a 115mm v pevnostní třídě P10 na maltu M5. V místě napojení na nosné 

železobetonové stěny budou použity ploché kotvy z nerezové oceli. Kotvy budou 

vkládány do každé druhé ložné spáry. Překlady ve zděných stěnách nad otvory budou do 

světlé šířky otvorů 1000 mm keramické systémové. 

Při stavebních pracích je nutné dodržet veškeré technické požadavky výrobce 

keramických bloků. 

K Povrchy 

K.1 Stěny 

K.1.1 Zděné konstrukce  

Zděné konstrukce v nadzemních podlažích budou v interiéru objektu opatřeny 

tenkovrstvou sádrovou omítkou tl.10mm. Předpokladem je použití přesných keramických 

bloků. Na všech rozích budou osazeny kovové podomítkové lišty. V místě omítání 

přechodů rozdílných materiálů bude vložena armovací síťovina. 

Na omítnutou zděnou konstrukci bude realizován finální povrch. Finálním 

povrchem se rozumí nátěr nebo obklad. 
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K.1.2 Betonové konstrukce  

Betonové konstrukce v nadzemních podlažích budou v interiéru objektu opatřeny 

tenkovrstvou sádrovou omítkou tl.10mm. Na všech rozích budou osazeny kovové 

podomítkové lišty. V místě omítání přechodů rozdílných materiálů bude vložena 

armovací síťovina. 

Betonové konstrukce ve společných prostorech podzemních podlažích budou 

v interiéru objektu opatřeny tenkovrstvou vápenocementovou omítkou tl.10mm. Na 

všech rozích budou osazeny kovové podomítkové lišty. V místě omítání přechodů 

rozdílných materiálů bude vložena armovací síťovina. 

Na omítnutou konstrukci bude realizován finální povrch. Finálním povrchem se 

rozumí nátěr nebo obklad. 

Betonové konstrukce garážích a technických prostorech v podzemních podlažích 

budou v interiéru objektu opatřeny bezprašným nátěrem 

K.1.3 Sádrokartonové konstrukce 

Sádrokartonové konstrukce budou přetmeleny, vybroušeny a opatřeny finálním 

povrchem. Finálním povrchem se rozumí nátěr nebo obklad. 

V místech napojení sádrokartonových příček je nezbytné provést napojení dle požadavku 

výrobce sádrokartonových konstrukcí. Spáry budou provedeny pomocí systémové 

samolepící oddělovací pásky a desky budou k pásce dotmeleny. 

K.1.4 Keramické obklady 

Všechny místnosti s mokrým provozem nebo s požadavky na snadnou údržbu mají 

stěny obloženy keramickými obklady. Vnitřní keramické obklady stěn budou provedeny 

ke stropní konstrukci. 

V rozích budou osazeny obkladové rohové lišty. Spáry v obkladu budou 

vyspárovány spárovací hmotou nebo bude použita koutová, nárožní nebo dilatační lišta. 

Definitivní návrh a výběr keramického obkladu bude proveden podle projektu 

interiéru před zahájením výstavby. Konkrétní typ lišt určí projektant po dohodě 

s investorem. 

Keramické glazované obklady musí být v I. kvalitativní třídě (max. odchylky 0.5% 

v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti lícních hran; nasákavost max. 2.7%, 

pevnost v ohybu min. 30 MPa, tvrdost 7-8, odolnost proti povrch.opotřebení IV, s 

odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin). 
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K.1.5 Fasády – zateplení 

Fasáda objektu bude provedena jako provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem 

severského smrku. Konečná barva bude určena investorem.  

 

Popis skladby:  

1) fasádní desky severského smrku ( návrh transparentí olej) 20mm 

2) větraná vrstva 30mm 

3) ocelové prvky pro kotvení a vytvoření větrané vrstvy 

4) difůzně otevřená větrotěsná fólie 

5) tepelná izolace z kamenné vlny lamda max 0,045 W/mK 160mm 

6) nosná konstrukce pro fasádu s keramických tvárnic 200mm 

 

Jižní fasáda v přízemí bude řešená jako prosklená. Bezpečnostní dvojsklo , kotvené 

pomocí hliníkových profilů. Uw=1,2W/m2K. 

 

K.1.6 Fasáda - obklad 

Část fasády v kontaktu s terénem na severní fasádě, stěny u vjezdových ramp 

v garážích a povrch dělících stěn a truhlíků na zahrádkách před jižní fasádou jsou 

provedeny v materiálu imitujícím kamenné zdivo. Jedná se o fasádní systém provedený 

na kontaktním zateplovacím systému i na betonovém povrchu.  

K.2 Podlahy 

Dilatace podlah budou provedeny v souladu s platnými normami, předpisy a 

technologickými požadavky. Na vhodných místech budou použity dilatační prvky – 

lišty.Podkladní vrstvy budou provedeny z anhydridu nebo z betonových mazanin 

(koupelny). Podlahy budou dilatovány, pokud není technologickým předpisem určeno 

jinak, ve čtvercích max. 6,0 x 6,0 m. Při provádění skladeb je nezbytné dodržet 

technologické předpisy jednotlivých materiálů, včetně technologických pozastávek. 
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Podlahy jsou řešeny jako plovoucí a budou proto odděleny i od stěn např. 

podlahovým izolačním páskem z Mirelonu tl.10mm. Jako tepelné, resp. akustické izolace 

bude použit polystyren tl. 100mm a Mirelon tl.10mm. 

Po obvodu všech podlah budou vždy použity lemové lišty. V místě keramické dlažby 

bude proveden lem z keramických dlaždic. Keramický sokl výšky cca 80 mm bude 

proveden typovou soklovou dlaždicí a nebude řezán z keramické velkoplošné dlaždice.  

Tam kde na dlažby navazuje keramický obklad, nebudou prováděny lemy, ale přímo 

obklady. 

Do sociálního zázemí je použita keramická dlažba, která je určena jako 

protiskluzová pro prostory, kam se chodí bosou nohou. 

V suterénech budou použity na podlahu stěrkové hmoty.  Certifikovaný systém 

renomovaného výrobce zaručující akustické vlastnosti a překlenutí trhliny 0,25mm. 

V místech změny materiálů podlah budou osazeny přechodové lišty. Přechody, které 

nejsou určeny na výkresech stavební části projektové dokumentace, budou vždy 

provedeny pod dveřními křídly. 

U stěn budou v podlaze vždy použity podlahové pásky, které zajistí pružné 

oddělení konstrukce podlahy od svislých konstrukcí. 

Konkrétní typ lišt určí investor před započetím výstavby. 

Při provádění skladeb je nezbytné dodržet technologické předpisy jednotlivých materiálů, 

včetně technologických pozastávek. 

Jednotlivé povrchy místností jsou specifikovány na výkresech půdorysů stavební 

části a v tabulce skladeb konstrukcí. 

Spárovací hmota bude použita i při změně materiálů stýkajících se konstrukcí. Vnitřní 

rohy ve styku dlažba x obklad a dlažba x soklový pásek nesmí být spárovány běžnými 

spárovacími hmotami, ale ošetřeny trvale pružným tmelem pro zajištění nepřenášení 

kročejového hluku do konstrukce. 

Ve vchodových dveřích bytů budou instalovány dřevěné prahy na celou šířku zárubně. 

Zakončení dlažby dochází pod dveřním křídlem. Orientace dveřních křídel je zřejmá 

z PD. 

Přechod dlažba x dlažba ošetřen přechodovou skrytou lištou. 

Při přechodu dlažba x dlažba musí být v prostoru dveří zhotovena dilatační spára! Tato 

spára bude zhotovena i v těch případech, kdy má klient v sousedních prostorách shodný 

typ dlažby a navazující způsob pokládky s probíhajícími spárami. Přechod dlažba x jiná 

podlahová krytina je řešen přechodovou lištou. 
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V místech změny materiálů podlah budou osazeny přechodové lišty. 

Při provádění skladeb je nezbytné dodržet technologické předpisy jednotlivých materiálů, 

včetně technologických pozastávek. 

Před vchodem bude provedena čistící rohož, rám s vanou zabudovaný do konstrukce 

terasy s ocelovým pozinkovaným roštem. 

Rozsah hydroizolace v koupelnách: dle doporučených pásem použití nátěrové izolace 

vycházejících z požadavku ochrany stavebních prvků na stěnách a podlahách před 

vlhkostí – např. celoplošné voděodolné lepidlo pro keramické dlažby Mapei. Celoplošné 

voděodolné lepidlo pro keramické dlažby bude provedeno do výšky 150 mm nad úroveň 

čisté podlahy popř. do výšky obkladu v místech sprchového koutu. Ve vstupním podlaží 

ve společných prostorech bude provedeno taktéž celoplošné voděodolné lepidlo pro 

keramické dlažby.   

K.3 Podhledy 

V některých místnostech bytů je navržen SDK podhled. 

Podhled bude proveden na nosném závěsném systému. Kovová kostra nosného systému 

podhledu bude zavěšena na konstrukci stropu pomocí systémových závěsů.  

Sádrokartonové desky podhledu budou standardního typu. Ve vlhkých prostorech (WC, 

koupelny) objektu budou použity desky z voděodolného sádrokartonu. Sádrokartonové 

desky šroubované na Pz ocelový rošt, bez zvukové izolace, ale včetně bandáží spár a 

spojů, vystěrkování, kovových skrytých nárožních lišt tvaru „Y“. 

V místech napojení sádrokartonových podhledů k okolním konstrukcím je nezbytné 

provést napojení dle požadavku výrobce sádrokartonových konstrukcí. Spáry budou 

provedeny pomocí systémové samolepící oddělovací pásky a desky budou k pásce 

dotmeleny. 

Při stavebních pracích musí být dodrženy firemní předpisy provedení, pružné ukotvení 

jednotlivých styků apod. Spoje desek a rohy musí být vyztuženy i bandážovány. 

K.4 Doplňky 

K.4.1 Všeobecně 

Všechna dvířka v obkladu budou v provedení na magnety a budou obložená. 

Minimální rozměr dvířek je dán částí zdravotně technické instalace, tento rozměr bude 

po dohodě s investorem upraven dle konkrétní modulace obkladu. Předpokládá se min. 



37 
 

600/300mm. Po osazení budou dvířka po obvodu zatmelena sanitárním silikonovým 

tmelem v barvě ostatních spár.   

Všude na vnějších rozích obkladů bude použit profil v barvě ostatních spár, osazený do 

lepícího tmelu pod obklad. 

V místech změny materiálů podlah budou osazeny přechodové lišty. Přechody, které 

nejsou určeny na výkresech stavební části projektové dokumentace, budou vždy 

provedeny pod dveřními křídly. Konkrétní typ lišt určí investor před započetím výstavby. 

K.4.2 Ohraničení povrchů 

Přechod podlahy na svislou konstrukci bude řešen pomocí soklovek výšky 60-100 

mm dle druhu keramické nášlapné vrstvy. Všechny povrchové úpravy budou ohraničeny 

pomocí lišt - ukončovacích, přechodových, dilatačních, koutových a nárožních. 

Styk dvou materiálů bude obecně řešen pomocí negativní spáry (drážky) nebo 

pomocí ozubu, pokud nebude z důvodu funkčních a estetických požadováno jinak. Spára 

nebo ozub musí být podél celé své délky pravidelná, stejného příčného průřezu. Např. 

styk monolitické a prefa betonové konstrukce bude řešen také negativní spárou 

(trojúhelníkovou nebo půlkruhovou). 

K.4.3 Rovinnost povrchů 

Rovinnost povrchů stěn (i prosklenných), sloupů a stropů musí být v toleranci 3 mm 

měřeno na dvoumetrové lati a 1 mm měřeno na dvaceticentimetrové lati a 5 mm měřeno 

na pěti metrech. Rozdíl výšek na dvou sousedních obkládačkách musí být do 0.5 mm. Pro 

prefa prvky jsou tolerance pro rovinnost o 1 mm přísnější. 

Musí být dodržena pravoúhlost v napojení stěn (pokud není požadován architektem jiný 

úhel) a svislost stěn a příček s odchylkou max. 1°deg. Toto platí i pro stěnové a podlahové 

konstrukce. 

Spáry mezi obklady a dlažbami budou pravidelně široké (zajištěné při provádění 

např. pomocí distančních křížků z plastu). 

Lepidlo obkladů a dlažeb nelze používat k vyrovnávání nerovností podkladu 

větších než 4 mm. Prostupy ve stropních a stěnových konstrukcích musí být vrtané, pouze 

výjimečně sekané (např.díry v obkladech musí být odvrtané - pro vypínače, ventily). 

Zásuvky a vypínače budou osazeny symetricky vůči konečnému obkladu (na osu spár 

nebo obkladačky). Šikmé drážkování stěn a sloupů je zakázáno. V odůvodněných 

případech, se svolením vedení stavby, je povoleno provést vodorovné drážky (pro 
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zapuštění zařízení a rozvodů) do hloubky 20% tl. stěny a po instalaci rozvodů důkladně 

zaházet cementovou maltou. Svislé drážky je potřeba také omezit na minimum. Drážky 

lze provádět pouze frézováním, v žádném případě je nelze provádět sekáním. 

Při prováděcích pracích musí být zajištěna ochrana „čistých“ povrchů vůči znečištění a 

poškození (např. zakrytí položených koberců, dlažeb, rohů stěn a sloupů, atd. při 

následných dokončovacích pracech). 

Po dobu 8-mi dnů musí být vyloučen i pěší provoz po položení dlažby (do malt.lože), 

pojíždění může být povoleno nejdříve po 15 dnech. Výjimečně lze povolit pohyb po 

prkenných a dřevotřískových deskách. 

Během výstavby je nutno věnovat patřičnou pozornost ochraně dřevěných dílů - okna 

musí zůstat zavřená; rozpěrné vložky a ochrana zárubní a dveří zůstanou na místě a navíc 

bude použito provizorních ochranných dílců s cílem zamezit poškození zárubní, trámů a 

dalších prvků. Konstrukce z pohledového dřeva s přírodní strukturou nesmí přijít do styku 

s omítkami, nátěry a malbami. 

Před začátkem povrchových úprav zhotovitel ověří, že zárubně a okna a upínací a kotevní 

prvky, které mají být omítnuty (závěsy, konzolky,…) jsou osazené. 

K.5 Malby a nátěry 

K.5.1 Všeobecně 

Všechny vnitřní prostory budou vymalovány interiérovými nestíratelnými barvami. 

(standard Primalex pro suterény a Primalex plus pro domovní schodiště a nadzemní 

podlaží) Všechny malby budou provedeny v bílé. 

Způsob nanášení nátěrů a maleb musí odpovídat požadované kvalitě, tj. nástřikem, 

resp. válečkem. Nátěry se nesmí provádět pod teplotou +5°C, ani nad průměrnými 

denními teplotami +30°C. 

Nátěry budou dvounásobné, saténové. 

Pod nátěry sádrokartonových konstrukcí bude nejprve použit penetrační nátěr. Jako 

krycí malba bude použita disperzní barva vápenného vzhledu, prodyšná, omývatelná a 

otěruvzdorná, stálobarevná, tónovaná. 

K.5.2 Ocel 

Povrchová úprava ocelových konstrukcí: 
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- Konstrukce ve vnitřním prostředí, opatřené obkladem: PROSTŘEDÍ C1, 

PODKLAD Sa1, ZÁKLADNÍ NÁTĚR 80µm, 

- Konstrukce ve vnitřním prostředí, bez obkladu:  PROSTŘEDÍ C2, PODKLAD Sa2½, 

ZÁKLADNÍ NÁTĚR 80µm, SVRCHNÍ NÁTĚR 120µm, barva dle architekta 

- Konstrukce ve vnějším prostředí: PROSTŘEDÍ C3, PODKLAD Sa2½, ZÁKLADNÍ 

NÁTĚR 80µm, SVRCHNÍ NÁTĚR 160µm, barva dle architekta 

Doporučujeme kompletní nátěr provést v dílnách dodavatele.   

L Otvorové výplně a jejich vybavení 

L.1 Fasádní otvory 

L.1.1 Okna a vstupní dveře 

Výplně fasádních otvorů jsou navrženy z dřevěných europrofilů. Rastrování 

výplní otvorů bude provedeno členěním křídel a tudíž i rozdělením okenních tabulí. 

Vstupní dveře do objektu budou dřevěné ve shodném barevném provedení jako u 

okenních otvorů oken. 

Požadavek na součinitel prostupu tepla pro otevíravá okna a balkonové dveře je 

Uw=1,1W/m2K a pro posuvná okna Uw=1,2W/m2K 

Všechny výplně otvorů budou v provedení s mikroventilací, s celoobvodovým kováním, 

dvojitým těsněním a budou opatřeny kompletními doplňky (krycí lišty k omítce, popř. 

dorovnávací profily v barvě a provedení výplní, …). 

Všechny výplně otvorů v bytech budou vybaveny větracími mřížkami v rámech. Zajištění 

výměny vzduchu dle hygienických předpisů. Mřížky pro přívod vzduchu vybaveny 

regulací průtoku vzduchu. 

Vnitřní parapety: dřevěné v barvě rámů oken. 

Vnější parapety: lakovaný AL plech v barvě rámů oken. 

Provedení vnějších i vnitřních parapetů musí obsahovat všechny související prvky / 

doplňky (ukončení na bocích, v čele,…). 

Barevné a technické řešení výplní bude odsouhlaseno investorem a projektantem na 

základě předložených vzorků. 

Bezpečnostní parametry skel u oken ve společných částech domu s návazností na okolní 

terén - vnitřní vrstvené (P1A - bezpečnost), vnější pouze sklo bez fólie 
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Bezpečnostní parametry skel u dveří ve společných částech domu (celoprosklené dveře 

na chodbách) – pouze z důvodu ochrany zdraví (vrstvené sklo s fólií, případně kalené 

sklo, nebo sklo s ochrannou fólií).  

Bezpečnostní parametry skel u vstupních dveří do objektu - vnitřní z pohledu ochrany 

zdraví (vrstvené sklo s fólií, případně kalené sklo, nebo sklo s ochrannou fólií), vnější 

vrstvené (P1A - bezpečnost) 

Bezpečnostní parametry skel u oken bytů s návazností na balkón nebo terasu (okna až 

k podlaze) - vnitřní vrstvené (P2A – bezpečnost), vnější sklo navrženo v návaznosti na 

ochranu zdraví (vrstvené sklo s fólií, případně kalené sklo, nebo sklo s ochrannou fólií) 

Bezpečnostní parametry skel u oken bytů s parapetem bez návaznosti na balkón nebo 

terasu - vnitřní vrstvené (P2A – bezpečnost), vnější pouze sklo bez fólie 

Okna budou osazena na líc nosné konstrukce jádra stěny a překryta zateplovacím 

systémem. Všechny rozměry výplní vnějších otvorů obsažené ve stavební části 

projektové dokumentace jsou pouze orientační a je nutné před výrobou zaměřit skutečné 

rozměry otvorů. 

Okna na schodištích ve 4.np slouží pro odvětrání CHUC v případě požáru. Mechanismus 

otevírání včetně pohonu a ústředna pro připojení EPS jsou součástí dodávky oken. 

Součástí dodávky skleněných dveří ve veřejných prostorech je bezpečnostní potisk 

v místech, kde to vyžadují platné předpisy. 

L.1.2 Světlík 

Pro požární větrání a výlez na střechu je do stropu nad chodbou ve 4.np navržen 

světlík s hliníkovým rámem s přerušeným tepelným mostem v barvě RAL 7040. 

Konkrétní barevné řešení bude odsouhlaseno investorem a projektantem na základě 

předložených vzorků. Souč. prostupu tepla bude splňovat Uw≤1,4 W/m2K. Ovládání 

otevření světlíku pohony bude dle požadavku projektu PBR a EPS. Motory a rozvodnice 

pro připojení EPS jsou součástí dodávky světlíku. Bude použit komplexní certifikovaný 

systém renomovaného výrobce a dodavatele. (např. systém GEZE od dodavatele Lanos 

spol. s r.o.) 

V připojovací spáře bude provedena z vnitřní strany parotěsná fólie a z vnější strany 

větruodolná fólie. 
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L.1.3 Garážová vrata 

Výklopná garážová vrata s povrchem imitujícím hladké horizontální lamely v 

odstínu RAL 8003. Vyrobená z ocelového žárově zinkovaného plechu. Ve vratech 

osazeny větrací mřížky 1,2m2.Vrata plná, bez prosklení, s výplní PUR. Motoricky 

otvíravá s dálkovým ovládáním, napojením na domovní telefon. Na signál z domovního 

telefonu se budou vrata v 1.pp otevírat pro návštěvy. Dálkové ovladače pro vjezd a 

indukční smyčka pro výjezd. Dálkové ovladače na dvou frekvencích. Počet dálkových 

ovladačů dle počtu PS plus rezerva tři kusy pro každé podlaží. Celkem tedy 28 kusů (25).  

 

L.2 Interiérové dveře  

L.2.1 Dveře v bytech 

Dveře dřevěné sendvičové - křídlo s polodrážkou, hladké, plné nebo prosklené 

(2/3) (pouze u hlavní obytné místnosti). Povrchová úprava lak. Max. vlhkost při 

dodávce na stavbu 12%. Zárubně budou dřevěné, obložkové ve shodné povrchové 

úpravě jako dveřní křídlo. Zasklení kaleným čirým hladkým sklem. Povrchová úprava 

bude definována investorem před započetím realizace. 

Dveře na toalety a budou opatřeny WC rozetou. Ostatní budou osazeny dozickým 

zámkem. 

Dveře budou bezprahové. 

Dveře do místností s odtahem vzduchu budou „podříznuté“. Nebudou osazovány VZT 

mřížky do dveří. 

Přesné rozměry (výška, šířka) a systém otevírání dveří (otočné, posuvné, skládací, 

kývavé; jedno nebo dvoukřídlé) budou provedeny dle výkresů stavební části a tabulky 

dveří.  

Mezera mezi nášlapnou vrstvou podlahy a spodní hranou dveřního křídla bude max. 12 

mm. pakliže není v projektu vzduchotechniky požadováno jinak. Rám a křídlo nesmí 

být „zkřížené“ a musí být přesně rovnoběžné se stěnovou konstrukcí, do které jsou 

zabudovány (dovolená max. odchylka rovinosti 2 mm). 

Dveřní křídla budou mít tříbodové/dvoubodové uchycení (viditelné panty). 

Dodávka dveří bude včetně provizorních ochran proti poškrábání povrchu a poškození. 
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L.2.2 Vstupní dveře do bytů 

Dveře sendvičové - křídlo s polodrážkou, hladké, plné. Povrchová úprava ze strany bytu 

lak, z domovní chodby lamino. Max. vlhkost při dodávce na stavbu 12%. Zárubně v 

budou ocelové v barvě určené projektem interiéru. Dveře budou ve 3. Třídě bezpečnosti. 

Přesné rozměry (výška, šířka) a systém otevírání dveří budou provedeny dle výkresů 

stavební části a tabulky dveří.  

Zárubně jsou navrženy ocelové, bezpečnostní. Osazení zárubně bude provedeno pomocí 

kotevních prvků podle technologického předpisu výrobce zárubní. Dveřní křídla musí být 

osazena tak, aby se křídlo dalo snadno otevírat v plném rozsahu, daném např. navazující 

kolmou stěnou (90° až 170°). 

Dveře budou mít práh max. výšky 20mm. Rám a křídlo nesmí být „zkřížené“ a musí být 

přesně rovnoběžné se stěnovou konstrukcí, do které jsou zabudovány (dovolená max. 

odchylka rovinnosti 2 mm). 

Dveřní křídla budou mít tříbodové uchycení (panty). Barva horní poloviny pantů bude v 

barvě dveřního křídla, barva spodní poloviny pantů bude v barvě zárubně. 

Vnitřní povrch křídla bude lakovaný. Na vnějším povrchu bude lamino. 

Dodávka dveří bude včetně provizorních ochran proti poškrábání povrchu a poškození. 

Požadavky na požární odolnost dveří jsou definovány v projektu požární ochrany a 

v tabulce dveří.  

L.2.3 Dveře v suterénech 

Dveře sendvičové - křídlo s polodrážkou, hladké, plné. Povrchová úprava fólie. Max. 

vlhkost při dodávce na stavbu 12%. Zárubně v budou ocelové v barvě určené projektem 

interiéru.  

Přesné rozměry (výška, šířka, nadsvětlíky) a systém otevírání dveří (otočné, posuvné, 

skládací, kývavé; jedno nebo dvoukřídlé) budou provedeny dle výkresů stavební části.  

Zárubně jsou navrženy ocelové. Osazení zárubně bude provedeno pomocí kotevních 

prvků podle technologického předpisu výrobce zárubní. Dveřní křídla musí být osazena 

tak, aby se křídlo dalo snadno otevírat v plném rozsahu, daném např. navazující kolmou 

stěnou (90° až 170°). 

Dveře budou mít práh max. výšky 20mm. Rám a křídlo nesmí být „zkřížené“ a musí být 

přesně rovnoběžné se stěnovou konstrukcí, do které jsou zabudovány (dovolená max. 

odchylka rovinosti 2 mm). 

Dveřní křídla budou mít tříbodové/dvoubodové viditelné uchycení (panty). 
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Dodávka dveří bude včetně provizorních ochran proti poškrábání povrchu a poškození. 

Požadavky na požární odolnost a materiál dveří jsou definovány v projektu požární 

ochrany a v tabulce dveří.  

M Izolace 

M.1 Hydroizolace všeobecně 

Při provádění budou dodržovány veškeré platné normové požadavky, doporučení 

výrobců, budou ctěny technologické postupy a dodržovány potřebné a předepsané 

technologické přestávky. 

Vlastní realizaci je možné svěřit pouze oprávněné a řádně kvalifikované firmě, vedením 

stavby je možné pověřit jen osobu oprávněnou s patřičným odborným vzděláním. 

Odborné práce mohou vykonávat jen osoby řádně vyučené a proškolené. Při provádění 

budou dodržovány všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. 

Během realizace budou prováděny předepsané kontroly jak materiálů, tak způsobu 

provádění. Mezi odpovědnými osobami a subjekty budou probíhat řádné přebírky a 

předávky jednotlivých vrstev s provedením předepsaných kontrol. O všech kontrolách, 

postupu prací, apod. budou prováděny zápisy do stavebního deníku nebo budou 

zpracovávány příslušné protokoly. 

Všechny střešní pláště musí být v průběhu svého užívání pravidelně kontrolovány a 

udržovány. Kontrola by měla probíhat minimálně jednou za rok a to nejlépe v jarních 

měsících a při teplotách v rozmezí +5 °C až + 20 °C. Po mimořádných klimatických 

jevech (bouře, krupobití, vichřice, apod.) je vhodné provést mimořádnou kontrolu. 

V rámci údržby je nutné pravidelně provádět obnovu všech rychleji degradujících části 

střešního pláště, jako jsou tmely, nátěry, apod.  

M.2 Hydroizolace spodní stavby 

Je zajištěna betonovou konstrukcí s přísadou Xypex.  

Pouze pod vjezdovou rampou bude provedena povlaková hydroizolace. 

Na podkladní beton bude položena hydroizolace z 2x modifikovaného živičného pásu se 

skleněnou nebo polyesterovou výztužnou vložkou. (vrchní, celoplošně natavený pás z 

modifikovaného asfaltu s ochrannou posypovou vrstvou - Elastek 50 Special Dekor, 
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podkladní celoplošně natavený pás z modifikovaného asfaltu, svařený ve spojích - 

Glastek 40 Special Mineral) 

Před aplikací hydroizolačního souvrství bude podkladní beton dostatečně vyzrálý (min. 

21 dní), soudržný, zbavený mastnost, nečistot, cementového mléka. Povrch nebude 

vykazovat větší nerovnosti než ± 8 mm při měření dvoumetrovou latí a kladné nerovnosti 

nebudou mít ostré hrany a hroty. 

Vlastní hydroizolační systém bude proveden z 2x SBS modifikovaného pásu plnoplošně 

tavených k podkladu. 

Asfaltový pás bude k čistému, rovnému a suchému podkladu plnoplošně taven do 

vyzrálého asfaltového penetračního nátěru. Podélné přesahy pásů budou min. 80 mm, 

příčné min. 100 mm. Pokládka musí probíhat za teplot vyšších než 0 °C. 

Na hydroizolaci bude v co nejkratším časovém úseku po jejím provedení v celé ploše 

volně položena separační textilie z PES nebo PP o gramáži 500 až 700 g/m2 s přesahy 

min. 100 mm. A následně bude provedena ochranná betonová mazanina tl. 30 mm. 

Na svislých konstrukcích bude na přechodu mezi „bílou vanou a horní stavbou proveden 

hydroizolační pás z asfaltových pásů. Hydroizolace vytažena minimálně 400 mm nad 

upravený terén a minimálně 500mm pod horní úroveň „bílé vany“. V místech, kde budou 

osazeny dveře nebo okna, bude hydroizolace natavena na podkladní profily těchto prvků. 

(2x celoplošně natavený pás z modifikovaného asfaltu, svařený ve spojích. 

Všechny spoje asfaltových pásů musí být provedeny tak, aby nedošlo k narušení těsnosti. 

Všechna proražení izolační bariéry během prováděných prací musí být opraveny stejným 

materiálem s přesahy od místa porušení dle návodu výrobce. Výsledná účinnost těchto 

izolací závisí ve velké míře na technologické kázni a pečlivosti provedení.  

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat provedení prostupů instalačních vedení.  

Všechny prostupy konstrukcemi spodní stavby musí být realizovány tak, aby v těchto 

místech byla zajištěna plynotěsnost. 

O změně typu hydroizolace je nutné informovat investora a TDI a vyžádat si jejich 

souhlas. 

Při izolatérských pracích bude nutné dodržet veškeré technologické postupy dle 

technologického předpisu výrobce a platné normy. 

M.3 Izolace střechy 

Plochá střecha bude systémově řešena jako klasická jednoplášťová konstrukce 

s dvouvrstvým hydroizolačním systémem z PVC fólie a asfaltových SBS 
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modifikovaných pásů. Tepelná izolace na bázi kamenné vlny je navržena i jako spádová 

vrstva, vyskládána ze spádových klínů. 

Vrchní hydroizolační fólie z PVC bude mechaicky kotvena odborným dodavatelem 

proškoleným na konkrétní typ folie.  

Pro dokonalou funkčnost střešního pláště bude provedena pojistná izolace a parozábrana 

z asfaltových SBS modifikovaných pásů s hliníkovou vložkou tavených k podkladu do 

asfaltového penetračního nátěru, který bude dostatečně vyschlý. Podklad musí být suchý 

a čistý. Minimální podélný přesah pásů je 80 mm, minimální příčný přesah je 100 mm. 

Pokládka pásů bude probíhat za teplot vyšších než 0° C. 

Spádová vrstva bude provedena ze spádových EPS klínů. Minimální spád střešního pláště 

ve spádu min 1° (1,75%) v úžlabí. 

Hydroizolační systém bude na bázi PVC folie . Vrchní hydroizolační pás bude 

mechanicky ukotven. Pokládka bude opět probíhat za teplot vyšších jak 0 °C a na suchý 

a čistý povrch. 

Veškeré konstrukční detaily budou splňovat požadavky platných ČSN. Přechod 

hydroizolačního souvrství na svislé konstrukce bude řešen bez použití náběhových klínů, 

pakliže to dovolí typ použitých asfaltových pásů. Na svislých konstrukcích bude souvrství 

ukončeno mechanicky kotvenou TiZn lištou ve výšce min. 150 mm nad finálním 

povrchem střešního pláště. U prostupujících těles bude detail řešen pomocí chráničky, na 

kterou bude dokonale připojena hydroizolace nebo pomocí systému tzv. pevné a posuvné 

příruby. Ve všech detailech bude provedeno ztužení speciálním pásem určeným pro 

použití v detailech. 

Odvod vody ze střešního pláště bude zajištěn dvouúrovňovými sklolaminátovými 

střešními vpustmi s integrovanými elastomerbitumenovými manžetami a s krycími 

košíky proti splaveninám (srovnávací produkt – dvouúrovňová vpust firmy TOPWET 

TW 75-125 BIT S – spodní díl a TOPWET TWN 120-220 – horní díl). Spodní díl vpusti 

s elektrickým vyhříváním proti zamrznutí. 

M.4 Proti provozní vodě (koupelny) 

V objektu jsou navrženy keramické dlažby a obklady kladené do hydroizolačního 

tmelu.  

Spárovací hmota, hydroizolační tmel a vyrovnávací stěrka musí být použity od jednoho 

výrobce, a aby tyto materiály byly určeny ke společnému použití.  
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M.5 Tepelná izolace 

Jako tepelná izolace stěn a podhledů je navržena izolace z minerálních vláken 

s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti min. 0,045 W/mK.  

Fasáda domu je tvořena fasádním zateplovacím systémem. Na stěnách do úrovně 4.NP je 

použita kamenná vlna tl.160mm (na betonu a zdivu).  

Do podlahy přízemí je navržen polystyren s napětím v tlaku 150 kPa. Do skladby střechy 

je navržena kamenná vlna  s napětím v tlaku 100 kPa. Spádová vrstva střechy bude 

provedena ze spádových klínů. 

Tepelně izolační vrstva nesmí po zabudování do konstrukce obsahovat žádnou vlhkost, 

z čehož plyne nutnost dokonalého vodotěsného uzavření každého pracovního záběru 

nebo denního úseku. 

M.6 Akustická 

Do podlah v patrech objektu je navržena jako kročejová izolace vrstva Ethafoam, 

Mirelon tl 10mm - kročejová izolace z extrudovaného polyetylénu s uzavřenou 

buněčnou strukturou a kročejová izolace z elastifikovaného polystyrénu EPST 50mm - 

dynamická tuhost 15MPa/m, pro zatížení min. 3kN/m2. V dolní vrstvě 50mm budou 

provedeny trasy elektroinstalace. Pro oddělení konstrukce podlahy od stěn budou vždy 

použity systémové podlahové pásky. 

V SDK stěnách bude použita vlna dle technického předpisu výrobce SDK systému pro 

danou tloušťku příčky.  

Do schodišť jsou navrženy akustické dilatační prvky.  

M.7 Izolace proti radonu 

Podle výsledků Odborného posudku – stanovení radonového indexu pozemku je stavební 

pozemek zařazen do skupiny s nízkým radonovým indexem. Ochrana domu proti 

pronikání radonu je zajištěna konstrukcí spodní stavby, nuceným odvětráním obou 

suterénních podlaží domu. 
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N Dokončovací práce 

N.1 Zámečnické výrobky 

Jedná se o zábradlí domovních schodišť, zábradlí na balkonech, konstrukce prosklených 

dělících stěn na terasách, žebřík pro výlez na střechu domu, zábradlí u chodníku a u 

vjezdové rampy. 

Ostatní zámečnické výrobky budou provedeny z ocelových profilů. V exteriéru budou 

žárově pozinkovány. V interiéru budou dokončeny nátěrem v odstínu dle barevného 

řešení projektu interiéru. 

Nátěry ocelových konstrukcí (zárubně, zábradlí) budou provedeny minimálně čtyřvrstvé 

(2xzáklad + dva vrchní nátěry) pokud nejsou žárově zinkovány nebo z nerezu. Odstíny 

jednotlivých nátěrových hmot jsou stanoveny v barevném řešení a průběhu výstavby 

objektu mohou být změněny dle požadavku investora. 

Konstrukce budou provedeny podle platných předpisů. Před zahájením výroby je 

nezbytné přesně zaměřit stavební konstrukce v místě osazení zámečnického výrobku a 

následně zahájit výrobu. 

N.1.1 Dělící stěny na terasách 

Ocelová rámová konstrukce s PVC nebo skleněnou výplní. Ocelové madlo 

o50mm. Povrchová úprava pozink. 

N.1.2 Zábradlí balkonů 

Zábradlí bude provedeny z ocelových profilů. V exteriéru budou žárově 

pozinkovány. 

N.1.3 Zábradlí domovních schodišť  

Ocelová rámová konstrukce s tyčovou výplní. Ocelové madlo o50mm. Povrchová 

úprava lak RAL 7040. 

N.1.4 Žebřík pro výlez na střechu domu v prostoru schodiště 

Ocelová svařovaná konstrukce z uzavřených profilů. Od úrovně 3m nad podlahou 

vybaveno bezpečnostními obručemi. Spodní část cca 2,2m bude výsuvná a zajištěná 

v horní poloze proti zneužití neoprávněnou osobou. Povrchová úprava lak RAL 7040. 
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N.1.5 Bezpečnostní záchytný systém na střeše 

Pro pohyb údržby na plochách střech budou instalovány prvky záchytného 

bezpečnostního systému. Systém certifikovaného výrobce. 

N.1.6 Zábradlí u chodníku 

Standardní ocelové „třímadelní“ zábradlí. (viz komunikace) Povrchová úprava 

žárovým zinkováním. 

N.2 Klempířské výrobky 

Klempířské prvky budou z AL plechu a poplastovaného plechu provedené dle 

platné ČSN. Podkladní plechy a kotvící prvky budou provedeny v certifikovaném 

systému renomovaného výrobce. 

Při klempířských pracích je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k porušení 

provedené hydroizolace. Dále je nutné dodržovat veškeré technologické postupy výrobce, 

dbát na bezpečnost práce a dodržet platné technické předpisy. 

Parapety oken jsou součástí dodávky oken. 

Před zahájením výroby je nezbytné přesně zaměřit stavební konstrukce v místě osazení 

klempířského výrobku a až následně zahájit výrobu. 

N.3 Truhlářské výrobky 

Parapety oken jsou součástí dodávky oken. 

Před zahájením výroby je nezbytné přesně zaměřit stavební konstrukce v místě 

osazení truhlářského výrobku a až následně zahájit výrobu.  

O Zvláštní konstrukce 

O.1 Výtah 

Osobní výtah propojující všechny podaží. 

Určení … osobní 

Typ výtahu … lanový 

Výška zdvihu … 12250mm (v sekci B = 11780mm) 

Počet stanic …  5 

Počet vstupů … 1 
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Umístění strojovny … Bez strojovny (motor umístěn v šachtě) 

Potřebný přívod … 400 V-50Hz 

Velikost kabiny …  min. 840 / 1200 

Nosnost … min. 400kg 

Jmenovitý počet osob … min. 5 

Dveře …  teleskopické 800/2100 

Pohon dveří … Plynule řízený frekvenčním měničem s detekcí 

překážek 

Hloubka dojezdu …  max. 1400mm 

Výška přejezdu …  max. 1850mm 

Šachta … železobeton (trubka v trubce) 1380/2100mm 

Umístění pohonu … v šachtě nahoře 

Rychlost …  1,0 m/s 

Komunikační zařízení … GSM modul s obousměrnou komunikací s místem 

s trvalou obsluhou 

Osvětlení kabiny … LED 

Povrchy … kartáčovaný nerez 

Doplňková výbava kabiny … Zrcadlo, sklopné sedátko, madlo, okopová lišta 

Řízení … Sběr směrem dolů 

Ovládací panel kabiny … Tlačítko jednotlivých podlaží, otevírání a zavírání 

dveří, nouzová signalizace, popis i v Brailovu písmu 

Signalizace v kabině … Vizuální a akustické potvrzení volby, ukazatel 

polohy a směru pohybu kabiny, Hlasové oznámení pozice kabiny 

Signalizace na nástupišti … Vizuální potvrzení volby, indikace pozice kabiny a 

směru pohybu pro nástupiště v 1NP (hlavní nástupní stanice)  

Energetická třída … max. B (dle VDI 4707) 

Bezpečnostní prvky … Vícebodové fotobuňky ve dveřích v rozsahu celé 

výšky dveří, kontrola přetížení, automatický dojezd do nejbližší stanice v případě 

nouze včetně otevření dveří (umožnění opuštění kabiny) 
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Zvláštní důraz je kladen na splnění akustických požadavků a požadavků pro užívání 

osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 

O.2 Zachycovací a zadržovací systém na střeše domu 

Pro zajištění bezpečnosti pracovníků vykonávajících servisní práce na střeše bude 

osazen zachycovací a zadržovací systém v souladu s požadavkem § 8 písm. e) a § 55, 

odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických náležitostech staveb, na bezpečnost při 

užívání. 

Pozice prvků jsou zakresleny ve výkresu střechy. 

P BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Projekt je řešen v souladu s platnou vyhláškou č.398/2009 Sb. ze dne 5.11.2009 o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dle §2 

odst. c) jsou uzpůsobeny přístupy do domu a přístupnost společných prostor a domovního 

vybavení bytového domu. Byty zvláštního určení nejsou navrženy. 

 

Základní popis fungování objektů z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace (dále jen OOSPO): 

- Budovy mají bezbariérový vstup v úrovni chodníku. Výškový rozdíl nepřesahuje 20 mm. 

- Bezbariérově přístupná jsou všechna podlaží, a to pomocí výtahu s kabinou o rozměrech 

min. 1100 x 1400 mm a dveřmi šířky 900 mm. 

- Všechny prahy budou mít maximální výšku 20mm, na únikových cestách budou dveře 

bez prahu 

- Schránky a domovní zvonky budou umístěny minimálně 700 a maximálně 1700 nad 

podlahou 

- Ostatní požadavky na stavbu SO jsou v souladu s citovanou vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

- Bytový dům neobsahuje byty zvláštního učení. 

 

Pochozí a zpevněné plochy budou provedeny dle vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jde zejména o 

vytvoření nájezdu na chodník a parkovací plochu, vytvoření vodících pruhů.  

Doprava v klidu je zajištěna garážemi v suterénech bytového domu. V Podzemním 

podlaží se nacházejí stání pro osoby s omezenou schopností pohybu, tj. 8,3% z celkového 
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počtu garážových stání. Parkovací stání jsou navržena dle ČSN 73 6056. Značení 

parkovacích stání pro OOSPO bude provedeno dle vyhlášky č.398/2009 Sb. 

P.1 Zásady pro komunikace 

Povrch chodníků, schodišť, šikmých ramp a podlah vnitřních komunikací bude rovný, 

pevný a upravený proti skluzu. Hodnoty součinitele smykového tření musí být nejméně 

0,6 u vodorovných komunikací. U komunikací se sklonem ( např. šikmých ramp) musí 

být hodnota součinitele vnitřního tření 0,6+tg α, kde α je úhel sklonu (spádnice) roviny 

(rampy). 

Pochozí šikmé plochy ( rampy) smí mít sklon nejvýše 1:12 ( 8,33%) při délce rampy do 

max. 9000 mm,  smí mít sklon maximálně  1:8 ( 12,5%) při délce rampy do 3000 mm.  

Schodišťová ramena a šikmé rampy budou po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 

mm, která budou přesahovat o 150 mm první a poslední schodišťový stupeň. 

 

Tvar madel musí umožňovat pevné sevření. Doporučený tvar madla viz publikace 

Bezbariérové řešení staveb. 

Stupnice a nástupního a výstupního schodu každého schodišťového ramene bude výrazně 

(kontrastně rozeznatelná od okolí) označena.  

Výškové rozdíly na komunikacích s možností pohybu osob na vozících pro osoby se 

sníženou pohyblivostí smí být na svislé hraně maximálně 20 mm. Například u prahů 

dveří.  

P.2 Parkovací stání v podzemních podlažích 

V podzemních podlažích jsou navržena parkovací stání pro vozidla obyvatel i stání 

pro osoby se níženou pohyblivostí. Jejich rozměry odpovídají legislativě. Prostory garáží 

jsou bezbariérově přístupné pomocí výtahů. 

P.3 Okna, prosklené dveře a stěny 

U prosklených dveří a výkladců budou použita bezpečnostní skla. U dveří a výkladců 

v obvodových konstrukcích s bezpečnostními skly a dvojskly proti nehodě, bezpečnostní 

sklo bude s jednou bezpečnostní fólií.  

V návrhu prosklených dveří a výkladců jsou dodrženy tyto zásady: 

Nebudou-li dveře zaskleny až od výšky 400 mm, či jinak chráněny proti mechanickému 

poškození vozíkem, musí být zaskleny nerozbitným sklem. 
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Prosklené stěny a dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahu musí být 

ve výšce 1100 až 1600 označeny výraznou páskou šířky min. 50 mm, nebo pruhem 

značek  o rozměru 50x50 mm vzdálených od sebe maximálně 150 mm,  značky musí bát 

jasně viditelné proti pozadí.  

Otevírací dveřní křídla v prostorách s přístupností pro občany s omezenou pohyblivostí 

budou ve výšce 800 až 900 mm opatřena na opačné straně než jsou závěsy madly přes 

celou šířku křídla.  

P.4 Výtahy 

Pro přepravu osob do vyšších pater bude sloužit výtah a to v rozsahu od nejnižšího 

podzemního podlaží do nejvyššího nadzemního podlaží. Všechny tyto výtahy jsou 

uvažovány s vybavením pro obsluhu a dopravu osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace.  

Q POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ 

DOKUMENTACE 

Tato dokumentace byla zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby – 

vyhláška č.62/2013 Sb. Před započetím prací bude provedena dílenská dokumentace v 

rozsahu nutném k řádnému provedení stavby. Dodavateli se též ukládá zpracovat 

technologický předpis provádění (etapizace po lících, úložné parametry, aktivace atd.) s 

důrazem na časovou souslednost a provizorní zajišťující konstrukce; dle legislativy jsou 

tato v jeho režii a musí být předložena ke schválení autorskému dohledu. 

Dílenská dokumentace, včetně technologických postupů bude předána zástupci investora 

ke schválení. 

Autor předepisuje dílenskou dokumentaci zejména pro následující oblasti: 

- výplně otvorů - návaznosti na okolní konstrukce a prvky (parozábrana, 

hydroizolace, tepelné izolace, osazovací profily, žaluzie apod.) 

- žaluzie - návaznosti, kotvení 

- hydroizolační systémy - upřesnění skladeb, opracování detailů, technologické 

postupy 

- klempířské konstrukce - upřesnění materiálů, prvků a technologických postupů 

- zámečnické konstrukce - mezistěny, zábradlí apod. - upřesnění materiálů, kotvení 
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- sádrokartonové konstrukce - technické parametry, technologické postupy, detaily 

- dle montážní příručky výrobce 

- akustická opatření - technické parametry, technologické postupy, detaily 

- konstrukce pochozích ploch teras a balkonů 

- kladečské plány skládaných konstrukcí a prvků 

- výtahy 

- řešení detailů „bílé vany“ - pracovní spáry, dilatace apod. 

 

R Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Stavebním řešením a technologickým vybavením objektu bude na všech pracovištích 

zajištěno bezpečné a z hlediska hygienického nezávadné prostředí. 

Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. 

Dodavatel je povinen při výstavbě dodržovat ustanovení následujících právních norem a 

předpisů v platném znění: 

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, 

- Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
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Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly 

zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou 

bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích to znamená 

používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení. Před započetím prací musí být všichni 

pracovníci seznámeni se všemi související bezpečnostními předpisy a nařízeními. 

Pracovníci musí být vybaveni všemi potřebnými ochrannými pomůckami a prostředky. 

Všechny otvory a zvýšené plošiny musí být opatřeny ochrannými zábradlími. Otvory 

musí být zakryty pevnými zábranami, aby nemohlo dojít k jejich posunutí. Jednotlivé 

přístupové cesty musí být znatelně označeny. Žebříky musí splňovat bezpečnostní 

předpisy a musí přesahovat minimálně 1100 milimetrů nad pracovní plošinu. Při pracích 

ve výškách musí být pracovnici speciálně proškoleni. Při provádění montážních prací ve 

výškách musí být pracovníci jištění pomocí úvazů, kdy je před každou směnou povinností 

pracovníků provést kontrolu stavu prostředků. Pokud budou úvazy, nebo jistící lano 

vykazovat opotřebení je nutná jejich okamžitá výměna. Stavbyvedoucí musí před 

započetím prací vypracovat technologický postup prací, který musí být v souladu 

s platnými vyhláškami a předpisy. Před vybourání stropních desek budou jednotlivé 

stropní konstrukce provizorně podepřeny a pod bouranými stropními deskami bude 

zbudováno těžké lešení. Těžké lešení nesmí být umístěno ve větší vzdálenosti než 500 

milimetrů pod hranou konstrukce. Před bouráním musí být v prostoru bourání odpojeny 

všechny rozvody medií. Pod bouranými konstrukcemi je zákaz pohybu osob. Jejich 

přístup je možný jen v případě technologického postupu, který stanoví za jakých 

okolností je možný pohyb osob v prostoru pod bouranými konstrukcemi. Pokud by došlo 

při bourání k jakýmkoliv nenadálým pohybům konstrukce, nebo jiným nezvyklým jevům 

je povinností pracovníků toto bezprostředně oznámit stavbyvedoucímu, technickému 

dozoru a zpracovateli projektu. V tomto případě je nutné zastavit okamžitě bourací práce. 

Odpady budou likvidovány odvozem specializovanou oprávněnou firmou. 

Na pracovišti skladování odpadů bude v pravidelných intervalech prováděn úklid 

skladového prostoru, mytí a dezinfekce nádob na odpady se bude v pravidelných 

intervalech provádět servisním způsobem. 

Vybourané materiály a suť budou průběžně odstraňovány, tříděny s ohledem na jejich 

možné využití nebo uložení na skládkách příslušných kategorií. Neznečistěnou 

betonovou suť je možné použít jako zásypový materiál. Shodně je nutné naložit 

s neznečistěnou cihelnou sutí. Ostatní nerecyklovatelné materiály budou odvezeny a 

uloženy na skládkách příslušných kategorií. Po ukončení demoličních prací bude 
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zpracovaná zpráva o naložení s odpady, jejich množství a místu zneškodnění. Tuto zprávu 

zpracuje odborně způsobilá osoba. 

Dodavatel je povinen při výstavbě dodržovat ustanovení platné legislativy o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích a to zejména: 

- při vybavení pracovníků ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícím 

prováděným pracem 

- bezpečnost v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedena na základě 

dohody se správci sítí 

- při pracích v blízkosti zařízení pod napětím musí zajistit bezpečnostní opatření proti 

dotyku či přiblížení 

- staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu veřejnosti, označeno 

- všechny otvory a jámy, kde hrozí nebezpečí pádu musí ohradit nebo zajistit 

- před započetím zemních prací musí být vyznačena podzemní vedení a jiné překážky vč. 

ochranných pásem 

- výkopy musí být zajištěny, ohrazeny a zřízen přechody se zábradlím (u kanalizace), do 

výkopu budou zřízeny bezpečné sestupy, stěny výkopů budou zabezpečeny proti sesutí 

dle projektu 

- u podzemních pracích musí být práce prováděny v souladu s projektem a stanovenými 

podmínkami 

- při betonáži stropů musí dodržovat ČSN 73 8101 – Lešení - Společná ustanovení 

- při provádění betonových konstrukcí se řídí ČSN EN 206-1 – Beton - Část 1: 

Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, a ČSN EN 13670 Provádění betonových 

konstrukcí 

- pro ruční přepravu zajistí bezpečné komunikace  

- zděné konstrukce dle ČSN EN 1996-2– Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - 

Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva 
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- při použití zvedacích prostředků musí respektovat ČSN EN 1492-4+A1– Textilní vázací 

prostředky - Bezpečnost - Část 4: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce 

vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken a ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - 

Bezpečné používání 

- při práci ve výškách zajisti bezpečnost pracovníků ČSN 73 8101 - Lešení - Společná 

ustanovení, ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce, ČSN 74 3305 – Ochranná 

zábradlí 

- prostory nad kterými se pracuje musí být zajištěny 

- při pracích na střeše musí být pracovníci chráněni proti pádu a propadnutí 

- při pracích se stroji a strojními zařízeními musí dodržovat jednotlivé provozní předpisy 

- ČSN 73 8120 – Stavební plošinové výtahy 

- ČSN 27 4002 – Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů 

- ČSN 26 9030 – Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a 

skladování  

- ČSN 65 0201 – Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 

S Závěr 

Poznámky k jednotlivým technologiím uvedené v této zprávě nenahrazují technologický 

předpis. Závazný technologický předpis vypracuje a předloží před zahájením prací 

zhotovitel těchto prací. 

 Cílem této práce bylo navrhnout bytový dům s polyfunkcí , tak aby co nejlépe 

plnil svůj účel jako bytový dům. Tak jako objekt pro využití občanů. Respektoval zásady 

výstavby v dané lokalitě a zpříjemňoval pobyt v dané lokalitě. Jsem přesvědčený, že tento 

dům by se tam mohl postavit a dobře by sloužil daným potřebám.  
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2.NP     druhé nadzemní podlaží  
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4.NP     čtvrté nadzemní podlaží  

1.PP    první podzemní podlaží 

UT     upravený terén  
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PT     původní terén  

ŽB     železobeton  

XPS     extrudovaný polystyren  

EPS     expandovaný polystyren  

PIR     pěnový polyuretan  

ETICS    vnější kontaktní zateplovací systém  

ZTI     zdravotně technická instalace  

D     tloušťka vrstvy konstrukce [m]  

ρ     objemová hmotnost vrstvy (konstrukce) [kg/m3]  

λ     součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/(m.K)]  

dj     tloušťka j-té vrstvy [m]  

λj     součinitel tepelné vodivosti j-té vrstvy [W/(m.K)]  

U     součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)]  

UN,20    požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla[W/(m2.K)]  

Uem     průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)]  

Uem,N požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu 

tepla [W/(m2.K)]  

Uem,rec  doporučená hodnota součinitele prostupu tepla  

[W/(m2.K)]  

Uw     součinitel prostupu tepla okna (dveře) [W(/m2.K)]  

Ug     součinitel prostupu tepla zasklení [W/(m2.K)]  

Uf     součinitel prostupu tepla rámem [W/(m2.K)]  

RT     odpor konstrukce při prostupu tepla [(m2.K)/W]  

Rsi  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

[(m2.K)/W]  

Rse  odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

[(m2.K)/W]  

Rsik odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce v 

koutě [(m2.K)/W]  

fRsi     teplotní faktor vnitřního povrchu [-]  

fRsi,N     požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu  

θai     návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C]  

θsi     vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C]  
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θe  návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období 

[°C]  

θi     návrhová teplota vnitřního vzduchu[°C]  

θsik     vnitřní povrchová teplota v koutě konstrukce [°C]  

Δ θai     teplotní přirážka [°C]  

θsi,min    Nejnižší teplota v koutě [°C]  

ψg     lineární součinitel prostupu tepla zasklení [W/(m2.K)]  

A     plocha [m2]  

Ag     plocha zasklení okna [m2]  

Af     plocha rámu okna [m2]  

Lg     viditelný obvod zasklení [m]  

R’w     vzduchová neprůzvučnost [dB]  

R’w,N     požadovaná vzduchová neprůzvučnost [dB]  

L´n,w     hladina akustického tlaku kročejového zvuku  

Dmin     minimální hodnota činitele denní osvětlenosti [%]  

HT     měrná ztráta prostupem tepla [W/K]  

A     součet ploch na teplosměnné obálce budovy [m2]  

Aj  plocha obálkové konstrukce stanovena na systémové 

hranici budovy [m2]  

V     objem na systémové hranici budovy [m3]  

A/V     faktor tvaru budovy [1/m]  

b     činitel teplotní redukce [-]  

φi     relativní vlhkost vzduchu – interiér [%]  

BOZP     bezpečnost osob a zdraví při práci  

PBS     požární bezpečnost staveb  

P.Ú.     požární úsek  

SPB     stupeň požární bezpečnosti  

DP1     konstrukční část z nehořlavých výrobků  

OB1     obytné budovy první kategorie  

A1,A2     reakce na oheň  

So  celková plocha otvorů v obvodových a střešních 

konstrukcích P.Ú. [m2]  

Sp  plocha obvodového nebo střešního pláště posuzovaného 

P.Ú. [m2]   
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Spo     požárně otevřená plocha [m2]  

pv     požární zatížení výpočtové [kg/m2]  

ps     požární zatížení stálé [kg/m2]  

pn    požární zatížení nahodilé [kg/m2]  

a  součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru 

hořlavých látek [-]  

d     odstupová vzdálenost od vlivu sálání [m]  

lu     délka Sp [m]  

hu     výška Sp [m]  

R     mezní stav únosnosti  

E     mezní stav celistvosti  

I     mezní stav tepelné izolace  

W     hustota tepelného toku  

PHP     přenosný hasicí přístroj  

NÚC     nechráněná úniková cesta  

CHÚC    chráněná úniková cesta  

SO 01     označení stavebního objektu  

DN     jmenovitý vnitřní průměr potrubí  

NN     nízké napěté, označení inženýrské sítě  

PVC     polyvinylchlorid  

PE     polyethylen  

HUP     hlavní uzávěr plynu  

RŠ    revizní šachta  

VŠ     vodoměrná šachta  

SDK     sádrokarton  

p.č.     parcelní číslo  
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