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Abstrakt�
P�edm�tem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace stavby bytového domu 
obsahující všechny náležitosti dle platných p�edpis� a norem. Bytový d�m je umíst�n ve 
svažitém terénu na pozemcích 553/14, 553/15, 553/16 a 553/17 v katastrálním území 
Nemošice. Stavba má t�i nadzemní podlaží obsahující celkem 11 bytových jednotek a jedno 
podzemní podlaží, které je �áste�n� pod terénem, kde se nachází 6 jednotlivých garáží a 
sklepní prostory. Obvodové zdivo nadzemních podlaží je z keramických tvárnic, podzemní 
podlaží z betonových tvarovek. Zdivo je opat�eno kontaktním zateplovacím systémem. Stropy 
jsou z p�edpjatých stropních panel�, st�echa plochá jednopláš�ová. �
�

Klí�ová slova�
katastrální území, podzemní podlaží, jednotlivá garáž, keramická tvárnice, p�epjatý stropní 
panel �
�

�

�

Abstract�
The object of this work is the preparation of project documentation for construction of a block 
of flats building containing all requirements in accordance with applicable regulations and 
standards. The building is located on sloping terrain on land 553/14, 553/15, 553/16 and 
553/17 in the cadastral area Nemošice. The building has three overground floors containing a 
total of eleven residential units and one underground floor, which is partially below ground, 
where the six individual garages and cellars. Perimeter walls floors are made of ceramic 
bricks, underground floors of concrete bricks. Masonry is fitted with contact system. Ceilings 
are made of prestressed concrete ceiling panels, flat roof single casing.  
�

Keywords�
cadastral area, underground floor, individual garages, ceramic bricks, prestressed concrete 
ceiling panels  
…�
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1. ÚVOD 
Tato diplomová práce �eší projekt bytového domu, který je zpracován v úrovni dle zadání. 
Cílem práce je zpracování projektové dokumentace stavební �ásti pro provád�ní stavby na 
základ� již vypracované studie, která je p�ílohou práce. Textová i výkresová �ást je 
zpracována dle platné legislativy a pokyn� vedoucího práce. 

Bytový d�m je situován na okraji m�sta Pardubice sm�rem na �ást Nemošice, v území 
zastav�ném p�evážn� bytovou výstavbou. Objekt domu v�etn� terénních úprav a objekt�
inženýrských sítí je umíst�n na pozemcích - par. �. 553/14, 553/15, 553/16 a 553/17 v 
katastrálním území Nemošice. 

Stavba má t�i nadzemní a jedno podzemní podlaží, které je �áste�n� zapušt�né pod 
terénem. V nadzemní �ásti se nachází p�t byt� kategorie 3+kk, 5 byt� kategorie 1+1 a 
jeden byt kategorie 2+kk, který je �ešen jako bezbariérový, celkem tedy 11 bytových 
jednotek. Podzemní podlaží slouží jako technické, obsahuje šest jednotlivých garáží se 
samostatným vjezdem, které jsou p�ístupné i zevnit� domu a dále sklepní prostory 
k jednotlivým byt�m. 

Konstruk�ní systém je st�nový p�í�ny. Obvodové zdivo nadzemních podlaží je z 
keramických tvárnic, podzemní podlaží z betonových tvarovek. Zdivo je opat�eno 
kontaktním zateplovacím systémem. Stropy jsou z p�edpjatých stropních panel�, st�echa 
plochá jednopláš	ová.  

Textová �ást diplomové práce obsahuje zprávy, výpo�ty a posouzení, výkresová �ást 
provád�cí dokumentace a studie jsou odevzdány formou p�íloh. 
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2. PR�VODNÍ ZPRÁVA 

a) identifika�ní údaje 

Identifika�ní údaje stavby:
Název stavby: Novostavba bytového domu v Pardubicích 
Ú�el stavby: Stavba pro bydlení 
Místo stavby:  Pardubice, ulice Nemošická, par. �. 553/14, 553/15, 553/16, 

553/17 v katastrálním území Nemošice 
Identifika�ní údaje stavebníka:
Jméno a p�íjmení: Ing. Lukáš Hemerka 
Bytem: Ost�ešany 208, 530 02 Pardubice 

Identifika�ní údaje projektanta:
Jméno a p�íjmení: Bc. Jana Poláková 
Bytem: Husova 789, 537 01 Chrudim 

b) údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 

Jedná se o nov� zastavované území v t�sné návaznosti na stávající zástavbu, které dosud 
sloužilo jako louka. Území bylo opat�eno inženýrskými sít�mi a komunikacemi, 
rozparcelováno na jednotlivé stavební pozemky. 

Na p�edm�tných pozemcích nejsou stávající stavby, oplocení ani stromy a ke�e. Pozemek 
je ve vlastnictví stavebníka. 

c) údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Byl proveden hydrogeologický a radonový pr�zkum. Hladina podzemní vody nebyla 
zjišt�na v hloubce menší než 6 m. Pozemek je za�azen do nízkého radonového indexu. 

Bytový d�m bude napojen na ve�ejný vodovod, kanalizaci, NN a plynovod, p�i�emž 
všechny p�ípojky budou vyvedeny až za hranici vlastního stavebního pozemku. Všechny 
stávající sít� vedou podél komunikace p�ed vlastními stavebními pozemky. P�íjezd ke 
garážím bude �ešen sjezdem na p�ilehlou komunikaci III. T�ídy. 

d) informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

P�edpokládaný zám�r byl p�edem konzultován s p�íslušným stavebním ú�adem a majiteli a 
provozovateli dot�ených inženýrských sítí a jejich požadavky zapracovány do projektu. 
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e) informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

P�i návrhu projektové dokumentace byly dodrženy p�íslušné požadavky a ustanovení 
vyhlášky �. 268/2009 sb. ve zn�ní pozd�jších úprav, 501/2006 a 398/2009 v platném zn�ní. 

f) údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí, pop�ípad�
územn� plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

Plánovaná stavba spl
uje podmínky a regulativy platné územn�-plánovací dokumentace. 

g) v�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná opat�ení 
v dot�eném území 

Nejsou známy žádné v�cné ani �asové vazby. 

h) p�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby 

P�edpokládané zahájení stavby: 05/2013 

P�edpokládané ukon�ení stavby: 05/2014 

P�edpokládané zahájení provozu: 06/2014 

Nejd�íve se provedou zemní práce a p�ípojky inženýrských sítí, dále hrubá spodní stavba, 
hrubá vrchní stavba a nakonec práce vnit�ní a dokon�ovací. 

i) statistické údaje o orienta�ní hodnot� stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prost�edí a ostatní v tis. K�, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  
bytové �i  nebytové v m2,  a o po�tu byt� v budovách bytových a nebytových 

Plocha zastav�ná:  345 m2

Plocha bytová:  725 m2

Plocha nebytová:  407 m2

Po�et byt�:   11 

Orienta�ní propo�et:  25 000 000 K�
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.   Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení

a) zhodnocení staveništ�, u zm�ny dokon�ené stavby též vyhodnocení sou�asného 
stavu konstrukcí; stavebn� historický pr�zkum u stavby, která je kulturní 
památkou, je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zón�

Staveništ� bude z�ízeno pouze na pozemcích investora dot�ených zám�rem (parcela �. 
553/14, 553/15, 553/16 a 553/17), pouze v období realizace p�ípojek inženýrských sítí 
bude využito i komunikace – par. �. 553/3 

Staveništ� bude oploceno, vybaveno a napojeno na inženýrské dle zásad T�S a pop�. dle 
p�ípadných norem a p�edpis�. Na staveništi bude provedeno sejmutí ornice v tl. 25-30 cm, 
která bude uložena na mezideponii a následn� využita k sadovým úpravám zelených ploch. 

b) urbanistické a architektonické �ešení stavby, pop�ípad� pozemk� s ní 
souvisejících 

Navržený objekt bytového domu svým architektonickým �ešením zapadá do dané lokality. 
V okolí objektu se nachází další dva bytové domy propor�n� podobné o stejném po�tu 
podlaží a n�kolik �adových rodinných dom�. Stavba má t�i nadzemní a jedno podzemní 
podlaží, které je �áste�n� zapušt�né pod terénem. St�echa plochá s atikami po celém 
obvodu. 

D�m je umíst�n ve svažitém terénu s orientací a hlavním vstupem k p�ístupové komunikaci 
a to na severovýchodní stranu. Sm�rem na jihozápad se terén svažuje a toho bylo využito i 
p�i koncep�ním návrhu domu. Tato strana již není zapušt�na pod terénem, ale je využita 
jako p�íjezd do vestav�ných garáží, které tvo�í p�evážnou �ást suterénu domu. 

Na pr��elních stranách domu jsou vystupující balkóny, které svým �ešením tvo�í 
významný architektonický prvek a ráz celého objektu. Fasáda je tvo�ena jemnozrnnou 
omítkou v kombinaci barev bílé a �ervené, soklová �ást šedou st�edn�zrnnou omítkou. 

c) technické �ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a �ešení 
vn�jších ploch 

Podzemní �ást objektu je tvo�ena betonovými tvarovkami tl. 300 mm a zateplena 8 cm 
minerální vlny, pod úrovní terénu polystyrenem extrudovaným. Nadzemní �ást je 
z keramických tvárnic tl. 300 mm a zateplena minerální vlnou tl. 150 mm. Vnit�ní nosné 
zdivo je tlouš	ky 300 a 250 mm, p�í�ky tl. 125 a 100 mm. 

Stropní konstrukce jsou tvo�eny p�edpjatými stropními panely Spiroll tl. 200mm.  

St�ešní pláš	 jednopláš	ové ploché st�echy je tvo�en spádovými klíny p�nového 
polystyrenu o min. tl. 200 mm a foliovou hydroizolací. 
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Okna, vstupní dve�e a vrata jsou plastové, vnit�ní dve�e d�ev�né do ocel. zárubní. Dve�e 
mezi garážemi do chodbou a dve�e mezi sklepními prostory a schodišt�m jsou ocelové do 
ocel. zárubn�. 

Kolem objektu bude vytvo�en okapový chodník ší�ky 0,5 m z promývaného ka�írku 
ukon�ený betonovým obrubníkem, na který navazuje zelený pás ší�ky 1,5 m. Mimo 
jihozápadní stranu, kde bude vytvo�en asfaltový povrch až ke vjezd�m do garáží, bude na 
zelený pás navazovat chodník z betonové zámkové dlažby, ze kterého budou p�ístupné 
ostatní nov� vytvo�ené zelené plochy a také prostor pro uložení komunálního odpadu a 
který bude vytvo�en jako p�ístup od stávající komunikace k hlavnímu vstupu do objektu. 

Parkovišt� bude tvo�eno rovn�ž zámkovou dlažbou. P�íjezd ke garážím bude �ešen sjezdem 
z místní komunikace a novou trasou podél severozápadní strany domu. Na této komunikaci 
bude vytvo�en asfaltový povrch. 

V zeleném pásu p�ed hlavním vstupem do objektu bude osazena revizní šachta kanalizace. 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení stavby na dopravní strukturu bude �ešeno sjezdem na p�ilehlou komunikaci III. 
t�ídy. Bude provedeno napojení stavby na stávající inženýrské sít� vodovodu, kanalizace, 
plynovodu a rozvodu NN. 

e) �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území 

Kanaliza�ní p�ípojka je vyvedena na pozemek a ukon�ena  v zeleném pásu revizní šachtou, 
do které jsou svedeny veškeré splaškové a deš	ové vody. 

P�ípojka vody je dotažena až do domu, kde je v místnosti pro skladování kol osazena 
vodom�rná sestava s hlavními uzáv�ry vody. 

Plynová p�ípojka je ukon�ena na fasád� domu, kde je v nice osazena sk�í
 s plynom�rem a 
hlavním uzáv�rem. 

P�ípojka elektro je vyvedena rovn�ž na fasádu domu do p�ípojkové sk�ín�
s elektrom�rovým rozvad��em a hlavním jisti�em, ze kterého bude napájen hlavní 
rozvad��, který bude umíst�n ve spole�né vstupní chodb�. 

P�íjezdová cesta ke garážím je asfaltová ší�ky 4,5 m obousm�rná.  

Parkování je zajišt�no šesti vestavnými garážemi uvnit� objektu a dalšími deseti kolmými 
parkovacími stáními p�ed objektem, z nichž jedno slouží pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
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f) vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 

Stavební práce nebudou mít výrazný negativní vliv na životní prost�edí. Posuzování 
nebude provád�no, protože se na stavbu nevztahuje zákon �. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i 
zákona �. 114/1992 Sb. 

P�i likvidaci odpad� bude postupováno dle zákona 185/2001 Sb. Zejména je nutné odpady 
likvidovat pouze v za�ízeních k tomu ur�ených dle daného zákona.  

g) �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a 
komunikací 

Bytový d�m obsahuje jeden bezbariérový byt, který je umíst�n v 1NP. Vstup do objektu, 
p�ístupové plochy a spole�né prostory domu, které se nacházejí pouze v 1NP jsou tedy 
�ešeny bezbariérov� dle vyhl. 398/2009 Sb. 

h) pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do projektové 
dokumentace 

Byl proveden radonový pr�zkum pozemku, který stanovil nízkou úrove
 radonového 
indexu. Hydroizolace stavby bude provedena z asfaltových modifikovaných pás�, které 
posta�í jako dostate�ná ochrana p�ed nízkým radonovým rizikem. 

 Dle hydrogeologického pr�zkumu, který byl proveden nebyla do 6 m hloubky zjišt�na 
úrove
 hladiny spodní vody.  

i) údaje o podkladech pro vytý�ení stavby, geodetický referen�ní polohový a 
výškový systém 

Vyty�ení stavby bude provedeno dle výkresové dokumentace – celková situace; vyzna�eny 
stabilizované body technické nivelace a následné délkové a výškové hodnoty. 

j) �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 

Stavba obsahuje tyto stavební a inženýrské objekty:

SO-01 Rodinný d�m 
SO-02 Kanaliza�ní p�ípojka 
SO-03 Vodovodní p�ípojka 
SO-04 Plynovodní p�ípojka 
SO-05 Elektro p�ípojka 
SO-06 Okapový chodník 
SO-07 P�ístupový chodník 
SO-08 P�íjezdová komunikace 
SO-09 Parkovišt�
SO-10 Sadové úpravy 
SO-11 Prostor na uložení komunálního odpadu 
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k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními 
ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich minimalizace 

Stavba nebude mít zásadní negativní vliv na okolí. 

l) zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�, pokud není uveden 
v �ásti E. 

B�hem provád�ní stavebních prací musí být striktn� dodrženo na�ízení vlády �. 591/2006 
Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích a na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu výšky nebo do hloubky. Za 
bezpe�nost odpovídá zadavatel, zhotovitel, pop�. stavební dozor. 

2.   Mechanická odolnost a stabilita

Vlastní nosná konstrukce stavby sestává z keramických tvárnic Porotherm, p�edpjatých 
stropních panel� Spiroll, betonových základ� a ztužujících v�nc�. 

Všechny konstrukce jsou navrženy s dodržením konstruk�ních zásad výrobce, dle 
deklarovaných statických tabulek a výpo�t�, dále dle empirických návrhových hodnot a 
v neposlední �ad� dle p�ipomínek a zadávacích kritérií mého vedoucího bakalá�ské práce. 

Stavba je navržena tak, aby zatížení v pr�b�hu výstavby a užívání nem�lo za následek:  

a) z�ícení stavby nebo její �ásti, 
b) v�tší stupe
 nep�ípustného p�etvo�ení, 
c) poškození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení anebo instalovaného vybavení 

v d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce, 
d) poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�. 

3.   Požární bezpe�nost  

Požárn� bezpe�nostní �ešení je samostatn� �ešeno v Technické zpráv� požární ochrany, 
která je sou�ástí tohoto projektu. 

  

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí

Každá bytová jednotka je vybavena hygienickým za�ízením s WC a vanou nebo sprchou. 
Byty kategorie 1+1 a bezbariérový byt 2+kk mají WC i sprchu v jedné místnosti, v bytech 
kategorie 3+kk tvo�í WC samostatnou místnost. Likvidace splaškových i deš	ových vod je 
zajišt�na odvodem do kanalizace. 

Stavba je navržena tak, aby zdraví obyvatel neohrozil výskyt vlhkosti ve stavebních 
konstrukcích. Jako ochrana proti radonu izolace z asfaltových pás� plnící sou�asn�
hydroizola�ní funkci. 
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Likvidace odpad�: komunální odpad bude umíst�n v popelnicích ve vyhrazeném prostoru a 
odvážen p�íslušnou obecní službou. 

Vnit�ní mikroklima: osv�tlení je kombinací denního a um�lého sv�tla, p�i�emž všechny 
obytné místnosti jsou osv�tleny denním sv�tlem. 

V�trání: všechny obytné místnosti jsou odv�trány p�irozen� okny. P�evážná �ást sklepních 
prostor bude odv�trána okny, Do sklep� uvnit� dispozice bude p�iveden vzduch ze 
spole�né chodby pomocí v�tracích m�ížek. P�ívod vzduchu do všech jednotlivých garáží 
bude v�trací m�ížkou ve vratech, odvod vzduchu samo�inným gravita�ním potrubím, které 
bude samostatn� zaúst�no do instala�ních šachet 1NP s vyúst�ním nad st�echu objektu p�es 
turbínovou hlavici. 

Teplota bytových jednotek i spole�ných vytáp�ných prostor bude zabezpe�ena vytáp�ním 
s regulací tepla pomocí plynových kondenza�ních kotl�. 

5.   Bezpe�nost  p�i užívání 

Uživatelé objektu budou provád�t pravidelné kontroly, revize a údržby za�ízení, správu 
spole�ných prostor bude provád�t správce domu. 

6.    Ochrana proti hluku

Charakter stavby nebude vykazovat jakékoliv zvýšené hodnoty hluku pro své okolí.  

Veškeré instalace budou �ádn� izolovány, odpadní potrubí kanalizace budou obalena 
m�kkou vlnou pro utlumení zvukového vln�ní. 

7.    Úspora energie a ochrana tepla

a) spln�ní požadavk� na energetickou náro�nost budov a spln�ní porovnávacích 
ukazatel� podle jednotné metody výpo�tu energetické náro�nosti budov 

Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby spl
ovaly požadavky �SN 73 0540 Tepelná 
ochrana budov. Stavebn� fyzikální posouzení stavebních konstrukcí je sou�ástí projektu. 

Byl proveden výpo�et pr�m�rného sou�initele prostupu tepla obálkou budovy pomocí 
energetického štítku obálky budovy a provedena klasifikace objektu, kde je objekt 
klasifikován do kategorie B – úsporná. Budova tedy i jako celek spl
uje požadavky 
energetické náro�nosti objektu dle �SN 73 0540. Výpo�et je sou�ástí projektu. 

b) stanovení celkové energetické spot�eby stavby 

Výpo�et pr�kazu energetické náro�nosti budovy nebyl provád�n. Energetickou náro�nost 
objektu lze však aspo
 �áste�n� posoudit dle výpo�tu energetického štítku viz. bod 7.a. 
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8.   �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace

Bytový d�m obsahuje jeden bezbariérový byt, který je umíst�n v 1NP. Vstup do objektu, 
p�ístupové plochy a spole�né prostory domu, které se nacházejí pouze v 1NP jsou tedy 
�ešeny bezbariérov� dle vyhl. 398/2009 Sb. 

9.   Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí  

Objekty se nenacházejí v poddolovaném ani v seismicky aktivním území a nebude se 
nacházet v ochranných pásmech. Objekt se nenachází v záplavové oblasti. 

10.   Ochrana obyvatelstva

Navrhované objekty nejsou v zón� havarijního plánování, stavba se nebude nenacházet v 
oblasti se stanoveným plánem civilní ochrany. Objekt nebude podsklepen, nebude být 
moci využíván k vytvo�ení improvizovaného protiradia�ního úkrytu. Stavba nespl
uje 
technické požadavky na odolnost stavebních konstrukcí dané p�íslušnou vyhláškou 
krizového �ízení p�i mimo�ádných událostech. 

11.   Inženýrské stavby  (objekty)

a) odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních vod, 

Odvodn�ní pozemku od povrchových vod je zajišt�no vyspádováním. Deš	ové a splaškové 
vody jsou odvád�ny  kanaliza�ním potrubím, které je napojeno na stávající místní sí	. 
Kanaliza�ní p�ípojka je ukon�ena revizní šachtou p�ed vstupem do objektu. 

b) zásobování vodou 

Objekt je zásobován místní vodou z místní sít�. Vodom�rná sestava bude umíst�na 
v objektu. 

c) zásobování energiemi 

Objekt bude dále napojen na plynovod a elektrickou energii pomocí p�ípojek. Plynovodní 
p�íojka bude ukon�ena hlavním uzáv�rem na fasád� objektu, p�ípojka elektro v p�ípojkové 
sk�íni v nice vn� objektu. 

d) �ešení dopravy 

P�íjezd ke garážím obnáší vybudování sjezdu a p�íjezdové komunikace podél domu. 
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e) povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 

Kolem objektu bude vytvo�en okapový chodník ší�ky 0,5 m z promývaného ka�írku 
ukon�ený betonovým obrubníkem, na který navazuje zelený pás ší�ky 1,5 m. Mimo 
jihozápadní stranu, kde bude vytvo�en asfaltový povrch až ke vjezd�m do garáží, bude na 
zelený pás navazovat chodník z betonové zámkové dlažby, ze kterého budou p�ístupné 
ostatní nov� vytvo�ené zelené plochy a také prostor pro uložení komunálního odpadu a 
který bude vytvo�en jako p�ístup od stávající komunikace k hlavnímu vstupu do objektu. 

Parkovišt� bude tvo�eno rovn�ž zámkovou dlažbou. P�íjezd ke garážím bude �ešen sjezdem 
z místní komunikace a novou trasou podél severozápadní strany domu. Na této komunikaci 
bude vytvo�en asfaltový povrch. 

f) elektronické komunikace 

Objekt bude napojen na sd�lovací komunikaci, kterou spravuje telekomunika�ní spol. 02. 

12.   Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb

Tato za�ízení se v objektu nevyskytují. 
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) p�edm�t a ú�el dokumentace 

Cílem je zpracování projektové dokumentace stavební �ásti pro novostavbu bytového 
domu. Bytový d�m je situován na okraji m�sta Pardubice sm�rem na �ást Nemošice, 
v území zastav�ném p�evážn� bytovou výstavbou. Objekt domu v�etn� terénních úprav a 
objekt� inženýrských sítí je umíst�n na pozemcích - par. �. 553/14, 553/15, 553/16 a 
553/17 v katastrálním území Nemošice. 

b) zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení a �ešení 
vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

D�m je umíst�n ve svažitém terénu s orientací a hlavním vstupem k p�ístupové komunikaci 
a to na severovýchodní stranu. 

Stavba má t�i nadzemní a jedno podzemní podlaží, které je �áste�n� zapušt�né pod 
terénem. St�echa je plochá. V nadzemní �ásti se nachází p�t byt� kategorie 3+kk, 5 byt�
kategorie 1+1 a jeden byt kategorie 2+kk, který je �ešen jako bezbariérový, celkem tedy 11 
bytových jednotek. Podzemní podlaží slouží jako technické, obsahuje šest jednotlivých 
garáží se samostatným vjezdem, které jsou p�ístupné i zevnit� domu a dále sklepní prostory 
k jednotlivým byt�m. 

Sm�rem na jihozápad se terén svažuje a toho bylo využito i p�i koncep�ním návrhu domu. 
Tato strana již není zapušt�na pod terénem, ale je využita jako p�íjezd do vestav�ných 
garáží, které tvo�í p�evážnou �ást suterénu domu. 

Objekt je p�evážné obdélníkového p�dorysu s nejv�tšími rozm�ry 17,28 x 20,76 m, výšky 
12,83 na nezapušt�né stran�. 

Na pr��elních stranách domu jsou vystupující balkóny, které svým �ešením tvo�í 
významný architektonický prvek a ráz celého objektu. Fasáda je tvo�ena jemnozrnnou 
omítkou v kombinaci barev bílé a �ervené, soklová �ást šedou st�edn�zrnnou omítkou. 

Okna, vstupní dve�e i garážová vrata jsou plastová s šedým polepem. 

Hlavní vstup do objektu je z 1NP, ze vstupní místnosti je p�ístupná místnost pro uložení 
jízdních kol a ko�árk� a také chodba, p�es kterou se vstupuje na dvouramenné schodišt�, 
které prochází celým objektem. Ze schodišt� 1NP  je možné vstoupit do t�í byt�, z nichž 
jeden je �ešen jako bezbariérový. Byty jsou o velikosti 1+1, 2+kk a 3+kk. 

Ve 2NP se nacházejí celkem 4 bytové jednotky, z toho 2x kategorie 1+1 a 2x kategorie 
3+kk. Byty jsou p�ístupné ze schodišt�. 3NP je dispozi�n� �ešeno stejn� jako 2NP. 

V suterénu se nachází 6 jednotlivých garáží. P�ístup do garáží je �ešen stejnou úrovní 
terénu na této stran� objektu jako v 1S. Jako úniková cesta z garáží slouží dv� chodby 
(každá pro 3 garáže), které ústí do schodišt� 1S a slouží zárove
 jako p�ístup do garáže 
z vnit�ní �ásti budovy. 



VUT V BRN� DIPLOMOVÁ PRÁCE JANA POLÁKOVÁ 

13 

Zbytek suterénu je rozd�len na dv� zrcadlové �ásti, kde se nacházejí odd�lené sklepní kóje. 
V každé �ásti je celkem 6 sklepních místností r�zných velikostí, které jsou p�ístupné ze 
spole�né chodbi�ky, do které se vstupuje z prostoru schodišt�. 

Okolí objektu bude osázeno nízkorostoucí zelení a podél objektu budou mezi okapovým a 
p�ístupovým chodníkem vytvo�eny zelené pásy. 

Bytový d�m obsahuje jeden bezbariérový byt, který je umíst�n v 1NP. Vstup do objektu, 
p�ístupové plochy a spole�né prostory domu, které se nacházejí pouze v 1NP jsou tedy 
�ešeny bezbariérov� dle vyhl. 398/2009 Sb. 

c) kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace, 
osv�tlení a oslun�ní 

Plocha zastav�ná:  345 m2

Plocha bytová:   725 m2

Plocha nebytová:  407 m2

Po�et byt�:   11 

Bytový d�m je hlavním vstupem orientován na severovýchod. Osv�tlení je kombinací 
denního a um�lého sv�tla, p�i�emž všechny obytné místnosti jsou osv�tleny denním 
sv�tlem. 

d) technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 

ZEMNÍ PRÁCE
V rámci provád�ní zemních prací bude nejprve provedeno sejmutí ornice a její uložení na 
dot�eném pozemku. Poté bude provedeno hloubení stavební jámy a stavebních rýh pro 
základové konstrukce. Základová spára obvodového zdiva je v nezámrzné hloubce.  

Rýhy pro uložení vedení nových inženýrských sítí budou v hloubkách p�edepsaných 
p�íslušnou normou (�SN 736005). 

Vykopaná zemina bude ukládána na pozemku a poté použita k zásyp�m a terénním 
úpravám. S p�ebyte�nou zeminou bude naloženo v souladu s obecní vyhláškou o odpadech, 
tj. bude odvezena na p�íslušnou skládku. 

Z hlediska t�žitelnosti spadá daná zemina do 2. t�ídy, tj. lehko rozpojitelné soudržné 
zeminy tuhé konzistence. Konkrétn� se jedná o pís�itou hlínu. Hladina podzemní vody je 
v dostate�né hloubce a neohrožuje tak spodní stavbu. 

Násypy pod konstrukcemi budou provedeny dle projektové dokumentace, avšak není-li 
uvedeno jinak provést hutn�ní na 0,2 MPa. 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
Založení objektu je navrženo na základových pasech. Základové pasy jsou navrženy 
z monolitického prostého betonu C16/20. Podkladní beton tl. 100 mm je z betonu C16/20 
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s Kari sítí Ø 6 oka 150x150. V míst� p�í�ek bude v základové desce zdvojená kari sí	 a to 
v ší�ce 1,5 x tlouš	ka st�ny na ob� strany této kce.  

P�i betonáži základ� bude do základové konstrukce vložena uzem
ovací páska. 

SVISLÉ KONSTRUKCE
Obvodové zdivo podzemního podlaží je tvo�eno vysokopevnostními betonovými 
tvarovkami TN 30 AKU (BETONOVÉ STAVBY KLATOVY) tl. 300 mm, pevnosti P10 
vyzd�no na vápenocementovou maltu. Obvodové st�ny nadzemních podlaží jsou 
z keramických tvarovek POROTHERM 30 PROFI tl. 300 mm, pevnost P10, vyzd�no na 
maltu pro tenké spáry, rozm�ry tvarovek 247 x 300 x 249 mm. Obvodové st�ny jsou 
zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. V nadzemní �ásti objektu je použita 
minerální vlna pro kontaktní zateplovací systémy ISOVER TF tl. 150 mm, soklová a 
podzemní �ást je zateplena extrudovaným polystyrenem tl. 80 mm, p�i�emž na nadzemní 
�ást suterénu bude použita minerální vlna tl. 80 mm. V soklové �ásti a pod úrovní terénu 
bude zdivo opat�eno hydroizolací. Ost�ní, nadpraží a parapety otvor� budou zatepleny EPS 
tl. 40 mm. Podrobnosti ve výkresové �ásti. 

Pro vnit�ní nosné zdivo tlouš	ky 300 a 250 mm všech podlaží jsou použity tvárnice 
POROTHERM 30 PROFI (rozm�ry 247 x 300 x 249) a POROTHERM 24 PROFI 
(rozm�ry 247 x 240 x 249) o pevnosti P10, vyzd�ny na maltu pro tenké spáry. 

P�í�ky tl. 125 a 100 mm jsou z keramických p�í�kovek POROTHERM 11,5 PROFI 
(rozm�ry 497 x 115 x 249) a POROTHERM 8 PROFI (rozm�ry 497 x 80 x 249), pevnost 
P8, vyzd�no na maltu pro tenké spáry. 

KOMÍN
V objektu jsou navrženy celkem 4 systémové komíny Schiedel Multi pro odvod spalin 
plynových kondenza�ních kotl�, dvousložkový, pr�m�r 180 mm, kompozitní komínová 
tvárnice 400x400x330 mm. p�ívod vzduchu pro spalování mezi tvárnicí a vložkou. 
Nadst�ešní �ást je �ešena prefabrikovaným komínovým plášt�m. 

Oddilatování od ostatních konstrukcí minerální vlnou tl. 30 mm 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE
Stropní konstrukce je tvo�ena systémem p�edpjatých stropních panel� SPIROLL. Budou 
použity panely SPIROLL PPD/205 tl. 200 mm, které budou uloženy na obvodové a vnit�ní 
nosné st�ny min. 100 mm. 

Panely se kladou na vodorovnou plochu, v p�ípad� nerovností je nutno podklad p�ed 
položením panelu vyrovnat. Panely se ukládají do vrstvy jemného betonu minimální 
tlouš	ky 10 mm nebo na nejmén� 5 mm silný neoprenový pás, plastové podložky pod 
stojny tl. 1 - 10 mm, nebo zavlhlou cementovo-pískovou sm�s. 

P�i pokládce panel� bude postupováno dle klade�ského plánu. Zálivka spár musí být 
provedena p�ed zatížením dílc�. Provedení zálivky výrazn� ovliv
uje chování a životnost 
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stropu. P�i provád�ní jakýchkoli otvor� nebo úprav� délky panel� na stavb� musí být 
použito pouze vrtání �i �ezání pomocí diamantových nástroj�. 

Balkóny budou �ešeny jako monolitická deska a vyloženy pomocí vložených ISO nosník�
ISO SHÖECK. 

P�eklady nad okenními a dve�ními otvory v nosných st�nách budou provedeny 
z keramických nosných p�eklad� POROTHERM 7, P�eklady nad otvory v obvodových 
st�nách suterénu jsou navrženy z betonových prefabrikát� P� 60/190 (BETONOVÉ 
STAVBY KLATOVY).  

P�eklady nad otvory v p�í�kách budou keramické ploché POROTHERM 11,5. Skladby a 
uložení p�eklad� jsou patrné z výkresové dokumentace. Všechny p�eklady budou 
provedeny dle technologických postup� výrobce. 

ST�EŠNÍ KONSTRUKCE
Zast�ešení objektu je jednopláš	ovou plochou st�echou s vnit�ním odvodn�ním do dvou 
vpustí. Jako tepelná izolace je použit polystyren EPS 150 S tl. 150 mm, spád je vytvo�en 
pomocí spádových klín� z EPS 150 S tl. 50-230 mm. V nejnižších místech st�echy u vtok�
musí být zajišt�na minimální vrstva tepelné izolace 200 mm. 

Jako parozábrana bude sloužit asfaltový pás, který bude proveden na stropní konstrukci 
pod vrstvu tepelné izolace. 

Hydroizola�ní vrstvu tvo�í fólie z m�k�eného PVC Fatrafol 810/V, která bude mechanicky 
kotvená k podkladu – stropním panel�m. Atika bude z vnit�ní strany zateplena 
extrudovaným polystyrenem, stejn� jako st�ny st�ešního výlezu a p�etažena hydroizola�ní 
fólií. 

Mezi tepelnou a hydroizola�ní vrstvu musí být vložena separa�ní vrstva – geotextílie 
Filtek. 

Komíny, v�trací hlavice a ostatní vystupující konstrukce a detaily budou opat�eny 
systémovými prvky fóliové st�ešní krytiny. 

SCHODIŠT�
Schodišt� procházející celým objektem je dvouramenné s pr�chozí ší�kou 1200 mm se 
schodiš	ovým zrcadlem. Sklony jednotlivých schodiš	 a výšky stup
� jsou r�zné díky 
r�zným konstruk�ním výškám jednotlivých podlaží. Ší�ky a po�ty stup
� jsou shodné pro 
všechna schodišt�. Technicky je �ešeno jako deskové železobetonové podporované 
monolitickými pr�vlaky. 

Stupnice a podstupnice budou obloženy keramickou dlažbou. Schodišt� bude opat�eno 
ocelovým zábradlím do výšky 1100 mm. 

Statický návrh schodišt� je �ešen ve statické �ásti.  
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ÚPRAVY POVRCH�
Vnit�ní  úpravy
Vnit�ní omítky svislých konstrukcí jsou navrženy jako standardní omítky - 
vápenocementové jádrové opat�ené vápenným štukem.  

Obklady jsou keramické tl. 8 mm na flexibilní lepidlo. Obklady budou dopln�ny 
okrajovými a rohovými lištami. Spáry mezi obkladem a konstrukcemi budou vypln�ny 
pružným tmelem. 

Omítnuté st�ny budou opat�eny malbou v bílém odstínu. Ve spole�ných místnostech domu 
a na schodišti bude proveden omyvatelný nát�r do výšky 1,5 m. 

Vn�jší úpravy
Tepelná izolace zateplovacího systému bude opat�ena výztužnou vrstvou tvo�enou tmelem 
s perlinkou na kterou se provede tenkovrstvá jemnozrnná silikonová omítka. P�ed 
provedením omítky je podklad nutné nepenetrovat. Na soklovou �ást se použije 
st�edn�zrnná soklová omítka. 

PODLAHY
Podlahy 1NP budou zatepleny polystyrenem EPS 100 S v tlouš	ce 100 mm, podlaha 
suterénu bude také zateplena EPS 100 S tl. 50 mm, v místnostech garáží bude použit 
izolant EPS 150 S. Ve 2NP a 3NP bude použita pouze kro�ejová izolace z minerální vlny 
tl. 40 mm 

Roznášecí vrstvy podlah nadzemních podlaží budou provedeny z betonu C20/25 vyztužené 
KARI sítí Ø 6 oka 150x150 tl. 60 mm, v místnostech suterénu bude tlouš	ka betonu 100 
mm, v místnostech garáží je nutné použít t�ídu betonu C25/30. Podlahy budou od svislých 
konstrukcí dilatovány izolací tl. 20 mm. 

Nášlapné vrstvy podlah jsou r�zné dle místností. Podlahy PCV Tarkett Supreme budou 
lepeny na vyrovnaný podklad nap�íklad samonivela�ní st�rkou a opat�eny PVC soklem. 
Keramická dlažba bude lepena flexibilním lepidlem a opat�ena keramickým soklem výšky 
100 mm. V garážích bude použita pojízdná dlažba, na balkónech mrazuvzdorná. 

VÝPLN� OTVOR�
Výpln� otvor� v obvodových st�nách tvo�í plastová okna, balkónové a vstupní dve�e 
s izola�ním trojsklem. Budou použity min. p�tikomorové profily se sou�initelem prostupu 
tepla celého prvku do Un = 0,8  Wm-2K-1 u oken a balkónových dve�í a do Un = 1,0  
Wm-2K-1 pro vstupní dve�e. 

Vrata do garáže jsou sek�ní zateplená s elektrickým pohonem. Všechny okenní a dve�ní 
výpln� budou ut�sn�ny polyuretanovou p�nou a ukotveny do obvodového zdiva.  

IZOLACE PROTI VOD�
Izolace proti zemní vlhkosti je zajišt�na asfaltovým modifikovaným pásem SBS tl. 4 
s nosnou vložkou z polyesterové rohože, který je proveden na podkladním betonu a 
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obvodovém zdivu podzemního podlaží a soklové �ásti (provést min 300 mm nad terén) 
P�ed provedením hydroizolace bude povrch opat�en penetra�ním nát�rem Paramo ALP. 

Pokládku a celou montáž této izolace provád�t dle technologických p�edpis� výrobce 
(bodovým natavením). 

V místnostech e zvýšenou vlhkostí (koupelny, WC) bude pod nášlapnou vrstvu provedena 
hydroizola�ní st�rka Hydroseal (p�edem nepenetrovat podklad), která bude vytažena na 
p�ilehlé st�ny do výšky 300 mm. 

TEPELNÉ IZOLACE
Tepelné izolace obvodových st�n, st�echy a podlah jsou popsány v p�edchozích bodech.  

  
KLEMPÍ�SKÉ KONSTRUKCE
Venkovní parapety a oplechování balkón� jsou navrženy z pozinkovaného plechu od firmy 
SAG. Klempí�ské konstrukce st�ešní �ásti (záv�trná lišta, oplechování st�ešního výlezu) je 
navrženo z poplastovaného plechu. 

ZÁME�NICKÉ KONSTRUKCE
Veškeré zárubn� jsou navrženy ocelové hranaté. Vnit�ní dve�e suterénu, mimo dve�í do 
jednotlivých kójí jsou navržené ocelové. Jednotlivé typy jsou up�esn�ny ve výpisu 
záme�nických výrobk�. 

V�trací m�ížky budou použity nerezové. Schodiš	ové zábradlí výšky 1,1 m bude ocelové 
ty�ové – p�esný tvar bude stanoven ve výrobní dokumentaci schodiš	ového zábradlí. 

TRUHLÁ�SKÉ KONSTRUKCE
�eší vnit�ní dve�e mimo ocelových dve�í suterénu, které jsou popsány ve výpisu 
truhlá�ských prvk�.  

NÁT�RY
Ocelové zárubn�, schodiš	ové zábradlí a ostatní kovové prvky budou opat�eny syntetickým 
nát�rem, barevný odstín bude up�esn�n p�i realizaci. 

e) tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�

Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby spl
ovaly požadavky �SN 73 0540 Tepelná 
ochrana budov. Stavebn� fyzikální posouzení stavebních konstrukcí je sou�ástí projektu. 

f) zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického pr�zkumu 

Byl proveden hydrogeologický a radonový pr�zkum. Hladina podzemní vody nebyla 
zjišt�na v hloubce menší než 6 m. Pozemek je za�azen do nízkého radonového indexu. Byl 
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proveden výpo�et základ� pro obvodovou a dv� st�ední nosné st�ny a na jeho základ�
navrženy monolitické základové pasy z prostého betonu t�ídy C16/20. Vzhledem ke 
svažitosti terénu je založení stavby navrženo ve dvou úrovních s ohledem na zatížení a 
nezámrznou hloubku. 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných negativních 
ú�ink�

Stavba nebude mít zásadní negativní vliv na okolí. 

h) dopravní �ešení 

P�íjezd ke garážím obnáší vybudování sjezdu a p�íjezdové komunikace podél domu. 

i) ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová 
opat�ení 

Stavba je navržena tak, aby zdraví obyvatel neohrozil výskyt vlhkosti ve stavebních 
konstrukcích. Jako ochrana proti radonu izolace z asfaltových pás� plnící sou�asn�
hydroizola�ní funkci. 

j) dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Dokumentace je zpracována v souladu s �SN, stavebním zákonem a jeho provád�cími 
vyhláškami platnými v dob� zpracování dokumentace. 

V rámci ochrany zdraví, životních podmínek a životního prost�edí jsou respektovány 
hlavn� §10 a §14 dané provád�cí vyhlášky 268/2009 Sb. – Technické požadavky na 
stavby. Základní technický popis k t�mto jednotlivým § : 

§10 – Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prost�edí

Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo 

zví�at, bezpe�nost, zdravé životní podmínky jejích uživatel� ani uživatel� okolních staveb a 

aby neohrožovala životní prost�edí nad limity obsažené v jiných právních p�edpisech, 

zejména následkem: 

a) uvol
ování látek nebezpe�ných pro zdraví a životy osob a zví�at a pro rostliny, 

b) p�ítomnosti nebezpe�ných �ástic v ovzduší, 

c) uvol
ování emisí nebezpe�ných zá�ení, zejména ionizujících, 

d) nep�íznivých ú�ink� elektromagnetického zá�ení), 

e) zne�išt�ní vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a p�dy,
f) nedostate�ného zneškod
ování odpadních vod a kou�e, 

g) nevhodného nakládání s odpady14), 

h) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnit� staveb, 
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i) nedostate�ných tepeln� izola�ních a zvukoizola�ních vlastností podle charakteru užívaných 
místností. 

Vlivem stavby nebudou p�ekro�eny limitní podmínky obsažené hlavn� v t�chto zákonech a 

vyhláškách: 

• zákon 20/1966 Sb. – zákon o ochran� zdraví 

• na�. vlády 361/2007 Sb. – podmínky zdraví p�i práci 

• vyhl.502/2002 Sb. – ochrana zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací 

• vyhl.369/2001 Sb. – technické podmínky na užívání staveb osobami s omezenou možností pohybu a 

     zrakové orientace 

• zákon.307/2002 Sb. – vyhláška státního ú�adu pro jadernou bezpe�nost o radia�ní ochran� ( �ást 

    ochrany p�ed pronikáním radonu do staveb z podlaží a stavebních materiál� ) 

§14 – Ochrana proti hluku a vibracím

Stavba a její jednotlivé objekty bude �ešena tak, že bude odolávat jak hluku a vibrací 

vznikajících uvnit� staveb na uživatele stavby, tak i ve vztahu na vn�jší okolí a okolní 

zástavbu. Technická za�ízení vytvá�ející a p�sobící hluk instalovaná uvnit� stavby budou 

instalována a technicky zabezpe�ena tak, aby nedocházelo k p�enosu hluku a vibrací do 

stavebních konstrukcí a taktéž aby nedocházelo k negativnímu p�enosu hluku a vibrací do 

okolí stavby a možnému ohrožení zdraví uživatel� dané stavby a životních podmínek v 

okolí stavby. 
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5. TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

A.1. OBECNÉ ÚDAJE O STAVB�

Jedná se o �ty�podlažní podsklepený objekt. V podzemním podlaží se nachází jednotlivé 
garáže a sklepní prostory. V nadzemních podlažích jsou bytové jednotky o velikosti 1+1, 
2+kk a 3+kk.  

Možnost úniku z objektu je zajišt�na schodišt�m a hlavním vstupem.  

Budova se nachází ve svažitém terénu, objekt je napojen na p�íjezdovou komunikaci v ulici 
Nemošická. 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými p�edpisy zejména 
vyhláškami MV�R: 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, 
246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního požárního 
dozoru, zákonem 133/1985sb. o požární ochran� a vyhláškami MMR�R �.268/2009sb. o 
obecn� technických požadavcích na výstavbu a �.499/2006sb. o dokumentaci staveb. Dále 
je zpracována v souladu s platnými �SN viz. položka 2.1 Seznam použitých podklad� pro 
zpracování.  

A.2. POPIS DISPOZI	NÍHO �EŠENÍ 

Hlavní vstup do objektu je z 1NP, ze vstupní místnosti je p�ístupná místnost pro uložení 
jízdních kol a ko�árk� a také chodba, p�es kterou se vstupuje na dvouramenné schodišt�, 
které prochází celým objektem. Ze schodišt� 1NP  je možné vstoupit do t�í byt�, z nichž 
jeden je �ešen jako bezbariérový. Byty jsou o velikosti 1+1, 2+kk a 3+kk. 

Ve 2NP se nacházejí celkem 4 bytové jednotky, z toho 2x kategorie 1+1 a 2x kategorie 
3+kk. Byty jsou p�ístupné ze schodišt�. 3NP je dispozi�n� �ešeno stejn� jako 2NP. 

V suterénu se nachází 6 jednotlivých garáží. P�ístup do garáží je �ešen stejnou úrovní 
terénu na této stran� objektu jako v 1S. Jako úniková cesta z garáží slouží dv� chodby 
(každá pro 3 garáže), které ústí do schodišt� 1S a slouží zárove
 jako p�ístup do garáže 
z vnit�ní �ásti budovy. 

Zbytek suterénu je rozd�len na dv� zrcadlové �ásti, kde se nacházejí odd�lené sklepní kóje. 
V každé �ásti je celkem 6 sklepních místností r�zných velikostí, které jsou p�ístupné ze 
spole�né chodbi�ky, do které se vstupuje z prostoru schodišt�. 

P�íjezd na pozemek je umožn�n z ulice Nemošická. Parkovišt� je umíst�né u objektu. 

Jako úniková cesta z objektu bude sloužit schodišt� napojené chodbou a vstupní místností 
na venkovní prostor. V podzemním podlaží tvo�í únikovou cestu i chodby ke garážím a 
sklepním místnostem. 
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A.3. POPIS KONSTRUK	NÍHO �EŠENÍ 

Podzemní �ást objektu je tvo�ena betonovými tvarovkami tl. 300 mm a zateplena 8 cm 
minerální vlny, pod úrovní terénu polystyrenem extrudovaným. Nadzemní �ást je 
z keramických tvárnic tl. 300 mm a zateplena minerální vlnou tl. 150 mm. Vnit�ní nosné 
zdivo je tlouš	ky 300 a 250 mm, p�í�ky tl. 125 a 100 mm. 

Stropní konstrukce jsou tvo�eny p�edpjatými stropními panely Spiroll tl. 200mm.  

St�ešní pláš	 jednopláš	ové ploché st�echy je tvo�en spádovými klíny p�nového 
polystyrenu o min. tl. 200 mm a foliovou hydroizolací. Okna, vstupní dve�e a vrata jsou 
plastové, vnit�ní dve�e d�ev�né do ocel. zárubní. Dve�e mezi garážemi do chodbou a dve�e 
mezi sklepními prostory a schodišt�m jsou ocelové do ocel. zárubn�. 

B. POŽÁRN� TECHNICKÉ POSOUZENÍ

B.1. PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ 

• výkresy stavební �ásti PD 
• technické listy výrobce zdících a zateplovacích materiál�
• zákon 133/1998sb. o požární ochran�
• Vyhl.MV�R 23/2008sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb 
• Vyhl.MV�R 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu 

státního požárního dozoru 
• Vyhl. MMR�R �.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby 
• Vyhl. MMR�R �.499/2006sb. o dokumentaci staveb 
• �SN 73 0810:04/2009-Požární bezpe�nost staveb-Spole�ná ustanovení 
• �SN 73 0802:05/2009-Požární bezpe�nost staveb-Nevýrobní objekty 
• �SN 73 0873:06/2003-Požární bezpe�nost staveb-Zásobování požární vodou 

B.2. POŽÁRN� TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 

Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008Sb., dle �SN 730802 a 
dalších souvisejících norem.  

Konstruk�ní systém:  neho�lavý (dle odst.7.2.8 a 7.2.12 �SN 730802/2009) 

Požární výška objektu:  h= 6,10 m 
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B.3. ROZD�LENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY 

Ve smyslu �SN 730802 tvo�í posuzovaný objekt 27 požárních úsek�.  

POŽÁRNÍ ÚSEK (PÚ) MÍSTNOSTI V PÚ 
PLOCHA 

MÍSTNOSTI (m2) 
CELKOVÁ PLOCHA PÚ 

(m2) 

P1.01 

1S02 Chodba 14,55 

45,35 

1S03 Sklep 5,70 

1S04 Sklep 5,70 

1S05 Sklep 5,70 

1S06 Sklep 5,53 

1S07 Sklep 4,06 

1S08 Sklep 4,11 

P1.02 

1S09 Chodba 14,55 

45,35 

1S10 Sklep 5,70 

1S11 Sklep 5,70 

1S12 Sklep 5,70 

1S13 Sklep 5,53 

1S14 Sklep 4,06 

1S15 Sklep 4,11 

P1.03 1S17 Garáž 16,54 16,54 

P1.04 1S18 Garáž 17,08 17,08 

P1.05 1S19 Garáž 33,71 33,71 

P1.06 1S21 Garáž 17,15 17,15 

P1.07 1S22 Garáž 17,08 17,08 

P1.08 1S23 Garáž 33,71 33,71 

P1.09/N3 

1S01 Schodišt� 28,26 

191,22 

1S16 Chodba 12,22 

1S20 Chodba 12,43 

101 Vstup 18,9 

103 Chodba 6,37 

105 Schodišt� 28,26 

201 Schodišt� 28,26 

301 Schodišt� 28,26 

105 Schodišt� 28,26 

N1.01 
102 Kola a ko�árky 13,95 

13,95 
104 Úklid 2,59 

N1.02 

106 P�edsí
 3,4 

41,08 
107 Koupelna 6,48 

108 Kuchyn� 12,87 

109 Pokoj 18,33 
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N1.03 

110 P�edsí
 9,48 

79,35 

111 WC 1,62 

112 Koupelna 3,55 

113 Obýv. pokoj s 
KK 

33,91 

114 Pokoj 16,07 

115 Ložnice 14,72 

N1.04 

116 P�edsí
 7,36 

78,86 
117 Koupelna 7,27 

118 Obýv. Pokoj s kk 46,04 

119 Ložnice 18,19 

N1.05/N3 Šachta instala�ní 0,15 0,15 

N1.06/N3 Šachta instala�ní 0,23 0,23 

N1.07/N3 Šachta instala�ní 0,33 0,33 

N1.08/N3 Šachta instala�ní 0,15 0,15 

N1.09/N3 Šachta instala�ní 0,23 0,23 

N1.10/N3 Šachta instala�ní 0,33 0,33 

N2.01 

202 Hala 3,4 

41,24 
203 Koupelna 6,48 

204 Kuchyn� 12,8 

205 Pokoj 18,56 

N2.02 

212 Hala 9,48 

79,35 

213 WC 1,62 

214 Koupelna 3,55 

215 Pokoj 33,91 

216 Pokoj 16,07 

217 Ložnice 14,72 

N2.03 

207 Hala 3,4 

41,29 
208 Koupelna 6,48 

209 Kuchyn� 12,8 

210 Pokoj 18,61 

N2.04 

219 Hala 9,21 

78,52 

220 WC 1,62 

221 Koupelna 3,55 

222 Pokoj 33,35 

223 Pokoj 16,07 

224 Ložnice 14,72 

N3.01 

302 Hala 3,4 

41,24 
303 Koupelna 6,48 

304 Kuchyn� 12,8 

305 Pokoj 18,56 
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N3.02 

312 Hala 9,48 

79,35 

313 WC 1,62 

314 Koupelna 3,55 

315 Pokoj 33,91 

316 Pokoj 16,07 

317 Ložnice 14,72 

N3.03 

307 Hala 3,4 

41,29 
308 Koupelna 6,48 

309 Kuchyn� 12,8 

310 Pokoj 18,61 

N3.04 

319 Hala 3,4 

74,27 

320 WC 6,48 

321 Koupelna 12,8 

322 Pokoj 18,61 

323 Pokoj 14,28 

324 Ložnice 18,7 
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B.4. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPN� POŽÁRNÍ BEZPE	NOSTI A 
POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEK�

Stupn� požární bezpe�nosti požárních úsek� ur�eny z tab.8 �SN 730802. 

TABULKA STANOVENÝCH SPB: 

OZN. POPIS PLOCHA S0 p a b c pv zat�íd�ní

P1.01 Sklepy DLE �SN 730802, P�íloha B, Tab B.1, pol. 10 40 III.

P1.02 Sklepy DLE �SN 730802, P�íloha B, Tab B.1, pol. 10 40 III.

P1.03 Garáž 16,54

DLE �SN 730804, P�íloha G                                            
k5=2,0; k6=1,4;k8=0,833, �e=15            

I.

P1.04 Garáž 17,08 I.

P1.05 Garáž 33,71 I.

P1.06 Garáž 17,15 I.

P1.07 Garáž 17,08 I.

P1.08 Garáž 33,71 I.

P1.09/N3 NÚC DLE �SN 730802, P�íloha B, Tab B.1, pol. 5 7,5 I.

N1.01 Kolárna+úklid DLE �SN 730802, P�íloha B, Tab B.1, pol. 10 15 I.

N1.02 BYT/A DLE �SN 730802, P�íloha B, Tab B.1, pol. 10 40 III.

N1.03 BYT/B DLE �SN 730802, P�íloha B, Tab B.1, pol. 10 40 III.

N1.04 BYT/C DLE �SN 730802, P�íloha B, Tab B.1, pol. 10 40 III.

N1.05/N3 Instala�ní šachta 0,15 DLE �SN 730802, �l. 8.12.2c) - II.

N1.06/N3 Instala�ní šachta 0,23 DLE �SN 730802, �l. 8.12.2c) - II.

N1.07/N3 Instala�ní šachta 0,33 DLE �SN 730802, �l. 8.12.2c) - II.

N1.08/N3 Instala�ní šachta 0,15 DLE �SN 730802, �l. 8.12.2c) - II.

N1.09/N3 Instala�ní šachta 0,23 DLE �SN 730802, �l. 8.12.2c) - II.

N1.10/N3 Instala�ní šachta 0,33 DLE �SN 730802, �l. 8.12.2c) - II.

N2.01 BYT/D DLE �SN 730802, P�íloha B, Tab B.1, pol. 10 40 III.

N2.02 BYT/E DLE �SN 730802, P�íloha B, Tab B.1, pol. 10 40 III.

N2.03 BYT/F DLE �SN 730802, P�íloha B, Tab B.1, pol. 10 40 III.

N2.04 BYT/G DLE �SN 730802, P�íloha B, Tab B.1, pol. 10 40 III.

N3.01 BYT/H DLE �SN 730802, P�íloha B, Tab B.1, pol. 10 40 III.

N3.02 BYT/I DLE �SN 730802, P�íloha B, Tab B.1, pol. 10 40 III.

N3.03 BYT/J DLE �SN 730802, P�íloha B, Tab B.1, pol. 10 40 III.

N3.04 BYT/K DLE �SN 730802, P�íloha B, Tab B.1, pol. 10 40 III.
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VELIKOST POŽÁRNÍCH ÚSEK�: 

P1.01-P1.02 Sklepy

lmax = 62,5 m  l = 7,33 m 

šmax = 40,0 m  š= 6,65 m 

Smax = 2500 m2 S = 48,75 m2   VYHOVUJE

P1.05-P1.10 Garáže

np = 4  k5 = 2  k6 = 1  k7 = 1,8  p2 = 0,09 

S = 33,71 m2  

P2 = 10,92 

Smax = 46,68 m2     VYHOVUJE

�

�

B.5. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

V souladu s odst.1 §5 vyhl.�.23/2008Sb. jsou požadavky na požární odolnost stavebních 
konstrukcí stanoveny dle tab.12, �SN 730802. 

P1.01, P1.02 Sklepy
SPB

STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
Požární odolnost 

Posudek Poznámka
III. Požadovaná Skute�ná 

1a Požární st�na v podzemním podlaží REI 60 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ   

1a Požární strop v podzemním podlaží REI 60 DP1 min REI 45 DP1 VYHOVÍ 1) 

2a
Požární uzáv�r v požární st�n� v 
podzemním podlaží 

EW 30 DP1 EW 30 DP1 VYHOVÍ Ocelové 
dve�e 

3a1
Obovodové st�ny zajiš	ující stabilitu 
v podzemním podlaží 

REW 60 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ 
  

5a
Nosné kce uvnit� PÚ zajiš	ující 
stabilitu v podzemním podlaží 

R 60 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ 
  

1) Minimální požární odolnost panel� Spiroll je 45 min v závislosti na výšce, rozp�tí a množství 
výztuže. Maximální rozp�tí v daném PÚ je 3,6 m. Budou použity panely výšky 200 mm. 
Skute�ná požární odolnost panel� bude up�esn�na dodavatelem stropního systému a pokud 
nebude spl
ovat požadavek min REI 60 DP1, bude v PÚ P1.01 a P1.02 proveden SDK podhled s 
požární odolností vyhovující normovému požadavku.
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P1.03, P1.06 Garáže
SPB

STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
Požární odolnost 

Posudek Poznámka
I. Požadovaná Skute�ná 

1a
Požární st�na v podzemním podlaží, 
300mm 

REI 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ 
  

1a
Požární st�na v podzemním podlaží, 
250 mm 

REI 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ 
  

1a Požární strop v  podzemním podlaží REI 30 DP1 REI 45 DP1 VYHOVÍ   

2a
Požární uzáv�r v otvor� v požární 
st�n� v podzemním podlaží 

EW 15 DP1 EW 30 DP1 VYHOVÍ Ocelové 
dve�e 

3a1
Obovodové st�ny zajiš	ující stabilitu 
v podzemním podlaží 

REW 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ   

P1.04, P1.07 Garáže
SPB

STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
Požární odolnost 

Posudek Poznámka
I. Požadovaná Skute�ná 

1a
Požární st�na v podzemním podlaží, 
300mm 

REI 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ 
  

1a
Požární st�na v podzemním podlaží, 
250 mm 

REI 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ 
  

1a Požární strop v  podzemním podlaží REI 30 DP1 REI 45 DP1 VYHOVÍ   

2a
Požární uzáv�r v otvor� v požární 
st�n� v podzemním podlaží 

EW 15 DP1 EW 30 DP1 VYHOVÍ 
Ocelové 
dve�e  

3a1
Obovodové st�ny zajiš	ující stabilitu 
v podzemním podlaží 

REW 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ   

P1.05, P1.08 Garáže
SPB

STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
Požární odolnost 

Posudek Poznámka
I. Požadovaná Skute�ná 

1a
Požární st�na v podzemním podlaží, 
300mm 

REI 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ 
  

1a Požární strop v  podzemním podlaží REI 30 DP1 REI 45 DP1 VYHOVÍ   

2a
Požární uzáv�r v otvor� v požární 
st�n� v podzemním podlaží 

EW 15 DP1 EW 30 DP1 VYHOVÍ Ocelové 
dve�e 

3a1
Obovodové st�ny zajiš	ující stabilitu 
v podzemním podlaží 

REW 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ   
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P1.09/N3 NÚC 
SPB

STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
Požární odolnost 

Posudek Poznámka
I. Požadovaná Skute�ná 

1a
Požární st�na v podzemním podlaží 
300 mm 

REI 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ   

1a
Požární st�na v podzemním podlaží 
250 mm 

REI 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ   

1a Požární strop v podzemním podlaží REI 30 DP1 REI 45 DP1 VYHOVÍ   

1b
Požární st�na v nadzemním podlaží 
300 mm 

REI 15 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ   

1b
Požární st�na v nadzemním podlaží 
250 mm 

REI 15 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ   

1b
Požární st�na v nadzemním podlaží 
125 mm 

EI 15 DP1 EI 120 DP1 VYHOVÍ   

1b Požární strop v nadzemním podlaží REI 15 DP1 REI 45 DP1 VYHOVÍ   

1c
Požární st�na v posledním podlaží 
300 mm 

REI 15 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ   

1c Požární strop v posledním podlaží REI 15 DP1 REI 45 DP1 VYHOVÍ   

2a
Požární uzáv�r v požární st�n� v 
podzemním podlaží 

EW 15 DP1 EW 30 DP1 VYHOVÍ   

2b
Požární uzáv�r v požární st�n� v 
nadzemním podlaží 

EW 15 DP3 EW 30 DP3 VYHOVÍ 
  

2c
Požární uzáv�r v požární st�n� v 
posledním podlaží 

EW 15 DP3 EW 30 DP3 VYHOVÍ 
  

3a1
Obovodové st�ny zajiš	ující stabilitu 
v podzemním podlaží 

REW 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ 
  

3a2
Obovodové st�ny zajiš	ující stabilitu 
v nadzemním podlaží 

REW 15 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ 
  

3a3
Obovodové st�ny zajiš	ující stabilitu 
v posledním podlaží 

REW 15 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ 
  

5a
Nosné kce uvnit� PÚ zajiš	ující 
stabilitu v podzemním podlaží 

R 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ 
  

5b
Nosné kce uvnit� PÚ zajiš	ující 
stabilitu v nadzemním podlaží 

R 15 REI 180 DP1 VYHOVÍ 
  

6 Nosné kce vn� zajiš	ující stabilitu 15 REI 180 DP1 VYHOVÍ   

10b1
Instala�ní šachty - požárn� d�lící kce 
250 mm 

EI 30 DP2 REI 180 DP1   
  

10b1
Instala�ní šachty - požárn� d�lící kce 
100 mm 

EI 30 DP2 EI 60 DP1 VYHOVÍ 
  

10b2 Instala�ní šachty - požární uzáv�ry EW 15 DP2 EW 30 DP1 VYHOVÍ   
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N1.01 Kolárna + úklid
SPB

STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
Požární odolnost 

Posudek Poznámka 
I. Požadovaná Skute�ná 

1b
Požární st�na v nadzemním podlaží 
300 mm 

REI 15 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ   

1b
Požární st�na v nadzemním podlaží 
250 mm 

REI 15 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ   

1b
Požární st�na v nadzemním podlaží 
125 mm 

EI 15 DP1 EI 120 DP1 VYHOVÍ   

1b Požární strop v nadzemním podlaží REI 15 DP1 REI 45 DP1 VYHOVÍ   

2b
Požární uzáv�r v požární st�n� v 
nadzemním podlaží 

EW 15 DP3 EW 30 DP3 VYHOVÍ 
  

3a2
Obovodové st�ny zajiš	ující 
stabilitu v nadzemním podlaží 

REW 60 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ 
  

10b
1

Instala�ní šachty - požárn� d�lící 
kce 100 mm 

EI 30 DP2 EI 60 DP1 VYHOVÍ  
  

10b
2

Instala�ní šachty - požární uzáv�ry EW 15 DP2 EW 30 DP1 VYHOVÍ 
  

N1.02, N1.03, N1.04, N2.01, N2.02, N2.03, N2.04 - Byty A-G 

SPB
STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

Požární odolnost 
Posudek Poznámka 

III. Požadovaná Skute�ná 

1b
Požární st�na v nadzemním podlaží 
300 mm 

REI 45 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ   

1b Požární strop v nadzemním podlaží REI 45 DP1 REI 45 DP1 VYHOVÍ   

2b
Požární uzáv�r v požární st�n� v 
nadzemním podlaží 

EW 30 DP3 EW 30 DP3 VYHOVÍ 
  

3a2
Obovodové st�ny zajiš	ující 
stabilitu v nadzemním podlaží 

REW 45 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ 
  

5b
Nosné kce uvnit� PÚ zajiš	ující 
stabilitu v nadzemním podlaží 

R 45 REI 180 DP1 VYHOVÍ 
  

6 Nosné kce vn� zajiš	ující stabilitu R 15 REI 180 DP1 VYHOVÍ   

10b
1

Instala�ní šachty - požárn� d�lící 
kce 250 mm 

EI 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ 
  

10b
1

Instala�ní šachty - požárn� d�lící 
kce 100 mm 

EI 30 DP1 EI 60 DP1 VYHOVÍ 
  

10b
2

Instala�ní šachty - požární uzáv�ry EI 15 DP1 EW 30 DP1 VYHOVÍ 
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N3.01, N3,02, N3.03, N3.04 - Byty H-K
SPB

STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
Požární odolnost 

Posudek Poznámka
III. Požadovaná Skute�ná 

1c
Požární st�na v posledním podlaží 
300 mm 

REI 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ   

1c Požární strop v posledním podlaží REI 30 DP1 REI 45 DP1 VYHOVÍ   

2c
Požární uzáv�r v požární st�n� v 
naposledním podlaží 

EW 15 DP3 EW 30 DP3 VYHOVÍ 
  

3a3
Obovodové st�ny zajiš	ující 
stabilitu v posledním podlaží 

REW 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ 
  

5c
Nosné kce uvnit� PÚ zajiš	ující 
stabilitu v posledním podlaží 

R 30 REI 180 DP1 VYHOVÍ 
  

6 Nosné kce vn� zajiš	ující stabilitu R 15 REI 180 DP1 VYHOVÍ   

10b1
Instala�ní šachty - požárn� d�lící 
kce 250 mm 

EI 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ 
  

10b1
Instala�ní šachty - požárn� d�lící 
kce 100 mm 

EI 30 DP1 EI 60 DP1 VYHOVÍ 
  

10b2 Instala�ní šachty - požární uzáv�ry EI 15 DP1 EW 30 DP1 VYHOVÍ   

N1.05/N3, N1.08/N3 Instala�ní šachta
SPB

STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
Požární odolnost 

Posudek Poznámka
II. Požadovaná Skute�ná 

1c Požární strop v posledním podlaží REI 15 DP1 REI 45 DP1 VYHOVÍ   

10b1
Instala�ní šachty - požárn� d�lící 
kce 250 mm 

EI 30 DP2 REI 180 DP1 VYHOVÍ 
  

10b1
Instala�ní šachty - požárn� d�lící 
kce 100 mm 

EI 30 DP2 EI 60 DP1 VYHOVÍ 
  

10b2 Instala�ní šachty - požární uzáv�ry EW 15 DP2 EW 30 DP1 VYHOVÍ   

N1.06/N3, N1.09/N3 Instala�ní šachta 

SPB
STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

Požární odolnost 
Posudek Poznámka

II. Požadovaná Skute�ná

1c Požární strop v posledním podlaží REI 15 DP1 
REI 45 

DP1 
VYHOVÍ   

10b1
Instala�ní šachty - požárn� d�lící 
kce 300 mm 

EI 30 DP2 
REI 180 

DP1 
VYHOVÍ   

10b1
Instala�ní šachty - požárn� d�lící 
kce 250 mm 

EI 30 DP2 
REI 180 

DP1 
VYHOVÍ 

  

10b1
Instala�ní šachty - požárn� d�lící 
kce 100 mm 

EI 30 DP2 
EI 60 
DP1 

VYHOVÍ 
  

10b2 Instala�ní šachty - požární uzáv�ry EW 15 DP2 
EW 30 

DP1 
VYHOVÍ 
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N1.07/N3, N1.10/N3 Instala�ní šachta 

SPB
STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

Požární odolnost 
Posudek Poznámka

II. Požadovaná Skute�ná

1c Požární strop v posledním podlaží REI 15 DP1 
REI 45 

DP1 
VYHOVÍ   

10b1
Instala�ní šachty - požárn� d�lící 
kce 300 mm 

EI 30 DP2 
REI 180 

DP1 
VYHOVÍ   

10b1
Instala�ní šachty - požárn� d�lící 
kce 250 mm 

EI 30 DP2 
REI 180 

DP1 
VYHOVÍ 

  

10b1
Instala�ní šachty - požárn� d�lící 
kce 100 mm 

EI 30 DP2 
EI 60 
DP1 VYHOVÍ 

  

10b2 Instala�ní šachty - požární uzáv�ry EW 15 DP2 
EW 30 

DP1 VYHOVÍ   

POZNÁMKA: 

Požární pásy nejsou dle �SN požadovány, kontaktní zateplovací systém bude s izolantem 
z minerální vlny.. 

Ke kolaudaci budou p�edloženy platné atesty a certifikáty ve smyslu p�íslušných paragraf�
zákona 22/1997, vyhl. 246/2001 Sb. a dalších platných p�edpis�. 
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B.6. ÚNIKOVÉ CESTY 

• Dle �SN 73 0833 �l. 5.3.2.a m�že být nechrán�ná úniková cesta užita jako úniková 
cesta vedoucí na volné prostranství z objektu o výšce menší než 9 m, ve kterém je 
nejvýše 12 obytných bun�k, délka této cesty smí být nejvýše 35 m. 

• dle 5.3.3.1 V obytných bu
kách s podlahovou plochou do 250 m2 se délky NÚC 
nemusí posuzovat. 

• Dle 5.3.6 se považuje za dosta�ující ší�ka NÚC 1,1 m a pr�chod dve�mi m�že být 
z�žen na 0,9 m. 

• Únikové cesty za�ínají od východových dve�í z obytných bun�k. 

• Dve�e jednotlivých místností uvnit� bytu musí být opat�eny kováním, které umož
uje 
v p�ípad� nouze otev�ít z druhé strany dve�e zevnit� zajišt�né a to bez speciálního 
ná�adí. 

• Východové dve�e na volné prostranství z budov ur�ených p�evážn� pro bydlení se 
nemusí otevírat ve sm�ru úniku a  mohou mít práh ve výšce až 15 mm. 

• Schodišt� na únikových cestách mohou být do sklonu max 35°, výška stupn� 150-180 
mm 

Je navržena jedna NÚC – PÚ �. P1.15/N3, která je v nadzemních podlažích tvo�ena 
schodišt�m z 3NP do 1NP p�es chodbu a vstupní místnost na volné prostranství. Z garáží v 
 podzemním podlaží je NÚC navržena spojovací chodbou (jedna chodba pro 3 garáže, 
celkem tedy 2 chodby), která ústí do schodiš	ového prostoru. Ze sklepních prostor je únik 
�ešen rovn�ž p�es schodišt�.  

Úniková cesta je má nejvýše 31 m. Ší�ka schodiš	ového ramene je 1,1 m, ší�ka spojovací 
chodby v 1PP je 2,125 m a ší�ka chodby ze schodišt� na volné prostranství je v nejúzším 
míst� 1,75 m. 

Dve�e z bytových jednotek, dve�e do spojovací chodby a sklepních prostor v 1PP jsou 
ší�ky 0,9 m, dve�e na volné prostranství jsou široké 1,5 m s hlavní otevíravou �ástí 0,9 m. 
Txto dve�e se otevírají ve sm�ru úniku. Dve�e v NÚC cest� nemají prahy, krom dve�í byt�, 
na volné prostranství a dve�í, u kterých úniková cesta za�íná. 

Sklon schodišt� je 32°, výška stup
� 168 mm. 

Osv�tlení je zajišt�no denním i elektrickým osv�tlením v b�žné elektroinstalaci objektu. 
Ozna�ení únikových cest je provedeno v podob� vyzna�ení sm�ru úniku dle �SN ISO 
3864. 

Navržená NÚC vyhovuje normovým požadavk�m. 
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B.7. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 

Odstupové vzdálenosti jsou ur�eny dle p�ílohy F �SN 730802.  

Výpo�et odstupových vzdáleností pro jednotlivé PÚ: 

Sp = hu * l [ m
2 ] 

po = Spo/Sp * 100 [%] 

���������	�
���������

PÚ  l (m)  hu (m)
Pv 
(kg/m2) Sp Spo  POP 

Odstupová 
vzdálenost (m)

P1.09/N3 schod. 4,55 8,83 7,50 40,15 6,50 16% 0,60

P1.09/N3 vstup 3,75 2,68 7,50 10,03 4,30 43% 0,30

N1.01 4,18 2,68 15,00 11,17 2,50 22% 0,85

N1.02 kuchyn� 4,18 2,68 40,00 11,17 2,50 22% 2,30

N1.02 pokoj 3,75 2,73 40,00 10,22 2,50 22% 2,30

N2.01 kuchyn� 4,18 2,73 40,00 11,38 2,50 22% 2,30

N2.01 pokoj 3,75 2,73 40,00 10,22 4,02 39% 2,30

N2.03 kuchyn� 4,18 2,73 40,00 11,38 2,50 22% 2,30

N2.03 pokoj 3,75 2,73 40,00 10,22 4,02 39% 2,30

N3.01 kuchyn� 4,18 2,73 40,00 11,38 2,50 22% 2,30

N3.01 pokoj 3,75 2,73 40,00 10,22 4,02 39% 2,30

N3.03 kuchyn� 4,18 2,73 40,00 11,38 2,50 22% 2,30

N3.03 pokoj 3,75 2,73 40,00 10,22 4,02 39% 2,30

�

�

��	����	�
���������

PÚ  l (m)  hu (m)
Pv 
(kg/m2) Sp Spo  POP 

Odstupová 
vzdálenost (m) 

P1.02 6,95 1,00 40,00 6,95 1,50 22% 2,80

P1.08 5,15 1,80 �e=15 9,27 2,00 22% 0,00

N1.03 6,95 2,68 40,00 18,59 3,00 16% 2,80

N2.02 6,95 2,73 40,00 18,94 3,00 16% 2,80

N3.02 6,95 2,73 40,00 18,94 3,00 16% 2,80
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��	�����
���������

PÚ  l (m)  hu (m)
Pv 
(kg/m2) Sp Spo  POP 

Odstupová 
vzdálenost (m) 

P1.03 3,03 2,65 �e=15 8,02 5,04 63% 1,90

P1.04 2,93 2,65 �e=15 7,75 5,04 65% 2,10

P1.05 4,20 2,65 �e=15 11,13 5,04 45% 1,10

P1.06 3,13 2,65 �e=15 8,28 5,04 61% 1,90

P1.07 2,95 2,65 �e=15 7,82 5,04 64% 2,10

P1.08 4,20 2,65 �e=15 11,13 5,04 45% 1,10

N1.03 pokoj 6,20 2,68 40,00 16,59 4,38 26% 2,80

N1.03 ložnice 3,95 2,68 40,00 10,57 4,02 38% 2,30

N1.04 pokoj 6,20 2,68 40,00 16,59 4,38 26% 2,80

N1.04 ložnice 3,95 2,68 40,00 10,57 4,02 38% 2,30

N2.02 pokoj 6,20 2,73 40,00 16,90 4,38 25% 2,80

N2.02 ložnice 3,95 2,73 40,00 10,76 4,02 37% 2,30

N2.04 pokoj 6,20 2,73 40,00 16,90 4,38 25% 2,80

N2.04 ložnice 3,95 2,73 40,00 10,76 4,02 37% 2,30

N3.02 pokoj 6,20 2,73 40,00 16,90 4,38 25% 2,80

N3.02 ložnice 3,95 2,73 40,00 10,76 4,02 37% 2,30

N3.04 pokoj 6,20 2,73 40,00 16,90 4,38 25% 2,80

N3.04 ložnice 3,95 2,73 40,00 10,76 4,02 37% 2,30

����������
���������

PÚ  l (m)  hu (m)
Pv 
(kg/m2) Sp Spo  POP 

Odstupová 
vzdálenost (m) 

P1.01 6,95 1,00 40,00 6,95 1,50 22% 2,80

P1.05 5,15 1,80 �e=15 9,27 2,00 22% 0,00

N1.04 6,95 2,68 40,00 18,59 3,00 16% 2,80

N2.04 6,95 2,73 40,00 18,94 3,00 16% 2,80

N3.04 6,95 2,73 40,00 18,94 3,00 16% 2,80

Požárn� nebezpe�ný prostor nezasahuje na sousední pozemky viz. situace. 

Výpo�et odstupových vzdáleností od dopadu ho�ících �ástí se neur�uje, jelikož obvodový 
pláš	 neobsahuje kce druhu DP3. 

St�echa je plochá jednopláš	ová, její PNP se neur�uje. 

Požárn� nebezpe�ný prostor m�že zasahovat do ve�ejného prostranství dle pozn. 
odst. 10.2.1. �SN 730802. 
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B.8. TECHNICKÁ ZA�ÍZENÍ 

V�trání:

Odv�trání požárních úsek� je p�irozené, okny. 

Vytáp�ní:

Jednotlivé byty i spole�né prostory budou vytáp�ny plynovými kondenza�ními kotli. 

Spalinová cesta:

Spalinové cesty musí odpovídat požadavk�m �SN 73 4301 Komíny a kou�ovody-
Navrhování, provád�ní a p�ipojování spot�ebi�� paliv. 

Dle odst.8.1 �SN 734301 musí instalovaná spalinová cesta dosáhnout požární odolnosti  
EI. 

Kontrola a �išt�ní spalinových cest, výb�r kondenzátu a provozní revize dle p�ílohy E �SN 
734201 pro celoro�ní provoz spot�ebi�e na plynná paliva musí probíhat jednou ro�n�.  

Tepelná soustava:

Tepelná soustava a tepelné za�ízení musí být umíst�no v bezpe�né vzdálenosti od výrobk�
t�ídy reakce na ohe
 B-F dle �SN 06 1008 Požární bezpe�nost tepelných za�ízení. 

Pro instalaci tepelných spot�ebi�� platí �SN 06 1008. 

Prostupy instalací:

Prostupy rozvod� a instalace požárn� d�licí konstrukcí musí být ut�sn�ny v závislosti na 
�lánku 8.6 a 11.1 �SN 730802 dle požadavk� �l.6.2 �SN 730810. 

Prostupy rozvod� a instalací (nap�. vodovod�, kanalizací, plynovod�), technických a 
technologických za�ízení, elektrických rozvod� (kabel�, vodi��) apod., mají být navrženy 
tak, aby co nejmén� prostupovaly požárn� d�lícími konstrukcemi. Konstrukce ve kterých 
se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vn�jším povrch�m prostupujících 
za�ízení a to ve stejné skladb� a se stejnou požární odolností jakou má požárn� d�lící 
konstrukce. Požárn� d�lící konstrukce m�že být p�ípadn� i zm�n�na v dotahované �ásti 
k vn�jším povrch�m prostup� za p�edpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a 
ani ke zm�n� druhu konstrukce. 

U dále uvedených prostup� požárn� d�lícími konstrukcemi se krom� úpravy podle 6.2.1 
�SN 730802 zabra
uje ší�ení požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnit�ním prostorem 
potrubí, nebo jiného prostupujícího za�ízení. Toto t�sn�ní prostup� se zajiš	uje pomocí 
manžet, tmel� a jiných výrobk�, jejichž požární odolnost je ur�ena požadovanou odolností 
požárn� d�lící konstrukce. T�sn�ní prostup� se hodnotí podle 7.5.8 �SN EN 13501-
2:2008, a to v t�chto p�ípadech: 

a) kabelových a jiných elektrických rozvod� tvo�ených svazkem vodi��, pokud tyto 
rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) ší�ící požár a jejich 
celková hmotnost je v�tší než 1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká vodi�� a kabel� podle 
1�SN 73 0802 �i �SN 73 0804, vodi�� a kabel� které neší�í požár podle norem �ady �SN 
EN 50266 a za�ízení navrhovaných podle �SN 73 0848), 

b) požární odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech p�ípadech uvedených v bod�
a), pokud jde o prostupy požárn� d�lící konstrukcí klasifikace EW. 
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Pokud požárn� d�lící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodu a) nebo b) a 
jsou v�tšího sv�tlého pr��ezu než 2000 mm2, p�i�emž jejich vzájemná osová vzdálenost je 
menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí ut�sn�na podle 7.5.8 �SN EN 13501-
2:2008. 

Ut�sn�ní jednotlivých prostup� musí být provedeno odborným dodavatelem. P�i kolaudaci 
musí být p�edloženy platné certifikáty. 

Elektrická za�ízení a elektroinstalace:

Dle §9 vyhl.23/2008 musí být elektrické za�ízení sloužící k ochran� osob a majetku 
navrženo tak, aby byla p�i požáru zajišt�na dodávka elektrické energie za podmínek 
stanovených �eskými technickými normami (�SN 730802, �SN 730810). 

Pokud budou napájecí kabely zajiš	ující funkci a ovládání elektrických za�ízení sloužící k 
požárnímu zabezpe�ení staveb vedeny voln�, musí být kabel druhu I.-kabel B2ca. 

Elektrická za�ízení která slouží k požárnímu zabezpe�ení objektu se p�ipojují samostatným 
vedením z p�ípojkové sk�ín� nebo hlavního rozvad��e a to tak, aby z�stala funk�ní po 
celou požadovanou dobu odpojení ostatních elektrických za�ízení objektu(15minut). 

Bleskosvod

Objekt bude opat�en bleskosvodem podle �SN EN 62305 – 1-4. �

B.9. ZA�ÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 

B.9.1. POŽÁRNÍ VODA 

Vnit�ní odb�rní místa

V objektu je z�ízen hydrantový systém hadicový napojený na vnit�ní vodovod a umíst�n na 
schodišti podlaží 1NP a 3NP se jmenovitou sv�tlostí hadice 19 mm. Je použita zplošt�lá 
hadice. 

Vn�jší odb�rní místa

Podzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním �adu DN min 125 mm, 
vzdálenost od objektu nesmí p�esahovat 150m. DN vodovodního �adu je 150mm. 
Nadzemní hydrant je od objektu ve vzdálenosti 10 m.

Odb�r vody z hydrantu p�i doporu�ené rychlosti v=0,8ms-1 musí být minimáln� Q= 3ls-1. 

Odb�r p�i doporu�ené rychlosti v=1,5ms-1 musí být minimáln� Q= 6ls-1. 

Statický p�etlak u hydrantu musí být min. 0,2MPa. 

�

�

�

�

�

�
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B.9.2. P�ENOSNÉ HASÍCÍ P�ÍSTROJE 

Po�et a rozmíst�ní PHP v 1PP

V každé garáži bude umíst�n jeden p�enosný hasicí p�ístroj p�nový nebo práškový s hasicí 
schopností 183 B. Celkem tedy 6 PHP pro PÚ P1.03-P1.08. 

Na spole�né �ásti schodiš	ového prostoru budou umíst�ny dva p�enosné hasící p�ístroje 
práškové s hasící schopností 21A a to na každé stran� vstupu do sklepních prostor� – 
požárních úsek� P1.01 a P1.02. 

Po�et a rozmíst�ní PHP v 1NP-3NP

Jeden p�enosný hasící p�ístroj práškový s hasící schopností 21A bude umíst�n ve vstupním 
prostoru domu v úseku P1.15/N3 u domovního rozvad��e elektrické energie a jeden 
s hasící schopností 21A na schodiš	ovém prostoru 2NP 

�

B.9.3. P�ÍJEZDOVÉ A P�ÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE 

Dle odst.12.2 �SN 730802 musí k objektu vést p�ístupová komunikace alespo
 do 
vzdálenosti 20m od vchodu do objektu.  

K objektu vede p�ístupová komunikace š 6,0m. P�ístupová komunikace je napojena na 
ve�ejnou komunikaci v ulici Nemošická. P�ístup je taktéž umožn�n p�ímo z ulice 

Nemošická, kde se p�ed objektem nachází zastávka hromadné dopravy m�sta Pardubice��

�

B.10. POŽÁRN� BEZPE	NOSTNÍ ZA�ÍZENÍ 

Každá obytná bu
ka bude vybavena za�ízením autonomní detekce a signalizace. Za�ízení 
musí být umíst�no v �ásti obytné bu
ky vedoucí sm�rem do únikové cesty . Za�ízením 
autonomní detekce a signalizace se rozumí autonomní hlási� kou�e podle �eské technické 
normy �SN EN 14604. 

B.11. BEZPE	NOSTNÍ ZNA	KY A TABULKY 

P�enosný hasicí p�ístroj bude ozna�en dle �SN ISO 3864, �SN 010813 a dle na�ízení 
vlády NV 11/2002sb. výstražnými bezpe�nostními zna�kami a tabulkami. 
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C. ZÁV�R

PB�S �eší novostavbu Bytového domu, ulice Nemošická, Pardubice

Objekt tvo�í 27 požárních úsek�: 

P1.01 III. SPB 

P1.02 III. SPB 

P1.03 I. SPB 

P1.04 I. SPB 

P1.05 I. SPB 

P1.06 I. SPB 

P1.07 I. SPB 

P1.08 I. SPB 

P1.9/N3 I. SPB 

N1.01 I. SPB 

N1.02 III. SPB 

N1.03 III. SPB 

N1.04 III. SPB 

N1.05/N3 II. SPB 

N1.06/N3 II. SPB 

N1.07/N3 II. SPB 

N1.08/N3 II. SPB 

N1.09/N3 II. SPB 

N1.10/N3 II. SPB 

N2.01 III. SPB 

N2.02 III. SPB 

N2.03 III. SPB 

N2.04 III. SPB 

N3.01 III. SPB 

N3.02 III. SPB 

N3.03 III. SPB 

N3.04 III. SPB 

Únikové cesty vyhovují normovým požadavk�m �SN 730802.  

Požárn� nebezpe�ný prostor neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na sousední 
pozemky, viz. situace.  

V souladu s p�ílohou 4 vyhl.23/2008Sb. budou v objektu umíst�ny PHP. 

Kontrola a �išt�ní spalinových cest, výb�r kondenzátu a provozní revize dle p�ílohy E �SN 
734201 pro celoro�ní provoz spot�ebi�e na plynná paliva musí probíhat jednou ro�n�.  

Posuzovaný bytový objekt vyhovuje p�i dodržení výše uvedených skute�ností všem 
požadavk�m požární bezpe�nosti staveb. 
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6. TEPELN� TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
KONSTRUKCÍ 

Bylo provedeno tepeln� technické a vlhkostní posouzení stavebních konstrukcí na hranici 
vytáp�né zóny objektu. Jedná se o 1NP – 3NP, 1S neuvažujeme jako vytáp�né podlaží. 

Systémová hranice budovy tvo�ící práv� jednu teplotní zónu s p�evažující vnit�ní teplotou 
�i=20°C  je tvo�ena konstrukcemi: 

SO1  obvodová st�na 

PDL1  podlaha 1NP 

SCH1  st�echa objektu 

Konstrukce jsou navrženy tak, že spl
ijí požadavky �SN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 

K výstup�m posudku je použity softwarové nástroje firmy PROTECH, s.r.o. 
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7. ENERGETICKÁ NÁRO	NOST OBJEKTU 

Byl proveden výpo�et pr�m�rného sou�initele prostupu tepla obálkou budovy pomocí 
energetického štítku obálky budovy a provedena klasifikace objektu. 

Objekt je klasifikován do kategorie B – úsporná. Budova tedy i jako celek spl
uje 
požadavky energetické náro�nosti objektu dle �SN 73 0540.  

K výstup�m posudku je použity softwarové nástroje firmy PROTECH, s.r.o. 



VUT V BRN� DIPLOMOVÁ PRÁCE JANA POLÁKOVÁ 

50 



VUT V BRN� DIPLOMOVÁ PRÁCE JANA POLÁKOVÁ 

51 



VUT V BRN� DIPLOMOVÁ PRÁCE JANA POLÁKOVÁ 

52 



VUT V BRN� DIPLOMOVÁ PRÁCE JANA POLÁKOVÁ 

53 



VUT V BRN� DIPLOMOVÁ PRÁCE JANA POLÁKOVÁ 

54 



VUT V BRN� DIPLOMOVÁ PRÁCE JANA POLÁKOVÁ 

55 



VUT V BRN� DIPLOMOVÁ PRÁCE JANA POLÁKOVÁ 

56 

8. NÁVRH ZÁKLAD�

Návrh základ� je proveden pro obvodovou a dv� st�ední nosné st�ny. 

Na základ� tohoto výpo�tu jsou navrženy monolitické základové pasy z prostého betonu 
t�ídy C16/20. Vzhledem ke svažitosti terénu je založení stavby navrženo ve dvou úrovních 
s ohledem na zatížení a nezámrznou hloubku. 



VUT V BRN� DIPLOMOVÁ PRÁCE JANA POLÁKOVÁ 

57 

ST�NA OBVODOVÁ (rozp�tí 2,15 m) 

�. Popis zatížení Výpo�et
Vým�ra Zatížení Zatížení Po�. 

podl. 
Celkem 

m2 [kNm-2] [kN] [kN] 

A. STÁLÉ        
1. Zdivo Porotherm 44 0,30 0,30 21,60 6,48 4,00 25,92
2. Strop Spiroll 200 3,7/2+0,3 2,15 2,70 5,81 4,00 23,22
3. Strecha ad. 2) 2,15 0,70 1,51 1,00 1,51
4. Podlaha 3,7/2 1,85 1,50 2,78 4,00 11,10
  Mezisou�et  61,75
5. Omítky, p�í�ky 10%  6,17
  Stálé celkem  67,92

  
B. NAHODILÉ  
6. Užitné ad. 4 1,85 1,50 2,78 4,00 11,10
7. Sníh ad. 2 2,15 0,50 1,08 1,00 1,08
  Nahodilé celkem 12,18

  

  CELKEM ZATÍŽENÍ 80,09

NÁVRH ROZM�R� ZÁKLADU 
P [KN]=  80,09 CELKOVÉ ZATÍŽENÍ 

Rdt [Mpa]=  0,275 ÚNOSNOST ZEMINY 

tg�= 1,5 BETON PROSTÝ C 12/15 
d= 0,30 TLOUŠ�KA ST�NY 

ŠÍ�KA ZÁKLADU 
bmin=P/Rdt= 80,09 

= 
0,29 m 275,00 

b=     0,60 m 

ROZŠÍ�ENÍ ZÁKLADU 
a=(b-d)/2= 0,6-0,3 

= 0,15 m 
2 

VÝŠKA ZÁKLADU 
hmin=a*tg�= 0,15*1,5 = 0,23 m 

h=     0,65 m ZAPUŠT�NÁ �ÁST 

h=     1,20 m NEZÁM. HLOUBKA 
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ST�NA VNIT�NÍ NOSNÁ (rozp�tí 6,15 m) 

�. Popis zatížení Výpo�et 
Vým�ra Zatížení Zatížení Po�. 

podl. 
Celkem

m2 [kNm-2] [kN] [kN] 

A. STÁLÉ        
1. Zdivo Porotherm 44 0,30 0,30 21,60 6,48 4,00 25,92
2. Strop Spiroll 200 5,85+0,3 6,15 2,70 16,61 4,00 66,42
3. Strecha 5,85+0,3 6,15 0,70 4,31 1,00 4,31
4. Podlaha 5,85 5,85 1,50 8,78 4,00 35,10
  Mezisou�et  131,75
5. Omítky, p�í�ky 10%  13,17
  Stálé celkem  144,92

  
B. NAHODILÉ  
6. Užitné 5,85 5,85 1,50 8,78 4,00 35,10
7. Sníh 5,85+0,3 6,15 0,50 3,08 1,00 3,08
  Nahodilé celkem 38,18

  

  CELKEM ZATÍŽENÍ 183,09

NÁVRH ROZM�R�
ZÁKLADU    
P [KN]=  183,09 CELKOVÉ ZATÍŽENÍ 

Rdt [Mpa]=  0,275 ÚNOSNOST ZEMINY 

tg�= 1,5 BETON PROSTÝ C 12/15 
d= 0,30 TLOUŠ�KA ST�NY 

ŠÍ�KA ZÁKLADU 
bmin=P/Rdt= 183,09 

= 
0,67 m 275,00 

b=     0,70 m 

ROZŠÍ�ENÍ ZÁKLADU 
a=(b-d)/2= 0,7-0,3 

= 0,20 m 
2 

VÝŠKA ZÁKLADU 
hmin=a*tg�= 0,2*1,5 = 0,30 m 

h=     0,65 m 
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ST�NA VNIT�NÍ NOSNÁ (rozp�tí 4,21 m) 

�. Popis zatížení Výpo�et 
Vým�ra Zatížení Zatížení Po�. 

podl. 
Celkem

m2 [kNm-2] [kN] [kN] 

A. STÁLÉ        
1. Zdivo Porotherm 44 0,30 0,30 21,60 6,48 4,00 25,92

2. Strop Spiroll 200 
3,575/2+     
4,25/2+0,3 

4,21 2,70 11,37 4,00 45,50

3. Strecha ad. 2) 4,21 0,70 2,95 1,00 2,95

4. Podlaha 
3,575/2+     
4,25/2 

3,91 1,50 5,87 4,00 23,48

  Mezisou�et  97,84
5. Omítky, p�í�ky 10%  9,78
  Stálé celkem  107,62

  
B. NAHODILÉ  
6. Užitné ad. 4 3,91 1,50 5,87 4,00 23,48
7. Sníh ad. 2 4,21 0,50 2,11 1,00 2,11
  Nahodilé celkem 25,58

  

  CELKEM ZATÍŽENÍ 133,20

NÁVRH ROZM�R�
ZÁKLADU    
P [KN]=  133,20 CELKOVÉ ZATÍŽENÍ 

Rdt [Mpa]=  0,275 ÚNOSNOST ZEMINY 

tg�= 1,5 BETON PROSTÝ C 12/15 
d= 0,30 TLOUŠ�KA ST�NY 

ŠÍ�KA ZÁKLADU 
bmin=P/Rdt= 133,20 

= 
0,48 m 275,00 

b=     0,60 m 

ROZŠÍ�ENÍ ZÁKLADU 
a=(b-d)/2= 0,6-0,3 

= 0,15 m 
2 

VÝŠKA ZÁKLADU 
hmin=a*tg�= 0,15*1,5 = 0,23 m 

h=     0,65 m 
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9. ZÁV�R 
Cílem práce bylo zpracování projektové dokumentace stavební �ásti pro provád�ní stavby.

V rámci projektu bylo stanoveno konstruk�ní a materiálové �ešení objektu, navrženy 
finální skladby všech konstrukcí a detaily vy�ešeny tak, aby byly technicky proveditelné a 
také s ohledem na eliminaci tepelných most�. Stavba byla umíst�na v terénu a bylo také 
do�ešeno napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. Dále bylo posouzeno 
požárn� bezpe�nostní �ešení stavby, stanovena energetická náro�nost objektu a 
vyhodnoceny stavebn�-fyzikální vlastnosti konstrukcí na systémové hranici vytáp�né zóny. 

P�i zpracování projektové dokumentace došlo k n�kterým zm�nám oproti p�vodní studii a 
to p�edevším v návrhu skladby stropu, konkrétn� ve zp�sobu vyložení balkón� nebo 
provedení schodišt�. Na základ� p�esn�jšího výpo�tu zatížení p�i návrhu základ� došlo 
také ke zm�n� p�edpokládané hloubky základové spáry. Také byla mírn� upravena 
dispozice s ohledem na modulovou koordinaci a konstruk�ní �ešení stropu. 

Projektová dokumentace je zpracována dle platné legislativy s ohledem na požadavky 
architektonické, stavebn� technické, stavebn� konstruk�ní, tepeln� technické, požární, a 
akustické. 
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	SN :  

• �SN 730810:04/2009 Požární bezpe�nost staveb- Spole�ná ustanovení  

• �SN 730802:05/2009 Požární bezpe�nost staveb- Nevýrobní objekty  

• �SN 730833:09/2010 Požární bezpe�nost staveb- Budovy pro bydlení a ubytování  

• �SN 730873:06/2003 Požární bezpe�nost staveb- Zásobování požární vodou  

• �SN 730540-2:2011 Tepelná ochrana budov  

• �SN 013420 Výkresy pozemních staveb- Zakreslení výkres� stavebních �ástí  

• �SN 733610 Navrhování klempí�ských konstrukcí  

• �SN EN ISO 4157-2 Výkresy pozemních staveb- Systémy ozna�ování- Názvy a �ísla 
místností  

WEBOVÉ STRÁNKY:  

www.wienerberger.cz  
www.stropsystem.cz 
www.prefa.cz 
www.rigips.cz  
www.isover.cz  
www.schiedel.cz  
www.okna-dvere.info  
www.roto-frank.cz  
www.hasit.cz  
www.cemex.cz  
www.ceresit.cz  
www.rako.cz  
www.betonstavby.cz  
www.izolacevysocina.cz  
www.fatra.cz  
www.fatrafol.cz  
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11. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL�

K-CE- Konstrukce  

ŽB- Železobeton  

TI- Tepelná izolace  

HI- Hydroizolace  

EPS- Expandovaný polystyrén  

XPS- Extrudovaný polystyrén  

PE- Polyethylen  

PVC-P-Polyvinylchlorid 

PÚ – Požární úsek 



VUT V BRN� DIPLOMOVÁ PRÁCE JANA POLÁKOVÁ 

64 

12. SEZNAM P�ÍLOH 

A – STUDIE 

A.01 SITUACE  

A.02 DISPOZICE 1S 

A.03 DISPOZICE 1NP 

A.04 DISPOZICE 2NP 

A.05 DISPOZICE 3NP 

A.06 �EZ 

A.07 POHLEDY 

A.08 ZÁKLADY 

A.09 SKLADBA STROPU NAD 1NP 

A.10 PLOCHÁ ST�ECHA 

B – VÝKRESOVÁ 	ÁST – I. 

B.01 SITUACE  

B.02 P�DORYS 1S 

B.03 P�DORYS 1NP 

B.04 P�DORYS 2NP 

B.05 P�DORYS 3NP 

B.06 �EZ A-A 

B.07 �EZ B-B 

B.08 POHLEDY 

B.09 ZÁKLADY 

B.10 VÝKRES SESTAVY DÍLC� NAD 1S 

B.11 VÝKRES SESTAVY DÍLC� NAD 1NP 

B.12 VÝKRES SESTAVY DÍLC� NAD 2NP 

B.13 VÝKRES SESTAVY DÍLC� NAD 3NP 

B.14 JEDNOPLÁŠOVÁ PLOCHÁ ST�ECHA 
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B – VÝKRESOVÁ 	ÁST – II. 

B.15 VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBK�  

B.16 VÝPIS TRUHLÁ�SKÝCH VÝROBK�

B.17 VÝPIS KLEMPÍ�SKÝCH VÝROBK�

B.18 VÝPIS ZÁME�NICKÝCH VÝROBK�

B.19 SKLADBY KONSTRUKCÍ 

B.20 DETAIL ATIKY A VPUSTI 

B.21 DETAIL ST�EŠNÍHO VÝLEZU 

B.22 DETAIL SOKLU A ZÁKLADU 

B.23 DETAIL BALKÓNU 

C – POŽÁRN� BEZPE	NOSTNÍ �EŠENÍ 

C.01 SCHÉMA PÚ 1S 

C.02 SCHÉMA PÚ 1NP 

C.03 SCHÉMA PÚ 2NP 

C.04 SCHÉMA PÚ 3NP 

C.05 SCHÉMA POŽÁRN� NEBEZPE�NÉHO PROSTORU


