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a) Identifikace stavby  
 
Název stavby: Koncový dům v Želechovicích n. Dřevnicí 
 
Místo stavby: Želechovice nad Dřevnicí, k.ú. Brno měst Želechovice 

nad Dřevnicí , č.pozemku 46/1 
 
Okres: Zlín- Želechovice nad Dřevnicí 
  
Kraj:  Zlínský 
 
Investor: obec Želechovice nad Dřevnicí 
 Ul. 4. května 68 

763 11, Želechovice nad Dřevnicí 
 
Vlastník pozemku: Obec Želechovice nad Dřevnicí 
 Ul. 4. května 68 

763 11, Želechovice nad Dřevnicí 
Sousední pozemky a jejich vlastníci: 

58/1 Radim Pekař, Ul. 4. května 67, 763 11,  
Želechovice nad Dřevnicí  
 54/2 Ivo Babík, Ul. 4. května 17, 763 11,  
Želechovice nad Dřevnicí  

 
Způsob výstavby: Dodavatelskou činností 
 
Zodpovědný projektant: Bc. Miroslav Smolka 
 
Vypracoval: Bc. Miroslav Smolka, Batalická 584, 763 11 

 Želechovice nad Dřevnicí  
 
Charakter stavby: Novostavba 
 
Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provedení stavby 
 
Povolovací úřad: Úřad obce Želechovice nad Dřevnicí     

Odbor výstavby a územního plánování 
 
Základní charakteristika stavby a její účel: 
 
Uvažovaná novostavba koncového bytového domu bude probíhat na parcele 46/1 
v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí u města Zlín. Pozemek se nachází  v 
centru obce vedle vybudované zástavby, která je určena pro výstavbu. Jedná se o přístavbu 
k bytovému domu, který je na východní straně pozemku 46/1. Tento dům má 2 nadzemní 
podlaží, jedno podzemní podlaží a neobydlené podkroví. V 1NP je objekt využit pro 
komerční účely. Nově budovaný dům bude využívat návaznosti ke stávající budově. 
Objekt je navržen pro 5 bytů, advokátní kancelář a prodejna se zázemím.  
Jedná se čtyřpodlažní podsklepený dům tvaru obdélníku. Se třemi nadzemními a jedním 
podzemním podlažím.  
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 Dům bude mít fasádu v barevném provedení  bílé a tmavě červené. Střešní plášť bude 
mít barvu červenou. Okna a vnější dveře budou mít barvu – světlý dub. Klempířské prvky 
budou měděné - přírodní. 
 

b) Údaje o využití a zastavěnosti území, o pozemku 
 

Vlastníkem pozemku parc. č. 46/1 je investor obec Želechovice nad Dřevnicí. Jedná se o nově 
zastavované území v těsné návaznosti na stávající zástavbu, které dosud sloužilo jako městská 
zeleň. Území bylo opatřeno inženýrskými sítěmi a komunikacemi, rozparcelováno na 
jednotlivé stavební pozemky a ty nabídnuty zájemcům o výstavbu . 
 Na pozemku č. 46/1 nejsou stávající stavby, oplocení ani stromy nebo keře. Pozemek je 
ve vlastnictví stavebníků. Bude sousedit s bytovým domem, který je na východní straně 
pozemku 46/1. Pozemek se nachází na rovině a leží v bezprostřední blízkosti místní 
komunikace. Přístupnost na pozemek je bezproblémová. 
 

c) Údaje o provedených průzkumech a technické infrastruktuře 
 
Na stavební parcele byl proveden radonový a geologický průzkum. Také bylo provedeno 
geometrické zaměření dotčeného území.  
Pozemek je na hranici místní pozemní komunikace č. 735/2, která je v majetku obce 
Želechovice nad Dřevnicí. Komunikace se nachází na severní straně pozemku. Základové 
poměry lze zhodnotit jako jednoduché. Jedná se o 1. geotechnikou kategorii, tj. používá se 
tabulková výpočtová únosnost Rdt=220kPa.   
 Dům bude napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, silové vedení nízkého napětí a 
plynovod, přičemž všechny přípojky budou vyvedeny až za hranici vlastního stavebního 
pozemku. Všechny sítě vedou v komunikaci nebo chodníku před vlastním stavebním 
pozemkem. Příjezd k BD bude řešen sjezdem z komunikace č. 735/2. Distribuční síť NN ve 
vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. je vedena spodním vedením v zemině. Přípojka bude při 
stavbě zavedena do objektu investora.  
 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 
  
Způsob a místa připojení jednotlivých přípojek byly dány předem, protože všechny přípojky 
byly připraveny a přivedeny na vlastní pozemek. Žádné další požadavky se od majitelů 
inženýrských sítí neočekávají. 
 Architektonické řešení bylo předem konzultováno s OPP (Odbor památkové péče)  
Želechovicích nad Dřevnicí, požadavky zapracovány do projektové dokumentace a navržené 
řešení odsouhlaseno.Budou splněny veškeré požadavky dotčených orgánů. 
  

e) Obecné technické požadavky na výstavbu 
 

Pří zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona 183/2006 Sb. O 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a navazujících prováděcích vyhlášek. 
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 
137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu a jejích novel z r. 2006, s 
přihlédnutím na ustanovení příslušných českých a evropských norem.  Dále splňuje 
požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve znění vyhlášky 
č.492/2006 Sb. 
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V projektové dokumentaci jsou navrženy výrobky, konstrukce a materiály s ověřenými 
vlastnostmi.  
Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhláška č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah 
projektové dokumentace. 
Projektová dokumentace splňuje vyhlášku č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na 
využívání území. 
 

f) Podmínky územního rozhodnutí 
 

Navržená stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací městské části 
Želechovice nad Dřevnicí a není v rozporu s regulačními podmínkami v dané lokalitě. 
Funkční využití předmětného území a regulativy územního rozvoje jsou v souladu s územním 
plánem sídelního útvaru (UPSÚ). Podmínky již zpracované dokumentace k územnímu řízení 
včetně přípomínek dotčených orgánu jsou v projektu zapracovány. 
 

 
g) Věcné a časové vazby 

 
Stavba musí být dokončena do konce roku 2014, z důvodů čerpání dotací z EU a obce 
Želechovice nad Dřevnicí. 
 

h) Předpokládaná lhůta výstavby 
 

Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení a výběru dodavatele stavby na jaře 
2013. Zkolaudovaná musí být do konce roku 2014. 
 

 
i) Statistické údaje 

 
Předpokládané náklady na stavbu: 10,5 mil. Kč 
Zastavěná plocha celého objektu: 266,860 m2 
Obestavěný prostor celkově: 2093,60 m3 
Plocha stavebního pozemku: 1905,544 m2 
 
Předpokládané zahájení stavby: 03/2013 
Předpokládané dokončení stavby: 12/2014 

 
 

V Želechovice nad Dřevnicí, prosinec 2012   Vypracoval: Bc. Miroslav Smolka 
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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě -TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ 

 
1a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 
stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 
 
1a1  Zhodnocení staveniště  
Staveniště se nachází v okrajové části obce Želechovice nad Dřevnicí na ulici VoříškovaUl. 4 
května 68. V současnosti je toto území nezastavěné. V sousedství staveniště se nachází 
bytový dům. Terén staveniště je rovinatý, nezastavěný a nenachází se na něm žádné porosty. 
 
1a2 Vyhodnocení stávajících konstrukcí 
Jedná se o novostavbu bytového koncového domu. 
 
1a3 Stavebně historický průzkum stavby 
Jedná se o novostavbu, která se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. 
 
1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní související 
 
1b1 Urbanistické řešení 
Urbanistické řešení vychází z tvaru pozemku, orientace ke světovým stranám, orientace ke 
komunikaci, z plochy sousedních staveb, z funkčnosti a provozních požadavků budoucího 
uživatele. Z hlediska územního plánování lze konstatovat, že navrhovaná stavba je v souladu 
s funkčností územně plánovací dokumentací obce Želechovice nad Dřevnicí. Terén je 
rovinatý a výšková úroveň domu 0,000 = 350,250 m.n.m B.p.v 
 
1b2 Architektonické a výtvarné řešení 
Architektonické a výtvarné řešení koresponduje s okolním terénem. Bytový dům má půdorys 
obdélníku o největších rozměrech 21,80 x 12,4 m, který společně s šikmou střechou budovy a 
celkovou výškou bude vhodně zapadat do okolní zástavby. Stavba nebude tvořit rušivý 
element. 
 
1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb, inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch 
 
1c1 Řešení pozemních staveb 
Konstrukčně je stavba řešena jako bytový dům přilehlý ke stávajícímu bytovému domu, které 
jsou od sebe vzájemně dilatovány. Objekt je zděný s nosným stěnovým systémem 
POROTHERM s konstrukční výškou 2,95 m nad suterénem a 2,95 m nad 1. NP. Obvodové a 
vnitřní nosné zdivo bude z tvárnic Porotherm. Obvodové zdivo bude dodatečně zatepleno 
tepelnou izolací EPS. Stropní konstrukce bude tvořena keramo-betonovými stropními nosníky 
Porotherm, vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží, a cihelnými vložkami Miako. 
Dvouplášťová šikmá střecha nad objektem je sklonu 45°. Konstrukce střechy je řešena jako 
dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi a pod, kde je řešena na samostatném výkrese. 
Bude se jednat o zateplenou střešní konstrukci s parotěsnou vrstvou. Jako střešní krytina bude 
využita střešní taška Bramac. 
Výplně otvorů budou výrobky ze dřeva zasklené izolačním dvojsklem U=1,2 W.m-2.K-1.  
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Bytový dům je řešen jako samostatně stojící s konstrukční výškou 10,78 m. Obvodové zdivo 
je do výšky 8,40 m vyzděno tvárnicemi Porotherm, které budou nad terénem zatepleny 
tepelnou izolací z EPS. Dvouplášťová šikmá sedlová střecha je řešena se sklonem 45%. Jedná 
se o zateplenou střešní konstrukci z tepelně izolačních panelů Rockwool pro šikmé střechy. 
Jako krytina bude použita střešní taška Bramac (alpská taška classic).  
Celý objekt bude prováděn klasickou stavební technologií, použité materiály jsou tradiční-
beton, keramické zdivo, ocel, sklo. 
 
1c2 Řešení inženýrských staveb 
Ulicí 4.května probíhá kanalizační řád, vodovodní řád, spodní vedení NN a sdělovací kabely. 
Nově navržený bytový dům bude mít všechny přípojky nově budované. Nové vnitřní instalace 
budou napojeny na nově vybudované přípojky. 
 
1c3 Řešení vnějších ploch 
Není v projektu řešeno – objekt leží přímo u stávající zpevněné plochy (komunikace) v ulici 
4.května. Příjezd k objektu je po vybudované místní asfaltové komunikaci. 
 
 
1d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
1d1 Napojení na technickou infrastrukturu 
Ulicí 4.května probíhá kanalizační řád, vodovodní řád, spodní vedení NN a sdělovací kabely. 
Nově navržený bytový dům bude mít všechny přípojky nově budované. Nové vnitřní instalace 
budou napojeny na nově vybudované přípojky. 
 
1d2 Řešení dopravy a parkování 
Příjezd automobily je po stávající místní komunikaci 598/5. Přístup pro pěší je po stávajících 
zpevněných plochách - chodník a komunikace. 
Pro přístup i příjezd k bytovému domu budou vybudovány nové zpevněné plochy na 
pozemku. Parkování je zajištěno nově vybudovanou parkovací plochou. Jsou zajištěny 
parkovací místa pro tělesně postižené.  
 
1e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb v poddolovaném a svážném 
území 
 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí prefabrikovaného 
obrubníku kladeného naležato do betonového lože. Vlastní veřejná komunikace má šířku 6 m 
a je asfaltová. Parkování pro osobní automobily je řešeno jako stání na zpevněné ploše 
pozemku a je navrženo ze zámkové dlažby.  

Kanalizace v obci je jednotná. Přípojky na kanalizaci budou vyvedeny za hranici 
vlastního stavebního pozemku, na němž bude osazena revizní šachta kanalizace typu Sašin 
300, do níž budou svedeny veškeré splaškové vody a dešťové vody, do níž budou svedeny 
střešní odpady. 

Vodovod-přípojka bude vyvedena za hranici vlastního stavebního pozemku, na němž 
bude osazena vodoměrná šachta 1200x900 mm s vodoměrnou sestavou.  

Plynovod – plny bude napojen na stávající plynovodní řád, který prochází 
v komunikaci. Přípojka bude přivedena do zděného pilíře s HUP a plynoměrem, který bude 
stavebně společný pro přípojku NN. Tento pilíř je navržen jako samostatně stojící a bude 
volně přístupný z ulice. Pro přípojku plynu bude zpracován samostatný projekt, který bude 
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projednán s JMP Zlín před započetím prací na plyno-instalaci. Na instalaci, kterou provede 
odborná firma, bude vystavena revizní zpráva. 

 Silové vedení nízkého napětí- na hranici pozemku bude osazena přípojková skříň SP4 
FP1 s elektroměrovým rozvaděčem pro objekt, přípojková skříň je majetkem E-ON, a.s. 
Z elektroměrového rozváděče bude kabelem CYKY 4Bx16 napájen rozvaděč domu. Kabel 
bude uložen v zemi ve výkopu v pískovém loži, popř. bude uložen v chráničce. 
Stavba se nenachází ani v poddolovaném, ani svážném území. 
 
1f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
Stavba nebude mít vliv na životní prostředí, realizací ani provozem stavby nedojde ke 
zhoršení životního prostředí v okolí. Provoz nebude produkovat žádné škodlivé ani toxické 
látky. Při návrhu stavby budou splněny veškeré platné hygienické předpisy. 
Při výstavbě bude použito běžných stavebních materiálů s atesty dokládajícími jejich 
nezávadnost pro zdraví a na životní prostředí. 
 
1f1 Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod je stavba zabezpečena následovně 
Podlahy v objektu budou z betonu, keramické dlažby odolné v provozních podmínkách. 
Izolace podlahy bude provedena hydroizolací modifikovaným asfaltovým pásem. V dané 
lokalitě není zvýšena hladina podzemní vody.Nebyla zjištěna ani v hloubce 2 m pod 
základovou spárou. 
 
1f2 Z hlediska ochrany ovzduší 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutné zvláštní opatření týkající se ochrany ovzduší. 
Během realizace stavby budou dodržovány veškeré příslušné platné normy a předpisy. 
 
1f3 Z hlediska působení hluku, akustická řešení 
Zvláštní ochranu okolí není nutné vzhledem k charakteru stavby provádět. 
 
1f4 Z hlediska ochrany proti radonového působení 
V daném objektu bude trvalý pobyt lidí. Osoby budou chráněny klasickou izolací proti zemní 
vlhkosti, která bude sloužit jako protiradonová a zároveň musí být dostatečně větraný 
uzavřený prostor. 
 
1f5 Odpadní látky 
Jedná se o nevýrobní stavbu – provoz objektu není závislý na toku surovin a materiálu. 
Provozem objektu bude vznikat běžný komunální odpad, který bude likvidován obvyklým 
způsobem. 
Likvidace odpadů bude prováděna prostřednictvím specializovaných firem. Odpady budou 
průběžně odváženy nákladními automobily k likvidaci způsobem v místě obvyklým. 
Odvoz a likvidace odpadů vznikajících stavební činností bude zajišťovat dodavatel stavby 
v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem o nakládání s odpady. 
Kovový odpad ze zámečnických a klempířských výrobků bude odvezen do sběrných surovin. 
Směsný stavební odpad bude shromažďován do přistavených kontejnerů a poté odvezen na 
skládku odpadů. Použité obalové materiály budou předány k likvidaci oprávněné osobě. 
 
1f6 Odpadní látky ze sociálního zařízení 
Odpadní vody budou svedeny vnitřní kanalizací do nové kanalizační přípojky, která ústí do 
veřejné splaškové kanalizační sítě. 
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1f7 Dešťové vody 
Dešťové vody ze střechy budou svedeny do nové kanalizační přípojky. 
 
1g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
 
Je zajištěn bezbariérový přístup do budovy po rovině pro vozíčkáře. V objektu se nachází 
bezbariérové sociální zařízení, sprchy i samostatný  byt v přízemí objektu. Vstup do objektu 
je řešen také bezbariérově. Vedle bytového je zajištěn parkovací prostor pro tělesně postižené.   
 
1h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
 
1h1 Radonové riziko 
Radonové měření bylo provedeno a nebyl zjištěn žádný výskyt radonu. 
 
 
1h2 Inženýrsko-geologický průzkum 
Byl proveden místním obecním úřadem. 
 
1i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 
 
Výšková úroveň navrhované podlahy bude 0,000=350,250 m n. m. Pevným výškovým bodem 
budou poklopy kanalizace na stávající místní komunikace před navrhovaným objektem nebo 
na blízkých budovách. 
 
1j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
 
1j1 Pozemní (stavební) objekty 
SO01 – Bytový dům 
SO02 – Zpevněné plochy ze zámkové dlažby 
SO03 – Nové přípojky technické infrastruktury 
 
1j2 Inženýrské objekty 
Nejsou v projektu zastoupeny. 
 
1j3 Provozní soubory 
Nejsou v projektu zastoupeny. 
 
1k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky prováděné stavby a po jejím dokončení resp. jejich minimalizace 
 
Stavba nebude mít výrazný vliv na okolní pozemky a stavby na nich. Realizací ani provozem 
nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí. 
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1l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 
v části F 
 
K zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení nutno dodržovat požadavky stanovené 
příslušnými vyhláškami a předpisy. Jednotlivé stavební objekty a technologická zařízení 
stavby budou provedeny dle platných ČSN EN kvalifikovanými dodavateli. 
 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
Není v projektu řešeno. 
 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 
Řeší samostatný projekt a požární zpráva. Předmětem požárně bezpečnostního řešení bude 
posouzení projektové dokumentace, která řeší stavbu bytového domu na pozemku investora. 
Konstrukční systém objektu je nehořlavý. Požárně nebezpečný prostor bytového domu 
nepřesahuje za hranice stavebního pozemku.  
 
 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
 
Příznivé mikroklimatické podmínky budou zajištěny dostatečným větráním (přirozeným 
okna) a přiměřeným vytápěním v zimním období. Osvětlení je přirozené okny v obvodových 
stěnách a umělé žárovkovými svítidly. 
 
4a) Osvětlení 
 
Objekt bude po celém obvodu osvětlen přímo okny ve všech obytných a pobytových 
místnostech. Místnosti uprostřed objektu budou osvětleny vesměs uměle elektrickými 
svítidly. Osvětlení všech prostorů je zajištěno umělé elektrické žárovkovými svítidly. 
Intenzita osvětlení bude odpovídat požadavku příslušné normy podle charakteru provozu a 
činnosti. Hlavní osvětlení musí mít dle ČSN 36 04 50 Umělé osvětlení vnitřních prostor 
intenzitu min. 300 lx. Osvětlení bytového domu není řešeno v samostatné technické zprávě 
pro osvětlení (objekt by měl z dispozičního hlediska vyhovovat). 
 
4b) Větrání 
 
Větrání objektu bude přirozené – okny. V objektu budou okna otevíravá a sklápěcí. 
V bytovém domě budou okna opatřena mechanickým otevíráním. 
 
4c) Hlučnost 
 
Zvláštní ochranu okolí není nutné vzhledem k charakteru provozu provádět. 
 
4d) Prašnost 
 
V provozu se nevyskytuje pracoviště se zvýšenou prašností. 
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5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

 
Pro údržbu šikmé střechy nejsou na střeše navrženy zádržné systémy proti pádu osob. Jiné 
bezpečnostní prvky nejsou instalovány. 
 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 
 
Zvláštní ochranu okolí není nutné vzhledem k charakteru stavby a provozu v ní provádět. 
 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 
Z hlediska úspory energie jsou navrženy konstrukce objektu tak, aby splňovaly doporučené 
hodnoty požadavku na tepelný odpor stavebních konstrukcí dle ČSN 73 05 40. Vše je řešeno 
v příloze Tepelně-technické posouzení stavby. 
 
 

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 
Je zajištěn bezbariérový přístup do budovy po vybudovaném chodníku pro vozíčkáře. 
V objektu se nachází bezbariérový samostatný byt. Vstup do objektu je řešen také 
bezbariérově. Vedle bytového domu je zajištěn parkovací prostor pro tělesně postižené.   
 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
9a)  Radon 

 
Z hlediska ochrany proti radonovému působení, jsou osoby chráněny navrženou klasickou 
hydroizolací proti zemní vlhkosti a dále dostatečným větráním uzavřených prostor. 
 
9b)  Agresivní spodní voda 

 
V daném území není zaznamenán výskyt agresivní spodní vody, ani zvýšená hladina spodní 
vody. 
 
9c)  Seismicita 

 
V daném území není zaznamenána. 
 
9d)  Poddolování 

 
V daném území není zaznamenáno. 
 
9e)  Ochranná a bezpečnostní pásma 

 
Stavbou nebudou dotčena ochranná pásma technických zařízení. Stavba se nachází mimo 
hranici ochranného pásma vodního zdroje. Při provozu nedojde k ohrožení vodních zdrojů. 
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10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 
Stavebními úpravami nevzniknou žádné účinky, které by mohly mít negativní dopad na 
obyvatelstvo. 
 
 

11. IŽENÝRSKÉ STAVBY 
 
Projektová dokumentace řeší ve výkresu Situace nové přípojky inženýrských sítí. 
 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ STAVEB 
 
Jedná se o bytový dům, tedy nevýrobní zařízení bez jakékoliv technologie, vyjma běžných 
zařízení používaných pro provoz bytového domu. 
 
 
 
V Želechovicích nad Dřevnicí, prosinec 2012   Vypracoval:  Bc. Miroslav Smolka 
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1. TEXTOVÁ ČÁST 
 
 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště. 
 
Za staveniště se považuje prakticky celý stavební pozemek, který má plošnou výměru 
1905,544 m2. Na staveništi se nevyskytují stávající stavby, keře ani stromy. Pozemek nebyl 
nijak využíván, je zde zatravněná plocha. V současnosti není pozemek oplocen.  
Před zahájením prací budou nejprve vytyčeny rohové body pozemku. Dále bude sejmuta 
ornice, kterou uskladníme na jihozápadní hranici pozemku. Po dokončení stavby bude 
částečně použita pro rekultivaci a pro parkové úpravy. Zemina z výkopů rýh pro základové 
pasy bude částečně ponechána na deponii v blízkosti stavby a po provedení základů využita 
pro hrubé terénní úpravy. Zbytek zeminy bude odvezen na skládku zeminy. 
Hranice staveniště bude souvisle oplocena do výšky min. 1,8 m. Příjezd ke staveništi bude 
zajištěn po stávající asfaltové komunikaci v ulici 4.května. Vjezd na stavební pozemek bude 
po zpevněné cestě a zabezpečený uzamykatelnou bránou. Na staveništi se budou pohybovat 
pouze pracovníci, zhotovitele, stavebníci, jejich odborní zástupci a zástupci stavebního úřadu 
vykonávající soustavný dozor. 
 

b) Významné sítě technické infrastruktury 
 
Před zahájením stavebních prací musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě na stavebním 
pozemku i v jeho přilehlém okolí. Toto vytyčení provedou odpovědní zástupci jednotlivých 
majitelů inženýrských sítí na základě objednávky stavebníka, popř. zhotovitele stavby, a to 
zpravidla za úhradu. Zvláštní opatrnosti je třeba brát při výkopových pracích nejen v blízkosti 
silových kabelů ale i komunikace v blízkosti stavby. 

 
 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
 
Staveništní přípojky budou provedeny odbočkami z přípojek k bytovému domu. Staveništní 
přípojka vody bude provedena v provizorní vodoměrné šachtě za vodoměrem, staveništní 
přípojka NN bude napojena v elektroměrovém rozvaděči na hranici pozemku. Staveništní 
napojení na kanalizaci nebude zřizováno, předpokládá se využití mobilních chemických WC. 
Ostatní přípojky budou zřízeny po dostavbě hrubé vrchní stavby bytového domu. 
Staveniště není třeba zvláštním technickým opatřením odvodňovat, dešťové vody budou 
vsakovat do půdy. 
 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Při stavbě se musí dodržovat předepsané požadavky na dodržování bezpečnosti práce daných 
příslušnou legislativou v aktuálním znění. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
se v průběhu výstavby nebudou na staveništi vyskytovat. Staveniště bude zajištěno proti 
úmyslnému nebo nahodilému vniknutí oplocením s bránou, která bude během provádění 
stavebních prací uzavřená, mimo pracovní dobu uzamčená. Oplocení musí být provedeno z 
materiálů dostupných pro zhotovitele tak, aby nemohlo dojít ke zranění zrakově a pohybově 
postižených osob.  
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e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
  

Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat na pozemku stavebníka tak, aby 
nebyl omezen provoz na veřejných komunikacích a nebyla narušena práva třetích osob, 
zejména vlastníků sousedních parcel. U vozidel vyjíždějících ze stavby musí být před najetím 
na veřejnou komunikaci očištěny pneumatiky, aby nedocházelo k jejímu znečišťování. Provoz 
na stavbě může probíhat pouze v denní dobu mezi 6:00 a 22:00 tak, aby okolí stavby nebylo 
zatěžováno hlukem v nočních hodinách.  
 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
Na stavebním pozemku se nenacházejí žádné stávající stavby, které by mohly být využity 
jako zařízení staveniště. Pro zhotovení stavby se předpokládá osazení dvěma mobilními 
buňkami, sloužící jako šatna a sklady drobného materiálu a nářadí.  
Doprava materiálu na staveniště bude probíhat nákladními automobily. V případě dovozu 
paletovaného materiálu typu zdících prvků bude použito automobilu s hydraulickou rukou pro 
vyložení palet na pozemek stavebníka. Předpokládá se i nasazení čerpadel betonu.  
Bude zbudován sklad stavebního materiálu na jižní části pozemku, který bude zpevněn a 
odvodněn. Chemická WC budou umístěna u vchodu na pozemek. 
 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
 
V průběhu realizace výstavby nejsou předpokládány žádné stavby zařízení staveniště 
vyžadující ohlášení. 
 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a dále 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. 
Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru.  
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. §15, 
odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví. Plán má být zpracován tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu se uvádějí opatření z hlediska časové potřeby i 
způsobu provedení, přičemž musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace stavby. 
 

i)  Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu tak, 
aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod.  
Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu 
nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí.  
Přehled odpadů a způsob jejich likvidace - odpady vznikající při realizaci stavby v souladu s 
příslušnou vyhláškou je nutno v projektové dokumentaci řešit likvidaci odpadů, které budou 
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vznikat při samotné realizaci stavby. Odpady vznikající ze stavební výroby budou uloženy na 
odpovídající skládce ve smyslu zákona o "odpadech". Veškeré odpady ze stavební výroby 
budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů. Ke kolaudačnímu řízení 
doloží investor - provozovatel doklady o využití, resp. zneškodnění odpadů vznikajících ze 
stavební výroby. Dle třídníku odpadů lze přiřadit jednotlivým druhům odpadu tato čísla: 
 
Skupina 17: Stavební a demoliční odpady 
 
č. 17 05 04 Zemina a kamení 
č. 17 06 04 Izolační materiály 
č. 17 01 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
č. 17 04 07 Směsné kovy 
 
 
j)     Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 
Předpokládané zahájení stavby:     03/2013 
Předpokládané dokončení stavby:     12/2014 
Předpokládané dokončení hrubé spodní stavby:    06/2013 
Předpokládané dokončení přípojek:      09/2013 
Předpokládané dokončení hrubé vrchní stavby:    05/2014 
Předpokládané dokončení prací vnitřních a dokončovacích:  10/2014 
Předpokládané dokončení venkovních úprav:    12/2014 
 
 
 
 
 
V Želechovicích nad Dřevnicí, prosinec 2012  Vypracoval: Bc. Miroslav Smolka 
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a) ÚČEL OBJEKTU 
Objekt 01 – Hlavním účelem objektu je bydlení pěti rodin a prodejna s advokátní kanceláří v 
bytovém domě v klidné části obce Želechovice nad Dřevnicí u Zlína. Celá investice má jeden 
hlavní stavební objekt –bytový dům, který se nachází na ulici 4.května, na parcele č. 46/1. Na 
základě požadavků investora je navržen podsklepený bytový dům se třemi podlažími. 
 

b) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNK ČNÍHO, DISPOZI ČNÍHO A 
VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ 
OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 
Urbanistické řešení vychází z tvaru pozemku, orientace ke světovým stranám, orientace ke 
komunikaci, z funkčních a provozních požadavků budoucího uživatele. Z hlediska územního 
plánování lze konstatovat, že navrhovaná stavba je v souladu s funkční regulací ÚPD obce 
Želechovice nad Dřevnicí u Zlína. 
Zásadní vliv na objem a tvar stavby má optimalizace provozního a prostorového řešení 
vzhledem k požadovaným funkcím a podmínkám území (tvar pozemku, morfologie terénu, 
orientace ke světovým stranám apod.). Forma objemového a výtvarného řešení stavby 
programově vychází z jejího rozsahu – z filozofie provozu. Kompozice je skromná, 
ohleduplná, neotřelá, celý bytový dům bude mít vyvážené členění – jak smysl 
(horizontální/vertikální akcenty), tak i měřítko (odpovídá měřítku místa). 
Architektonické a výtvarné řešení bude korespondovat s okolním terénem. Dům má půdorys 
obdélníkový, který společně se sedlovou střechou a celkovou výškou, bude vhodně zapadat 
do okolní zástavby. Stavba nebude tvořit rušivý element. 
Projektová dokumentace řeší novostavbu bytového domu, proto zde jsou požadavky 
z hlediska bezbariérového řešení. 
 

c) KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, ZASTAV ĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, 
OSVĚTLENÍ A OSLUN ĚNÍ 

 
Zastavěná plocha:  dům  266,860 m2 
Obestavěný prostor: dům  2093,60 m3  

Plocha stavebního pozemku:  1905,544 m2                          

 

Objekt je dispozičně orientován tak, že tímto situováním a dispozicí je zabezpečeno dokonalé 
proslunění celého objektu. Všechny navržené obytné prostory jsou dostatečně osvětleny a 
prosluněny. 
 

d) TECHNICKÉ A KONSTRUK ČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ 
VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

 
d1. Svislé konstrukce 

 
Obvodové zdivo rodinného domu je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 44 P+D na 
tepelně-izolační maltu Porotherm. Vnitřní nosné zdivo je z tvárnic Porotherm 24 P+D na 
tepelně-izolační maltu Porotherm. Příčky budou z příčkovek Porotherm 11,5 P+D, příčkovek 
Porotherm 6,5 P+D, a ze sádrokartonových příček Rigips RB (A) 12,5mm, tloušťky 100mm a 
RF (DF) 12,5mm, tloušťky 100mm. Jednotlivé pevnosti zdiva jsou uvedeny na jednotlivých 
výkresech. Otvory budou opatřeny překlady Porotherm.Komín je značky SCHIEDEL 
ABSOLUT, světlý rozměr 380 x 880mm.Obvodové a nosné zdivo bude ukončeno 
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železobetonovým věncem z betonu C 20/25 s vyztužením ocelí. Věncová tvárnice bude 
Porotherm VT 7/23,8 s tepelnou izolací polystyren tl. 75 mm. Zakládání je plošné. Mezi 
patkami jsou železobetonové základové pasy. Bytový dům je od sousedního objektu 
oddilatován. Tvárnice jsou dodatečně zatepleny tepelnou izolací EPS o tloušťce 80 mm. 

 
d2. Vodorovné konstrukce 
 

Stropní konstrukce nad zázemím sportovní haly bude Porotherm tvořený cihelnými vložkami 
Miako a keramobetonovými stropními nosníky vyztužený svařovanou prostorovou výztuží. 
Nosníky jsou z betonu C 25/30, zálivkový beton je z betonu třídy C 20/25 vyztužené kari sítí.  

 
d3. Schodiště  
 

Navržené schodiště bude dvouramenné, železobetonové monolitické typu Porotherm, 
s nosnou železobetonovou deskou z betonu C 20/25. Deska bude vyztužena betonářskou 
výztuží ø 12. Roznášecí výztuž bude ø 8. Stupně budou včetně podstupnice obloženy 
keramickou dlažbou.  

 
d4. Izolace 
 

Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z natavitelných pásů FATRAFOL 810. Jako 
separační vrstva bude použita PE fólie. 
Tepelná izolace do podlah v přízemí (na terénu) bude ROCWOOL STEPROCK ND tl. 50 
mm.Na stěny pro kontaktní zateplování bude použita tepelná izolace EPS IDOVER 70 F s tl. 
80 mm.  

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu je navržena na podkladní beton 1x FATRAFOL 
810. V koupelnách se provede na betonovou mazaninu speciální tekutá hydroizolace, v místě 
sprchového koutu a vany až do výše 2000 mm na stěny, jinde v koupelně do v. 200 mm. 
Prostupy izolací budou dokonale utěsněny. 

 Střešní konstrukce bude zaizolovaná tepelnou izolací ROCKWOOL AIRROCK ND 
tl.160 mm a tl. 50 mm. Jako parozábrana bude použita BRAMAC UNIVERZAL. Tepelná 
izolace – polystyren, bude provedena ve věncích a mezi překlady /vzhledem k ČSN 73 0540 a 
tepelným odporům konstrukcí/. Tepelná izolace bude dle technologických postupů firmy 
Heluz provedena i v drážce věnce a ostění otvoru oken a dveří. 
 

 
d5. Zastřešení 
 

Zastřešení je uvažováno sedlovou střechou se sklonem 45°. Krokve budou uloženy na 
vaznici. Pozednice je uložena na zdi a kotvena pomocí ocelové šroubovice do 
železobetonového věnce. V horní části pozednice je kotvena do železobetonového věnce 
pomoci šroubovice a šroubů M16. Vaznice bude uložena na obvodových a středně nosných 
zdech a v prostoru půdy podepřena vyzděnými pilíři ze zdiva porotherm. Viditelné části 
střechy budou podbity hoblovanými palubkami s impregnačním lazurovacím nátěrem 
v odstínu dub. V půdním prostoru budou veškeré dřevěné konstrukce opatřeny nátěrem proti 
dřevokazným houbám, hmyzu a hnilobě. Pod krytinou bude položená pojistná difuzní fólie 
Bramac universal. Na ní budou kontralatě s větranou vzduchovou mezerou a dále latě pod 
krytinu. Střešní krytina je Bramac alpská taška classic barvy červené  s povrchovou úpravou 
Engoba  kladená na střešní latě profilu 50/50mm, vzduchová mezera je zajištěna kontralatěmi 
50/50. Jako tepelná izolace je použita ROCKWOOL AIRROCK ND tl.160 mm vložená mezi 
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krokve a tl. 50 mm pod krokvemi. Celková tloušťka izolace je tedy 190 mm. Tloušťka krokví 
je 140 mm. Mezi tepelnou izolací a další vrstvou – kontralatě, na které je položena pojistná 
hydroizolace BRAMAC UNIVERZAL tak vzniká větraná vzduchová mezera o tloušťce 35 
mm. Parozábrana je BRAMAC UNIVERZAL.  

 
d6. Výplně otvorů 

 
Okna 
Jsou navržená dřevěná EUROOKNA v barvě světlý dub zasklené průhledným sklem. Vnitřní 
parapety jsou plastových desek v dřevěném dezénu - dub. 
 
Vnitřní dveře 
Jsou dřevěné dýhované (dub) do obložkových nebo ocelových zárubní.  
 
Vstupní dveře 
Budou dřevěné v barvě zlatý dub zasklené matným sklem. 

 
d7. Konstrukce klempířské 
 

Budou z měděného a pozinkovaného plechu. 
 
d8. Konstrukce zámečnické 
 

Budou z nerez oceli, v barvě matný chrom. Týkají se zábradlí schodiště. 
 
d9. Povrchové úpravy 
 

Vnitřní omítky budou Porotherm universal omítka opatřená nátěrem Primalex v barvě bílé. 
Nášlapnou vrstvou podlah v obytných místnostech bude dřevěná plovoucí podlaha, 
v ostatních místnostech bude keramická dlažba na flexibilní lepidlo. Vnitřní obklady budou 
keramické na lepidlo. Vnější omítka typu Porotherm TO, silikátová probarvená. 

 
d10. Vytápění 
 

Jako zdroj tepla byl navržen plynový závěsný kondenzační kotel v sestavě s bojlerem 
umístěný v kotelně v suterénu. 
Teplotní spád otopné vody pro otopná tělesa bude 75/55oC. Teplota otopné vody pro vytápění 
bude automaticky hlídaná na max. teplotu 45oC termostatickým ventilem s termostatickou 
hlavicí. 
Teplovodní systém je nucený, v oběhu je nainstalováno teplovodní čerpadlo, které je součástí 
kotle. Jištění systému je uzavřenou expanzní nádobou a pojistným ventilem, které jsou také 
součástí kotle. 

 
 
 
 
d11. Vnitřní vodovod 
 

Přívod studené pitné vody pro bytový dům bude zajištěn novou vodovodní přípojkou z PE 
trubek ukončenou ve vodoměrné šachtě osazené před objektem. Z vodoměrné šachty bude 
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přívodní potrubí z PE trubek vedeno v zemní rýze do objektu. Rozvodné potrubí bude 
rozvedeno z části v podlaze a z části v drážkách ve zdi pod omítkou k jednotlivým 
zařizovacím předmětům a výtokům. 

 
d12. Splašková kanalizace 
 

Odvádí splaškové a dešťové vody od zařizovacích předmětů a z povrchu střechy mimo objekt 
do kanalizační přípojky, která je napojena na veřejnou kanalizaci. 
Zařizovací předměty budou na kanalizaci napojeny novodurovým potrubím připojovacím. 
Svislé odpady jsou navrženy z odpadních trub z PVC hrdlových. Ležaté svody vedené v zemi 
pod podlahou jsou navrženy z kanalizačních trub hrdlových z PVC.  
 

d13. Dešťová kanalizace  
 
Odvádí dešťové vody z povrchu střech budou svedeny 6 ks dešťových odpadů napojené 
v úrovni terénu na plastové lapače střešních splavenin. Z lapačů střešních splavenin jsou pak 
dešťové vody odvedeny ležatou kanalizací společně se splaškovými vodami do kanalizační 
přípojky. 
Odvětrání kanalizace je zajištěno ventilačním potrubím vyvedeným nad střechu a ukončeným 
ventilační hlavicí z PVC. 
Vedle objektu bude osazena revizní šachta. 
 

e) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A 
VÝPLNÍ OTVOR Ů 

 
Veškeré konstrukce splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti materiálu dle ČSN 73 
05 40. Ty jsou zajištěny především jak výběrem vhodných materiálů, tak i použitím tepelných 
izolací. 
Tato problematika je řešena v samostatné technické zprávě Tepelně technické požadavky. 
Obvodové i nosné vnitřní zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm. 
Výplně otvorů budou výrobky ze dřeva zasklené izolačním dvojsklem U=0,7 W.m-2.K-1 
 

f) ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 
INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PR ŮZKUMU 
 

f1.  Výkopy 
 

Budou provedeny v hrubozrnné zemině SM – S4 a to strojně navržené základové pasy a 
základové patky. 

 
f2.  Základy 
 

Základové konstrukce budou z betonu C 12/15. V bytovém domě budou základové pasy 
železobetonové. Budou navrženy v nezámrzné hloubce. Konstrukce základových pasů – viz 
výkres základů. V části u hlavní komunikace objektu s chodníkem bude zakládání 
zkomplikování tím, že výkop bude pažen štětovnicovou stěnou a následně provedení 
základových pasů. 
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g) VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A ŘEŠENÍ 
PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH Ú ČINK Ů 
 

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí, realizací ani provozem stavby nedojde ke 
zhoršení životního prostředí v okolí. Provoz stavby nebude produkovat žádné škodlivé ani 
toxické látky. Při návrhu stavby budou splněny veškeré platné hygienické předpisy. Nejsou 
známy žádné zvláštní podmínky ochrany přírody ve vztahu k navrhované stavbě. 
Likvidace odpadů bude prováděna prostřednictvím specializovaných firem. Odpady budou 
průběžně odváženy nákladními automobily k likvidaci způsobem v místě obvyklým. 
Použitá zařízení odpovídají předepsaným limitům ve vztahu k životnímu prostředí, jsou 
homologována a mají atest hlavního hygienika ČR. 
Nejsou známy žádné zvláštní podmínky ochrany přírody ve vztahu k navrhované stavbě. Na 
stavbu se nevztahují podmínky památkové péče. 
 

h) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

Dotčené stavební místo se nachází na ulici 4.května. Příjezd automobily je po stávající 
vybudované místní komunikaci. Přístup pro pěší je po vybudovaných zpevněných plochách – 
chodník a komunikace. 
Pro přístup i příjezd k BD budou využity vybudované zpevněné plochy. 
 

i) OCHRANA OBJEKTU P ŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPAT ŘENÍ 

 
i1.  Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod je stavba zabezpečena 
následovně 
 

Podlahy objektu budou z betonu, keramické dlažby respektive dřeva, odolných v provozních 
podmínkách. Izolace podlahy bude provedena hydroizolací, která bude sloužit zároveň jako 
protiradonová. 
V lokalitě není zvýšena hladina podzemní vody. 

 
i2.  Z hlediska ochrany ovzduší 
 

Vzhledem k charakteru stavby (bytový dům) nejsou nutná zvláštní opatření týkající se 
ochrany ovzduší. Během realizace stavby budou dodržovány veškeré příslušné platné normy a 
předpisy. 

 
i3.  Z hlediska působení hluku, akustická řešení 
 

Zvláštní ochranu okolí není nutné vzhledem k charakteru objektu provádět. Vlastní objekt je 
chráněn před hlukem zejména použitím vhodných materiálů- jedná se zejména o výplně 
otvorů. Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky příslušných ČSN 
EN. 

 
i4.  Z hlediska ochrany proti radonového působení 
 

V daném objektu bude trvalý pobyt osob. Osoby budou chráněny klasickou izolací proti 
zemní vlhkosti, která bude sloužit zároveň jako protiradonová. Zároveň musí být zajištěno 
dostatečné větraní uzavřených prostor. 
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j)  DODRŽENÍ OBECNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 

 
Projektová dokumentace – Koncový dům v Želechovicích nad Dřevnicí byla vypracovaná dle 
platných ČSN. 
  
 
 
 
V Želechovicích nad Dřevnicí, prosinec 2012  Vypracoval: Bc. Miroslav Smolka 
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VYPRACOVAL:            Bc. Miroslav Smolka 
DATUM ODEVZDÁNÍ: 11.1. 2013 

1. PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ : 
Výkresy stavební části 
Technické listy výrobce Porotherm, Knauff a Baumit 
 
Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými předpisy: 
Vyhláška 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb+vyhl. 268/2011 Sb. 
Vyhláška 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru 
Zákonem 133/1998 Sb. O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška 268/2009 Sb. O obecně technických požadavcích na výstavbu 
Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
 
Dále je zpracována dle platných ČSN: 
ČSN 73 0802: 05/2009 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
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ČSN 73 0810: 06/2005 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
ČSN 73 0873:06/2003 – Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 
ČSN73 0833:2010-Požární bezpečnost staveb-Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0804:2010 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 
 
 

2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
2.1. OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
Jedná se o bytový dům o jednom podzemním a třech nadzemních podlažích. Budova je 
stavěna systémem POROTHERM. Konstrukční systém je stěnový s nosnými příčnými 
stěnami z cihelných tvarovek PTH 24 P+D, stropní konstrukce je  z tvarovek MIAKO a 
nosníků POT o tloušťce 250 mm. Jedná se o konstrukční systém nehořlavý DP1. Obvodové 
nosné konstrukce jsou z cihelných tvarovek PTH 44  P+D, zateplených kontaktním 
zateplovacím systémem Baumit Pro deskami fasádního EPS, celková tloušťka systému je 80 
mm . Okna a  vstupní dveře jsou dřevo-hliníková, vnitřní dveře jsou dřevěné. Vnitřní příčky 
jsou ze systému porotherm 11,5 P+D. Výška stavby od upraveného terénu 11,58 m. Stavba je 
v řadové zástavbě, zastřešena dvouplášťovou šikmou střechou. Střecha je zateplena minerální 
vatou o max. tloušťce 160 mm, krytinu tvoří střešní taška BRAMAC. Budova má 
nechráněnou únikovou cestu typu A a dále více nechráněných únikových cest vedoucích na 
volné prostranství.  

 

2.2. POPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 
Jedná se o třípodlažní budovu se suterénem. V 1. NP  se nachází obchod a advokátní kancelář, 
každý se samostatným vstupem, hlavní chodba vedoucí k výtahu a schodišti. Od 1. NP do 3. 
NP jsou umístěny bytové jednotky, v každém podlaží 2. V suterénu se nachází sklepní 
prostory a úložné prostory.  
Příjezdy na pozemek jsou ze severní a východní strany z přilehlé komunikace, jeden vede na 
odstavné parkoviště vedle objektu a druhý před objekt z hlavní komunikace. Hlavní úniková 
cesta vede z objektu tež ze severní strany. 

 

 

2.3. POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
Nosný systém: 

Stěny vnější PTH 44 P+D zateplené systémem Baumit Pro 80 mm 
Stěny vnitřní PTH 24 AKU SYM 
Stropní konstrukce je z tvarovek MIAKO a nosníků POT o tloušťce 250 mm 
Schodišťová deska tloušťky 120 mm, železobeton, krytí 20mm 
 

3. POSOUZENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
3.1. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY  
Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008Sb., dle ČSN 730802 a dalších 
souvisejících norem. 
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Konstrukční systém je nehořlavý: svislé i vodorovné nosné konstrukce a požárně dělící kce 
jsou druhu DP1, čl. 7.2.8.a). Kontaktní zateplení s TI třídy reakce na oheň E, h < 12 m 
=>obvodové stěny jsou druhu DP1. 

Požární výška objektu 5,8 m 

 

3.2. ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY  
1. podzemní podlaží 
Číslo   Účel místnosti                          Podlaha        S[m2]   Počet osob Zařazení PÚ 
001     CHODBA                          ker.dlažba            11,22   P1.13/N3 
002     PŘEDSÍN                                 ker.dlažba                    9,66   P1.02 
003     WC                                   ker.dlažba                   4,86   P1.02 
004     SKLAD PRODEJNY                ker.dlažba                 13,70   P1.02 
005     DÍLNA A INVENTÁŘ             ker.dlažba                 14,70   P1.02 
006     SCHODIŠTĚ                        dřev. obklad                8,23   P1.13/N3 
008     PRÁDELNA                        ker.dlažba                 12,52   P1.01 
009     KOČÁRKARNA                      ker.dlažba                 14,50   P1.01 
010     SUŠÁRNA                        ker.dlažba                 12,52   P1.01 
011     CHODBA                        ker.dlažba                   6,35   P1.01       
012     WC                                            ker.dlažba      4,10   P1.01 
013     CHODBA                                 ker.dlažba       6,16   P1.01 
014     SKLAD BYTU 1                      ker.dlažba      7,02   P1.01 
015     SKLAD BYTU 2                      ker.dlažba  17,35   P1.01 
016     SKLAD BYTU 3                      ker.dlažba      4,79   P1.01 
017     SKLAD BYTU 3                      ker.dlažba      10,51   P1.01 
018     VÝTAH                                    ker.dlažba         3,3   P1.13/N3 
019     KOTELNA     ker.dlažba              5,82   P1.12 
020     SKLAD BYTU 4            ker.dlažba              4,79   P1.2 
021     SKLAD BYTU 4    ker.dlažba             10,51   P1.02 
022     SKLAD BYTU 5    ker.dlažba             24,19   P1.02 
 
1. nadzemní podlaží 
Číslo   Účel místnosti                          Podlaha      S[m2] Počet osob Zařazení PÚ 
101      CHODBA                              ker.dlažba  10,00   P1.13/N3 
102 PŘEDSÍŇ         ker.dlažba  15,20   N1.05 
103 KOUPELNA              ker.dlažba  6,09   N1.05 
104 POKOJ   lamino   13,70   N1.05 
105 LOŽNICE   lamino   17,70   N1.05 
106 SCHODIŠTĚ   dřev. obklad  8,23   P1.13/N3 
107 ZÁDVEŘÍ   ker.dlažba  15,08   P1.13/N3 
110 PRODEJNA   ker.dlažba  24,02   N1.03 
111  INVENTÁŘ PRODEJNY     ker.dlažba       6,35   N1.03 
112 WC               ker.dlažba  4,84   N1.03 
113 CHODBA A SEKRET. ker.dlažba  9,34   N1.04 
114 WC                              ker.dlažba  6,41   N1.04 
115 ADVOK. KANCELÁŘ ker.dlažba  17,35   N1.04 
116 TERASA   ker.dlažba  4,79   N1.04 
117  DENNÍ MÍSTNOST              ker.dlažba           10,51   N1.04 
118 VÝTAH   ker.dlažba  4,68   P1.13/N3 
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119 TECH. MÍSTNOST   ker.dlažba  4,35   N1.14/N3 
120 TERASA   ker.dlažba  4,35   N1.05 
121 KUCHYŇ   ker.dlažba  4,79   N1.05 
122 OBYV. POKOJ  lamino   10,51   N1.05 
123 SPÍŽ     ker.dlažba  1,4   N1.05 
124 SPÍŽ    ker.dlažba  1,4   N1.04 
                             
2. nadzemní podlaží 
 
Číslo   Účel místnosti                        S,pno[m2]      S[m2] Počet osob Zařazení PÚ 
201      PŘEDSÍN                               ker.dlažba  15,20   P1.13/N3 
202 CHODBA         ker.dlažba  10,00   N2.07 
203 WC               ker.dlažba  1,83   N2.07 
204 KOUPELNA   ker.dlažba  6,10   N2.07 
205 POKOJ   lamino   13,34   N2.07 
206 LOŽNICE   lamino   14,70   N2.07 
207 BALKON   ker.dlažba  3,80   N2.07 
208 SCHODIŠTĚ   ker.dlažba  8,23   P1.13/N3 
211  LOŽNICE                              lamino       14,7   N2.06 
212 POKOJ   lamino   13,34   N2.06 
213 KOUPELNA   ker.dlažba  6,10   N2.06 
214 WC                              ker.dlažba  1,83   N2.06 
215 CHODBA   ker.dlažba  10,00   N2.06 
216 OBÝV. POKOJ  lamino   24,19   N2.06 
217  TERASA                                ker.dlažba           4,79   N2.06      
218 KUCHYNĚ   ker.dlažba  10,51   N2.06 
219 VÝTAH               ker.dlažba  4,35   P1.13/N3 
220 TECH. MÍSTNOST  ker.dlažba  4,35   N1.14/N3 
221 TERASA   ker.dlažba  4,79   N2.07 
222 KUCHYNĚ   ker.dlažba  10,51   N2.07 
223 OBÝV. POKOJ  lamino   24,19   N2.07 
224 UKL. MÍSTNOST                 ker.dlažba        3,12            P1.13/N3                              
225 SPÍŽ     ker.dlažba  1,4   N2.07 
226 SPÍŽ    ker.dlažba  1,4   N2.06 
 
 3. nadzemní podlaží 
 
Číslo   Účel místnosti                        Podlaha      S[m2] Počet osob Zařazení PÚ 
301      PŘEDSÍN                               ker.dlažba  15,20   P1.13/N3 
302 CHODBA         ker.dlažba  10,00   N3.09 
303 WC               ker.dlažba  1,83   N3.09 
304 KOUPELNA   ker.dlažba  6,10   N3.09 
305 POKOJ   lamino   13,34   N3.09 
306 LOŽNICE   lamino   14,70   N3.09 
307 BALKON   ker.dlažba  3,80   N3.09 
308 SCHODIŠTĚ   ker.dlažba  8,23   P1.13/N3 
311  LOŽNICE                              lamino       14,7   N3.08 
312 POKOJ   lamino   13,34   N3.08 
313 KOUPELNA   ker.dlažba  6,10   N3.08 
314 WC                              ker.dlažba  1,83   N3.08 
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315 CHODBA   ker.dlažba  10,00   N3.08 
316 OBÝV. POKOJ  lamino   24,19   N3.08 
317  TERASA                                ker.dlažba           4,79   N3.08 
318 KUCHYNĚ   ker.dlažba  10,51   N3.08 
319 VÝTAH               ker.dlažba  4,35   P1.13/N3 
320 TECH. MÍSTNOST  ker.dlažba  4,35   N1.14/N3 
321 TERASA   ker.dlažba  4,79   N3.09 
322 KUCHYNĚ   ker.dlažba  10,51   N3.09 
323 OBÝV. POKOJ  lamino   24,19   N3.09 
324 UKL. MÍSTNOST                 ker.dlažba        3,12            N3.092                              
325 SPÍŽ     ker.dlažba  1,4   N3.09 
326 SPÍŽ    ker.dlažba  1,4   N3.08 
 
 Počet nadzemních podlaží npn = 3 
Počet podzemních podlaží npp = 1 
Celový počet podlaží np = 4 
 
 

3.3. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA , STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A 

POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEK Ů 
V objektu se nachází stupně požární bezpečnosti I, II,  a IV.  
Do SPB I spadají PÚ: N1.04,P1.12,  
Do SPB II spadají PÚ: N1.14/N3, 
P1.13/N3,N1.03,N1.05,N2.06,N2.07,N3.08,N3.09,P1.01,P1.02 
Do SPB IV. : P1.10 
Velikosti požárních úseku vyhoví. 
 
Výpočty:  
Pomocné výpočty provedeny pomocí programu FIRE – NX 802 PRO. 

 

 
 

POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.03 
 
 
Požární výška  h  [m]    =     5,80 
Výšková poloha hp [m]    =     3,00 
Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a) 
 
Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží 
Počet podlaží úseku z    =     1 
Nejníže umístěné podlaží =     1 
Nejvýše umístěné podlaží =     1 
Počet užitných podlaží   =     1 
 
Parametry místností v požárním úseku: 
 
č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps 
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                                       [m2] [kg.m-2]     [kg.m-2] 
----------------------------------------------------------------- 
110         1  Prodejna             25,0    50,0  1,00    5,0 
111         1  Sklad                    6,3    80,0  1,00    3,0 
112         1  WC                       4,8     5,0  0,70    5,0 
----------------------------------------------------------------- 
 
Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích: 
 
    So    ho  Počet  Umístění 
   [m2]   [m] 
 
   6,3   2,4     1   OS-SV 
   1,8   1,5     1   OS-SV 
   1,8   2,0     1   OS-SV 
   1,6   2,0     1   OS-JZ 
   1,6   2,0     1   OS-SV 
   1,8   1,5     1   OS-JV 
   1,4   2,0     1   OS-SZ 
 
 
POŽÁRNÍ RIZIKO 
 
S  [m2]  =    36,21 
So [m2]  =    16,25 
ho [m]   =     2,01 
hs [m]   =     2,60 
Sm [m2]  =    25,02 
 
pn=(Σpni*Si)/Sps=(Σpsi*Si)/S 
an=(Σpni*ani*Si)/(Σpni*Si) 
a=(ps*as+pn*an)/(ps+pn) 
p=pn+ps 
b=S*k/(So* ho1/2) 
 
 
p  [kg.m-2] =    53,90 
an  =     0,996 
a   =     0,988 
b   =     0,500 
c   =     1,000 
pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    26,61 
 
Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II. 
 
Velikost požárního úseku (čl. 7.3) 
Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    63,43 
Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    40,49 
Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2568,36 
 
Největší počet užitných podlaží           z =   7 
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POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.04 
 
 
Požární výška  h  [m]    =     5,80 
Výšková poloha hp [m]    =     3,00 
Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a) 
 
Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží 
Počet podlaží úseku z    =     1 
Nejníže umístěné podlaží =     1 
Nejvýše umístěné podlaží =     1 
Počet užitných podlaží   =     1 
 
Parametry místností v požárním úseku: 
 
č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps 
                                       [m2] [kg.m-2]     [kg.m-2] 
----------------------------------------------------------------- 
113         1  Chodba s recepcí  9,3    10,0  0,80    5,0 
114         1  WC                       3,9     5,0  0,70    5,0 
115         1  Kancelář             17,4    40,0  1,00    5,0 
117         1  Denní místnost   10,5    15,0  1,05    5,0 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích: 
 
    So    ho  Počet  Umístění 
   [m2]   [m] 
 
   1,4   2,0     1   OS-JV 
   1,6   2,0     1   OS-JZ 
   2,3   2,3     1   OS-SZ 
   1,8   1,5     1   OS-JV 
   1,4   2,0     1   VS-SZ 
   1,8   1,5     2   OS-JZ 
   1,6   2,0     2   VS-SV,SZ 
   1,6   2,0     2   OS-JZ,VS 
   1,8   1,5     1   OS-JZ 
 
 
POŽÁRNÍ RIZIKO 
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S  [m2]  =    41,04 
So [m2]  =    20,09 
ho [m]   =     1,83 
hs [m]   =     2,60 
Sm [m2]  =    17,35 
 
pn=(Σpni*Si)/Sps=(Σpsi*Si)/S 
an=(Σpni*ani*Si)/(Σpni*Si) 
a=(ps*as+pn*an)/(ps+pn) 
p=pn+ps 
b=S*k/(So* ho1/2) 
 
 
p  [kg.m-2] =    28,49 
an  =     0,983 
a   =     0,968 
b   =     0,500 
c   =     1,000 
pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    13,79 
 
Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I. 
 
Velikost požárního úseku (čl. 7.3) 
Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    64,88 
Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    41,27 
Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2677,29 
 
Největší počet užitných podlaží           z =  13 

 

 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: P1.12 
 
Požární výška  h  [m]    =     5,80 
Výšková poloha hp [m]    =     3,00 
Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a) 
 
Umístění požárního úseku: podzemní podlaží 
Počet podlaží úseku z    =     1 
Nejníže umístěné podlaží =    -1 
Nejvýše umístěné podlaží =    -1 
Počet užitných podlaží   =     1 
 
Parametry místností v požárním úseku: 
 
č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps 
                                       [m2] [kg.m-2]     [kg.m-2] 
----------------------------------------------------------------- 
019        -1  Kotelna                  8,3    15,0  1,10    5,0 
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----------------------------------------------------------------- 
 
Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích: 
 
    So    ho  Počet  Umístění 
   [m2]   [m] 
 
   0,9   1,0     2   OS-SJ 
 
POŽÁRNÍ RIZIKO 
 
S  [m2]  =     8,34 
So [m2]  =     1,80 
ho [m]   =     1,00 
hs [m]   =     2,60 
Sm [m2]  =     8,34 
 
p  [kg.m-2] =    20,00 
an  =     1,100 
a   =     1,050 
b   =     0,662 
c   =     1,000 
pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    13,91 
 
Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I. 
 
Velikost požárního úseku (čl. 7.3) 
Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    37,50 
Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    31,25 
Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  1171,88 
 
Největší počet užitných podlaží           z =  13 
POŽÁRNÍ ÚSEK: P1.10 
 
 
Požární výška  h  [m]    =     5,80 
Výšková poloha hp [m]    =     3,00 
Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a) 
 
Umístění požárního úseku: podzemní podlaží 
Počet podlaží úseku z    =     1 
Nejníže umístěné podlaží =    -1 
Nejvýše umístěné podlaží =    -1 
Počet užitných podlaží   =     1 
 
Parametry místností v požárním úseku: 
 
č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps 
                                       [m2] [kg.m-2]     [kg.m-2] 
----------------------------------------------------------------- 
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009        -1  Kočárkárna              14,5    90,0  1,10    2,0 
----------------------------------------------------------------- 
 
Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích: 
 
    So    ho  Počet  Umístění 
   [m2]   [m] 
 
   1,6   2,0     1   VS-JZ 
 
POŽÁRNÍ RIZIKO 
 
S  [m2]  =    14,50 
So [m2]  =     1,58 
ho [m]   =     1,97 
hs [m]   =     2,60 
Sm [m2]  =    14,50 
 
p  [kg.m-2] =    92,00 
an  =     1,100 
a   =     1,096 
b   =     0,831 
c   =     1,000 
pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    83,79 
 
Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = IV. 
 
Velikost požárního úseku (čl. 7.3) 
Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    35,22 
Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    30,11 
Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  1060,35 
Největší počet užitných podlaží           z =   2 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.13 
 
 
Požární výška  h  [m]    =     5,80 
Výšková poloha hp [m]    =     3,00 
Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a) 
 
Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží 
Počet podlaží úseku z    =     1 
Nejníže umístěné podlaží =     1 
Nejvýše umístěné podlaží =     1 
Počet užitných podlaží   =     1 
 
Parametry místností v požárním úseku: 
 
č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps 
                                       [m2] [kg.m-2]     [kg.m-2] 
----------------------------------------------------------------- 
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118         1  Výtahová šachta  3,3    15,0  0,90    0,0 
107         1  Schodiště             8,2     5,0  0,80    0,0 
101         1  Chodba              27,5    40,0  1,00    2,0 
----------------------------------------------------------------- 
 
Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích: 
 
    So    ho  Počet  Umístění 
   [m2]   [m] 
 
   1,6   2,0     1   VS-SV 
   2,3   2,3     1   OS-SV 
   5,0   2,3     1   OS-SV 
 
 
POŽÁRNÍ RIZIKO 
 
S  [m2]  =    39,01 
So [m2]  =     8,78 
ho [m]   =     2,20 
hs [m]   =     2,60 
Sm [m2]  =    27,48 
 
p  [kg.m-2] =    31,91 
an  =     0,989 
a   =     0,985 
b   =     0,640 
c   =     1,000 
pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    20,13 
 
Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II. 
 
Velikost požárního úseku (čl. 7.3) 
Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    63,63 
Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    40,60 
Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2583,19 
 
Největší počet užitných podlaží           z =   9 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: P2.13 
 
 
Požární výška  h  [m]    =     5,80 
Výšková poloha hp [m]    =     3,00 
Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a) 
 
Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží 
Počet podlaží úseku z    =     1 
Nejníže umístěné podlaží =     2 
Nejvýše umístěné podlaží =     2 
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Počet užitných podlaží   =     1 
 
Parametry místností v požárním úseku: 
 
č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps 
                                       [m2] [kg.m-2]     [kg.m-2] 
----------------------------------------------------------------- 
219         2  Výtahová šachta      3,3    15,0  0,90    0,0 
208         2  Schodiště                  8,2     5,0  0,80    0,0 
201         2  Chodba                  15,2    40,0  1,00    2,0 
224         2  Uklidová místnost   3,1    40,0  1,00    2,0 
----------------------------------------------------------------- 
 
Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích: 
 
    So    ho  Počet  Umístění 
   [m2]   [m] 
 
   1,6   2,0     1   OS-SV 
   1,8   1,5     1   OS-SV 
   1,2   2,0     1   VS-JZ 
 
 
POŽÁRNÍ RIZIKO 
 
S  [m2]  =    29,85 
So [m2]  =     4,56 
ho [m]   =     1,78 
hs [m]   =     2,60 
Sm [m2]  =    15,20 
 
p  [kg.m-2] =    28,81 
an  =     0,984 
a   =     0,980 
b   =     0,759 
c   =     1,000 
pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    21,45 
 
Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II. 
 
Velikost požárního úseku (čl. 7.3) 
Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    63,97 
Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    40,78 
Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2608,86 
 
Největší počet užitných podlaží           z =   8 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK  N1.03 ,N1.05 ,N2.06 ,N2.07 ,N3.08 ,N3.09 – Bytové jednotky 
 
STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA A STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI: 
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Nejnižší SPB instalačních šachet se stanoví dle tabulky v ČSN 730802:  
Hořlavost látky- nehořlavé  
Hořlavost potrubí – hořlavé, nesnadno hořlavé 
=> II. SPB 
 
 

3.4. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ  
Všechny konstrukce vyhoví pro požární riziko v daném požárním úseku. 
Posouzení: 

POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

PODZEMNÍ PODLAŽÍ 

Konstrukce Požadovaná               Skutečná Posudek + 
úpravy 

a) požární 
stěny 

    min   

IV. SPB 
II. SPB 

REI 90 DP1 
REI 45 DP1 

PTH 44 AKU SYM 
PTH 44 AKU SYM 
PTH 24 P+D 

REI 180 DP1 
REI 180 DP1 
REI 180 DP1 

Vyhoví 
    Vyhoví 
    Vyhoví 

b) požární 
stropy 

        

II. SPB REI 45 DP1 PTH Strop tl. 250 mm 
s omítkou PTH 

REI 180 DP1 vyhoví 

IV. SPB REI 90 DP1 PTH Strop tl. 250 mm 
s omítkou PTH 

REI 180 DP1 vyhoví 

c) požární 
uzávěry 

        

II. SPB EI 30 DP1-C Protipožární ocelové dveře  vyhoví 
IV. SPB EI45 DP1-C Protipožární ocelové dveře  vyhoví 

d) obvodové 
stěny 

        

II. SPB REW 45 PTH 44 P+D REI 180 DP1 vyhoví 
IV. SPB REW 90 PTH 44 P+D REI 180 DP1 vyhoví 
e) Nosné kce zaj. stabilitu uvnitř PU     

I. SPB R 30 DP1 ŽB SLOUP 450 x 450 mm, 
R 10505, c=25 mm 

R 60 DP1 vyhoví 

f) Výtahové a 
instalační 
šachty 

    

II.SPB EW 30 DP1 ŽB stěna tl. 200 mm, c = 25 
mm 

REW 60 DP1 vyhoví 

 EW 30 DP1 Sádrokarton EW 60 DP1 vyhoví 

 

NADZEMNÍ PODLAŽÍ 
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Konstrukce Požado- vaná Skutečná Posudek + 
úpravy 

a) požární 
stěny 

    min   

II. SPB REI 30 DP1 
REI 30 DP1 

PTH 44 AKU SYM 
PTH 24 P+D 

REI 180 DP1 
REI 180 DP1 

Vyhoví 
Vyhoví 

b) požární 
stropy 

        

I. SPB REI 15  PTH tl. 250 mm, s omítkou REI 180 DP1 vyhoví 

II. SPB REI 30  PTH tl. 250 mm, s omítkou REI 180 DP1 vyhoví 

c) požární 
uzávěry 

        

I. SPB EW15 DP3-C dřevěné dveře  vyhoví 

II. SPB EW15 DP3-C dřevěné dveře  vyhoví 

d) obvodové 
stěny 

        

I. SPB 
II. SPB 

REW 15 
REW 30 

PTH 44 P+D 
PTH 44 P+D 

REI 180 DP1 
REI 180 DP1 

Vyhoví 
Vyhoví 

f) Výtahové a 
instalační 
šachty 

    

II.SPB EW 30 DP1 ŽB stěna tl. 200 mm, c = 25 
mm 

REW 60 DP1 vyhoví 

 EW 30 DP1 Sádrokarton EW 60 DP1 vyhoví 

POSLEDNÍ NADZEMNÍ PODLAŽÍ 

Konstrukce Požado- vaná Skutečná Posudek + 
úpravy 

a) požární 
stěny 

    min   

II. SPB REI 15 DP1 
REI 15 DP1 

PTH 44 AKU SYM 
PTH 24 P+D 

REI 180 DP1 
REI 180 DP1 

Vyhoví 
Vyhoví 

b)požární 
stropy 

    

II. SPB REI 15 Strop PTH 250 mm, 
s omítkou PTH 

REI 180 DP1 vyhoví 

c) požární 
uzávěry 

        

II. SPB EW15 DP3-C dřevěné dveře  vyhoví 

d) obvodové 
stěny 

        

II. SPB REW 15 PTH 44 P+D REI 180 DP1 vyhoví 
f) Výtahové a 
instalační 
šachty 

    

II.SPB EW 30 DP1 ŽB stěna tl. 200 mm, c = 25 
mm 

REW 60 DP1 vyhoví 

 EW 30 DP1 Sádrokarton EW 60 DP1 vyhoví 
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g) Střešní 
pláště 

    

III. SPB EW 15 TI EPS 100 S tl. 220 – 440 
mm, 2x HI asf.pás SBS se 
skelnou vložkou 

  

 
pozn. : od požárních pásů lze upustit, pokud jde o požární úseky v objektu s výškou h < 12m 
kromě svislých požárních pásů u požárních stěn mezi objekty. 

 

3.5. ÚNIKOVÉ CESTY  
Pro únik osob z požárních úseků bude použita nechráněná úniková NUC. V požárních úsecích 
nacházejících se ve 1. až 3. NP existuje pouze jeden možný směr úniku. Rozměry únikových 
cest pro daný objekt vyhoví.  
 
Únikový východ z nechráněné únikové cesty: 
- V 1.NP: Hlavním vchodem na severní straně. 
 
- V 1.NP:  vchodem z parkoviště na jižní straně  

 

3.NP - PÚ N3.08, N3.09 

1. . Obsazení PÚ osobami DLE 730818: 1997 

V 3. NP v posuzovaných PÚ se počítá s pobytem 10 osob.  

2. Typ ÚC          

Pro NÚC max. výška 9 m je splněna     

3. Posouzení délky ÚC pro m.č. 315 (největší vzdálenost)   

NÚC na volné prostranství 

> lskutečné. = 28,8 m       lmax. = 32,5 m 

  Délky vyhoví.   

3. Posouzení počtu ÚC         

a = 0,848       

E = 10   

V PÚ je dosažitelná 1 samostatná úniková cesta.   

4. Posouzení šířky NÚC        
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1NP - PÚ N1.03 

1. Obsazení PÚ osobami DLE 730818: 1997 
Č.m.    Druh m.             Plocha v m2      Počet osob    Položka   Plocha na os. v m2   Součinitel         
Počet osob  z projektu 
116    PRODEJNA       24,02                 16                6.1.1             1,50                        0,00                              
16 
117    SKLAD              6,35                   1                6.1.4a           10,0                         0,00                                 
1 
118    WC                    4,84                    0                16.2                0,0                         1,30                                 
0 

2. Typ ÚC 
Pro NÚC max. výška 9 m je splněna   

3. Posouzení délky NÚC pro m.č. 111 (největší vzdálenost)         

lmax. = 25,6 m >lskutečné. = 9,1 m   
   => délka vyhovuje => může být NÚC   

4. Posouzení použití 1 ÚC  - pro PÚ N1.03             

a =  0,988 < 1,1   
E = 17 < 120   
=> Lze použít jen jednu únikovou cestu.   

5. Posouzení šířky NÚC              
NÚC v m.č. 110 - prodejna 
E= 17 (počet osob) 
s = 1 (současná evakuace) 0,30 => min. 1 únik pruh   

NÚC v m.č. 301 - chodba             

E=10 (počet osob) 

  

s = 1,0 (současná 
evakuace) 
K = 56 (počet osob v 1 
evakuačním pruhu) 

Počet únik. pruhů umin: 

umin=E*S/K=10*1/56= 0,18 

   => min. šířka je šířka únikového pruhu NÚC 550 mm   

skutečná šířka NÚC je 1650 mm > 550 mm vyhoví   

5. Posouzení šířky dveří       

Dveře z místností jsou šíře 900 mm a 1000 mm.     

Požadavek je pro NÚC je min. 600 mm. vyhoví   
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K = 56 (počet ev. osob v 1 
únik. pruhu) 
Počet únik. pruhůumin : 
umin=E*S/K=17*1/56= 
   => min. šířka NÚC je 550 mm   
skutečná šířka NÚC je 8000 mm >550 mm vyhoví   

6. Posouzení šířky dveří             

dveře z místností jsou šíře 800 a 900 mm   
požadavek je pro NÚC je min. 600 mm vyhoví   
 
Směr otevírání dveří musí být vždy ve směru úniku z budovy nebo z požárního úseku. Větrání 
únikové cesty je přirozené okny. Dveře v únikové cestě musí umožnit snadný a rychlí 
průchod, tvar kování by měl zabránit zachycení oděvu. 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.03 
 
Únikové cesty 
 
Součinitel a = 0,988 
  
Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    18 
Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      2,0 
Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,0 
  
e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje 
           [min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob] 
------------------------------------------------------------------- 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.04 
 
Únikové cesty 
 
Součinitel a = 0,968 
  
Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     4 
Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     10,3 
Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,1 
  
e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje 
           [min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob] 
------------------------------------------------------------------- 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: P1.12 
 
Únikové cesty 
 
Součinitel a = 1,050 
  
Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     0 
Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      8,3 
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Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      1,9 
  
e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje 
           [min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob] 
------------------------------------------------------------------- 
 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: P1.10 
 
Únikové cesty 
 
Součinitel a = 1,096 
  
Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     1 
Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     14,5 
Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      1,8 
  
e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje 
           [min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob] 
------------------------------------------------------------------- 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.13 
 
Únikové cesty 
 
Součinitel a = 0,985 
  
Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     0 
Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     39,0 
Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,0 
  
e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje 
           [min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob] 
------------------------------------------------------------------- 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: P2.13 
 
Únikové cesty 
 
Součinitel a = 0,980 
  
Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     0 
Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     29,9 
Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,1 
  
e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje 
           [min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob] 
------------------------------------------------------------------- 
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  3.6. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI  
 
Odstupové vzdálenosti od objektu jsou následující z programu FIRE – NX 802 PRO: 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.03 
 
Odstupy 
 
pv [kg.m-2] =  26,6 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn. 
      [m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m] 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  1   6,6   2,4    15    10   64   64    27  0,73 1,06  82,09   2,67   2,67 10.4.4a  
  2   1,2   1,5     2     2  100  100    27  0,73 1,06  82,09   1,39   1,39 10.4.4a  
----------------------------------------------------------------------------------- 
Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40% 
  1 - OS-SV 
  2 - OS-JV 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.04 
 
Odstupy 
 
pv [kg.m-2] =  13,8 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn. 
      [m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m] 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  1   7,1   2,3    16     9   54   54    14  1,06 1,54  56,50   1,39   1,39 10.4.4a  
  2   1,2   1,5     2     2  100  100    14  1,06 1,54  56,50   1,07   1,07 10.4.4a  
----------------------------------------------------------------------------------- 
Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40% 
  1 - OS-JZ,VS 
  2 - OS-JV 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: P1.12 
 
Odstupy 
 



 

 48 

pv [kg.m-2] =  13,9 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn. 
      [m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m] 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  1   1,8   0,9     2     1   72   72    14  1,06 1,53  56,78   0,73   0,73 10.4.4a  
----------------------------------------------------------------------------------- 
Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40% 
  1 - OS-SJ 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.13 
 
Odstupy 
pv [kg.m-2] =  20,1 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn. 
      [m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m] 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  1   2,2   2,3     5     5  100  100    20  0,85 1,24  70,33   2,09   2,09 10.4.4a  
----------------------------------------------------------------------------------- 
Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40% 
  1 - OS-SV 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: P2.13 
 
Odstupy 
 
pv [kg.m-2] =  21,4 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn. 
      [m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m] 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  1   1,2   1,5     2     2  100  100    21  0,82 1,19  72,87   1,29   1,29 10.4.4a  
----------------------------------------------------------------------------------- 
Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40% 
  1 - OS-SV 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Střešní kce:  
Střešní plášť se nachází nad požárním stropem a nad ním už není žádné nahodilé požární 
zatížení, proto netvoří požárně otevřenou plochu a není nutno vymezovat odstupové 
vzdálenosti. 
 
Do požárně nebezpečného prostoru nespadají žádné objekty. Veškeré sálání a odpadávání 
trosek proběhne na pozemku majitele objektu. 
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Sálání: 
Množství tepla uvolněného z m2 hořlavé hmoty umístěné na vnějším povrchu obvodové 
stěny: Q= ∑Mi x Hi (MJ/m2) 
Objemová hmotnost zateplovacího materiálu – EPS: 19 kg/m3 
Tloušťka zateplovacího materiálu: 0,08 m 
Plošná hmotnost M: 2,52 kg/m2 
Výhřevnost zateplovacího materiálu: 39 MJ/kg 
 
Q = 2,52 x 39 = 98,28 MJ/m2 < 150 MJ/kg => Obvodovou stěnu považujeme za stěnu bez 
požárně otevřených ploch. 

 

3.7. STAVEBNĚ TECHNICKÁ  ZAŘÍZENÍ  
Větrání: 

Odvětrání požárních úseků je přirozené okny. 
V požární úsecích bytů, jsou WC odvětrány nuceným větráním a v kuchyňských koutech nad 
sporáky jsou umístěny odsavače. 
 Dle §9 odst.5 musí být vzduchotechnická zařízení navržena dle ČSN 730810(PBS-Společná 
ustanovení) a ČSN 730872(PBS-Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 
zařízením). Na potrubí musí být zřetelně vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží k 
výfuku nebo sání. Prostup rozvodu a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněn viz. 
prostupy instalací.  
 

Vytápění: 

Objekt bude napojen na rozvod zemního plynu.  

Spalinová cesta: 

V objektu je navržen kotel a komín Schiedel UNI.  
 

Tepelná soustava: 

Tepelná soustava a tepelné zařízení musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od výrobků 
třídy reakce na oheň B-F dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. 
Pro instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06 1008. 
 

Prostupy instalací: 

Prostupy rozvodů a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněny v závislosti na 
článku 8.6 a 11.1 ČSN 730802 dle požadavků čl.6.2 ČSN 730810. 
Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a 
technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, 
aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce ve kterých se 
vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to 
ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně 
dělící konstrukce může být případně i změněna v dotahované části k vnějším povrchům 
prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu 
konstrukce. 
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U dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy podle 6.2.1 
ČSN 730802 zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem 
potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí 
manžet, tmelů a jiných výrobků jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností 
požárně dělící konstrukce.  
Těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008 
Utěsnění jednotlivých prostupů musí být provedeno odborným dodavatelem. Při kolaudaci 
musí být předloženy platné certifikáty. 
 

Elektrická zařízení a elektroinstalace: 

Dle §9 vyhl.23/2008 musí být elektrické zařízení sloužící k ochraně osob a majetku navrženo 
tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených 
českými technickými normami (ČSN 730802, ČSN 730810). 
Pokud budou napájecí kabely zajišťující funkci a ovládání elektrických zařízení sloužící k 
požárnímu zabezpečení staveb vedeny volně, musí být kabel druhu I.-kabel B2ca. 
 

Bleskosvod 

Objekt bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1-4.  
 
 

3.8. ZAŘÍZENÍ  PRO PROTIPOŽÁRNÍ  ZÁSAH 
 

3.8.1. Přenosné hasicí přístroje (PHP) 

 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  P1.01/P1  
  
Plochy skladů a sklepů –celkem 81,3 m2 
 Na každých započatých 100 m2 1xPHP práškový 21A  
=> 1xPHP práškový 21A – Umístit do místností 013. 
Na hlavní domovní rozvaděč elektřiny 1xPHP 21A – Umístit do 014. 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK : P1.02/P1  
  
Plochy skladů a sklepů – celkem 81,3 m2 
 Na každých započatých 100 m2 1xPHP práškový 21A  
=> 1xPHP práškový 21A – Umístit do místnosti 002. 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.03 
 
Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0 => 1xPHP práškový 21A - umístit do místnosti 
110. 
 
je určen pro přístroje s náplní hasebné látky 
-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů 
-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů 
-  2 kg u halonových přístrojů 
případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou 
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POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.04 
 
Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0 => 1xPHP práškový 21A - umístit do místnosti 
113. 
 
je určen pro přístroje s náplní hasebné látky 
-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů 
-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů 
-  2 kg u halonových přístrojů 
případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: P1.12 
 
Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0 => 1xPHP práškový 21A - umístit do místnosti 
019. 
 
je určen pro přístroje s náplní hasebné látky 
-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů 
-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů 
-  2 kg u halonových přístrojů 
případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: P1.10 
Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0 => 1xPHP práškový 21A - umístit do místnosti 
009. 
 
je určen pro přístroje s náplní hasebné látky 
-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů 
-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů 
-  2 kg u halonových přístrojů 
případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.13 
Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0 => 1xPHP práškový 21A - umístit do místnosti 
001. 
 
je určen pro přístroje s náplní hasebné látky 
-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů 
-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů 
-  2 kg u halonových přístrojů 
případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou 
 
 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: P2.13 
Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0 => 1xPHP práškový 21A 
 
je určen pro přístroje s náplní hasebné látky 
-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů 
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-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů 
-  2 kg u halonových přístrojů 
případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK: P1.13/N3 
Na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy domu, bez ploch bytů 1xPHP práškový 
21A 
Celková plocha nebytových prostor: 67,5 m2 

=>1xPHP práškový 21A – Umístit do místností 301. 
 

3.8.2. POŽÁRNÍ VODA 

Vnitřní odběrní místa 

Návrh hasícího zařízení 

PÚ S ( m2 ) p p*S 
≤ 9000  

≥ 
9000 

Návrh hasícího 
zařízení 

N1.03 35,39 53,90 1907,52 √            ne 
N1.04 33,10 28,49 943,10 √   ne   
N1.05 73,74 40,00 2949,60 √     ne   
N2.06 87,22 40,00 3488,80 √            ne 
N2.07 87,22 40,00 3488,80 √            ne 
N3.08 87,22 40,00 3488,80 √            ne 
N3.09 87,22 40,00 3488,80 √   ne   

P1.13/N3 37,99 31,91 1212,26 √   ne   
P1.12 5,82 20,00 116,40 √            ne 
P1.10       14,50 92,00 1334,00 √            ne 

 
p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b lze od vnitřních odběrních míst upustit) 
Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873) 
Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm]       Max.vzdálenost[m] 
zploštitelná hadice                              25                         30 
 
Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8) 
Přetlak (hydrodynamický) = min. 0,2 MPa 
Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1 
 
počet osob 37 x 1,5 = 52 osob > 20 osob => bylo by přínosné zřídit vnitřní odběrná místa DN 
19 mm i když od vnitřních odběrních míst lez upustit dle výpočtu. 
 

Vnější odběrní místa 

Podzemní hydrant musí být osazen na místním vodovodním řadu DN 100mm, vzdálenost od 
objektu nesmí přesahovat 150/300m.  
Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v=0,8ms-1 musí být minimálně Q=6 ls-1. 
Odběr při doporučené rychlosti v=1,5ms-1 musí být minimálně Q=12 ls-1. 
Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,2MPa. 
Hydrant navržen dle  ČSN 730873 a ČSN 73 2411:04/2004-Zdroje požární vody. 
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3.8.3. PŘÍJEZDOVÉ A PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE 

Přístupová komunikace odpovídá  odst.12.2 ČSN 730802 .  
K objektu vedou přístupové komunikace šířky 5,5 a 6 m, které umožní v případě požáru, 
příjezd požárních vozidel. Přístupová komunikace vede max. 20 m od všech vstupů do 
objektu, kudy se předpokládá vedení protipožárního zásahu. 
Přístupová komunikace je napojena na stávající přilehlou veřejnou komunikaci. 
Jedná se o dvouproudovou komunikaci, je nutné zajistit zákaz odstavení vozidel a parkování 
v  jízdním pruhu. Je třeba zajistit průjezdnost komunikace tak, aby v alespoň jednom jízdním 
pruhu nebyla odstavena vozidla (zákaz stání). 
 
 

3.9. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ  
V každém bytu bude umístěno zařízení autonomní detekce a signalizace a to v místě 
vedoucím do únikové cesty – v zádveří.  
 
 

4. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY  A TABULKY  
Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle nařízení vlády 
NV 11/2002sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 
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5. ZÁVĚR 
PBŘS řeší novostavbu třípodlažní polyfunkční budovy se suterénem. 
 
Objekt tvoří 13 požárních úseků: 
 
P1.01 zatříděný do II. SPB 
P1.02 zatříděný do II. SPB 
P1.10 zatříděný do IV. SPB 
P1.13/N3 zatříděný do II.SPB 
P1.12 zatříděný do I. SPB 
N1.04 zatříděný do I. SPB 
N1.03 zatříděný do II. SPB 
N1.05 zatříděný do II. SPB 
N2.06 zatříděný do II. SPB 
N2.07 zatříděný do II. SPB 
N3.08 zatříděný do II. SPB 
N3.09 zatříděný do II. SPB 
N1.14/N3 zatříděný do II. SPB 
 
Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům ČSN 730802.  
Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na sousední 
pozemky,  
 
V souladu s přílohou 4 vyhl.23/2008Sb. budou v objektu umístěny PHP a to: 
Celkem 9xPHP práškový 21A 
 
Posuzovaný objekt vyhovuje při dodržení výše uvedených skutečností všem 
požadavkům požární bezpečnosti staveb. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
V Želechovicích nad Dřevnicí, prosinec 2012 
 
vypracoval: 
Bc. Miroslav Smolka 
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1. Základní údaje 
1.1 Identifikace stavby  
 
1.     Název stavby: „Novostavba bytového domu“ 
 v Želechovicích nad Dřevnicí 
2.     Místo stavby: Město Zlín - Želechovice 
 k.ú. Želechovice nad Dřevnicí 
 k.č.46/1 
 okres Zlín 
 Zlínský kraj 
         
3.     Investor: Miroslav Smolka 
 Želechovice nad Dřevnicí, Přílucká 1321 
 
4.     Vlastník pozemku: Miroslav Smolka 
 Želechovice nad Dřevnicí, Přílucká 1321 
 
5.     Sousední pozemky a jejich vlastníci: 
 58/1 Radim Pekař, 4.května  67,  
 Želechovice nad Dřevnicí, 763 11 
 54/2 Ivo Pekař, 4.května  567,  
 Želechovice nad Dřevnicí, 763 11 
  
6.     Zodpovědný projektant: Miroslav Smolka 
 Želechovice nad Dřevnicí, Batalická 179 
 
7.     Vypracoval: Miroslav Smolka 
 Želechovice nad Dřevnicí, Batalická 179 
 
8.    Charakter stavby: novostavba 
 
9.  Povolovací úřad:              Městský úřad Želechovice, stavební úřad 
 
10.Dodavatel stavby  Valentík s.r.o 
  Nade Mlýnkem 1258, Otrokovice  
 
11.    Stupeň PD: projektová dokumentace pro stavební povolení 
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2.Architektonicko- dispoziční řešení: 
 
2.1.Základní charakteristika stavby: 

Uvažovaná novostavba bytového domu bude probíhat na parcele 46/1 
v katastrálním území Želechovice nad Dřevnicí u Zlína. Pozemek se nachází ¨v 
centru obce vedle vybudované zástavby, která je určena pro výstavbu rodinných 
domů. Jedná se o přístavbu k bytovému domu, který je na východní straně 
pozemku 46/1. Tento dům má 2 nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a 
neobydlené podkroví. V 1NP je objekt využit pro komerční účely. Nově 
budovaný dům bude využívat návaznosti ke stávající budově. 

Objekt je navržen pro 6 bytů, advokátní kancelář a jedna prodejna.  
Jedná se čtyřpodlažní podsklepený dům tvaru obdélníku. Se třemi nadzemními a 
jedním podzemním podlažím.  

 Dům bude mít fasádu v barevném provedení  bílé a tmavě červené. 
Střešní plášť bude mít barvu červenou. Okna a vnější dveře budou mít bílé rámy. 
Klempířské prvky budou tmavě hnědé. 
 
2.2. Urbanistické řešení 

Návrh a umístění bytového domu je dán z regulativů daným územním 
plánem obce Želechovice nad Dřevnicí a vyhláškou 258/2004. Pozemek je tedy 
určen k výstavbě rodinného nebo bytového domu. Terén je rovinatý a výšková 
úroveň domu 0,000 = 350,250 m.n.m B.p.v 

Pozemek je přístupný ze zpevněné asfaltové komunikace ulice 4.května . 
Tedy ze severovýchodní a severozápadní strany objektu. Z této komunikace 
bude zajištěn přístup a příjezd k domu po vedlejší komunikaci k místu 
parkovacích stání. Z jihozápadní a jižní strany sousedí pozemky se dvoumi 
dalšími pozemky. 

Venkovní řešení fasády je z jemné omítky KBELORIT PIKO s fasádní 
nátěrem COLOR STYLE HBW 74 (odstín M303 – oranžová) společně se 
soklovou omítkou  MARMOLIT (odstín 043 – tmavě červená). 
 
 
2.3. Dispoziční řešení: 
1.NP 

Hlavní vstup do domu bude ze severovýchodní strany objektu. Toto 
podlaží je převážně pro provoz prodejny s advokátní kanceláří a bytem pro 
pohybově postíženého. Přes zádveří vedoucího do chodby bytového domu se 
dostáváme do prostoru s monolitickým schodištěm, kde je všude keramická 
dlažba spojená s bílou vnitřní barvou malby stěn a stropů.Dostaneme se do 
předsíně bytu pro invalidní osobu s věšákem a šatní skříní. Po pravé straně se 
nachází ložnice a pokoj se šatními skříněmi a postelemi , jsou 
opatřeny.dřevěnou plovoucí podlahou a místnosti jsou vymalovány vnitřní bílou 
barvou .Odtud se dá projít na balkon.Z předsíně je přístupné samostatné WC a 
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koupelna s pračkou, sprchovým koutem  a umyvadlem, vnitřní barevný obklad 
stěn do výšky 2100 mm spojená s keramickou dlažbou, malba stropu je bílé 
barvy dle vzorníku Primalex . Po levé straně  nacházíme kuchyň  s  kuchyňskou 
linkou se zabudovanými spotřebiči (dvojitý dřez, varná deska, trouba, lednička a 
mraznička ). Podlahy v obou částích jsou z keramické dlažby a malba je bílé 
barvy.Kuchyň s jídelnou není průchozí do obývacího pokoje. Z kuchyně a 
obývacího pokoje je přístup na balkon pomocí dveří s venkovní dlažbou a 
vybavena stolem a křesly.Obývací  pokoj je zařízen velikou rohovou sedačkou 
se křeslem, stolkem a skříní vedle stolku s velkoploškou obrazovkou TV, 
podlaha je dřevěná plovoucí a vymalován světle oranžovým nátěrem. Obývací 
pokoj je taktéž  přístupný z předsíně.Poté z hlavní chodby vejdeme do předsíně a 
sekretariátu advokátní kanceláře,kde je sedačka a pult pro sekretářku 
s křeslem.Odtud se dostaneme k WC s koupelnou se sprchovým koutem  a 
umyvadlem, vnitřní barevný obklad stěn do výšky 2100 mm spojená 
s keramickou dlažbou, malba stropu je bílé barvy dle vzorníku Primalex . Po 
levé straně  nacházíme kuchyň  s  kuchyňskou linkou se zabudovanými 
spotřebiči (dvojitý dřez, varná deska, trouba, lednička a mraznička ). Podlaha a 
stěny stejné jako u WC. Zbývá samostatná advokátní kancelář, která osahuje dva 
pracovní stoly osahující počítač,pracovní křesla a sedačky.Mezi oběma 
pracovišti je zástěna pro udržení diskrétnosti .Z venkovní strany z chodníku je 
vstup do prodejny,která je vybavena pultem s pokladnou a skřínkami a nosiči 
pro prodávané zboží. Odtud se dostaneme k WC s umyvadlem, vnitřní barevný 
obklad stěn do výšky 2100 mm spojená s keramickou dlažbou, malba stropu je 
bílé barvy dle vzorníku Primalex a také do skladu.Na hlavní chodbě je také 
přístup k výtahu a dveřím, kde se dostaneme do technické místnosti 
s keramickou dlažbou, malba stropu je bílé barvy, kde se skladují popelnice a 
zadními dveřmi pro jejich likvidaci. 

 
2.NP 

Po schodech se dostáváme do druhého nadzemního podlaží, které slouží 
jako další bytová zona se 2 byty.Z chodby se dostaneme  do předsíně bytu s 
věšákem a šatní skříní. Po pravé straně se nachází ložnice a pokoj se šatními 
skříněmi a postelemi , jsou opatřeny.dřevěnou plovoucí podlahou a místnosti 
jsou vymalovány vnitřní bílou barvou .Odtud se dá projít na balkon.Z předsíně 
je přístupné samostatné WC a koupelna s pračkou, sprchovým koutem  a 
umyvadlem, vnitřní barevný obklad stěn do výšky 2100 mm spojená 
s keramickou dlažbou, malba stropu je bílé barvy dle vzorníku Primalex . Po 
levé straně  nacházíme kuchyň  s  kuchyňskou linkou se zabudovanými 
spotřebiči (dvojitý dřez, varná deska, trouba, lednička a mraznička ). Podlahy 
v obou částích jsou z keramické dlažby a malba je bílé barvy.Kuchyň s jídelnou 
není průchozí do obývacího pokoje. Z kuchyně a obývacího pokoje je přístup na 
balkon pomocí dveří s venkovní dlažbou a vybavena stolem a křesly.Obývací  
pokoj je zařízen velikou rohovou sedačkou se křeslem, stolkem a skříní vedle 
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stolku s velkoploškou obrazovkou TV, podlaha je dřevěná plovoucí a 
vymalován světle oranžovým nátěrem. Obývací pokoj je taktéž  přístupný 
z předsíně. Na hlavní chodbě je také přístup k výtahu a dveřím, kde se 
dostaneme do technické místnosti s keramickou dlažbou, malba stropu je bílé 
barvy.Druhý byt na protější straně je úplně stejně situován a vybaven jako tento 
jen je zrcadlově otočen. 

 
 

3.NP 
Dále se po schodech nahoru dostáváme do třetího nadzemního podlaží, 

které je koncipováno jako podkroví se dvěma stejnými byty jako v 2.NP. Na 
chodbě je vybudován vlez na střechu. 
 
1.PP 

Do suterénu bude přístup po vnitřním schodišti s přímým přístupem do 
chodby s keramickou dlažbou a bílým vnitřním nátěrem. V suterénu se nachází 
kotelna s plynovým kotlem a ohřívačem teplé vody. Dílna obsahuje velký 
kovový pracovní stůl se skříní a poličkami, podlaha stejná jako v kotelně a WC. 
Suterén je vybaven dvěma místnostmi WC s umyvadlem .Ve všech místnostech 
je keramická dlažba s vnitřní bílou malbou. V místě pod schodištěm je 
zbudována kočárkárna a ostatní místnosti slouží jako sklad pro každy 
byt.V tomto podlaží budou okna řešena s anglickými dvorky, protože terén je 
nad úrovní oken. 
 
 

3. Technické a konstrukční řešení objektu: 
 
Zemní práce: 
Vrchní část geologického profilu tvoří ornice. Ze zastavěné plochy  bude 
provedena skrývka ornice o tl. 300 mm, která bude po dobu stavby uložena na 
mezideponii při východním okraji pozemku a po dokončení stavby bude použita 
pro terénní úpravy. Výkopy pro základové pasy objektu budou provedeny ve 
standartních geologických podmínkách. Před provedením betonáže základů 
bude přizván odpovědný statik k převzetí základové spáry. Výkop základových 
rýh bude proveden těsně před betonáží, aby nedošlo k znehodnocení zeminy 
vysycháním nebo rozbřednutím s následným snížením únosnosti a jejích 
původních vlastností. 
Základové pasy budou provedeny z prostého betonu .Pod podkladním betonem 
bude proveden štěrkopískový hutněný podsyp o síle 100mm. 
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Základová konstrukce: 
 Obvodové zdivo, respektive vnitřní nosné stěny budou založeny na betonových 
základových pasech, které budou vytvořeny vylitím prostého betonu do 
předpřipraveného bednění. Navržený beton třídy C25/30. Projektovaná hloubka 
založení má současně zajistit ochranu základové spáry před jejím nadměrným 
vysycháním v letním období. Základy zdí budou provedeny do nezámrzné 
hloubky, na únosnou část. Základové pasy budou provedeny jako 
jednostupňové. 
 
Nosné zdivo: 
Vnější obvodové zdivo bude vyzděno z keramických tvarovek Porotherm 44 
P+D na minerální vápenocementovou maltu Porotherm, určenou pro zdění 
s tenkými ložnými spárami. Nutno vyzdívat na vazbu, přesah vazby vždy 
minimálně o ½ cihly, aby se zdivo dokonale provázalo a nedocházelo 
k poruchám.  
Zdivo vnitřních nosných stěn bude vyzděno z keramických tvarovek Porothem 
44 P+D a Poroherm 25 P+D. Nutno vyzdívat na vazbu, přesah vazby vždy 
minimálně o ½ cihly. 
Stropní konstrukce: 
Strop bude keramický z nosníků Porotherm POT a vložek Miako 23/62,5 PTH. 
Tloušťka stropu bude 250 mm. V úrovni stropu vznikne ztužující 
železobetonový věnec, ohraničen z venkovní strany věncovkou a tepelnou 
izolací. 
Podlahy: 
Podlahy jsou tvořené kročejovou izolací, betonovou mazaninou a povrchovou 
úpravou z keramické dlažby a nebo dřevěného povrchu. 
Truhlá řské a klempířské výrobky: 
Truhlářské výrobky jsou navrženy z dubového a smrkového dřeva s povrchovou 
úpravou. 
Klempířské výrobky jsou vyrobeny z měděného plechu. 
Vnější a vnitřní omítka bude superizolační Porotherm nanášeny strojně. 
Střešní konstrukce: 
Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 45°. Krokve budou uloženy na 
střední vaznici. Spodní pozednice je uložena na zdi a kotvena pomocí ocelové 
pásoviny do železobetonového věnce. V horní části je pozednice uložena a 
kotvena do ocelové válcované pásoviny. Střední vaznice bude uložena na 
obvodové nosné zdi a v prostoru půdy podepřena dřevěnými sloupky.  
  
Viditelné části střechy budou podbity hoblovanými palubkami s impregnačním 
lazurovacím nátěrem v odstínu dub. V půdním prostoru budou veškeré dřevěné 
konstrukce opatřeny nátěrem proti dřevokazným houbám, hmyzu a hnilobě. Pod 
krytinou bude položená pojistná difuzní fólie Baumit universal. Na ní budou 
kontralatě s větranou vzduchovou mezerou a dále latě pod krytinu. Střešní 
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krytina je Bramac taška ražená pálená –MAX barvy červené  s povrchovou 
úpravou Engoba  kladená na střešní latě profilu 50/50mm, vzduchová mezera je 
zajištěna kontralatěmi 50/50. 
Schodiště  
Vnitřní schodiště je navrženo jako železobetonová nosná konstrukce. Jedná se o 
dvouramenné schodiště s mezipodestou. Schodiště má 29°. Nášlapná plocha 
stupňů je opatřena keramickým obkladem tl.8 mm v jimém barevné odstínu, než 
jsou podlahy v domě. Schodiště bude opatřeno madlem a zábradlím ve výšce 
1000mm. Šířka ramene je 1100mm. 
Komíny a ventilační průduchy: 
Kotel je umístěn v 1.PP v kotelně, má navrženo odkouření třísložkovým 
komínem se zadním odvětráváním a vnitřní keramickou vložkou Schiedel UNI 
***PLUS.  Velikost tvárnic komínového tělesa 360/360 mm a bude oddilatován 
od stěn mezerou 20mm vyplněnou minerální vatou, která bude přebandážovaná 
sklotextilní tkaninou a omítnuta. Vnitřní průměr komínového kruhového tělesa 
je 160mm. Nad střechou bude pohledová konstrukce z tvarovek Schiedel 
UNI***FINAL. Sou částí dodávky jsou veškeré komponenty předepsané a 
dodávané výrobcem (včetně krycí hlavy a protidešťového krytu). Komínová 
tělesa budou odpovídat ČSN 73 4201a ČSN 73 4210. Čistící dvířka komínů 
budou umístěny v půdním prostoru. Montáž je nutné provádět podle 
technologického postupu daný výrobcem. 
Pro odvětrávání kanalizace je v nástřešní části použit nástavec pro odvětrávání 
kanalizace Tondach. 
Příčky a dělící konstrukce: 
Příčky jsou vyzděny z příčkovek Porotherm 11.5 P+D na MVC 2,5 MPA a 
tlouštky 125mm. Pro obezdění instalačního jádra jsou použity příčkovky 
Porotherm 6,5 P+D na MVC a tloušťky 75mm nebo sádrokartonový obklad 
Knauf. 
V podkroví jsou navrženy podhledy, které jsou tvořeny sádrokartonovými 
deskami Knauf, parozábranou Jutafol N 110 a tepelnou izolací Rockwool 
Airrock LD celkové tlouštky 220 mm. 
 
Izolace proti zemní vlhkosti: 
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu je navržena na podkladní beton 1x 
Hydrobit. V koupelnách se provede na betonovou mazaninu speciální tekutá 
hydroizolace, v místě sprchového koutu a vany až do výše 2000 mm na stěny, 
jinde v koupelně do v.200 mm. Na izolaci bude provedena ochranná betonová 
mazanina z betonu C12/15 tl. 50 mm aby při stavbě nedošlo k poškození 
izolace. 

Prostupy izolací budou dokonale utěsněny. 
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Tepelné izolace:  
Tepelná izolace do podlah v přízemí (na terénu) a v patře  bude ROCKWOOL 
STEPROCK ND tl. 50 mm.Jako izolace proti vlhkosti bude použito 
FATRAFOL 810. 
Střešní konstrukce bude zaizolovaná tepelnou izolací ROCKWOOL AIRROCK 
ND tl.160 mm a tl. 30 mm. Jako parozábrana bude použita BRAMAC 
UNIVERZAL.  

Tepelná izolace – polystyren, bude provedena ve věncích a mezi překlady 
/vzhledem k ČSN 73 0540 a tepelným odporům konstrukcí/. 

Tepelná izolace bude dle technologických postupů firmy Heluz provedena 
i v drážce věnce a ostění otvoru oken a dveří. 
 
Výplně otvorů: 
Okna, francouzská okna, dveře na balkon a vstupní dveře jsou navrženy dřevěná 
eurookna, výrobce a barva dle uvážení investora, se součinitelem tepelné 
propustnosti k /sklo/ = 1,1 Wm2/K. Budou opatřeny celoobvodovým kováním s 
mikroventilací. Rámy oken a dveří bude nutno kotvit kotvami do stěn a budou 
utěsněny po obvodu montážní polyuretanovou pěnou. 
Dveře vnitřní typové, plné /nebo ze 2/3 prosklené/, dýhované, obloukové 
zárubně. 
 
Povrchové úpravy: 
Vnitřní omítky budou Porotherm omítka opatřená nátěrem Primalex v barvě 
bílé. Nášlapnou vrstvou podlah v obytných místnostech bude dřevěná plovoucí 
podlaha, v ostatních místnostech bude keramická dlažba na flexibilní lepidlo. 
Vnitřní obklady budou keramické na lepidlo. Vnější omítka typu Porotherm TO, 
probarvená. 
 
4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

Pozemek bude dopravně napojen na místní asfaltovou komunikaci č.poz. 
598/5 v majetku obce Želechovice nad Dřevnicí, která se nachází na 
severozápadní straně od stavebního pozemku.  

V pozemku číslo 598/5 – místní komunikace jsou uloženy sítě 
technického vybavení, tj. jednotná kanalizace ve správě obce Želechovice nad 
Dřevnicí a vodovod ve správě VS Zlín. Přípojky těchto sítí budou při stavbě 
zavedeny do objektu investora do suterénu. Distribuční síť NN ve vlastnictví 
ČEZ Distribuce je vedena spodním vedením v zemi na pozemku číslo 46/1 a 
přípojka bude při stavbě zavedena do objektu investora.  

 
 
  

5. Vliv stavby na životní prostředí  
Stavba bude mít částečně vliv na životní prostředí. Provádění stavby 

vyvolá přechodné zhoršení životního prostředí v okolí stavby /prašnost, hluk, 
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doprava, použití stavebních mechanizmů, znečištění komunikace/ Investor však 
bude při provádění prací maximálně dbát na to, aby tyto vlivy působily v co 
nejmenší míře, případné znečištění bude ihned likvidováno, provoz na 
komunikaci nebude ohrožen a k jeho případnému omezení dojde jen na dobu 
nezbytně nutnou a v míře nezbytně nutné. Na komunikaci se nesmí skladovat 
ani krátkodobě žádný materiál. Odpad při stavební činnosti /zbytky stavebních 
materiálů/ bude tříděn a odvážen na skládku. 
Odpad z pozdějšího provozu domu bude tříděn, ukládán do popelnicových 
nádob nebo kontejnerů  na tříděný odpad a jeho svoz bude zajištěn obcí. 
Splaškové vody budou odvedeny z domu do místní kanalizace. 
 
 

6. Průzkumy a měření 
Byla provedena obhlídka pozemku. Dále byl vyhotoven radonový 

průzkum, který je nezbytnou součástí projektové dokumentace. 
 

7. Vytyčení stavby  
Vytyčení stavby bude provedeno podle výkresu C.2. Situace stavby. 

Stavbu musí vytyčit geodet, nebo odborně oprávněná osoba. 
 
8. Požární bezpečnost 
 Požárně bezpečnostní řešení stavby viz. samostatná požární zpráva. 
 
9.Splnění požadavků dotčených orgánů  

Řešení navrhované stavby zohledňuje požadavky dotčených orgánů a 
správců inženýrských sítí. Vyjádření příslušných orgánů je v dokladové části 
PD. 
 
10.Obecné technické požadavky na výstavbu 

 
Pří zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona 

183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a 
navazujících prováděcích vyhlášek. Projektová dokumentace stavby splňuje 
obecné požadavky na výstavbu dle Vyhl. č. 137/1998 Sb. O obecných 
technických požadavcích na výstavbu a jejích novel z r.2006, s přihlédnutím na 
ustanovení příslušných českých a evropských norem.  Dále splňuje požadavky 
Vyhl. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s  omezenou schopností pohybu a orientace ve znění 
vyhl. č.492/2006 Sb. 
 V projektové dokumentaci jsou navrženy výrobky, konstrukce a materiály 
s ověřenými vlastnostmi.  
 Projektová dokumentace splňuje požadavky Vyhl. č. 499/2006 Sb. Rozsah 
a obsah projektové dokumentace. 
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 Projektová dokumentace splňuje Vyhlášku č. 501/2006 Sb. O obecných 
požadavcích na využívání území. 
11. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Likvidace odpadů: komunální odpad bude odvážen obecní službou, přechodně 
bude umístěn v popelnicích a vyvážen na skládku DO. Popelnice budou uloženy 
ve výklenku domu, kapacita bude 4 popelnice. Tento výklenek bude 
uzamykatelný a klíče od tohoto prostoru budou mít nájemníci domu. Před 
příjezdem svozu odpadu se popelnice přemístí k chodníku. 
 V bytovém domě je v každém bytě navržena koupelna s WC a samostatné 
WC. 
 Vnitřní mikroklima – Osvětlení bude v kombinaci denního a umělého 
světla. Většina místností bude odvětrávaná přirozeně a to okny. V místnostech 
koupelen bytu a šaten s WC u prodejen bude zajištěno nucené odvětrávání  
pomocí axiálního ventilátoru potrubí v instalační šachtě a bude vyvedeno nad 
střešní konstrukci. V objektu budou použita svislá okna. Stavba je navržena tak 
aby bylo využito denního světla. K vytápění budovy bude použit plynový kotel. 
 Péče o bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci – základním předpisem 
je nařízení vlády č.591/2006Sb. a č. 362/2005 Sb. 
Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení , zejména vyhlášku č. 309/2006 Sb., a NV č. 591/2006 a  
dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi. Projektová dokumentace 
navrhuje certifikované stavební materiály a technologie, které svými vlastnostmi 
splňují nejen technické požadavky, ale i vyhovují podmínkám zdravotní a 
hygienické nezávadnosti a škodlivého vlivu na okolí. 
 
12.Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 

V tomto objektu se předpokládá bezbariérové využívání, projektová 
dokumentace řeší stavbu podle ustanovení Vyhl. 369/2001 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  Popis bezbariérového bydlení –viz. dispoziční 
řešení. 
 
13.Podmínky územního rozhodnutí 

 
Navržená stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací 
Obce Želechovice nad Dřevnicí  a není v rozporu s regulačními podmínkami v 
dané lokalitě. Funkční využití předmětného území a regulativy územního 
rozvoje dle ÚPSÚ. 
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14. Bezpečnost při užívání 
Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika spojená s užíváním 

stavby. Projekt stavby je řešen dle technických požadavků na výstavbu a  
užívání  objektu jako bytového domu. 

 
15.Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 Vzhledem k nízkému radonovému indexu se nevyžaduje speciální 
protiradonové opatření. Jako protiradonové izolace je navržena Dehtochema 
Bitalbit S40.Nejsou známy další škodlivé vlivy, které by se v okolí stavby 
vyskytovaly. 

 
16. Věcné a časové vazby: 

Žádné věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby nejsou 
známy. 

 
17. Předpokládaná lhůta výstavby: 

Tato stavba bude zahájena do 40 dnů po ohlášení stavby na stavebním 
úřadě a dokončena do 4 let s ohledem na technologické postupy výstavby. 
 
Závěrečná ustanovení projektanta: 
 

Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací 
v době zpracování projektu.  
 Případné nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace 
je nutné před prováděním projednat s projektantem. 

Pokud budou ve výkresové části rozdílné údaje, platí: 
 - kóty uvedené na výkrese, i když se liší velikost při odměření 
 - výkresy podrobnějšího měřítka pořízené ke stejnému datu mají 

   přednost před výkresy menšího měřítka 
  - textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy. 
 Před zahájením zemních prací je nutné zajistit přesné vytýčení vedení 
všech inženýrských sítí u jejich správců a v případě zjištění nějakých sítí je 
nutné v jejich místě provádět výkop ručně. 

Při souběhu nebo křížení inženýrských sítí je nutné dodržet ČSN 73 6005 
– Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 Veškeré stavební práce budou prováděny dle schválených 
technologických postupů jednotlivých výrobců použitých stavebních materiálů. 

Uvedené materiály je možné zaměnit při splnění shodných technických 
parametrů jako mají uvedené materiály. Pokud dodavatel použije jiné materiály 
s odlišnými vlastnostmi bez předchozího písemného odsouhlasení projektantem, 
přebírá dodavatel veškerou odpovědnost za toto řešení. 
 Při práci musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 309/2006 Sb., a NV č. 
591/2006 a  dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.  
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Za dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, jakož i za 
údržbu a revize pracovních pomůcek a strojů zodpovídá odborně oprávněná 
firma, případně investor sám. 

Všeobecné požadavky na bezpečnost práce: 
- Před započetím prací musí být připraveny všechny pracovní a      
ochranné pomůcky. 
- Dodržovat pořádek na skládce materiálu a jejím okolí. 
- Dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
- Ochranné a bezpečnostní pomůcky pravidelně kontrolovat a 
udržovat zařízení v předepsaném stavu. 
- Zabezpečovat kontrolu pracovních lešení a stavebních výtahů ve 
smyslu ČSN 73 8101, ČSN 73 19820. 
- Při práci s elektrickými přístroji je třeba dodržet zásady 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

 Případné změny nebo jiné odchylky od projektové dokumentace je nutné 
konzultovat se stavbyvedoucím nebo s projektantem. 
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obodová stěna B 

typ   rozměry 
jed. 
zat. celkem 

stálé         b = P celkem/Rdt 
stropní kce 3*3*0,25 2,25 23 51,75 
zeď tl.450mm 3*3+0,25)*0,45 4,1625 3,3 13,7363 h= a * tgα 
kce podlahy 3*4*0,1 1,2 1,5 1,8 
příčky 15%       10,0929 a = b - tl.stěny/2 
základ 0,8*0,8 0,64 23 14,72 

celkem stálé       92,0992 tgα= 1,5 
nahodilé 3*3 9 1,5 13,5 
sníh 0,8 0,8 1,5 1,2 
celkem 
nahodilé       14,7 

P celkem 106,7991875 
výpočtová únosnost Rdt 0,2 

tloušťka základu b 533,9959375 
navrženo 

: 650 

výška základu h 150 
navrženo 

: 500 

vnitřní nosné stěny E,F 

typ   rozměry 
jed. 
zat. celkem b = P celkem/Rdt 

stálé         
stropní kce 6,25*0,25*3 3,1875 23 73,3125 h= a * tgα 
zeď tl.250mm 3*3*0,25 2,25 3 6,75 
kce podlahy 6,25*4*0,1 2,5 1,5 3,75 a = b - tl.stěny/2 
příčky 15%       12,5719 
základ 0,8*0,8 0,64 23 14,72 tgα= 1,5 
celkem stálé       111,104 
nahodilé 6,25*3 18,75 1,5 28,125 
sníh 0,8 0,8 0,5 0,4 
celkem 
nahodilé       28,525 

P celkem 139,629375 
výpočtová únosnost Rdt 0,2 

tloušťka základu b 698,146875 
navrženo 

: 700 

výška základu h 187,5 
navrženo 

: 500 
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Výpočet schodiště 
 
konstrukční výška pro výpočet schodiště .... 2950 mm 
1) počet výšek 2950:150=19,66 
 2950:180=16,38 =>18xh 
2) výpočet výšky h=>2950:18=163,88 
   šířky b=> b1=630-2*163,88=302,24 
  b1=600-2*163,88=272,24 =>b=290mm 
 
 1 rameno: 9x163,88x290 mm 
 
3)sklon а:tgа=h/b=163,88/290=>29,5° 
4)podchodná výška: h1=1500+750/cosа=2362 mm  (min 2100) 
5)průchodná výška: h2=750+1500*cosа=2055 mm  (min 1900) 
 


