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Bakalá ská práce se zabývá projektem polyfunkčního rodinného domu s kavárnou 

v Liberci. Rodinný dům má t i nadzemní podlaží a je částečn  podsklepen. V dom  se 

nachází dv  bytové jednotky a v prvním nadzemním podlaží provozní část určená pro 

kavárnu.  Provozní část je od bytové části odd lena, obsluha je zajišt na obyvateli 

objektu. 

Vstup do rodinného domu je z jihovýchodní strany objektu. Objekt má tvar 

složený z obdélníkových částí a je zast ešen jednoplášťovou plochou st echou. 

Pobytové místnosti jsou orientovány na jihozápad. 

Rodinný dům je navržen z jednotného zdícího systému. Svislé konstrukce jsou 

provedeny z keramických tvarovek Porotherm. Vodorovné konstrukce jsou také v 

systému Porotherm. P i zpracování byl kladen důraz na dispoziční ešení, 

architektonický vzhled, statické požadavky a bezpečnost užívání. 

Bakalá ská práce, rodinný dům, novostavba, půdorys, kavárna, polyfunkční, 

plochá st echa, provozní část, bytová jednotka, keramická tvárnice 
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The bachelor thesis deals with the project of a polyfunctional detached house 

with  coffee bar in Liberec. The detached house has three above-ground floors and a 

partial cellarage. There are two housing units in the building, on the ground floor is a 

buisness space for a cafe. The facility part is separated from the residential part and it´s 

operation is provided by the residents. 

 The entrance to the house is located on southeast part of the object.. The 

building has a shape composed of rectangular parts and is covered with a single-layer 

flat roof. Residential rooms are oriented to the southwest. 

The detached house is designed from a single masonry system. The vertical 

constructions are made of Porotherm ceramic pieces. Horizontal constructions are also 

in Porotherm system. During processing, emphasis was placed on layout solutions, 

architectural appearance, statics requirements and safety of use. 

 

Bachelor thesis, detached house, new building, ground plan, coffee bar, 

multifunctional, flat roof, business part, residentail unit, prestressed ceiling panels, 

ceramic blocks 
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Úvod 

Tématem této bakalá ské práce je návrh polyfunkčního rodinného domu 

s kavárnou v Liberci. Jedním z hlavních úkolů této práce je vytvo it samostatné zázemí 

pro podnikání, které nebude nijak narušovat využívání části určené pro bydlení. 

Rodinný dům je určen p edevším pro bydlení ve dvou bytových jednotkách 

umíst ných ve 2.NP a 3.NP. Zárove  také slouží pro podnikání, které má vymezený 

prostor v 1.NP a má samostatný vstup. V 1S je také umíst na dvougaráž, která slouží 

pro užívání obyvatel bytové části. V suterénu se nachází p edevším technické zázemí 

pro ob  části objektu. Součástí projektu rodinného domu je také návrh zpevn ných 

ploch p ed objektem a terénní úpravy na pozemku stavby.  

Objekt je umíst n na nov  vzniklé parcele č. 1974, která vznikla sloučením 

parcel č. 1972, 1974, 1973/1, 1973/2, a 1973/4. Daný pozemek spadá do katastrálního 

území Liberec (682039), okres Liberec. Jedná se o výrazn  svažitý pozemek s orientací 

sklonu jihovýchodním sm rem. V okolí pozemku se nachází stávající zástavba 

rodinných domů. 

Vstup pro byty je p ístupný z ulice Pavlovická a komerční plocha v 1NP je 

p ístupná z ulice Školní vršek. Objekt je navržen jako t ípodlažní, má tvar složený 

z obdélníkových částí, je částečn  podsklepen a zast ešen plochou jednoplášťovou 

st echou.  

Bakalá ská práce dále zpracovává tepeln  technické posouzení a požárn  

bezpečnostní ešení. 
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A. PR VODNÍ ZPRÁVA 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby  

Rodinný dům s kavárnou v Liberci 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Adresa    Pavlovická, Liberec 

Číslo popisné   - 

Katastrální území  Liberec (682039) 

Parcelní čísla pozemků  1974 

c) P edm t projektové dokumentace 

Tato dokumentace bude sloužit pro provád ní stavby. Účelem této dokumentace 

je umíst ní nového objektu polyfunkčního, zd ného rodinného domu se zázemím pro 

podnikání. Objekt má t i nadzemní a jedno podzemní podlaží (částečné podsklepení 

objektu), zast ešen plochou jednoplášťovou st echou. Vstup pro byty je p ístupný 

z ulice Pavlovická a komerční plocha v 1NP je p ístupná z ulice Školní vršek. Vstup do 

soukromé části objektu je odd len od vstupu do části určené pro podnikání.  

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno, p íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Jméno a příjmení  Luboš Roušal 

Místo trvalého bydliště  Fučíkova 636, Raspenava, 464 01 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Firma 

Valbek spol. s r.o., Liberec III-Je áb, Va urova 505/17, PSČ 460 07 

b) Hlavní projektant  

Ivana Rajdlová, Kralická 277/2, Liberec 7, 460 07 

 

A.2. Seznam vstupních podklad  

 Geometrický plán pozemku 

 Požadavky investora – konzultace s investorem, zadávací návrh investora 

 Prohlídka místa stavby 

 Vyjád ení a podklady správců inženýrských sítí – existence stávajících sítí 

 Katastrální mapy dané lokality 

 Fotodokumentace pozemku 

 Podklady k existenci inženýrských sítí 

 

A.3. Údaje o území 
a) Rozsah ešeného území 

Rozsah území je dán stávajícími parcelami č. 1972, 1974, 1973/1, 1973/2, 

1973/4 u kterých dojde ke sloučení na parcelu č. 1974. Pozemek je ve vlastnictví 

stavebníka. 

b) Dosavadní využití a zastav nost území 

V současné dob  není pozemek využíván. Součástí pozemku pro výstavbu 

rodinného domu je stávající nevyužívaný objekt a k n mu p ilehlé zpevn né plochy. 

Současný stav původního objektu je na hranici životnosti a neumož uje další využití 

stavby. Výstavba domu si vyžádá odstran ní stávající stavby v rámci samostatného 

demoličního projektu. Demolice bude p edcházet vlastní realizaci výstavby a bude 

ešena samostatným stavebním povolením. 

https://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/liberec-liberec-iii-jerab-vanurova-psc-460-07
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c) Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvlášt  chrán né území, záplavové území apod.) 

Území stavby není chrán no podle jiných právních p edpisů, nejedná se  

o památkovou rezervaci, památkovou zónu a neleží v záplavovém území apod. 

d) Údaje o odtokových pom rech 

Vzhledem k rozsahu projektovaných prací nedojde ke zm n  stávajících 

odtokových pom rů. Celá st ešní plocha stavby je odvodn na p es st ešní vtoky 

napojené na dešťovou kanalizaci. Pozemky jsou p irozen  odvodn né vsakem. Plocha 

je p evážn  zatravn ná. Pozemek je svažitý sm rem k jihovýchodu. 

e) Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo opat ení, pop ípad  nebyl-li vydán územní souhlas 

 Pro dané území je zpracován územní plán m sta Liberce. Stavba je navržena  

v souladu s obecními požadavky na využití území. 

f) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípad  s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v p ípad  stavebních úprav 

podmi ujících zm nu v užívání stavby, údaje o jejím souladu s územn  plánovací 

dokumentací 

V p edchozím stupni projektové dokumentace byla podána žádost o územní 

rozhodnutí a žádost o stavební povolení. 

g) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je navržena v souladu s obecními požadavky na využití území. 

h) Údaje o spln ní požadavků dotčených orgánů 

Všechny požadavky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury, které 

vyplynuly p i projednávání projektové dokumentace, byly zapracovány a budou touto 

p edloženou projektovou dokumentací respektovány. 

i) Seznam výjimek a úlevových ešení 
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Pro ešenou novostavbu rodinného domu nebyly ešeny žádné výjimky. 

j) Seznam souvisejících a podmi ujících investic 

Stavba si nevyžaduje žádné podmi ující investice. 

k) Seznam pozemků a staveb dotčených provád ním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Dotčené pozemky se nachází v katastrálním území: Liberec (682039). 

 

Parcelní  

číslo 

Katastrální  

území 

Druh  

pozemku 
Vlastník 

1972 682039 Liberec 

Zastav ná 

plocha a 

nádvo í 

Luboš Roušal, Fučíkova 636, Raspenava, 464 01 

1974 682039 Liberec 

Zastav ná 

plocha a 

nádvo í 

Luboš Roušal, Fučíkova 636, Raspenava, 464 01 

1973/1 682039 Liberec Zahrada Luboš Roušal, Fučíkova 636, Raspenava, 464 01 

1973/2 682039 Liberec Zahrada Luboš Roušal, Fučíkova 636, Raspenava, 464 01 

1973/4 682039 Liberec Zahrada Luboš Roušal, Fučíkova 636, Raspenava, 464 01 

 

A.4. Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo zm na dokončené stavby 

Jedná se o výstavbu nového rodinného domu se zázemím pro podnikání a dv  

rodiny. Část objektu pro podnikání bude využívána obyvateli rodinného domu. K 

rodinnému domu budou vybudovány nov  p ípojky plynu, elektrické energie, vody a 

kanalizace. Vstup do zázemí pro podnikání je ze severozápadní strany objektu z ulice 

Školní vršek a vstup do obytné části je z jihovýchodní strany objektu z ulice 

Pavlovická. 

b) Účel užívání stavby 

Stavba je stavbou pro bydlení a podnikání.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
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Stavba trvalého charakteru. 

d) Údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpisů 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu podle vyhlášek 

č.501/2006 Sb., č.268/2009 Sb. a č. 398/2009 Sb. 

Danou akcí nebudou dotčena a m n na žádná ochranná pásma stávajících 

objektů. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace pro provád ní stavby je vypracována v souladu 

s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Daná stavba a následný provoz ne eší bezbariérový p ístup do objektu pro osoby 

pohybov  a zrakov  postižené (osoby s omezenou schopností pohybu a orientace). 

f) Údaje o spln ní požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních p edpisů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů jsou v projektové dokumentaci 

zapracovány. P i provád ní stavby musí být dodrženy všechny podmínky, které jsou 

dané jednotlivými stanovisky dotčených orgánů. 

g) Seznam výjimek a úlevových ešení 

Pro výstavbu rodinného domu nejsou pot eba žádné výjimky, ani úlevová ešení. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Zastavěná plocha objektu:   196,70 m
2
 

Obestavěný prostor:    2031,40 m
3
 

Výměra pozemku:    1045,00 m
2
 

Užitková plocha:    1.NP – 148,75 m
2
  

2.NP – 152,04 m
2
  

       3.NP – 85,51 m
2
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Předpokládaný počet uživatelů:  2.NP – 4 osoby  

       3.NP – 2 osoby  

 

i) Základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, t ída energetické 

náročnosti budov apod.) 

Zásobování pitnou vodou 

Rozvod vn jšího vodovodu do navrhovaného objektu rodinného domu se dv ma 

bytovými jednotkami a kavárnou je navrhován PE DN 32. P edpokládaná spot eba 

vody na osobu denn  je 50 l. 

- prům rná roční pot eba vody pro min 6 osob: Qr:400l/den x 365 dní = 146 

m3/rok 

- celková délka vodovodní p ípojky: 7,0 m 

Likvidace dešťových vod 

Vzhledem k jílovému podloží budou dešťové vody svedeny do dešťové 

kanalizace. 

Spot eba zemního plynu 

Jelikož nebude zatím zemní plyn využíván, nebude stanovena hodnota roční 

spot eby plynu. 

P ípojka plynu je navržena PE32. Celková délka p ípojky: 8,1 m. 

Energetická náročnost budovy 

Budova je kvalifikována do t ídy B - úsporná. 

j) Základní p edpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, člen ní na etapy) 

P edpoklad zahájení stavby:  12. 6. 2018 

P edpokládané dokončení stavby:  31. 5. 2019 

Stavba nebude člen na na etapy. 
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k) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby činí 15,4 mil Kč včetn  21% DPH a budou up esn ny 

dle nabídky stavebních firem. 

 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická za ízení 

SO.01 – Rodinný dům 

SO.02 - Zpevn né plochy 

SO.03 - Oplocení 

SO.04 - Vodovodní p ípojka 

SO.05 - Kanalizační p ípojka 

SO.06 - Plynová p ípojka 

SO.07 - Elektro p ípojka 

SO.08 - Dešťové potrubí a p ípojka 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Popis území stavby 

a) Charakter stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v Liberci. Pozemek je v míst  plánované stavby 

výrazn  svažitý s orientací sklonu jihovýchodním sm rem. V okolí pozemku se 

nachází stávající zástavba rodinných domů. Pozemek je ze severozápadní strany 

ohraničen místní komunikací Školní vršek a ze severovýchodní strany místní 

komunikací Pavlovická. Na jihozápadní stran  sousedí s pozemky s rodinnými domy a 

nezastav nými pozemky. Stavební pozemky jsou oploceny. Vstup do objektu pro byty 

je p ístupný z ulice Pavlovická a komerční plocha v 1NP je p ístupná z ulice Školní 

vršek. P ístup z ve ejné komunikace je zajišt n po nových zpevn ných plochách p ed 

objektem. P í výstavb  RD bude pozemek vyčišt n a po dokončení stavebních prací 

bude na pozemku vysázena nová zele  a provedeny sadové úpravy. 

Ze severovýchodní strany budou do domu p ivedeny nové inženýrské sít . V 

míst  výstavby se nenacházejí podzemní ani nadzemní vedení jiných majitelů. Jako 

staveništ  bude po dobu výstavby využívána ešená parcela v majetku investora, jejíž 

kapacita je pro tyto účely dostatečná. 

b) Výčet a záv ry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebn  historický průzkum apod.) 

Pro účely dokumentace byla provedena v míst  stavby vizuální prohlídka 

staveništ . Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl provád n. P i zpracování 

projektové dokumentace projektant vycházel z obvyklých pom rů v daném míst  a 

prohlídky na míst  za účasti investora. 

Polohopisné zam ení staveništ  zatím nebylo provedeno. 

Stanovení radonového indexu stavebního pozemku zatím nebylo vyhotoveno. 

c) Stávající ochranná bezpečnostní pásma 

Objekt se nenalézá v žádném ochranném pásmu technického charakteru (silnice  
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I. t ídy, železnice, ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, ochranné pásmo 

m stské památkové zóny atd.). Ochranná pásma zvlášt  chrán ných území p írody  

(§ 37 odstavce 1 zákona 114/1992 Sb., včetn  zm n a dopl ků) nejsou danou 

výstavbou dotčena.  

Danou akcí nebudou dotčena a m n na ochranná pásma stávajících objektů. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavební pozemek je mimo památkové rezervace a zóny, chrán ná území, 

záplavová území i poddolovaná území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

pom ry v území 

 Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prost edí, okolní pozemky  

a stavby. Stavba má nevýrobní charakter a svojí činností nevytvá í žádné škodlivé 

zplodiny, nečistoty ani průmyslové odpady. 

 V rámci ochrany půdy a podzemních a povrchových vod budou dodržovány 

platné p edpisy a normy. V průb hu stavby nebudou realizována žádná za ízení, která 

negativn  ovliv ují ovzduší. 

Vliv stavby na životní prost edí b hem výstavby 

 Stavba svým charakterem nemá negativní vliv na životní prost edí. Vzhledem 

k rozsahu prací nedojde k významnému zhoršení životního prost edí v okolním 

prostoru ani b hem provád ní stavby. Bude t eba vycházet z podmínek, které stanoví 

orgány státní správy, aby nedocházelo v dob  výstavby ke zhoršení životního prost edí 

v míst  stavby. Dodavatel musí respektovat hygienické normy pro výstavbu, 

p edevším pak nep ekročení norem hlučnosti a prašnosti. Je t eba dále upozornit na 

důslednou očistu ve ejných komunikací po dobu výstavby a minimalizování prašnosti 

důsledným čišt ním a kropením. Pozornost je dále nutné soust edit na požární 

bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti vyplývající z požární ochrany stavby i 

za ízení staveništ  p ísluší dodavateli stavby. Samotná stavební činnost bude 
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provád na tak, aby nebyly p ekročeny hygienické limity hlučnosti obytných 

chrán ných zón v okolí stavby. 

 Po dobu výstavby je nutno p i provád ní stavebních prací a provozu za ízení 

staveništ  vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečišt ní 

podzemních vod. Na stavb  nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné 

hmoty. Dešťové vody budou odvád ny do stávající dešťové kanalizace. 

Nakládání s demolovaným materiálem 

 S materiálem z demolic bude nakládáno v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., 

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu  

a zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn ní. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

Na pozemku stavby budou provedeny nezbytné úpravy pro uvoln ní pozemku. 

Jedná se p edevším o skrývku vrchní vrstvy zeminy v míst  stavby a v míst  za ízení 

staveništ . Po ukončení stavby budou plochy uvedené do původního stavu. Na 

pozemku bude následn  vysázena zele  a provedeny sadové úpravy. Výstavba domu si 

vyžádá odstran ní stávající stavby v rámci samostatného demoličního projektu. 

Demolice bude p edcházet vlastní realizaci výstavby a bude ešena samostatným 

stavebním povolením. 

g) Požadavky na maximální zábory zem d lského půdního fondu nebo pozemků 

určených k pln ní funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Pro tuto akci nejsou t eba žádné zábory zem d lského půdního fondu ani 

pozemků určených k pln ní funkce lesa. 

h) Územn  technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopraví a 

technickou infrastrukturu) 

Stavbou nebude dotčena stávající dopravní infrastruktura.  

Objekt stavby je napojen na místní komunikaci ul. Pavlovická. Pro pot ebu 

hlavního vjezdu stavby bude využíván p ístup z východní strany pozemku, kde bude 
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následn  umíst na vjezdová brána. Objekt bude p ipojen na tuto komunikaci 

zpevn nou plochou z betonové dlažby. Stavba bude napojena na stávající sít  

technické infrastruktury. 

Napojení objektu na elektrickou energii bude provedeno nov  vybudovanou 

p ípojkou napojenou na stávající ve ejné vedení NN. Na fasád  objektu bude umíst n 

elektrom r. 

Zásobování pitnou vodou bude zajišt no z nov  vybudované vodovodní p ípojky 

vody PE DN 32, napojené na ve ejný vodovod. 

Nov  bude p ivedena i p ípojka splaškové kanalizace a plynu. Sk í  s HUP  

a plynom rem bude osazena ve východní části oplocení objektu v samostatné sk íni. 

Celá st ešní plocha stavby je odvodn na p es dva st ešní vtoky napojené do 

dešťové kanalizace. Pozemky jsou p irozen  odvodn né vsakem. Plocha je p evážn  

zatravn ná. 

i) V cné a časové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice 

V dob  zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice. 

 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Realizovaná stavba je polyfunkční objekt, který slouží pro bydlení a pro 
podnikání.  

Zastavěná plocha objektu:   196,70 m
2
 

Obestavěný prostor:    2031,40 m
3
 

Výměra pozemku:    1045,00 m
2
 

Zpevněná plocha:    106,40 m
2
 

Plocha zeleně:     741,90 m
2
 

Užitková plocha:    1.NP – 148,75 m
2
  

2.NP – 152,04 m
2
  

       3.NP – 85,51 m
2
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Předpokládaný počet uživatelů:  2.NP – 4 osoby  

      3.NP – 2 osoby 

  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení 

Rozsah území je dán hranicí pozemku 1974. Novostavba respektuje stávající 

urbanistické rozmíst ní objektů a navazujících p ístupových komunikací. Je orientována 

tak, aby bylo docíleno soukromí obyvatel a zárove  dobrý p ístup zákazníků kavárny. 

b) Architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení 

Stavba je tvo ena ustupujícími bloky, pro výhodné oslun ní samotného objektu, 

v návaznosti na sv tové strany. Celkový půdorysný rozm r je 196,7 m2. Celková výška 

objektu je cca 9,55m k obvodové atice od konečné úpravy terénu v míst  vstupu do 

kavárny. 

Objekt novostavby je vystav n z cihelných bloků jednotného systému Porotherm.. 

Okenní a dve ní výpln  jsou z hliníkových profilů. Poslední vrstvu st ešního plášt  tvo í 

hydroizolační vrstva z modifikovaných asfaltových pásů.  Nosnou konstrukci st echy 

tvo í stropní konstrukce ze systému Porotherm. 

Vstup do objektu pro byty je p ístupný z ulice Pavlovická. Po vstupu do bytové 

části objektu je umíst no zádve í. Skrze zádve í je vstup na schodišt , ze kterého je 

následn  p ístup do společných prostor bytových jednotek. Jedná se o dílnu, sklepy a 

garáž. Garáž umož uje parkování dvou osobních automobilů a bude využívána 

uživateli bytů. Schodišt m se vystoupá do úrovn  2.NP. Z podesty schodišt  je vstup 

do p edsín , která odd luje klidovou a provozní část bytové jednotky. V 

severovýchodní části se nachází klidová zóna s ložnicí a šatnou, dv ma pokoji, 

hygienou a komorou. V jihozápadní části je umíst na provozní část, kde je situován 

obývací pokoj propojený s kuchyní a komora.   
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Dále se schodišt m vystoupá do úrovn  3.NP. Z podesty je vstup do p edsín , 

která op t odd luje klidovou a provozní část bytové jednotky. V severovýchodní části 

se nachází klidová zóna s ložnicí, pracovnou a hygienou. V jihozápadní části je 

umíst na provozní část, kde je situován obývací pokoj propojený s kuchyní a komora. 

V suterénu jsou umíst ny sklepní prostory, sociální za ízení, úklidová místnost, 

komora, dílna a garáž. 

 Samostatný vstup do kavárny je p ístupný z ul. Školní vršek. Prostor kavárny je 

od obytné části stavebn  odd len. V p ední části kavárny je prostor pro obsluhu a 

posezení zákazníků. V zadní části se pak nachází sociální za ízení pro zákazníky, 

sklady, kancelá , denní místnost a sociální za ízení využíváno zam stnanci kavárny.  

  

B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 

Nejedná se o výrobní objekt, proto není specifikováno. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Projektová dokumentace pro provád ní stavby je vypracována v souladu 

s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Daná stavba a následný provoz ne eší bezbariérový p ístup do objektu pro osoby 

pohybov  a zrakov  postižené (osoby s omezenou schopností pohybu a orientace). 

 

B.2.5 Bezpečnost p i užívání stavby 

Bezpečnost provozu je zajišt na provedením stavby v souladu s projektovou 

dokumentací zpracovanou na základ  platných a doporučených norem a legislativy 

platné v dob  zpracování projektové dokumentace. 

P ípadné práce na p ípojkách, domovních ádech a stavebních úpravách budou 

provád ny pod dohledem specializovaného pracovníka a instalace musí odpovídat 

platným ČSN p edpisům. Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci se ídí ustanovením 

vyhlášky č. 309/2006 Sb. Její ustanovení musí být vždy dodrženo. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební ešení 

Navržený objekt je t ípodlažní polyfunkční rodinný dům, který je částečn  

podsklepen. Objekt je zast ešen jednoplášťovou plochou st echou. Hlavní vstup do 

objektu pro byty je p ístupný z ulice Pavlovická. Stavba je tvo ena ustupujícími bloky, 

pro výhodné oslun ní samotného objektu, v návaznosti na sv tové strany. Celkový 

půdorysný rozm r je 196,7 m2. Celková výška objektu je cca 9,55m k obvodové atice 

od konečné úpravy terénu v míst  vstupu do kavárny. 

Jednotlivé dispoziční ešení objektu je znatelné z výkresové části této projektové 

dokumentace.  

b) Konstrukční a materiálové ešení 

Založení objektu je provedeno na základových pasech z prostého betonu C16/20 

a musí být provedeno v nezámrzné hloubce (důležité dodržet u nepodsklepené části 

objektu). 

Svislé nosné obvodové konstrukce budou provedeny z cihelných bloků 

Porotherm 38 Profi, tl. 380mm, které budou kladeny na tenkost nnou maltu Porotherm 

Profi. Cihelné bloky budou z vn jší strany kryty tepelnou izolací Isover EPS 100F 

tl.120mm. Vnit ní nosné zdivo bude provedeno z cihelných bloků Porotherm 30 Profi, 

tl. 300mm, které budou kladeny na tenkost nnou maltu Porotherm Profi. Vnit ní 

nenosné zdivo bude provedeno z cihelných bloků Porotherm 11,5 Profi, tl. 150mm, 

které budou kladeny na tenkost nnou maltu Porotherm Profi. Instalační šachty pro 

vodovod a kanalizaci budou provedeny z cihelných bloků Porotherm 8 Profi, tl. 

100mm, které budou kladeny na tenkost nnou maltu Porotherm Profi. 

Schodišt  je železobetonové, montované, p ímočaré, dvouramenné, s  rameny 

ší ky 1100mm a mezipodestou ší ky 1100mm. 
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Nosná konstrukce stropů nad 1S, 1NP, 2NP bude ve stropním systému 

Porotherm. Je tvo en vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky 

vyztuženými sva ovanou prostorovou výztuží. 

Hydroizolace je navržena p evážn  systémem asfaltových hydroizolačních pásů. 

Na svislé obvodové konstrukce bude jako izolace proti vod  použit modifikovanými 

asfaltový pás Glastek 40, pod který bude proveden penetrační nát r asfaltovou emulzí 

Dekprimer. Vodorovné konstrukce budou chrán ny proti vod  pomocí dvou vrstev 

modifikovaného asfaltového pásu Elastek 40 Special Mineral, pod který bude op t 

proveden penetrační nát r asfaltovou emulzi Dekprimer.  

Pozední v nec bude proveden z betonu C20/25, vyztužen betoná skou ocelí 

B500. P eklady budou montované Porotherm KP 7, p ípadn  železobetonové. 

V obvodovém zdivu bude mezi p eklady uložen tepelný izolant (Isover TF Profi  

tl. 80mm).  

Objekt bude zast ešen plochou jednoplášťovou st echou navrženou ve 

stropním systému Porotherm. Je tvo en vložkami MIAKO a keramobetonovými 

stropními nosníky vyztuženými sva ovanou prostorovou výztuží. Na stropní systém 

bude vytvo ena vrstva spádového betonu a položena tepelná izolace tl. 180mm, dále 

budou následovat hydroizolační souvrství z dvou vrstev modifikovaných asfaltových 

pásů (Elastodek 40 Special Dekor a Dekglass G200 S40). 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena ze standardních materiálů a za dodržení podmínek uvedených 

výrobcem není nutné ji posuzovat z hlediska odolnosti a stability. Statická únosnost 

stavebních materiálů je garantována výrobci použitých systémů. 

Zatížení, která jsou brána v úvahu p i návrhu budovy, zahrnují pravidelné 

zatížení a užitečné zatížení, zatížení v trem a zatížení sn hem. 

Mechanické vlastnosti stavebních prvků jsou stanoveny v souladu s Euro kódem: 

Zásady navrhování konstrukcí (viz Složka č.4 – D.1.2 Stavebn  konstrukční ešení). 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

a) Technické ešení 

Vytápění 

Objekt bude vytáp n pomocí elektrického kotle RAY 14K s výkonem 24 kW. 

Pro ohřev teplé vody bude použit kotel, který bude dopln n zásobníkem B120S  

o objemu 120l. Kotel se zásobníkem bude umíst n v technické místnosti v 1S, 

p ípadn  v komorách bytových jednotek. 

Plynovod 

Objekt bude napojen na HUP, umíst ný na hranici pozemku ve východní části 

pozemku a v samostatné sk íni. Plyn bude do objektu zaveden pro budoucí možné 

využití. 

Bleskosvod 

Objekt bude opat en bleskosvodem dne ČSN EN 62305. Ten bude sveden  

a napojen na zemnící pásky FeZn. Součástí bleskosvodu bude i jímací tyč umíst na na 

st eše objektu. 

Vodovod 

Rozvod vn jšího vodovodu do navrhovaného objektu rodinného domu je 

navrhován PE DN 32. P edpokládaná spot eba vody na osobu je 50 l. Vodom rná 

sestava je umíst na ve vodom rné šacht  u východního oplocení objektu. Potrubí bude 

vedeno domem v podlaze, p ípadn  ve svislých instalačních šachtách. 

Kanalizace 

Splaškové vody jsou odvedeny pomocí vybudované p ípojky na hlavní ve ejnou 

kanalizaci. 

Elektrická energie 

Napojení objektu na elektrickou energii bude provedeno nov  vybudovanou 

p ípojkou napojenou na stávající ve ejné vedení NN. Na fasád  objektu bude umíst n 

elektrom r. Objekt bude p ipojen na ve ejné vedení NN kabelovým vývodem. 
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Osvětlení 

Osv tlení v objektu bude zajišt no p edevším pomocí úsporných žárovek a LED 

technologie. Počet sv tel bude takový, aby byla v místnostech zajišt na zraková 

pohoda. Použitá sv tla v koupelnách musí vyhovovat použití v t chto prostorech. 

Zásuvky 

Zásuvkové okruhy slouží pro p ipojení b žných spot ebičů a jejich rozmíst ní je 

nutné konzultovat s realizační firmou, která bude osazování zásuvek, p ípadn  celou 

elektroinstalaci provád t. 

Elektroinstalace 

Elektroinstalace bude vedena z rozvad če umíst ného v zádve í. Dále pak bude 

vedena drážkami ve zdivu. 

b) Výčet technických a technologických za ízení 

P ípojka NN a elektroinstalace 

P ípojka vody s rozvodem vody 

P ípojka splaškové kanalizace 

Plynová p ípojka 

Elektrický kotel se zásobníkem 

Dešťové svody 

Hromosvody a uzemn ní 

Standardní spot ebiče a spot ebiče pro domácí kuchy ský provoz 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní ešení 

Stavba je navržena dle platných p edpisů a norem a spl uje následující 

požadavky: zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení 

rozvoje a ší ení ohn  a kou e ve stavb , omezení ší ení požáru na sousední stavbu, 

umožn ní evakuace osob a zví at, umožn ní bezpečnostního zásahu jednotek požární 
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ochrany. Požární bezpečnost stavby je podrobn  popsána a zhodnocena v samostatné 

části této dokumentace – Složka č. 5 – D.1.3 Požárn  bezpečnostní ešení. 

a) Rozd lení stavby a objektů do požárních úseků 

Dle ČSN 73 0833 tvo í posuzovaný objekt dva požární úseky. Požární úsek 

obytné části má označení P1.01/N3 a požární úsek provozní části objektu N1.02. 

 

Požární úsek P1.01/N3 

číslo 

místnosti 
účel místnosti 

plocha 

Si [m
2
] 

0.01 zádve í 5,00 

0.02 schodišt  12,55 

0.03 garáž 59,34 

0.04 chodba 12,12 

0.05 komora 2,00 

0.06 úklidová místnost 2,00 

0.07 wc 1,97 

0.08 dílna 21,68 

0.09 sklep 15,55 

0.10 sklep 15,70 

1.01 schodišt  12,55 

2.01 schodišt  12,55 

2.02 komora 5,27 

2.03 pokoj 17,00 

2.04 ložnice 18,32 

2.05 koupelna 3,75 

2.06 šatna 2,75 

2.07 chodba 10,10 

2.08 koupelna 7,22 

2.09 chodba 6,90 

2.10 pracovna 9,78 

2.11 wc 2,05 

2.12 komora 1,50 

2.13 kuchy  22,00 

2.14 obývací pokoj 22,00 
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3.01 schodišt  12,55 

3.02 chodba 6,31 

3.03 pracovna 7,50 

3.04 ložnice 12,15 

3.05 koupelna 5,70 

3.06 wc 1,75 

3.07 komora 1,60 

3.08 kuchy  17,00 

3.09 obývací pokoj 23,50 

celkem 389,71 

       Tab. 1 Rozdělení objektu do požárních úseků 

 

Požární úsek N1.02 

číslo 

místnosti 
účel místnosti 

plocha 

Si [m
2
] 

1.02 kavárna 75,55 

1.03 wc invalidé 3,87 

1.04 wc ženy 4,85 

1.05 wc muži 5,88 

1.06 úklidová místnost 2,14 

1.07 wc + sprcha 5,40 

1.08 denní místnost 16,56 

1.09 kancelá  11,00 

1.10 sklad 8,40 

1.11 sklad 15,10 

Celkem 148,75 

       Tab. 2 Rozdělení objektu do požárních úseků 

Do požárního úseku P1.01/N3 je v souladu s ČSN 730833 odst. 3.9 zahrnuta 

 i garáž umíst ná v 1S. Jedná se o garáž se stáním pro dv  vozidla skupiny 1 (osobní 

automobily). 
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b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupn  požární bezpečnosti 

 

Požární úsek P1.01/N3 

Podle p ílohy B ČSN 73 0802 je výpočtové požární zatížení pv stanoveno 

tabulkovou hodnotou. Tabulka B, položka 10 - bytové domy, rodinné domy, domovy 

důchodců včetn  p íslušenství →  pv = 40 kg/m
2
 

V objektu se nachází ho lavé dve e, neho lavá okna a podlahy. Dle B.1.2 ČSN 

0802 je nutno navýšit výpočtové požární zatížení, pokud ps je vyšší než 5 kg/m2. Stálé 

požární zatížení od podlah, dve í a oken je rovno ps = 0 + 2 + 5 = 7 kg/m2, proto dojde 

k navýšení pv o hodnotu p´v. 

p´v = (ps-5) × 1,15 = (7-5).1,15 = 2,3 kg/m
2
 

 

Celkové požární zatížení:   pv  =  42,3 kg/m2 

Výšková poloha PÚ:    hp =  6,0 m 

Stupeň požární bezpečnosti:   SPB II 

Druhý stupe  požární bezpečnosti byl určen dle tabulky 8 ČSN 73 0802 

konstrukční systém neho lavý. 

 

Požární úsek N1.02 

Výpočtové požární zatížení:  pv = 21,37 kg/m2 (výpočet viz p íloha 

Složka č. 5) 

Výšková poloha PÚ:    hp =  0 m 

Stupeň požární bezpečnosti:   SPB I 

První stupe  požární bezpečnosti byl určen dle tabulky 8 ČSN 73 0802 

konstrukční systém neho lavý. 
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c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetn  

požadavků na zvýšení požárních odolností stavebních konstrukcí 

 

Stavební konstrukce 
Požární odolnost kce a její druh 

Posouzení 
Požadovaná Skutečná 

Požární strop  

REI 45 DP1 REI 120 DP1 vyhovuje II. SPB 

Obvodové stěny 

REW 45 DP1 REI 90 DP1  vyhovuje II. SPB 

Nosné kce uvnitř PÚ       

II. SPB - strop REI 45 DP1 REI 120 DP1 vyhovuje 

II. SPB - st na REI 45 DP1 REI 180 DP1  vyhovuje 

Nenosné stěny 

- REI 120 DP1 vyhovuje II. SPB 

   Tab. 3 Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 1S 

 

Stavební konstrukce 
Požární odolnost kce a její druh 

Posouzení 
Požadovaná Skutečná 

Požární strop      

vyhovuje I. SPB REI 15 DP1 REI 120 DP1 

Požární stěny   

REI 180 DP1  vyhovuje II. SPB REI 30 DP1 

Obvodové stěny       

I. SPB REW 15 DP1 REI 90 DP1  vyhovuje 

II. SPB REW 30 REI 90 DP1  vyhovuje 

Nosné kce uvnitř PÚ       

I. SPB - st na R 15 REI 180 DP1  vyhovuje 

Nenosné stěny    

I. SPB - REI 120 DP1 vyhovuje 

   Tab. 4 Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 1NP 
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Stavební konstrukce 
Požární odolnost kce a její druh 

Posouzení 
Požadovaná Skutečná 

Obvodové stěny       

II. SPB REW 30 REI 90 DP1  vyhovuje 

Nosné kce uvnitř PÚ       

II. SPB - strop  RE 30 REI 120 DP1 vyhovuje 

II. SPB - st na  R 30 REI 180 DP1  vyhovuje 

Nenosné stěny -     

II. SPB - REI 120 DP1 vyhovuje 

Tab. 5 Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 2NP 

 

Stavební konstrukce 
Požární odolnost kce a její druh 

Posouzení 
Požadovaná Skutečná 

Obvodové stěny       

II. SPB REW 15 REI 90 DP1  vyhovuje 

Nosné kce uvnitř PÚ       

II. SPB - st na  R 15 REI 180 DP1 vyhovuje 

Nenosné stěny -     

II. SPB - REI 120 DP1 vyhovuje 

Tab. 6 Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 3NP 

 

Požární pásy nejsou dle ČSN 73 0833 u objektů do 12 m požární výšky 

h požadovány. Ke kolaudaci budou p edloženy platné atesty a certifikáty ve smyslu 

p íslušných paragrafů zákona 22/1997, vyl. 246/2001 Sb. a dalších platných p edpisů. 

 

d) Zhodnocení evakuace osob včetn  vyhodnocení únikových cest 

Požární úsek P1.01/N3 

Dle odst. 4.1 ČSN 73 08 33 se v obytných bu kách budov skupiny OB1 pro 

evakuaci osob považuje za postačující nechrán ná úniková cesta ší ky 0,9 m s ší kou 

dve í na únikové cest  0,8 m. Délka únikových cest se neposuzuje. 

Šířka vstupních dveří:  0,90 m  vyhovuje 

Schodišťové rameno:  1,10 m  vyhovuje 
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Dve e na únikové cest  musí umož ovat rychlý a jednoduchý průchod. Tvar 

kování by m l zabránit zachycení od vu. 

 

Požární úsek N1.02 

číslo 

místnosti 
účel místnosti 

plocha 
m

2
/os součinitel 

počet 

osob Si [m
2
] 

1.02 kavárna 55,30 1,4 - 40 

1.03 wc invalidé 3,87 - 1,3 3 

1.04 wc ženy 4,85 - 1,3 4 

1.05 wc muži 5,88 - 1,3 4 

1.06 úklidová místnost 2,14 1 - 3 

1.07 wc + sprcha 5,40 - 1 2 

1.08 denní místnost 16,56 - 1,35 6 

1.09 kancelá  11,00 5 - 3 

1.10 sklad 8,40 - - 0 

1.11 sklad 15,10 - - 0 

Celkem 148,75   65 

Tab. 7 Normový počet osob v provozní části 

 

 Ší ka dve í z provozní části objektu: 0,9 m. 

 Únik bude probíhat jednou nechrán nou únikovou cestou dlouhou max. 24m, 

která vede p ímo na volné prostranství p ed posuzovaným objektem. Dle ČSN 730802 

tab. 18 je pro a= 1,0 mezní délka jedné nechrán né únikové cesty 25m. 

 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn  nebezpečného 

prostoru 

Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle p ílohy F ČSN 730802. 
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PÚ 

Výpočtové 

zatížení       

pv      

[kg.m
2
] 

Severozápadní strana 

plocha PÚ Sp plocha 

Spo       

[m
2
] 

% 

otev ených 

ploch 

odstupová 

vzdálenost d1 

[m] 

délka 

 ln [m] 

výška        

hu [m] 

Sp            

[m
2
] 

P1.01/N3-1 42,3 1,4 5,15 7,21 6,02 83 5,4 

P1.01/N3-2 42,3 0,9 7,4 6,66 6,66 100 6,2 

P1.01/N3-3 42,3 3,9 2,15 8,39 4,95 59 3,1 

P1.01/N3-4 21,37 5,0 2,4 - - - 4,4 

N1.02 21,37 3,15 0,75 2,36 1,35 57 2,3 

Tab. 8 Odstupové vzdálenosti severozápadní strana 

 

 

PÚ 

Výpočtové 

zatížení       

pv      

[kg.m
2
] 

Severovýchodní strana 

plocha PÚ Sp plocha 

Spo       

[m
2
] 

% 

otev ených 

ploch 

odstupová 

vzdálenost d1 

[m] 

délka       

ln [m] 

výška        

hu [m] 

Sp            

[m
2
] 

P1.01/N3-1 42,3 1,4 5,15 7,21 6,02 83 3,8 

N1.02 21,37 8,2 0,75 6,15 2,4 39 1,7 

Tab. 9 Odstupové vzdálenosti severovýchodní strana 

 

 

PÚ 

Výpočtové 

zatížení       

pv      

[kg.m
2
] 

Jihovýchodní strana 

plocha PÚ Sp 
plocha Spo       

[m
2
] 

%  

otev ených 

ploch 

odstupová 

vzdálenost d1 

[m] 

délka       

ln [m] 

výška        

hu [m] 

Sp         

[m
2
] 

P1.01/N3-1 42,3 13,87 2,15 29,82 8,23 28 1,9 

P1.01/N3-2 42,3 8,90 2,15 19,14 5,62 29 1,8 

N1.02-1 21,37 4,90 2,40 11,76 10,32 88 3,2 

N1.02-2 21,37 8,90 0,75 6,68 2,4 36 1,4 

Tab. 10 Odstupové vzdálenosti jihovýchodní strana 
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PÚ 

Výpočtové 

zatížení       

pv      

[kg.m
2
] 

Jihozápadní strana 

plocha PÚ Sp plocha 

Spo       

[m
2
] 

%  

otev ených 

ploch 

odstupová 

vzdálenost d1 

[m] 

délka       

ln [m] 

výška        

hu [m] 

Sp            

[m
2
] 

P1.01/N3-1 42,3 1,40 2,15 - - - 4,4 

P1.01/N3-2 42,3 3,70 0,75 2,78 1,35 49 2,7 

P1.01/N3-3 42,3 1,50 1,25 - - - 4,4 

N1.02 21,37 9,00 2,40 21,60 19,68 91 4,1 

Tab. 11 Odstupové vzdálenosti jihozápadní strana 

  

 Vypočtené odstupové vzdálenosti jsou zakresleny ve výkresu D.1.3.01 - Situace 

PB , která je součástí p ílohy - Složka č.5 

 Požárn  nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty, ale zasahuje na 

pozemek ve ejného prostranství. Objekt neohrožuje jiné objekty ani není jinými 

objekty ohrožován. Odstupová vzdálenost od padajících částí objektu se nestanovují. 

St ešní konstrukce má sklon menší než 45°. 

 

f) Zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad  jiného hasiva včetn  

Rozmíst ní vnit ních a vn jších odb rných míst 

1. Vnitřní odběrná místa 

 

Požární úsek P1.01/N3 

Objekt spadá do skupiny OB1 - dle ČSN 73 0873, pokud není p ekročen celkový 

počet osob v prostorech pro bydlení v tší než 20, není t eba z izovat za ízení pro 

zásobování požární vodou. 
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Požární úsek N1.02 

pv x S < 9000 

PÚ 
Plocha    PÚ        

[m
2
] 

Výpočtové zatížení       

 p [kg.m
2
] 

pv x S 

N1.02 148,75 35,98 5352 

Tab. 12 Posouzení vnitřních odběrových míst  

 

Není t eba z izovat vnit ní hadicový systém. 

2. Vnější odběrná místa 

Nadzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním adu DN min 

100mm, vzdálenost od objektu nesmí p esahovat 150 m a mezi sebou nesmí 

p esahovat 300 m. Odb r vody z hydrantu p i doporučené rychlosti v=0,8 m/s musí být 

minimáln  Q=6 l/s. 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p ístupové komunikace, 

zásahové cesty) 

Dle odst. 12.2 ČSN 730802 musí k objektu vést p ístupová komunikace alespo  

do vzdálenosti 20 m od vchodu do objektu a ší ky minimáln  3,0 m. K objektu vede 

p ístupová komunikace ší ky 6,0m podél východní strany objektu. 

h) Zhodnocení technických a technologických za ízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická za ízení) 

Větrání 

Odv trání požárních úseků je p irozené, tedy pomocí oken ve všech prostorách. 

Vytápění 

Objekt bude vytáp n elektrickým kotlem umíst ným v technické 

místnosti/komo e. 

Spalinová cesta 

Jelikož je v objektu použit elektrický kotel nejsou spalinové cesty ešeny. 
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Tepelná soustava 

Tepelná soustava a tepelné za ízení musí být umíst no v bezpečné vzdálenosti od 

výrobků t ídy reakce na ohe  B-F dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných 

za ízení. Pro instalaci tepelných spot ebičů platí ČSN 06 1008. 

Prostupy instalací 

Prostupy rozvodů a instalací (nap . vodovodů, kanalizací), technických  

a technologických za ízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být 

navrženy tak, aby co nejmén  prostupovaly požárn  d lícími konstrukcemi. Dle ČSN 

73 0802 odst. 11.1.1 se nemusí provád t opat ení pro potrubí k rozvodu neho lavých 

látek do sv tlého prů ezu 40 000 mm2 a dle odst. 11.1.2 potrubí pro rozvod ho lavých 

látek do sv tlého prů ezu 750 mm2 v budovách OB1 a požární výšky h≤22,5m mohou 

být z výrobků t ídy reakce na ohe  A2 nebo B. 

Elektrická za ízení a elektroinstalace 

Elektrická za ízení, která by m la být funkční p i požáru, nejsou v objektu 

instalována. Ostatní elektrické rozvody budou vedeny pod omítkou a jejich instalace 

musí vyhovovat p íslušným elektrotechnickým a technologickým normám. 

Bleskosvod 

Objekt bude opat en bleskosvodem podle ČSN EN 62305-1-4. 

 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárn  bezpečnostními za ízeními 

Elektrická za ízení, která by m la být funkční p i požáru, nejsou v objektu 

instalována. 

 

j) Rozsah a způsob rozmíst ní výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

P enosný hasicí p ístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle 

na ízení vlády NV 11/2002 Sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 
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B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 

a) Kritéria tepeln  technického hodnocení 

Obecn  platí požadavek na dodržení požadavků ČSN 73 0504-2 „Tepelná 

ochrana budov“. Tepeln  technické vlastnosti jednotlivých částí konstrukcí a celková 

energetická bilance objektu bude dána průkazem energetické náročnosti budovy, 

zpracovaném v souladu se zákonem o hospoda ení energií. Na základ  p edb žných 

výpočtů jsou u všech svislých i vodorovných obvodových konstrukcí spln ny 

požadované normové hodnoty prostupu tepla.  

Objekt se nachází v Liberci, který leží na severu Čech v prům rné nadmo ské 

výšce 374 m n. m. Venkovní výpočtová teplota te = −18 °C. Návrhové teploty byly 

navrženy pro obytné místnosti +20 °C, chodby +20 °C, koupelny a WC +24 °C. 

Teplota zeminy pod nezámrznou hloubkou se uvažuje +5 °C. 

b) Energetická náročnost stavby 

Tepeln  technické posouzení je zpracováno v samostatné části dokumentace – 

Složka č. 6 – Stavební fyzika. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

Nejsou zde využívané žádné alternativní zdroje energií. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prost edí. Zásady ešení parametr  stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 

zásobování vodou, odpad  apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na 

okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Dokumentace spl uje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl.  

o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. Dokumentace 

respektuje právn  závazné hygienické požadavky na jednotlivé faktory prost edí  

a v trání ze zákonů: 
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 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) 

v platném zn ní 

 Zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, ve zn ní pozd jších p edpisů – p edevším 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví, ve zn ní pozd jších 

p edpisů. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném zn ní 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví p i práci 

Větrání 

V trání je pouze p irozené pomocí infiltrace a okenních otvorů. 

Vytápění  

Vytáp ní objektu je zajišt no elektrickým kotlem, který je dopln n zásobníkem  

o objemu 120l. Výkon kotle je 24 kW. 

Osvětlení 

Využito denní i um lé osv tlení. 

Zásobování vodou 

Zásobování pitnou vodou je zajišt no nov  vybudovanou p ípojkou z m stského 

vodovodního ádu. 

Odpady 

U východní části oplocení objektu je umíst n prostor pro uložení komunálního 

odpadu. Vymezený prostor je zast ešen jednoduchou ocelovou konstrukcí.  

Vibrace 

Vibrace p i provozu objektu nebudou vznikat. 

Hluk 

 Hlukové pom ry se vlivem této akce nem ní.  

Prašnost 

Prašnost vlivem užívání objektu nebude vznikat.  
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B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vnějšího prost edí  

a) Ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 

Stanovení radonového indexu stavebního pozemku zatím nebylo provedeno. 

b) Ochrana p ed bludnými proudy 

Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se  

o b žnou stavbu. Významné namáhání bludnými proudy se nep edpokládá. V blízkosti 

stavby se nenachází žádná železniční trať. 

c) Ochrana p ed technickou seizmicitou 

 Namáhání technickou seizmicitou (nap . trhacími pracemi, dopravou, 

průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby 

nep edpokládá, konkrétní ochrana není ešena. 

d) Ochrana p ed hlukem 

 Objekt je chrán n proti hluku díky navrženému materiálu zdiva, oken a izolace, 

které spl ují akustické podmínky pro ochranu p ed okolním hlukem. V navrhovaném 

objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit 

současné hlukové pom ry. 

e) Protipovod ová opat ení  

Stavbou nevznikají nová protipovod ová opat ení. Samotná stavba se nenachází 

v záplavovém území. 

 

B.3. P ipojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení stavby na el. energii bude provedeno nov  vybudovanou p ípojkou 

napojenou na stávající ve ejné vedení NN. Na fasád  objektu bude umíst n elektrom r 

p ipojen na ve ejné vedení NN kabelovým vývodem. 

 Zásobování pitnou vodou bude z nov  vybudované vodovodní p ípojky vody PE 

DN 32 napojenou na ve ejný vodovod. 
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 Vytáp ní objektu je ešeno pomocí elektrického kotle se zásobníkem na 120l. 

Bude vybudována nová p ípojka plynu napojená na ve ejnou infrastrukturu. 

 Splašková kanalizace bude ešena nov  vybudovanou p ípojkou DN 150. 

b) P ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky 

P ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky jsou popsány v jednotlivých 

částech dokumentace. 

Vodovodní přípojka:     7,00 m 

Přípojka splaškové kanalizace:   9,90 m 

Přípojka plynu:     8,10 m 

Přípojka el. energie:     13,20 m 

Přípojka dešťové kanalizace a potrubí:  8,90 m 

 

B.4. Dopravní ešení 
a) Popis dopravního ešení 

Hlavní p ístupová komunikace k ešenému rodinnému domu vede podél 

východního oplocení objektu. 

Na tuto komunikaci bude vybudováno napojení z pozemku stavby 1974 pomocí 

zpevn né plochy z betonové dlažby. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Daná stavba je napojena na ve ejnou komunikaci III. t ídy, ulice Pavlovická. 

c) Doprava v klidu 

Objekt je p ístupný samostatnou vstupní branou a vchodovou brankou. Oba tyto 

vstupy budou sloužit k soukromým účelům. Mezi vjezdem na pozemek a objektem 

bude vybudována zpevn ná plocha, která bude sloužit jako dočasné parkovišt  pro 

osoby pohybující se v objektu.  

Uvnit  objektu bude prostor pro 2 krytá garážová stání. 

d) P ší a cyklistické stezky 

V blízkosti stavby se nenachází žádné p ší a cyklistické stezky. 
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B.5. ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) Terénní úpravy 

Daný pozemek je výrazn  svažitý jihovýchodním sm rem. V důsledku založení 

objektu, budou na pozemku investora provedeny nezbytné terénní úpravy. 

Plocha za ízení staveništ  a dotčených ploch stavbou bude po dokončení 

stavebních prací uvedena do původního stavu. 

 

b) Použité vegetační prvky 

P í výstavb  RD bude pozemek vyčišt n, po dokončení stavebních prací bude na 

pozemku vysázena nová zele  a provedeny sadové úpravy. Na pozemku budou 

vysázeny stromy dle pozd jšího výb ru investora stavby. 

 

c) Biotechnická opat ení 

V rámci stavby nebudou budována žádná biotechnická opat ení. 

 

B.6. Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba jako celek svoji činností nevytvá í žádné škodlivé látky a nebude mít 

negativní vliv na stávající životní prost edí. 

Hlukové pom ry se stavbou nem ní. 

Veškeré odpady vzniklé p i realizaci stavby musí být t íd ny dle p íslušné 

kategorie a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech. 

Všichni dodavatelé jsou povinni uchovávat doklady o způsobu odstra ování odpadů 

prost ednictvím oprávn ných osob. 

Dodavatel b hem stavby zajistí, aby nedocházelo ke znečišt ní komunikace. 
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Vzniklé odpady v průb hu realizace stavby: 

Č.   Název    Kategorie   Likvidace 

150101   obalový papír   O    sb r surovin 

150104   kovové obaly   O    sb r surovin 

170107   zbytky cihel a malty  O    skládka 

150102   plastové obaly  O    skládka 

170405   zbytky kovů   O    sb r surovin 

170201   zbytkové d evo  O    soukromá osoba 

170411   odpad kabelů   O    sb r surovin 

170504   výkopová zemina  O    mezideponie zeminy 

150110   znečišt né obaly  N    skládka 

170604   izolační materiály  O    skládka 

Sm sný komunální odpad bude skladován na vyhrazeném míst  na pozemku 

investora a pravideln  odvážen. 

b) Vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin  

Stavba nebude probíhat v chrán ném území ani v blízkosti památných stromů. 

Stavba jako celek svoji činností nevytvá í žádné škodlivé látky a nebude mít negativní 

vliv na stávající životní prost edí. Po dobu výstavby je nutno p i provád ní stavebních 

prací a provozu za ízení staveništ  vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít 

ke znečišt ní podzemních vod. Na stavb  nesmí být skladovány látky škodlivé vodám 

a pohonné hmoty. 

c) Vliv na soustavu chrán ných území NATURA 2000 

Realizace dané stavby se nedotýká soustavy chrán ných území NATURA 2000. 

d) Návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjišťovacího ízení nebo stanoviska EIA 

Realizace dané stavby nepodléhá posuzování z hlediska vlivu na životní 

prost edí.  
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních p edpisů 

Na území stavby se nenachází žádná ochranná bezpečnostní pásma. 

V rámci stavby nevznikají žádná nová ochranná pásma nebo omezení. 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Objekt rodinného domu není určen pro ochranu obyvatelstva. V p ípad  ohrožení 

budou obyvatelé využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

Výstavba polyfunkčního rodinného domu není z hlediska ochrany obyvatelstva 

stavbou, která p i dodržení legislativních a technických požadavků p ináší 

obyvatelstvu zvýšené riziko. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní 

Veškerý pot ebný materiál bude na stavbu dovážen a bez odkladu zpracováván. 

Stavební materiál a stavební technika budou skladovány, tak aby se p edešlo možnému 

zran ní osob. Zam stnanci pohybující se v prostorách staveništ  budou dodržovat 

podmínky BOZP. 

Pot eby rozhodujících médií budou pokryty provizorními p ípojkami 

zhotovenými p ed začátkem realizace stavby. 

b) Odvodn ní staveništ  

Pozemky jsou p irozen  odvodn né – vsakem – plocha je p evážn  zatravn ná. 

c) Napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Za ízení staveništ  bude dopravn  napojeno na stávající ve ejnou komunikaci   

ulice Pavlovická. 

Za ízení staveništ  bude umíst no v uzav eném areálu stavby na pozemku 

investora. 
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d) Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 

P i realizaci stavby bude docházet k občasnému zat žování okolí hlukem po 

dobu stavebních, p ípadn  technologických prací. Po dokončení stavby však v rámci 

provozu nebude docházet ke zvýšenému zat žování okolního životního prost edí 

hlukem ani jinými vlivy. 

B hem výstavby bude nutné dbát ve zvýšené mí e na udržování po ádku na 

staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prost edí se zvláštní 

pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Bude t eba vycházet z podmínek, 

které stanoví orgány státní správy. Je t eba dále upozornit na důslednou očistu 

ve ejných komunikací po dobu výstavby a minimalizování prašnosti důsledným 

čišt ním a kropením. 

 Po dobu výstavby je nutno p i provád ní stavebních prací a provozu za ízení 

staveništ  vhodným způsobem zabezpečit (provizorní oplocení), aby nemohlo dojít ke 

znečišt ní podzemních vod. Na stavb  nesmí být skladovány látky škodlivé vodám  

a pohonné hmoty. 

e) Ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice a kácení 

d evin 

Stavba bude provád na na oploceném pozemku investora. Na pozemku stavby 

bude provedena skrývka vrchní vrstvy zeminy v míst  výstavby a za ízení staveništ . 

Po ukončení stavby budou plochy uvedeny do původního stavu.  

Součástí pozemku je stávající nevyužívaný objekt. Současný stav původního 

objektu je na hranici životnosti a neumož uje další využití stavby. Výstavba domu si 

vyžádá odstran ní stávající stavby v rámci samostatného demoličního projektu. 

Demolice bude p edcházet vlastní realizaci výstavby a bude ešena samostatným 

stavebním povolením. 

f) Maximální zábor pro staveništ  (dočasné/trvalé) 

Nejsou 
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí p i výstavb , jejich 

likvidace 

Stavba jako taková má nevýrobní charakter a p i jejím provozování nevznikají 

žádné odpady. 

P ed zahájením stavebních a montážních prací bude provedeno bezpečnostní 

(provizorní) oplocení staveništ . Sypký materiál bude skladován voln  na vyčlen ných 

plochách. Stavební suť bude okamžit  odvážena na odpovídající skládku p íslušnou 

dané lokalit . Likvidace a nakládání s odpady bude provád no v souladu se zákonem  

č. 185/2001 Sb. o odpadech a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady v platném zn ní. 

Veškerý obalový materiál a odpady vzniklé p i realizaci stavby musí být t íd ny 

a likvidovány dle údajů výrobce. Všichni dodavatelé jsou povinni uchovávat doklady  

o způsobu likvidace odpadů. 

 

Vzniklé odpady v průb hu realizace stavby: 

Č.   Název     Kategorie     Likvidace 

150101   obalový papír    O       sb r surovin 

150104   kovové obaly    O       sb r surovin 

170107   zbytky cihel a malty   O       skládka 

150102   plastové obaly   O       skládka 

170405   zbytky kovů    O       sb r surovin 

170201   zbytkové d evo   O       soukromá osoba 

170411   odpad kabelů    O       s. suroviny 

170504   výkopová zemina   O       mezideponie 

150110   znečišt né obaly   N       skládka 

170604   izolační materiály   O       skládka 

200301   sm sný komunální odpad  O      skládka 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

Plocha za ízení staveništ  bude po dokončení stavebních prací uvedena do 

původního stavu. 

Zemní práce budou probíhat p i zemních pracích pro založení objektu. Sejmutá 

zemina, spolu s dalšími výkopy, bude uložena na mezideponii v areálu stavby  

a následn  použita ke zp tným zásypům.  

P ípadná p ebytečná zemina bude odvezena na p íslušnou skládku. V p ípadn  

nedostatku zeminy bude nakoupena z vn jších zdrojů. 

i) Ochrana životního prost edí p i výstavb  

Bude nutné dbát ve zvýšené mí e na udržování po ádku na staveništi a na 

dodržování všech norem ochrany životního prost edí se zvláštní pozorností na hluk  

a vyvážení nečistot ze stavby. Je t eba dále upozornit na důslednou očistu ve ejných 

komunikací po dobu výstavby a minimalizování prašnosti důsledným čišt ním  

a kropením. Pozornost je dále nutné soust edit na požární bezpečnost na staveništi. 

Veškeré povinnosti vyplývající z požární ochrany stavby i za ízení staveništ  p ísluší 

dodavateli stavby. Samotná stavební činnost bude provád na tak, aby nebyly 

p ekročeny hygienické limity hlučnosti obytných chrán ných zón. 

 Po dobu výstavby je nutno p i provád ní stavebních prací a provozu za ízení 

staveništ  vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečišt ní 

podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvád ní dešťových vod ze 

stavební jámy a skladovacích ploch stavenišť. Na stavb  nesmí být skladovány látky 

škodlivé vodám a pohonné hmoty.  

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpisů 

Bezpečnost pracovníků bude zajišt na zejména: 

- umísťováním výstražných tabulí a pokynů 

- pravidelným informováním pracovníků o nebezpečích a průb hu výstavby 
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- proškolením pracovníků dodavatele stavby o pravidlech chování osob na 

staveništích 

- staveništ  bude uzav eno provizorním oplocením a bude zamezeno p ístupu 

cizích osob 

 P ed zahájením stavebních prací zajistí stavební dodavatel ve své režii vytyčení  

a vyznačení všech podzemních sítí a p ekážek - zejména kabelových vedení. V p ípad  

jejich existence tomu musí být p izpůsobeny t žební práce, nap . provedení ručního 

výkopu. Stavební a montážní mechanismy sm jí být vybrány jen takové, které ve 

svislé poloze budou p i pojížd ní stále v bezpečné vzdálenosti od živých částí okolních 

vedení. 

 P ed zahájením prací musí být pracovníci provozu i montážních čet prokazateln  

proškoleni z p íslušných p edpisů, vyhlášek a norem ČSN a musí dodržovat veškerá 

bezpečnostní opat ení v  souladu s  ČSN EN 50110-1, ČSN 332000-4-41, platnými 

právními p edpisy, a provozními p edpisy provozovatele včetn  ostatních norem 

p idružených, s nimiž budou seznámeni. Toto seznámení zajistí provozovatel. 

 Bezpečnost práce p i provád ní stavebních a montážních prací zajišťují 

dodavatelé dle platných p edpisů a na ízení, zejména p i pracích s mechanizací, p i 

pracích u výkopů, ve výškách a p i výškové manipulaci s materiálem. 

 Zhotovitelé opat í jednotlivá pracovišt  p íslušnými výstražnými tabulkami  

a tabulkami s telefonními čísly léka ské záchranné služby 155, hasičského sboru 150  

a linkou centrálního záchranného systému 112.  

 Pracovníci dodavatelů budou pov ováni pracovními úkoly v rozsahu své 

elektrotechnické kvalifikace - vyhláška ČÚBP č. 50/1978. 

 Rozsah stavby bude podléhat požadavku na doručení oznámení o zahájení prací 

oblastnímu inspektorátu práce, nejpozd ji 8 dnů p ed p edáním staveništ  zhotoviteli. 

Stejnopis oznámení musí být vyv šen na viditelném míst  u vstupu na staveništ  po 

celou dobu provád ní stavby až do p edání stavby stavebníkovi k užívání (dle zákona 
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č.309/2006 Sb.). Zajistí zadavatel stavby, prost ednictvím p íslušné inženýrské 

organizace. 

 Pro realizaci stavby bude vypracován plán BOZP. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nedojde k žádnému dotčení stávajících staveb, proto úpravy pro 

bezbariérové užívání staveb dotčených výstavbou nebude ešeno. 

Daná stavba a následný provoz ne eší bezbariérový p ístup do objektu pro osoby 

pohybov  a zrakov  postižené. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opat ení 

Žádné dopravn  inženýrské opat ení pro výstavbu nového objektu rodinného 

domu nebudou provád ny. 

m)  Stanovení speciálních podmínek pro provád ní (provád ní stavby koordinátora, 

opat ení proti účinkům vn jšího prost edí p i výstavb  apod.) 

Stavba svých charakterem nevyžaduje žádné speciální podmínky. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

U navržené stavby i okolních úprav na pozemku se p edpokládá b žný postup 

výstavby: 

- Vytyčení inženýrských sítí 

- Zemní práce  

- Zhotovení základových konstrukcí 

- Vyzd ní 1S 

- Vybudování stropní konstrukce nad 1S 

- Vyzd ní 1NP 

- Vybudování stropní konstrukce nad 1NP 

- Vyzd ní 2NP 

- Vybudování stropní konstrukce nad 2NP 

- Vyzd ní 3NP 
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- Vybudování zast ešení objektu 

- Montáž výplní  

- Vnit ní kompletace  

- Kompletace vnit ních rozvodů  

- Dokončovací stavební práce  

- Okolní zpevn né plochy + plánovaná výsadba  

P edpokládaná lhůta výstavby je 06/2018 – 05/2019. Není kladen požadavek na 

dílčí termíny. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKT  A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZA ÍZENÍ 

D.1. Účel objektu, identifikační údaje 

D.1.1 Účel objektu 

P edm tem této dokumentace je novostavba polyfunkčního samostatn  stojícího 

rodinného domu s kavárnou v Liberci. Objekt je umíst n na pozemku 1974. Rodinný 

dům bude sloužit k dvougeneračnímu bydlení ve 2.NP a 3.NP. V 1.NP bude umíst na 

kavárna. 

 

D.1.2 Identifikační údaje 

Název stavby:  Rodinný dům s kavárnou v Liberci 

Místo stavby:  Pavlovická, Liberec 

Katastrální území: Liberec (682039) 

Parcelní číslo:  1974 

Charakter stavby: Novostavba rodinného domu s kavárnou 

Účel stavby:  Stavba určená pro bydlení a podnikání 

 

D.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 

ešení, ešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně ešení 

p ístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

D.2.1 Architektonické ešení 

Navrhovaný rodinný dům má t i nadzemní podlaží a je částečn  podsklepen. 

Provozní část je umíst na do 1NP a má samostatný vstup, což umož uje celkové 

odd lení této části od prostor určených pouze k bydlení. Tím je zachováno soukromí 

uživatelů bytových jednotek. Stavba je tvo ena ustupujícími bloky. Celkový půdorysný 
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rozm r je 196,7 m2. Celková výška objektu je cca 9,55m k obvodové atice od konečné 

úpravy terénu v míst  vstupu do kavárny. 

Vstup do objektu pro byty je p ístupný z ulice Pavlovická a komerční plocha 

v 1NP je p ístupná z ulice Školní vršek. 

Jednotlivé místnosti jsou v objektu umíst ny tak, aby pobytové místnosti byly 

situovány p evážn  na jih a tím bylo zajišt no jejich dostatečné proslun ní.  

Vn jší fasáda je ze silikátové omítky ve dvou barevných variantách, a to šedé 

(odstín SE1E)  a šedé (odstín SE1C).  

Oplechování atiky bude z pozinkovaného plechu.  

Výpln  otvorů jsou zvoleny od firmy Aluprof. Garážová vrata jsou sekční od 

firmy Novoferm v šedém odstínu. 

 

D.2.2 Dispoziční ešení 

Vstup do objektu pro byty je p ístupný z ulice Pavlovická. P ístup z ve ejné 

komunikace je zajišt n po nových zpevn ných plochách p ed objektem.  

Po vstupu do bytové části objektu je umíst no zádve í. Skrze zádve í je vstup na 

schodišt , ze kterého je následn  p ístup do společných prostor bytových jednotek. 

Jedná se o dílnu, sklepy a garáž. Garáž umož uje parkování dvou osobních automobilů 

a bude využívána uživateli bytů. Schodišt m se vystoupá do úrovn  2.NP. Z podesty 

schodišt  je vstup do p edsín , která odd luje klidovou a provozní část bytové 

jednotky. V severovýchodní části se nachází klidová zóna s ložnicí a šatnou, dv ma 

pokoji, hygienou a komorou. V jihozápadní části je umíst na provozní část, kde je 

situován obývací pokoj propojený s kuchyní a komora. Dále se schodišt m vystoupá 

do úrovn  3.NP. Z podesty je vstup do p edsín , která op t odd luje klidovou a 

provozní část bytové jednotky. V severovýchodní části se nachází klidová zóna 

s ložnicí, pracovnou a hygienou. V jihozápadní části je umíst na provozní část, kde je 
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situován obývací pokoj propojený s kuchyní a komora. V suterénu jsou umíst ny 

sklepní prostory, sociální za ízení, úklidová místnost, komora, dílna a garáž. 

Samostatný vstup do kavárny je p ístupný z ulice Školní vršek. Prostor kavárny 

je od obytné části stavebn  odd len. V p ední části kavárny je prostor pro obsluhu a 

posezení zákazníků. V zadní části se pak nachází sociální za ízení pro zákazníky, 

sklady, kancelá , denní místnost a sociální za ízení využíváno zam stnanci kavárny. 

Denní osv tlení je zajišt no dostatečnými okenními otvory. 

 

D.2.3 Materiálové ešení 

Materiálov  je objekt pojednán v jednoduchém ešení vhodném pro RD. Objekt 

novostavby je vystav n z cihelných bloků jednotného systému Porotherm, založený na 

základových pasech z prostého betonu. Objekt je zast ešen plochou jednoplášťovou 

st echou. Poslední vrstvu st ešního plášt  tvo í hydroizolační vrstva z modifikovaných 

asfaltových pásů.   

 

D.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Daná stavba a následný provoz ne eší bezbariérový p ístup do objektu pro osoby 

pohybov  a zrakov  postižené (osoby s omezenou schopností pohybu a orientace). 

 

D.2.5 ešení vegetačních úprav okolí objektu 

P ed zahájením stavby bude v míst  plánované výstavby provedeno sejmutí 

horní vrstvy zeminy v mocnosti 100-150mm. Zemina bude po dobu trvání uložena 

v míst  plánované deponie zeminy a bude po ukončení stavby použita pro konečnou 

úpravu terénu. Zemina bude skladována maximáln  do výšky 2 metry a její svahy 

budou ve sklonu zamezující její sesunutí.  

Pro plánované založení objektu bude pot eba kolem stavby provést zá ez do 

stávajícího terénu a následné vyspádování okolního terénu.  
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D.3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

Zastavěná plocha:    196,70 m2 

Obestavěný prostor:    2031,40 m3 

Výměra pozemku:     1045,00 m2 

Počet obyvatel bytů:    6-7 osob 

Počet bytů:     2 byty 

Plocha bytu 2NP:    152,04 m2 

Plocha bytu 3NP:    85,51 m2 

Plocha provozních prostor:   148,75 m2 

Plocha nebytových prostor:   134,57 m2 

Plocha celkem:     520,87 m2 

Dispozičn  je objekt uspo ádán tak, aby trvale obytné místnosti byly situovány 

na jihozápad a tím bylo zajišt no jejich dostatečné p irozené osv tlení. Místnosti 

určené k odpočinku jako nap íklad ložnice jsou orientovány sm rem na severovýchod. 

Místnosti, kde není zajišt no dostatečné p irozené osv tlení, p ípadn  jsou bez oken, je 

osv tlení zajišt no um lým osv tlením v dostatečném rozsahu.  

 

D.4. Technické a konstrukční ešení objektu 

D.4.1 Konstrukční systém a statické ešení 

Polyfunkční rodinný dům s kavárnou je ešen jako zd ná stavba s p íčným 

nosným systémem, který je tvo en obvodovými nosnými st nami a vnit ními nosnými 

st nami tvo ící schodišťový prostor z keramických tvarovek Porotherm. Objekt je vždy 

ztužen v úrovni stropu ztužujícím v ncem. Strop je tvo en stropním systémem 

Porotherm tloušťky 250mm. Zast ešení je provedeno plochou jednoplášťovou st echou. 
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D.4.2 Bourací a podchycovací práce 

V rámci akce výstavby rodinného domu nebudou realizovány žádné bourací ani 

podchycovací práce. 

 

D.4.3 Zemní práce 

P ed zahájením výstavby bude v míst  plánované stavby provedeno sejmutí 

vrchní vrstvy zeminy v tloušťce 100-150mm. Zemina bude uložena v jižní části 

pozemku v míst  plánované deponie zeminy. Po sejmutí vrchní vrstvy zeminy bude 

proveden výkop stavební jámy. Výkop bude proveden jako otev ená stavební jáma se 

svahováním 1:0,5. Výkop a následné rýhy pro základové pasy bude možno provád t 

b žnými zemními stroji. P ed zahájením zemních prací je nutno vytyčení všech 

kabelových a potrubních tras na pozemku. Dot žení ochranné vrstvy v tl.  0,2 m  

a samotné dočišt ní pomocí drobných mechanizmů, pop ípad  ručn  bude probíhat 

t sn  p ed provedením podkladního betonu. Ov ení kvality základové spáry pod 

základovou deskou bude doloženo zápisem do stavebního deníku. 

Po provedení stavby budou provedeny zp tné zásypy vhodnou vykopanou 

zeminou a zhutn ny min. 95 % Proctor standard dle ČSN 721015. Vhodnost použitého 

zhut ovacího prost edku se v daných podmínkách ov uje zhut ovací zkouškou podle 

ČSN 72 1006. Zemina se bude dovážet z deponie zeminy z jižní části pozemku. 

Zásypy budou provád ny do úrovn  0,1m pod KÚT.  

 

D.4.4 Základové konstrukce 

Objekt bude založen na základových pasech o výšce 500-1000mm z prostého 

betonu C16/20. Vzhledem k částečnému podsklepení objektu bude založení probíhat 

ve více úrovních. Na základových pasech bude provedena podkladní deska o tloušťce 

150mm, která bude vyztužena KARI sítí 150/150/6. Do základových pasů bude 

uložena pásovina pro uzemn ní hromosvodu. 
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D.4.5 Svislé konstrukce 

Obvodové konstrukce budou provedeny z cihelných bloků Porotherm 30 Profi 

Dryfix tl. 300mm, které budou z vn jší strany kryty tepelnou izolací Isover EPS 100F 

tl.100mm a Porotherm 44 T Profi Dryfix, tl. 440mm. Pod terénem budou cihelné bloky 

kryty extrudovaným  polystyrénem. Vnit ní nosné st ny jsou provedeny z cihelných 

bloků Porotherm 30 Profi Dryfix (247x300x249). Pro odd lení jednotlivých místností 

je použita keramická tvarovka Porotherm 14 Profi Dryfix (497x140x249), pro vyzd ní 

instalačních šachet Porotherm 8 Profi (497x80x249).  

 

D.4.6 Vodorovné nosné konstrukce 

Nosná konstrukce stropu je jednotn  ešena pomocí stropního systému 

Porotherm výšky 250mm.  

 

D.4.7 P eklady 

Nad okenními a dve ními otvory v nosných st nách budou použity keramické 

p eklady Porotherm 7, p t kusů bude dopln no tepelnou izolací Isover TF Profi 

tloušťky 80mm. V interiéru jsou použity p eklady Porotherm 7, počet podle tloušťky 

dané konstrukce, viz výkresová dokumentace. U velkého stavebního otvoru , kde není 

Porotherm 7 dostačující  bude použit monolitický železobetonový p eklad. 

 

D.4.8 Schodiště 

Schodišt  je navrženo jako železobetonové, montované, p ímočaré, 

dvouramenné ší ky 1100mm, vedoucí ze suterénu až do úrovn  3NP. Výška stup ů se 

v celé jeho délce neliší.  
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D.4.9 St ešní konstrukce 

Objekt je zast ešen pomocí ploché jednoplášťové st echy s klasickou skladbou. 

Na stropní nosnou konstrukci 3NP ze stropního systému Porotherm výšky 250mm je 

provedena spádová vrstva z lehčeného betonu Izomalt BT 01 tl. 20-250mm, která je 

vždy po 6m dilatována. Mezi stropní konstrukcí a spádovou vrstvou bude použita 

penetrační asfaltová emulze Dekprimer. Na spádovou vrstvu bude provedena parot sná 

vrstva z termoplastické fólie Deksepar. Tepelná izolace je provedena z tepeln  

izolačních desek expandovaného polystyrenu Isover EPS 100F tl. 200mm. Tepelná 

izolace umož uje následné natavení dvou vrstev modifikovaného asfaltového pásu 

(Elastodek 40 Special Dekor, Dekglass G200 S40).  

 

D.4.10 Komíny 

V objektu nejsou navrženy komíny. 

 

D.4.11 Výplně otvor  

Pro daný objekt jsou navržena hliníková okna a dve e Aluprof. Okna i dve e 

budou zasklená izolačním trojsklem. Garážová vrata jsou navržena sekční od firmy 

Novoform. Vchodové dve e jsou navrženy s částečným zasklením. Interiérové dve e 

jsou navrženy z DTD desky. Zárubn  budou použity ocelové. Vstupní dve e jsou 

navrženy  zateplené. 

 

D.4.12 Podlahové konstrukce 

Podlahy v objektu budou provedeny jako plovoucí, oddilatované od okolních 

svislých konstrukcí. Roznášecí vrstva bude tvo ena litým anhydritovým pot rem 

Cemex o tloušťce 50mm. Na roznášecí vrstv  bude souvrství pro provedení marmolea 

nebo keramické dlažby. Podlaha bude vždy tepeln  izolovaná pomocí tepeln -

izolačních desek tloušťky minimáln  40mm.  
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D.4.13 Omítky, malby, nátěry 

Vn jší omítka je provedena z Porotherm TO  v tl. 15mm a na ni je provedena 

vn jší omítka  Porotherm Universal v tl. 5mm. V interiéru bude použita omítka  

Porotherm Universal v tl. 10mm . Vnit ní malba bude provedena ve dvou nát rech. 

 

D.4.14 Klempí ské výrobky 

Oplechování atiky bude provedeno z pozinkovaného ocelového plechu, díky 

tomu nebude použit dodatečný nát r.  

 

D.4.15 Zámečnické výrobky 

Vstupní dve e budou opat eny bezpečnostním zámkem a kováním od výrobce 

FAB. Kování oken a dve í je součástí dodávky od firmy Aluprof. 

 

D.4.16 Obklady, dlažba 

Do interiéru navrhovaného objektu jsou použity obklady a dlažba od firmy Rako, 

p esná specifikace dle p ání investora. Rohy a ukončení obložených st n budou 

opat eny rohovými a ukončujícími lištami. 

 

D.4.17 Izolace 

Hydroizolace je navržena systémem asfaltových hydroizolačních pásů. Na svislé 

obvodové konstrukce bude jako izolace proti vod  použit modifikovanými asfaltový 

pás Glastek 40, pod který bude proveden penetrační nát r asfaltovou emulzi Dekprimer. 

Vodorovné konstrukce budou chrán ny proti vod  pomocí dvou vrstev 

modifikovaného asfaltového pásu Elastek 40 Special Mineral, pod který bude op t 

proveden penetrační nát r asfaltovou emulzi Dekprimer. 

Svislé obvodové st ny budou oplášt ny z vn jší strany tepelnou izolací Isover 

EPS 100F tl.100mm (pod terénem bude použit extrudovaný polystyrén). Desky musí 
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být kladeny s t snými spárami tak, aby p esahovaly na stranu a dolů. Strop nad 3NP 

bude izolován tepeln  izolačními deskami z expandovaného polystyrenu Isover EPS 

100F tl. 180mm. 

 

D.5. Terénní úpravy 

P ed vstupy do objektu bude provedena zpevn ná plocha z betonové dlažby. 

Nová zpevn ná plocha p ed provozní částí bude z obou stran ukončena novým 

oplocením pozemku.  

Po celém obvodu objektu bude proveden okapní chodník ší e 500mm 

z prefabrikované betonové p ídlažby, uložené do št rkopískového lože tl. 90-110mm. 

Od zdiva bude chodník dilatován. Spára max. 10mm mezi okapním chodníčkem  

a fasádou objektu bude ut sn na jednosložkovým tmelem (trvale elastický, chemicky 

neutrální tmel) na povrch penetrovaný nát rem. Tmelení pouze do hl. 7mm.  

 

D.6. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně 

otvor  

ešeno v samostatné Složce č. 6 – Stavební fyzika, která je součástí této 

dokumentace. 

 

D.6.1 Zásady hospoda ení s energiemi 

Kritéria tepeln  technického posouzení 

Posuzovánu dle platné normy ČSN 73 0540–2:2011 Tepelná ochrana budov. 

Objekt se nachází na severu ve m st  Liberec. Venkovní výpočtová teplota te = −18 °C. 

Návrhové teploty byly navrženy pro obytné místnosti +20 °C, chodby +20 °C, 

koupelny a WC +24 °C. Teplota zeminy pod nezámrznou hloubkou se uvažuje +5 °C. 

Energetická náročnost stavby 

ešeno samostatn  v p íloze - Složka č. 6 - Stavební fyzika 
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Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Na rodinném dom   není použit žádný z alternativních zdrojů energií. 

 

D.7. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požární bezpečnost objektu je ešena v samostatné Složce č.5 - D.1.3 Požárn  

bezpečnostní ešení, která je součástí této dokumentace. 

 

D.8. Bezpečnost p i užívání stavby, ochrana zdraví a pracovního 

prost edí 

Bezpečnost provozu je zajišt na provedením stavby v souladu s projektovou 

dokumentací zpracovanou na základ  platných a doporučených norem a legislativy 

platné v dob  zpracování projektové dokumentace. 

Pracovišt  budou prostorov , konstrukčn  uspo ádána a technicky vybavena tak, 

aby odpovídala bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům stanoveným pro 

jednotlivé typy pracovišť. 

Bezpečnost provozu je zajišt na znep ístupn ním objektu civilním osobám 

(oplocení areálu provizorním oplocením). 

Budou dodrženy dostatečn  široké a podchodné (podjezdné) p ístupové cesty 

dostatečn  únosné pro p edpokládaná provozní zatížení. 

Veškeré za ízení elektro i provedení montážních prací musí být ešeno tak, aby 

byla zaručena maximální bezpečnost a ochrana zdraví s ohledem na prost edí, ve 

kterých budou instalována, a to jak p i normálních provozních režimech, tak p i 

poruchových stavech, p i obsluze i práci na el. za ízení ve smyslu ČSN EN 50110-1(3), 

norem k ní p idružených a souvisejících bezpečnostních p edpisů. 

Pravidelné údržby a kontroly ve vztahu k vyhlášce č. 268/2009 Sb., týkající se 

obvodového plášt , st ešních šikmin, okenních výplní, osv tlení, elektro za ízení, které 

nebudou dostupné z podlah místností či venkovního terénu, mohou být provád ny do 
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výšky 1,5m ze žeb íku nebo štaflí. Ostatní činnosti vyžadující způsobilost pro práce ve 

výškách (revizí a údržbou st echy) budou zajišt ny odbornými subdodavatelskými 

firmami s odpovídajícím oprávn ním a vybavením v souladu s na ízení vlády  

č. 362/2005 Sb., které veškeré povinnosti týkající se BOZP p i provád ní 

požadovaných prací smluvn  p ebírají na sebe. 

 

D.9. Vliv stavby na životní prost edí 

Použité stavební materiály jsou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot 

(všechny mají platné atesty státní zkušebny). Likvidace stavebního odpadu vzniklého 

p i výstavb  je povinna zajistit dodavatelská firma. 

 

D.10. Realizace stavby 

Veškeré odchylky od projektové dokumentace budou ešeny ve spolupráci 

s projektantem a odsouhlaseny investorem. Záznam bude proveden do stavebního 

deníku. 

Výrobky a materiály musí být opat eny prohlášením o shod  (§13 zák.22/97sb). 

Dodavatel stavby bude používat výhradn  materiály, které spl ují základní požadavky 

podle na ízení vlády č. 163/2002 Sb., konkretizované p íslušnými normami ČSN,  

a které jsou za podmínek určeného použití bezpečné. Pokud dojde p i provád ní 

k nahrazení materiálů a systémů jinými než je uvedeno v projektu, je t eba prokázat, že 

mají minimáln  stejné technické parametry z hlediska spolehlivosti, trvanlivosti, 

technických a užitných vlastností. 

P i realizaci stavby je nutno dodržovat veškeré technologické postupy dané 

výrobci použitých materiálů. 
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Závěr 

Cílem této bakalá ské práce bylo navrhnout a zárove  umístit polyfunkční 

rodinný dům s kavárnou v Liberci na výrazn  svažitý pozemek s orientací sklonu 

jihovýchodním sm rem. 

Rodinný dům tvo ený ustupujícími bloky je navržen v souladu s okolní 

zástavbou. Objekt je t ípodlažní, částečn  podsklepený a zast ešen plochou 

jednoplášťovou st echou. Je určen p edevším pro bydlení ve dvou bytových jednotkách 

umíst ných ve 2.NP a 3.NP a zárove  částečn  pro podnikání, které má vymezený 

prostor v 1NP. Dispoziční ešení je navržené s ohledem na požadavky statické, tepeln  

technické, estetické i funkční. Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškami a 

zákony, a spl uje požadavky norem. 

Bakalá ská práce je vypracována podle rozsahu zadání a výsledkem je 

projektová dokumentace v rozsahu dokumentace pro provád ní stavby včetn  

situačních výkresů, tepeln  technické posouzení, technické zprávy požárn  

bezpečnostního ešení s výkresy jednotlivých podlaží a rozd lením  

do požárních úseků, a dále architektonickou studii stavby. 
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Seznam použitých zdroj  

ZÁKONY A VYHLÁŠKY 

Zákon č. 183/2006 Sb., O územní plánování a stavebním ádu 

Zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech 

Zákon č. 309/2006 Sb., O zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i 

práci 

Zákon č. 133/1998 Sb., O požární ochran  a související p edpisy 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., O technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru, 2001 

Vyhláška č. 35/2014 Sb., kterou se m ní vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve zn ní pozd jších p edpisů 

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

Na ízení vlády 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu Pádu  

z výšky nebo do hloubky, 

Na ízen vlády č. 378/2001 Sb., O bližších požadavcích na bezpečný provoz  

a používání strojů, technických za ízení, p ístrojů a ná adí 

Na ízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví p i práci na staveništích 
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POUŽITÉ NORMY 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresu stavební části 

ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 4108 – Hygienické za ízení a šatny 

ČSN 73 4130 Schodišt  a šikmé rampy – základní požadavky 

ČSN 73 1901 Navrhování st ech – Základní ustanovení 

ČSN 73 4210 Provád ní komínů a kou ovodů a p ipojování spot ebičů paliv Stránka 

40 z 47 

ČSN 73 6058 Jednotlivé, adové a hromadné garáže 

ČSN 73 0810:04/2009 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0802:05/2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0833:09/2010 – Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0873:06/2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0540 Tepelná technika budov 

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posouzení akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 73 0580 – Denní osv tlení budov 

ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

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

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 
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Seznam použitých zkratek 

VŠKP  Vysokoškolská kvalifikační práce 

BP  Bakalá ská práce 

PD  Projektová dokumentace 

DSP  Dokumentace pro stavební povolení 

RD   Rodinný dům 

SO   Stavební objekt 

p.č.   Parcelní číslo 

k.ú.  Katastrální území 

PT   Původní terén 

UT   Upravený terén 

ZP   Zpevn ná plocha 

TP   Zatravn ná plocha 

HUP   Hlavní uzáv r plynu 

OB   Obytné budovy 

PHP   Požární hasicí p ístroj 

PB S   Požární bezpečnostní ešení stavby 

NN   Nízké nap tí 

STL   St edotlaký (plyn) 

B.p.v.   Balt po vyrovnání 

EPS   Expandovaný polystyrén 

XPS   Extrudovaný polystyrén 

TI   Tepelná izolace 

S   Suterén 

NP   Nadzemní podlaží 

SV   Sv tlá výška 

KV   Konstrukční výška 
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Rdt   Únosnost zeminy [kPa] 

dl.   Délka [m] 

tl.   Tloušťka [m] 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví 

U   Součinitel prostupu tepla [Wm-2
K

-1
] 

Uw   Součinitel prostupu tepla výplní v obvodové konstrukci [Wm-2
K

-1
] 

Ug   Součinitel prostupu tepla zasklením [Wm-2
K

-1
] 

Uf   Součinitel prostupu tepla rámem [Wm-2
K

-1
] 

UN,20   Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [Wm
-2

K
-1

] 

Urec,20   Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [Wm-2
K

-1
] 

di   Tloušťka vrstvy v konstrukci [m] 

Rsi   Tepelný odpor na vnit ní stran  povrchu konstrukce [Wm-2
K

-1
] 

Rse  Tepelný odpor na vn jší stran  povrchu konstrukce [Wm-2
K

-1
] 

bi   Činitel teplotní redukce [-] 

   Součinitel tepelné vodivosti [Wm-1
K

-1
] 

θsimin   Nejnižší vnit ní povrchová teplota [0
C] 

θai   Teplota vnit ního vzduchu [0
C] 

θe   Teplota vn jšího vzduchu [0
C] 

fRsi   Teplotní faktor [-] 

fRsi,N   Požadovaný teplotní faktor vnit ního povrchu [-] 

fRsi,cr   Kritický teplotní faktor vnit ního povrchu [-] 

φi,u   Relativní vlhkost vnit ního vzduchu [%] 

ξRsi,k   Pom rný teplotní rozdíl vnit ního povrchu v kout  [-] 

Δθ10   Pokles dotykové teploty [0
C] 

R´w   Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost [dB] 

Rw   Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost [dB] 

OB   Obytné budovy 
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PHP   Požární hasicí p ístroj 

PB S   Požární bezpečnostní ešení stavby 

SPB   Stupe  požární bezpečnosti 

NÚC  Nechrán ná úniková cesta 

PÚ   Požární úsek 

R   Únosnost a stabilita [min] 

E   Celistvost [min] 

I    Teplota na neoh ívané stran  [min] 

W   Hustota tepelného toku [min] 

pv   Výpočtové požární zatížení [kg/m2
] 

p   Požární zatížení vyjad ující množství ho lavých látek [kg/m2
] 

a  Součinitel vyjad ující rychlost oho ívání z hlediska charakteru 

ho lavých látek [-] 

b  Součinitel vyjad ující rychlost oho ívání z hlediska stavebních 

podmínek [-] 

c   Součinitel vyjad ující vliv požárn  bezpečnostních opat ení [-] 

pn   Nahodilé požární zatížení [kg.m-2
] 

ps   Stálé požární zatížení [kg. m-2
] 

Si   Plocha místnosti [m2
] 

S   Celková půdorysná plocha požárního úseku [m2
] 

E   Počet evakuovaných osob v posuzovaném míst  [ks] 

Sp  Celková plocha otvorů v obvodových a konstrukcí PÚ [m2] 

Spo   Celková požárn  otev ená plocha [m
2
] 

lu   Délka obvodové st ny posuzovaného požárního úseku [m] 

hu   Výška obvodové st ny posuzovaného požárního úseku [m] 

po   Procento požárn  otev ených ploch [%] 

d   Odstupová vzdálenost [m] 
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Seznam p íloh 

Složka č. 1 - P ípravné a studijní práce 

Textová část: 

Souhrnná zpráva 

Seminární práce – vchodové dve e 

Výkresová část: 

01 Situace       M 1:200 

02 Základy       M 1:100 

03 Půdorys 1S       M 1:100 

04 Půdorys 1NP      M 1:100 

05 Půdorys 2NP      M 1:100 

06 Půdorys 3NP     M 1:100 

07 Svislý ez A-A´      M 1:100 

08 Svislý ez B-B´      M 1:100 

09 Výkres st echy      M 1:100 

10 Pohledy 1       M 1:100 

11 Pohledy 2       M 1:100 

12 Katastrální mapa     M 1:2000 

 

Složka č. 2 - C Situační výkresy 

Výkresová část: 

C. 1 Situační výkres širších vztahů    M 1:1000 

C. 2 Celkový situační výkres    M 1:200 

C. 3 Koordinační situace    M 1:200 
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Složka č. 3 - D.1.1 Architektonicko- stavební ešení 

Výkresová část: 

D.1.1.01 Půdorys 1S      M 1:50 

D.1.1.02 Půdorys 1NP     M 1:50 

D.1.1.03 Půdorys 2NP     M 1:50 

D.1.1.04 Půdorys 3NP    M 1:50 

D.1.1.05 Konstrukce st echy     M 1:50 

D.1.1.06 Svislý ez A-A‘    M 1:50 

D.1.1.07 Svislý ez B-B‘    M 1:50 

D.1.1.08 Pohledy      M 1:100 

 

Složka č. 4 - D.1.2 Stavebn  konstrukční ešení 

Textová část: 

Návrh vnit ního schodišt  

Výkresová část: 

D.1.2.01 Skladby vodorovných konstrukcí 

D.1.2.02 Skladby svislých konstrukcí 

D.1.2.03 Výpis prvků  

D.1.2.04 Výpis oken 

D.1.2.05 Výpis dve í 

D.1.2.06 Výkres stropní konstrukce 2NP  M 1:50 

D.1.2.07 Základy     M 1:50 

D.1.2.08 Detail 1 – Vstup na terasu 2NP  M 1:5 

D.1.2.09 Detail 2 – Vstup na balkon   M 1:5 

D1. 2.10 Detail 3 – Atika    M 1:5 
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Složka č. 5 - D.1.3 Požárn  bezpečnostní ešení 

Textová část: 

Technická zpráva požárn  bezpečnostního ešení 

Výkresová část: 

D.1.3.01 Situace PB      M 1:200 

D.1.3.02 Půdorys 1S     M 1:50 

D.1.3.03 Půdorys 1NP    M 1:50 

D.1.3.04 Půdorys 2NP    M 1:50 

D.1.3.05 Půdorys 3NP    M 1:50 

 

Složka č. 6 - Stavební fyzika - tepeln  technické posouzení 

Textová část: 

Technická zpráva tepeln  technického posouzení  

1 Výpočty tepeln  technického posouzení 

2 Energetický štítek obálky budovy 
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