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skladeb jednotlivých konstrukcí. Navržené "ešení stavebních úprav tedy vychází 

z p"edpokládaného stavu, který se tedy m#že lišit od skute ného stavu konstrukce. 

 P#vodní napojení objektu na dopravní a technickou infrastrukturu bude zachováno. 

 Z d#vodu navrženého vytáp!ní a oh"evu TV pomocí plynového kondenza ního kotle 

bude nutno zhotovit plynovodní p"ípojku. Vypracování projektu plynovodní p"ípojky ani 

domovního rozvodu plynu tato dokumentace ne"eší. 

 Na pozemku byl p"ed výstavbou objektu v roce 1976 proveden geologický pr#zkum 

pomocí 2 sond. Z pr#zkumu vyplívá, že se na pozemku nachází zemina 3-4 t"ídy t!žitelnosti, 

hladina podzemní vody nebyla zjišt!na. M!"ení radonu na pozemku nebylo provedeno. 

 Napojení na "ad jednotné kanalizace je "ešeno p"es p"epad spole ného septiku SM9 

pro blok D, E a F nacházející se na pozemku  . 3424/6. &ad jednotné kanalizace vede pod 

úrovní ulice Karníkova -  íslo pozemku 2096/1.  

 Objekt je napojen na vodovodní "ad, který vede pod úrovní ulice Karníkova -  íslo 

pozemku 2096/1. Zemní souprava se nachází v míst! vjezdu na pozemek p"i ulici Karníkova. 

 Napojení objektu na rozvod elektrické energie je "ešeno napojením na zemní kabel, 

který vede v p"ilehlém chodníku stavby -  íslo pozemku 2096/3. P"ípojka je vedena taktéž 

v zemi.  

 P"ístup a p"íjezd k objektu je z hlavní komunikace ulice Karníkova -  íslo pozemku 

2096/1. P"ístup do objektu je na severní stran! objektu betonovou vozovkou. P"íjezd ke 

garážím a septiku SM9 je na jižní stran! objektu rovn!ž betonovou vozovkou. 

 

d) Informace o spln"ní požadavk% dot$ených orgán%  

 Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro realizaci stavby a je v souladu 

s doposud známými požadavky dot ených orgán#. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavk% na výstavbu  

 Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou  . 268/2009 Sb. O 

obecných technických požadavcích na výstavbu ve zn!ní vyhlášky  . 499/2006 Sb.  
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f) Údaje o spln"ní podmínek regula$ního plánu a územního rozhodnutí 

 Navrženými zm!nami dle projektové dokumentace se charakter ani využití objektu 

nem!ní. 

 

g) V"cné a $asové vazby na související a podmi ující stavby a jiná 

opat!ení v dot$eném území 

 Nejsou známy žádné  asové ani v!cné vazby související a podmi$ující stavby ani jiná 

opat"ení v dot eném území. Na pozemku není uvažováno s další výstavbou a stavba 

nevyžaduje vzhledem ke svému charakteru zvláštní opat"ení. 

 

h) P!edpokládaná lh%ta výstavby  

Dokon ení projektu stavby:  Listopad 2011 

Zahájení stavby:   Kv!ten 2012 

Ukon ení stavby:   Srpen 2012 

 

 P"edpokládané lh#ty výstavby jsou pouze orienta ní. Up"esn!né bude p"i výb!rovém 

"ízení o dodavateli stavby.   

 

i) Orienta$ní a statistické údaje o stavb" 

Celkový po et bytových jednotek:  4 

Po et bytových jednotek na podlaží:  2 

Obestav!ný prostor    1 953 m3   

Užitná plocha S:    161,19 m2 

Užitná plocha 1.NP (2. NP):   177,24 m2 

Užitná plocha celkem:   515,67 m2 

 

 

 

 



 

SOB.

1. U

a)

 S

Terén je

se nach

stromy 

zahrady

 O

 U

nepravid

zejména

poprask

pov!trn

  

b)

Objekt s

 P

suterénn

 O

v suteré

 V

spole n

 V

provede

byt# jso

jsou sou

 S

st"ešním

 D

OUHRNN

Urbanistic

Zhodnoc

Staveništ! s

e svažitý sm

ází betonov

a ke"e. Dá

y dot eny. 

Objekt není

U terénního

delné sedán

a u p"edsa

kány. U ven

nostních vliv

Urbanist

se nachází s

P#dorys ob

ním podlaží

Objekt je p

énním podla

V suterénní

ná prádelna s

V 1.NP a 2

ení 3+1 s k

ou p"ístupné

u ástí bytu. 

St"echa je j

m vlezem ze

Dispozi ní 

NÁ TEC

cké, archit

cení staven

se nachází 

m!rem k jihu

vé p"ístupov

ále se na po

í pravideln!

o schodišt!

ní podkladn

azených ko

nkovních ko

v#. 

tické a arc

severní  ást

bjektu byto

ím a dv!ma

p"ístupný ze

aží na výcho

ím podlaží 

sloužící p"e

2.NP se nac

kompletním 

é z p"edsín!

Všechny by

ednopláš)ov

e schodiš)ov

"ešení je po

CHNICK

tektonick

ništ" a vyh

na pozemk

u. Pozemek

vé a p"íjezd

ozemku nac

! udržován. 

! p"ed hlav

ního betonu

onstrukcí.

ovových  ás

chitektonic

ti Nového M

ového dom

nadzemním

e severní str

odní a západ

je umíst!n

evážn! k suš

cházejí na 

p"íslušenst

!. Z každéh

yty jsou IV.

vá plochá o

vého prosto

odrobn! dok

6 

KÁ ZPRÁ

ké a staveb

hodnocení 

ku  . 3424/6

k se nenachá

dové komun

cházejí 2 s

Nosné kon

vním vstupe

u. Místy se 

Zpevn!né 

stí konstrukc

cké a stave

M!sta na Mo

mu je obd

mi. V objekt

rany hlavní

dní stran! o

na kotelna s

šení prádla v

každém po

tvím ve sta

ho bytu je u

. kategorie. 

ohrani ená z

oru v 2.NP. 

kumentován

ÁVA 

bn" techn

sou$asnéh

6 v k.ú. No

ází na podd

nikace a nez

skleníky. P"

nstrukce nej

em do obje

dochází k

betonové 

cí se za ína

ebn" techn

orav! na síd

délníkového

tu se nacház

ím vstupem

bjektu.   

s uhelnou, s

v zimních m

odlaží dv! s

andartním v

umožn!n p"

 

ze t"ech stra

no v p"iložen

nické !eše

ho stavu ko

ové M!sto n

dolovaném ú

zpevn!né za

"i stavebníc

eví známky

ektu a v o

opadávání 

plochy v o

ají projevov

nické !ešen

dlišti Holubk

o tvaru, t"í

zejí 4 bytov

m. Vedlejší v

sklepy na p

m!sících. 

samostatné 

vybavení. J

"ístup na ba

an zd!nou a

né výkresov

ení  

onstrukcí 

na Morav! 

území. Na p

atravn!né p

ch pracích n

y statických

oblasti se p

b"ízolitové 

okolí objek

vat korozivn

ní stavby 

ka. 

"ípodlažní 

vé jednotky.

vstupy se n

potraviny, g

bytové jed

Jednotlivé m

alkón a lodž

atikou a je p

vé dokumen

706418. 

pozemku 

lochy se 

nebudou 

h poruch.

projevuje 

omítky, 

ktu jsou 

ní ú inky 

s jedním 

.   

nacházejí 

garáže a 

dnotky v 

místnosti 

žii, které 

p"ístupná 

ntaci. 



7 
 

Architektonické vzez"ení stavby se budoucí revitalizací výrazným zp#sobem nezm!ní. 

 

c) Technické !ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

!ešení vn"jších ploch 

 Objekt je "ešen jako samostatn! stojící stavba založena na základových pasech. 

Veškeré napojení na technickou infrastrukturu je "ešeno v zemi. Vn!jší plochy jsou tvo"eny 

zpevn!nými betonovými vozovkami a nezpevn!nými zatravn!nými plochami. 

 Konstruk ní systém je st!nového kombinovaného systému, který byl zhotovený 

pomocí dvou technologií - zd!né a ztracené bedn!ní. Objekt je st!nového kombinovaného 

systému, který byl zhotovený pomocí dvou technologií - zd!né a ztracené bedn!ní. Zd!ný 

z CPP a CDm a technologií opláš)ovaného betonu Velox (ztracené bedn!ní z cementových 

d"evošt!pkových desek Velox WS).  

 Objekt je založen na rozší"ených základových pasech z prostého betonu t"ídy B 170. 

V základových pasech jsou provedeny prostupy konstrukcí pro kanalizaci a vodovod. Viz 

výkres  . 2 „Základy“. Stavebními úpravami nebudou stávající základové konstrukce objektu 

tvo"ené základovými pasy dot eny pouze dojde k odstran!ní podkladní desky hlavního 

vstupu. Základové pasy budou po obvodu objektu zatepleny. 

  Stropní konstrukce ve všech podlažích jsou provedeny z železobetonových dutinových 

stropních panel# PZD a zmonolitn!ny betonem B 170. Stropní konstrukce 2. NP (st"echa) je 

armována ocelovou sva"ovanou sítí. Ztužující v!nce jsou armovány betoná"skou ocelí t"ídy 

10 216. Rovn!ž nosné desky lodžie V1 a konstrukce markýzy V2 nacházející se nad hlavním 

vstupem do objektu jsou provedeny jako železobetonové monolitické desky z betonu B 170 a 

betoná"ské oceli t"ídy 10 216. Desky jsou sou ástí ztužujících obvodových v!nc#.  

 Nosná konstrukce balkónu je tvo"ena ocelovými válcovanými nosníky I 140, které 

jsou zatíženy PZD deskami stropní konstrukce objektu. Na spodní p"íruby nosíku jsou 

uloženy železobetonové dutinové desky PZD. 

 Schodiš)ové mezipodlažmí a podlažní podesty jsou z železobetonových dutinových 

stropních panel# PZD.  

 Objekt je zast"ešen plochou st"echou s jednotným spádem 2% spádované k severní 

stran! objektu s p"esahem, kde se nachází hlavní vstup do objektu. P"esah st"ešní konstrukce 

na severní  ásti objektu je tvo"en z železobetonových plných desek PZD.  St"ešní rovina je 
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ohrani ena atikou ze t"í stran, která je na horním povrchu oplechována s vytvo"ením 

jednotného spádu 2% sm!rem k st"ešní rovin!.  

  V objektu se nachází jedno schodišt! propojující jednotlivá podlaží, které je "ešené 

jako pravoto ivé monolitické z železobetonu s nadbetonovanými betonovými stupni 

s povrchovou úpravou teraso. Schodišt! je opat"eno ocelovým zábradlím nacházejícím se 

v prostoru zrcadla kotveným z boku k nosné železobetonové desce 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 Stávající napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu nedozná žádné 

zm!ny. Z d#vodu navrženého vytáp!ní a oh"evu TV pomocí plynového kondenza ního kotle 

bude nutno zhotovit plynovodní p"ípojku. Vypracování projektu plynovodní p"ípojky ani 

domovního rozvodu plynu tato dokumentace ne"eší. Objekt je v sou asnosti napojen na 

ve"ejný vodovod, jednotnou kanalizaci a rozvod elektrické energie. 

 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu je blíže vyzna eno ve 

výkresové dokumentaci stavby na výkrese  . 1 „Koordina ní situace“. 

 

e) &ešení dopravní a technické infrastruktury, dodržení podmínek pro 

navrhování staveb na poddolovaném a svažitém území 

 Napojení na dopravní infrastrukturu je provedena pomocí dvou p"ístupových 

komunikací na ulici Karníkova. P"ístupové komunikace napojující se na hlavní komunikaci se 

nacházejí na jižní a severní stran! objektu. 

 Objekt je napojen na technickou infrastrukturu pomocí p"ípojek vedoucí pod úrovní 

terénu. 

 P"i zemních pracích budou výkopy zabezpe eny proti sesuvu p#dy do výkopu. 

   

f) Vliv stavby na životní prost!edí 

 Stavba ani navržené stavební úpravy nebudou mít p"i dodržení projektové 

dokumentace negativní vliv na užívání daného objektu a zárove$ nebudou mít svým negativní 

vliv životní prost"edí v dané lokalit!. Látky nebezpe né životnímu prost"edí se zde 

nenacházejí. Stavba nebude p"i svém provozu produkovat nebezpe ný odpad. Odpady 
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vznikající p"i výstavb! budou rozlišeny a likvidovány dodavatelem stavby dle Zákona o 

odpadech 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP  . 381/2001 Sb. Celokovový nadzemní p"íst"ešek 

s nádobami na komunální odpad vyprodukovaný p"i jeho užívání je umíst!n p"i ulici podél 

severní strany objektu. Investor jej pravideln! likviduje prost"ednictvím firmy TS služby s.r.o. 

Nové M!sto na Morav!. 

 

g) &ešení bezbariérového užívání navazujících ve!ejn" p!ístupných ploch                

a komunikací. 

 Okolní zpevn!né plochy a p"ístupové komunikace jsou "ešeny jako bezbariérové. 

 

h) Pr%zkumy a m"!ení, jejich vyhodnocení a za$len"ní jejich výsledk% do 

projektové  dokumentace 

 Navrhovaná "ešení vycházejí z dostupné p#vodní projektové dokumentace stavby - 

Blok D z roku 1976 dopln!na o prohlídkou stávajícího stavu objektu se zam!"ením základních 

výškových a p#dorysných rozm!r# a zhotovení fotodokumentace. Ve sporných p"ípadech, 

které vycházely z rozdílných údaj# mezi údaji v p#vodní projektové dokumentaci a údaji 

z osobního zam!"ení projektantem p"ihlíženo i k výpov!dím vlastník# nemovitosti, kte"í se 

podíleli p"i výstavb! objektu. Objekt byl stav!n svépomocí. Navržená "ešení mohou být 

b!hem realizace poupravena dle skute ného stavu konstrukcí po plném odkrytí po dohod! 

s projektantem. P"ípadné zm!ny budou zaneseny do projektové dokumentace. 

 

i) Údaje o podkladech pro vyty$ení stavby, geodetický referen$ní a 

polohový systém 

 Podklady byly p"evzaty z p#vodní projektové dokumentace a osobního zam!"ení 

projektantem. 

 

j) 'len"ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské stavby 

 SO 01 Bytový d#m 



10 
 

 SO 02 Zpevn!né plochy 

 SO 03 P"íst"ešek na popelnice 

 SO 04 Splašková kanalizace v etn! septiku SM9 

 SO 04 Deš)ová kanalizace  

 SO 04 Vodovodní p"ípojka 

 SO 05 P"ípojka NN 

 SO 06  Plynovodní p"ípojka (není sou ástí této projektové dokumentace) 

  

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí p!ed negativními 

ú$inky provád"ní stavby a po jejím dokon$ení 

 P"i dodržení projektové dokumentace nebude nutné "ešit ochranu okolních pozemk# a 

staveb p"ed negativními ú inky p"i provád!ní stavby a po jejím dokon ení. Dodavatel 

stavebních prací je zodpov!dný provést dostate ná opat"ení k zamezení nadm!rného 

obt!žování okolí vlivem stavebních prací hlukem, vibracemi, prašností a zne iš)ování 

komunikací.  

 

l) Ochrana zdraví a bezpe$nost pracovník% 

 Prostor staveništ! bude jasn! ozna eno a vybaveno dle plánu BOZP. Realizace stavby 

musí být provedena v souladu s projektovou dokumentací stavby, technologických požadavk# 

výrobk# a materiál# uvedené výrobci.  

Pracovníci p"i stavebních pracích jsou povinni dodržovat zákon  . 309/2006 Sb. o 

zajišt!ní podmínek bezpe nosti a ochran zdraví p"i práci. Vyhlášku Ministerstva vnitra  . 

246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpe nosti a výkonu státního požárního dozoru. 

Vyhlášky 'UBP  . 192/2005 Sb. o základních požadavcích k zajišt!ní bezpe nosti práce a 

technických za"ízení a  . 363/2005 Sb. o bezpe nosti práce a technických za"ízení p"i 

stavebních pracích. Na"ízení vlády  . 21/2003 Sb. o technických požadavcích na osobní 

ochranné prost"edky, na"ízení vlády  .  362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe nost a 

ochranu zdraví p"i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Dále je nutné dodržovat požadavky na zp#sobilost pracovník# v etn! jejich vybavení. 

Speciální pracovní úkony p"i realizaci vyžadující zvláštní proškolení mohou provád!t pouze 
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osoby oprávn!né tyto úkony provád!t. Dodavatel musí zabezpe it odpovídající sociální 

podmínky svých zam!stnanc#. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Posouzení mechanické odolnosti a stability není sou ástí této projektové dokumentace. 

Stavba bude, na míst! posouzena statikem. P"ípadné zm!ny v konstruk ním "ešení, které 

vzniknou b!hem výstavby, budou zpracovány do projektové dokumentace a o zm!n! "ešení se 

provede zápis. 

 V pr#b!hu výstavby nesmí dojít k p"í inám, které by m!ly 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 

 Posouzení požární bezpe nosti není sou ástí této projektové dokumentace. Stavba 

bude posouzena požárním technikem.  

 P"ípadné zm!ny v konstruk ním "ešení v pr#b!hu stavebních prací mající vliv na 

požární bezpe nost stavby dle 'SN 73 0802 [25], které vzniknou b!hem výstavby, budou 

znovu posouzeny a o zm!n! se provede zápis. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost!edí 

 Stavba, její  ást ani provoz negativn! neovliv$uje životního prost"edí a okolní objekty. 

P"i stavebních úpravách objektu budou použity pouze výrobky a technologie neohrožující 

životní prost"edí. Požadované oslun!ní a v!trání je zajišt!no p"irozeným zp#sobem okenními 

otvory. Dodavatel stavby je zodpov!dný za likvidaci odpadu vznikajícího p"i výstavb!. 

Investor zajistí likvidaci komunálního odpadu p"i užívání objektu. 

 Zásady pro nakládání s odpady 
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  a)  minimalizovat vznikání odpad# 

  b)  separovat jednotlivé druhy odpad# 

  c)  uplat$ovat zásady maximální recyklace 

  d)  minimalizovat odpady k p"ímému skladování 

 

5. Bezpe$nost p!i užívání 

 Veškeré nové instalace budou provedeny dle platných právních norem a p"edpis#. 

K nov! instalovaným za"ízením je dodavatel povinen dodat p"i p"edání stavebního díla, 

veškeré návody k použití a provozu. Uživatel je povinen se seznámit s b!žnou obsluhou 

t!chto za"ízení a zavazuje se dodržovat bezpe nostní pokyny dané výrobcem.  P"ístup do 

kotelny je umožn!n pouze osobám obeznámenými s obsluhou instalovaných za"ízení. 

  

6. Ochrana proti hluku 

 Hluk z p"ilehlé komunikace bude dostate n! eliminován vn!jší obálkou objektu. 

V objektu se nenacházejí pouze b!žná za"ízení, která se akusticky výrazn! neprojevují, proto 

nebylo nutné "ešit ochranu proti hluku a vibracím. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 &ešený objekt bude po provedení zateplení zateplovacím systémem ETICS spl$ovat 

požadavky novely normy 'SN 73 0540-2 [19] a m!rnou energetickou spot"ebu dle vyhlášky 

 . 148/2007 Sb. Zateplením objektu dojde k výrazným úsporám spot"eby energií na vytáp!ní.  

 

8. &ešení stavby a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

Vstup ani stavba není "ešena v sou asnosti jako bezbariérová. V rámci stavebních úprav 

nedojde k odstran!ní p"ekážek umož$ující bezbariérové užívání stavby ve smyslu vyhlášky  . 

398/2009 Sb. [32] jelikož spln!ní t!chto podmínek není technicky možné vzhledem 

k prostorovým, konstruk ním a ekonomickým nárok#m na daná opat"ení. 
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9. Ochrana stavby p!ed škodlivými vn"jšími vlivy 

 Z provedených m!"ení p"ed výstavbou objektu v roce 1976 se v dané lokalit! 

nevyskytují vlivy, které mohou zásadn! ovliv$ovat užívání objektu. Vn!jší obálka objektu 

tvo"í dostate nou ochranu vnit"ních prostor p"ed vn!jšími vlivy prost"edí. Pro ochranu objektu 

a osob p"ed úderem blesku bude objekt opat"en jímací soustavou. Projekt nové jímací 

soustavy není sou ástí této dokumentace, návrh provede projektant oprávn!ný vykonávat 

projekci v oboru elektrotechnika staveb.  

   

10. Ochrana obyvatelstva 

 P"i provád!ní navržených zm!n bude nutno, aby dodavatel dodržel veškerá 

bezpe nostní opat"ení a to zejména umožn!ní bezpe ného vstupu do objektu vlastník# 

nemovitosti. P"i odkrývacích pracích st"ešní konstrukce a práci na fasád! zamezit p"ípadnému 

pádu materiálu, který by mohl ohrozit osoby vyskytující se v blízkosti stavby.   

 

11. Inženýrské stavby 

 Stávající napojení objektu na technickou infrastrukturu nedozná žádné zm!ny. 

Z d#vodu navrženého vytáp!ní a oh"evu TV pomocí plynového kondenza ního kotle bude 

nutno zhotovit plynovodní p"ípojku. Vypracování projektu plynovodní p"ípojky ani 

domovního rozvodu plynu tato dokumentace ne"eší. Objekt je v sou asnosti napojen na 

ve"ejný vodovod, jednotnou kanalizaci a rozvod elektrické energie. 

  

a) Odvodn"ní území v$etn" zneškod ování odpadních vod 

 Zp#sob odvád!ní deš)ových a splaškových odpadních vod se navrženým stavebním 

"ešením objektu nem!ní. Objekt je napojen na "ad jednotné kanalizace, p"es p"epad septiku 

SM9, který je spole ný pro blok D, E a F nacházející se na pozemku  . 3424/6. &ad jednotné 

kanalizace vede pod úrovní p"ilehlé komunikace - ul. Karníkova. Odvod deš)ový vod je "ešen 

odd!len! a odvádí povrchové srážkové vody ze st"echy a z ploch p"i severní stran! objektu.

 Odpadní vody jsou likvidovány na místní 'OV, kterou provozuje Vodárenská akciová 

spole nost, a.s. divize Ž(ár nad Sázavou.  
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b) Zásobování vodou 

Zp#sob zásobování vodou se s navrženým stavebním "ešením objektu nem!ní. Objekt 

je napojen na vodovodní "ad, který vede pod úrovní p"ilehlé komunikace - ul. Karníkova  

Vodovodní p"ípojka vstupuje do objektu na jižní stran! objektu.  Zemní souprava se nachází 

v míst! vjezdu na pozemek p"i jižní stran! objektu z ulice Karníkova. Objekt je napojen na 

rozvod ve"ejné vodovodní sít!, kterou provozujíce Vodárenská akciová spole nost, a.s. divize 

Ž(ár nad Sázavou.  

 

c) Zásobování energiemi 

 Objekt je napojen na hlavní rozvod elektrické energie, který je veden zemním kabelem 

v p"ilehlém chodníku stavby. P"ípojka je vedena v zemi kabelem. Hlavní domovní stanice je 

usazena v nice v nosné obvodové konstrukci suterénního podlaží v západní  ásti objektu. 

 Z d#vodu navrženého vytáp!ní a oh"evu TV pomocí plynového kondenza ního kotle 

bude nutno zhotovit plynovodní p"ípojku. Vypracování projektu zásobováním objektu 

zemním plynem tato dokumentace ne"eší. 

 

d) &ešení dopravy 

 Napojení na ve"ejnou komunikaci se revitalizací objektu nam!ní. 

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, v$etn" vegeta$ních úprav 

 Zpevn!né betonové plochy v okolí objektu jsou již ve špatném stavu. 

Jelikož navrhované "ešení p"edpokládá s provád!ním zemních prací, bude po dokon ení 

stavebních prací zhotovena nová svrchní vrstva zpevn!ných ploch. Po obvodu objektu bude 

proveden okapní chodník. Povrch bude tvo"en tzv. ka írku tj. ze sm!si št!rk# a drtí, která 

tvo"í propustnou drenážní vrstvu. Ohrani ení mezi zpevn!nou betonovou plochou bude 

provedeno z betonových obrubníkových prvk#. S vegeta ními úpravami nezpevn!né  ásti 

pozemku se nep"edpokládá, a proto jej projekt ne"eší.  
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f) Elektronické komunikace 

Bytové jednotky 1132/1 a 1132/3 jsou napojeny na internetovou sí) bezdrátovým 

spojením WIFI, provozovatel sít! je Steadynet s.r.o. Nové M!sto na Morav!. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za!ízení staveb 

 V objektu se nevyskytují žádná výrobní ani nevýrobní technologická za"ízení staveb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SC.

 K

„Koordi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAC

Koordina n

ina ní situa

CE STAV

ní situace j

ace“, která je

VBY  

e sou ástí 

e vyhotoven

16 

výkresové

na v m!"ítku

é dokument

u 1:200. 

tace stavbyy. Viz výkrres  . 1 



 

 D.

a)  S

 z

 V

s p"iprav

plynná 

vyjedná

 

b)  P

 P

stávajíc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKLA

Stanovisk

zpracován

Vlastníci b

vovaným p

paliva. Mo

áno investor

Pr%kaz en

Pr#kaz ene

í stav a nav

ADOVÁ

ka, posu

ní projek

bytového d

projektem c

ožnost a po

rem u prozo

nergetick

ergetické ná

vrhovaný sta

Á 'ÁST

udky a 

ktové doku

domu v za

celkové rev

dmínky pro

ovatele plyn

ké náro$no

áro nosti bu

av po dokon

17 

výsledky

umentace

astoupení b

vitalizace o

o napojení 

novodu. 

osti budov

udovy je z

n ení revital

y jednán

e  

bytového d

bjektu a zh

objektu na

vy 

zpracován v

lizace. Viz. 

ní vedený

družstva V

hotovení sp

rozvod zem

v programu 

p"íloha  .9

ých v pr

Vrchovina 

pole né kot

emního plyn

Energie 2

9 a 10.  

r%b"hu 

souhlasí 

telny na 

nu, bude 

2010 pro 



 

ZE.

a)

je

st

 S

nebudou

dodavat

objektu

za"ízení

1 m!sí

vypraco

 P

komuni

  

b)

 N

 

c)

N

napojen

investor

 

d)

nu

P

postup 

ZÁSADY

1. Techni

) Informac

eho oploc

taveništ" 

Staveništ! 

u za"ízením

telem stavb

. Staveništ!

í vybudovan

íce po p"e

ovaný dodav

P"íjezdy a 

kacemi. Me

) Významn

Na staveniš

) Napojení

Napojení n

ním na stáv

rem a dodav

) Úpravy 

utných úp

P"i provád!

prací z hle

Y ORGA

ická zpráv

ce o rozsah

cení, trval

se bude n

m staveništ! 

by a investo

! bude ohr

né pro ú ely

edání stavb

vatelem stav

p"ístupy n

ezideponie b

né sít" tech

šti se nenach

í staveništ

na rozvod e

vající sít! re

vatelem stav

z hledisk

prav pro os

!ní stavby 

ediska bezp

ANIZAC

va 

hu a stavu

lé deponi

nacházet po

zabrána. Z

orem tak, a

rani eno pr

y staveništ!

by investor

vby. 

na staveniš

bude z"ízen

hnické inf

házejí význa

" na zdroj

elektrické e

evitalizovan

vby. 

ka bezpe$n

soby s ome

je nutno b

pe nosti a o

18 

CE VÝS

u staveništ

ie a mez

ouze na p

Za"ízení stav

aby docház

roti vstupu

! musí být u

rovi. Podro

št! budou u

na na pozem

frastruktu

amné sít! te

j vody, ele

energie a r

ného objekt

nosti a oc

ezenou sch

bezpodmíne

ochrany zd

TAVBY

t", p!edpo

zideponie, 

ozemku in

veništ! bude

zelo k mini

u nepovolan

uvedeny do 

obný  asov

uskute $ov

mku investor

ury 

echnické inf

kt!iny, od

rozvod vod

tu na zákla

chrany zd

hopností p

e n! dodržo

draví pracuj

Y 

kládané ú

p!íjezdy 

nvestora. V

e uspo"ádán

imálnímu n

ným osob. 

p#vodního 

vý harmono

ány stávají

ra. 

frastruktury

vodn"ní st

dy na stave

ad! samosta

draví t!etí

pohybu a o

ovat bezpe

jících a "íd

úpravy stav

a p!ístu

Ve"ejná pro

no dle doho

narušování 

Veškeré p

stavu nejpo

nogram pra

ícími p"ístu

y. 

taveništ" 

eništi bude 

atné smlou

ích osob, 

orientace. 

e nostní p"e

dit se ustan

veništ", 

upy na 

stranství 

ody mezi 

provozu 

plochy a 

ozd!ji do 

ací bude 

upovými 

zajišt!n 

vy mezi 

v$etn" 

edpisy a 

noveními 



19 
 

vyhlášky 'UBP a 'BÚ  . 324/90 Sb.  O bezpe nosti práce a technických za"ízení p"i 

stavebních pracích, vyhlášky 'ÚBP  . 192/2005 Sb., kterou se m!ní vyhláška 'UBP  . 

48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajišt!ní bezpe nosti práce a 

technických za"ízení ve zn!ní pozd!jších p"edpis#.  

Na viditelných místech budou umíst!ny výstražné cedule, které zakazují vstup do 

prostoru staveništ! nepovolaným osobám. 

 

e) Uspo!ádání a bezpe$nost staveništ" z hlediska ochrany ve!ejných zájm% 

Ve"ejné zájmy nebudou stavbou dot eny. Ve"ejná prostranství nebudou za"ízením 

staveništ! zabrána. 

 

f) &ešení za!ízení staveništ"  

 Nezbytné sociální za"ízení z"ídí na staveništi dodavatel stavby. Skladovací prostory 

pro skladování stavebního materiálu, který podléhá pov!trnostním vliv#m, bude umožn!no ve 

spole ném uzamykatelném prostoru uvnit" objektu, který bude ur en investorem na základ! 

písemné dohody. Ke skladování materiál#, které nepodléhají pov!trnostním vliv#m bude 

umožn!no použití plochy staveništ! s ohledem na minimální narušení dopravy.  

 Pro vn!jší zateplení objektu bude u obvodového plášt! z"ízeno lešení. 

g) Popis staveb za!ízení staveništ" vyžadující ohlášení 

 Na staveništi se nebudou objevovat za"ízení, které vyžadují ohlášení na p"íslušném 

stavebním ú"adu.  

 

h) Stanovení podmínek pro provád"ní stavby z hlediska bezpe$nosti a 

ochrany zdraví 

 Prostor staveništ! bude jasn! ozna eno a vybaveno dle plánu BOZP. Realizace stavby 

musí být provedena v souladu s projektovou dokumentací stavby, technologických požadavk# 

výrobk# a materiál# uvedené výrobci.  

D!lníci jsou povinni dodržovat zákon  . 309/2006 Sb. o zajišt!ní podmínek 

bezpe nosti a ochran zdraví p"i práci. Vyhlášku Ministerstva vnitra  . 246/2001 Sb. o 
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stanovení podmínek požární bezpe nosti a výkonu státního požárního dozoru. Vyhlášky 

'UBP  . 192/2005 Sb. o základních požadavcích k zajišt!ní bezpe nosti práce a technických 

za"ízení a  . 363/2005 Sb. o bezpe nosti práce a technických za"ízení p"i stavebních pracích. 

Na"ízení vlády  . 21/2003 Sb. o technických požadavcích na osobní ochranné prost"edky, 

na"ízení vlády  .  362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p"i 

práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Dále je nutné dodržovat požadavky na zp#sobilost pracovník# v etn! jejich vybavení. 

Speciální pracovní úkony p"i realizaci vyžadující zvláštní proškolení mohou provád!t pouze 

osoby oprávn!né tyto úkony provád!t. Dodavatel musí zabezpe it odpovídající sociální 

podmínky svých zam!stnanc#. 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prost!edí p!i výstavb" 

 Odpady vznikající p"i výstavb! budou rozlišeny a likvidovány dodavatelem stavby dle 

Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP  . 381/2001 Sb. Dodavatel je dále 

zodpov!dný provést dostate ná opat"ení k zamezení nadm!rného obt!žování okolí vlivem 

stavebních prací hlukem, vibracemi, prašností a zne iš)ování komunikací. Dodavatel je 

povinen vést deník o nakládání s odpady obsahující datum, množství a místo uložení odpad# 

vznikajících p"i výstavb!.  

 

j) Orienta$ní lh%ty výstavby 

Dokon ení projektu stavby  Listopad 2011 

Zahájení stavby   Kv!ten 2012 

Ukon ení stavby   Srpen 2012 

 P"edpokládané lh#ty výstavby jsou pouze orienta ní. Up"esn!né bude p"i výb!rovém 

"ízení o dodavateli stavby.   
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podmínek není technicky možné vzhledem k prostorovým, konstruk ním a ekonomickým 

nárok#m na daná opat"ení. 

 

c)  Kapacity, užitkové plochy, obestav"né prostory, orientace, oslun"ní a 

osv"tlení  

 Celkový po et bytových jednotek:    4 

 Po et bytových jednotek na podlaží (1NP,2NP):  2 

 Obestav!ný prostor      1 953 m3   

 Plocha parcely 3424/24:     198 m2 

 Plocha parcely 3424/6:     1031 m2 

 Užitná plocha 1.PP:      161,19 m2 

 Užitná plocha 1.NP (2. NP):     177,24 m2 

 Užitná plocha celkem:     515,67 m2 

 

 Obytná plocha bytu 1:     83,29 m2  

 Užitná plocha p"íslušenství bytu 1:    22,63 m2 

 Užitná plocha celkem:     105,92 m2 

 Obytná plocha bytu 2:     83,15 m2  

 Užitná plocha p"íslušenství bytu 2:    22,61 m2 

 Užitná plocha celkem:     105,76 m2 

 Obytná plocha bytu 3:     83,29 m2  

 Užitná plocha p"íslušenství bytu 3:    22,48 m2 

 Užitná plocha celkem:     105,77 m2 

 Obytná plocha bytu 4:     83,15 m2  

 Užitná plocha p"íslušenství bytu 4:    22,48 m2 

 Užitná plocha celkem:     105,63 m2 

 P"evážná  ást obytných prostor# je orientována na jižní sv!tovou stranu. Hlavní vstup 

do objektu je orientován na severní stranu, vedlejší na východ a západ, vjezdy do garáží na 

jižní stran! objektu 

 Hodnoty oslun!ní ani osv!tlení nebyly posuzovány, není p"edm!tem "ešení. 
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d)  Technické a konstruk$ní !ešení objektu, jeho zd%vodn"ní ve vazb" na 

užití objektu a jeho požadovanou životnost 

 

Základové konstrukce 

a) Popis stávajícího stavu 

 Hloubky uložení základových pas# jsou vztaženy k nové výšce ±0,000 m, která je o 75 

mm výše než navrhovaný stav. 

 Základový pas pod obvodovým zdivem CDm tl. 375 mm je rozší"en na tl. 600 mm, 

p"i emž st!na je vyzd!na na základový pas excentricky. Základový pas je rozší"en na stran! 

exteriéru o 125 mm a na stran! interiéru o 100 mm, základová spára je v nezámrzné hloubce -

1,375 m od ±0,000 m. 

 Základový pas pod vnit"ním nosným zdivem z cihel CDm tl. 250 mm je rozší"en na tl. 

450 mm, p"i emž rozší"ení na ob! strany základu  iní 100 mm, základová spára je 

v nezámrzné hloubce -1,375 m od ±0,000 m. 

 Základový pas pod vnit"ním výpl$ovým zdivem z cihel CPP tl. 150 mm je rozší"en na 

tl. 300 mm, p"i emž rozší"ení na ob! strany základu  iní 75 mm, základová spára je 

v nezámrzné hloubce -0,475 m od ±0,000 m. 

  Základový pas pod vnit"ním nosnou st!nou systému Velox tl. 250 mm je rozší"en na 

tl. 500 mm, p"i emž rozší"ení na ob! strany základu  iní 125 mm, základová spára je 

v nezámrzné hloubce -0,775 m od ±0,000 m. 

 Základový pas nástupního ramene v míst! nástupního stupn! je navržen tl. 400 mm, 

základová spára je v hloubce -0,475 m od ±0,000 m.  

 Základové pasy pod komínovými t!lesy jsou rozší"eny o 150 mm, základová spára leží 

v nezámrzné hloubce -0,775 m od ±0,000 m.  

 Základová podkladní deska u hlavního vstupu je založena v hloubce + 0,985 m 

 V základech jsou provedeny prostupy pro svodné potrubí splaškové kanalizace a 

vodovod. Viz výkres  . 2 „Základy“. 

b) Popis navrhovaného stavu 

 V základových konstrukcích nebudou provád!ny žádné nové otvory. Bude provedeno 

pouze zateplení stávajících základových pas# u obvodových konstrukcí. Po obvod! zateplení 

bude tepelná izolace opat"ena nopovou folií. 
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 Základová deska u hlavního vstupu bude z d#vodu vn!jšího zateplení suterénního 

zdiva a sou asného stavu odstran!na. Nov! navržený základový pas pod deskou hlavního 

vstupu je navržen ší"ky 300 mm se základovou spárou v hloubce +0,325 od ±0,000 m 

z prostého betonu t"ídy C20/30. Na tomto základu bude nadbetonovaná deska z prostého 

betonu t"ídy C20/30 výšky 415 mm, v které bude proveden otvor o p#dorysných rozm!rech 

250x900 a hloubce 120 mm. Otvor bude opat"en ocelovým rámem s lamelovou rohoží na 

o išt!ní obuvi.  Dále zde budou provedeny dva výškové stupn! o výšce 150 mm a nástupní 

ploše 300 mm v celé ší"ce desky. 

 Z d#vodu zateplení podlahy suterénního podlaží dojde ke zm!n! výškové úrovn! 

p"ilehlého terénu a nášlapné vrstvy podlahy v daném podlaží. Pro vyrovnání t!chto výškových 

rozdíl# jsou navrženy u vjezdu do garáží betonové rampy a u vedlejších vstup# podkladní 

desky. 

 Pod rampami vjezdu do garáží o p#dorysných rozm!rech 1300x 2400 mm jsou 

navrhnuty základové pasy z prostého betonu t"ídy C20/30 ší"ky 400 mm se základovou spárou 

v nezámrzné hloubce -0,895 od ±0,000 m. Nad základovými pasy bude provedena navržena 

nájezdová rampa dle projektové dokumentace se spádem 16%. 

 Podkladní desky u vedlejších vstup# budou provedeny z prostého betonu t"ídy C20/30 

v hloubce -0,400 od ± 0,000 m. Výška desky je 380 mm, p#dorysné rozm!ry desek jsou 

900x1300 mm 

 

Svislé konstrukce 

a) Popis stávajícího stavu 

 Objekt revitalizovaného objektu je st!nového kombinovaného systému, který byl 

zhotovený pomocí dvou technologií - zd!né a ztracené bedn!ní. Zd!ný z CPP a CDm a 

technologií opláš)ovaného betonu Velox (ztracené bedn!ní z cementových d"evošt!pkových 

desek Velox WS).  

 Obvodové nosné st!ny suterénního podlaží jsou zd!né z cihel CDm tl. 375 mm. 

Obvodové nosné st!ny 1.NP a 2.NP jsou ze systému Velox ve skladb! 35 mm d"evošt!pková 

deska Velox WS 35, 180 mm železobeton a d"evošt!pková deska Velox WS 35.  

D"evošt!pkové desky Velox WS slouží jako ztracené bedn!ní pro betonovou zálivku z betonu 

B 170 armovanou betoná"skou ocelí t"ídy 10 216. Tato zálivka s armovací ocelí je použita u 
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všech konstrukcí Velox v objektu. D"evošt!pkové desky jsou navzájem kotveny pomocí 

distan ních spon, které udržují jejich p"edepsanou vzájemnou vzdálenost. 

 Vnit"ní nosné st!ny suterénního podlaží jsou zd!né z cihel CDm tl. 250 mm. Vnit"ní 

nosné konstrukce suterénního podlaží, 1.NP a 2.NP je ze systému Velox tl. 250 mm ve 

skladb! - 25 mm d"evošt!pková deska Velox WS 25, 200 mm železobeton a 25 mm 

d"evošt!pková deska Velox WS 25.  

 Vnit"ní výpl$ové zdivo suterénního podlaží je z cihel CPP tl. 150 mm. Vnit"ní 

výpl$ové zdivo suterénního, 1.NP a 2.NP je z cihel CDm tl. 115 mm. 

 Konstrukce st"ešní atiky je z cihel CDm tl. 250 mm o výšce 1000 mm. Konstrukce 

st"ešního výlezu je z CPP tl. 150 mm o výšce 750 mm. 

 Komínová t!lesa jsou zd!ná z cihel P200. 

 Cihly CPP a cihly P200 jsou zd!ny na maltu MC 50 a cihly CDm na maltu MVC 25. 

 

b) Popis navrhovaného stavu 

Veškeré nosné a výpl ové svislé konstrukce z!stanou stávající, pouze dojde 

k p"ed#lení místnosti stávající kotelny s uhelnou tvárnicovým zdivem Porotherm 24 P+D tak, 

aby vznikly dva samostatné prostory. Tvárnice budou zd#ny vápenocementovou maltou Hasit 

Mauermörtel 920 M 10. 

Obvodové konstrukce objektu budou tepeln# izolovány kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS. 

 

Vodorovné konstrukce 

a) popis stávajícího stavu 

 Stropní konstrukce nad všemi podlažími je tvo"ena z prefabrikovaných 

železobetonových dutinových stropních panel! PZD 242-50/480. Nad lodžiemi, které jsou 

kryté prefabrikovanými železobetonovými dutinovými panely PZD 244-100/480 - viz výkresy 

jednotlivých podlaží suterén, 1.NP a 2.NP. Dobetonování strop! a ztužujících v#nc! je 

provedeno z betonu B 170 a betoná"ské ocele 10 216. 

 Desky lodžie BD1 a deska BD2 nad hlavním vstupem do objektu na severní stran# 

objektu jsou provedeny jako železobetonové monolitické desky z betonu B 170. Výztuž desek 

se zakotvena do výztuže ztužujících železobetonových v#nc!.  
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 Balkony jsou provedeny z železobetonových dutinových desek PZD 2-150 osazených 

na spodní p"írubu ocelových válcovaných nosník! I 140 délky 1 250mm. Nosníky jsou 

uloženy na železobetonový v#nec spodní p"írubou. P"íruba nosníku je p"itížena na styku dvou 

desek stropními železobetonovými dutinovými panely PZD 242-50/480. Délka uložení 

nosníku je 425 mm. 

 Markýzy nad garážovými vraty jsou "ešeny stejným zp!sobem jako balkony. Délka 

válcovaného nosníku I 140 je 950 mm, uložení nosníku je 425 mm. 

 St"ešní konstrukce (strop 2.NP) je provedena z prefabrikovaných železobetonových 

dutinových stropních panel! PZD 242-50/480 a PZD 244-100/480. Na severní stran# objektu 

je vytvo"ena st"ešní "ímsa pomocí plných železobetonových desek PZD 244-100/480. 

Betonová zálivka na povrchu PZD nosník! je armována ocelovou sva"ovanou sí$ovinou  Ø 5 

mm s oky 100x100 mm. 

 

b) popis navrhovaného stavu 

 Stávající konstrukce v interiéru budou zachovány v sou%asném stavu pouze konstrukce 

balkonových a lodžiových desek bude tepeln# izolována a provedena nová skladba nášlapné 

vrstvy. Pro sanaci t#chto vyložených desek bude nutné odstranit nášlapnou vrstvu tvo"enou 

keramickou dlažbou. 

 

Zast ešení 

a) popis stávajícího stavu 

 St"echa objektu je nepoch!zí plochá jednopláš$ová s jednotným spádem 2% ke st"ešní 

"ímse na severní stran# objektu. St"echa je ohrani%ena zd#nou atikou ze t"ech stran a je 

p"ístupná st"ešním vlezem ze schodiš$ového prostoru v 2.NP. Deš$ová voda je svedena 

vytvo"eným spádem st"ešního plášt# do podokapních žlab! a st"ešními svody zaúst#na do 

"adu jednotné kanalizace. St"ešní svody jsou vedeny po fasád#. Atiky jsou oplechovány se 

spádem 1,5% ke st"ešní rovin#. 

 Skladba stávající st"ešní konstrukce: 

  Stropní panel PZD  + armovaná betonová mazanina v tl. 50 mm 

  Parot#sná zábrana lepenkou A 400 



27 
 

  Škvárový násyp 10-20 cm (dle spádu) 

  Plynosilikát 200 mm 

  Penetra%ní nát#r - Np 

  Nát#r teplým asfaltem - Nar 

  1x IPA lepená 

  1x IPA p"itavená  

  Horní úprava Sklobit A 

  Nát#r Rubol 

 

b) Popis navrhovaného stavu 

 Navržená st"ešní konstrukce je navržena jako je nepoch!zí plochá jednopláš$ová 

s jednotným spádem 2% ke st"ešní "ímse na severní stran# objektu. Po odstran#ní st"ešního 

plášt# na úrove  nosné konstrukce bude provedena sanace nosné konstrukce. Zp!sob p"ípadné 

sanace bude zvolena na základ# stavu po plném odkrytí. Obnaženou konstrukci je nutno 

chránit proti pov#trnostním vliv!m (dešti). 

 Po odstran#ní stávajícího st"ešního plášt# a bude provedena nová skladba konstrukce. 

 Navrhovaná skladba st"ešního plášt# 

  Vedag Vedagard Al+V4E   4 mm 

  Asfaltový nát#r     1 mm 

  Rigips EPS 200 S Stabil (spádovaný) 195-380 mm 

  Alkorplan 35 179    3 mm 

 Vedag Vedagard Al+V4E slouží v konstrukci jako parozábrana a zárove  jako 

hydroizolace. Skladba st"ešní konstrukce bude uplatn#na i na svislé a vodorovné plochy atiky, 

tepelná izolace  Rigips EPS 200 S Stabil bude tl. 50 mm. 

 Konstrukce vystupující nad st"ešní rovinu budou opat"eny protispádem 2% ve sm#ru 

odtoku deš$ových vod aby docházelo k odtékání srážkových vod z povrchu konstrukce. 
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Schodišt! 

a) Popis stávajícího stavu 

 V objektu se nachází jedno schodišt# propojující jednotlivá podlaží, které je "ešené 

jako pravoto%ivé monolitické z železobetonu s nadbetonovanými betonovými stupni 

s povrchovou úpravou terraso. Schodišt# je opat"eno ocelovým zábradlím kotveným do nosné 

schodiš$ové desky pomocí ocelových kotev nacházející se v prostoru schodiš$ového zrcadla. 

Madlo zábradlí je tvo"eno ocelovým jäcklem odelníkového tvaru rozm#ru 40x20x1,5, výpl  je 

z d"ev#ných lakovaných latí. 

 

b) Popis navrhovaného stavu 

 Z d!vodu zm#ny výškové úrovn# podlahy suterénního podlaží zp!sobené navrženým 

zateplením je nutno upravit výšku schodiš$ových stup !. Po zbroušení stup ! o 15 mm se 

zhotoví nová vrstva z polymer betonu dle navržené výkresové dokumentace. Výpo%et 

rozm#r! schodiš$ových stup ! je doloženo p"íloze %.1. P!vodní zábradlí bude zachováno 

 

Vnit ní povrchové úpravy 

b) Popis stávajícího stavu 

 V celém objektu jsou vápenocementové, štukové omítky, plstí hlazené.  V koupelnách 

a kuchyních jsou do výšky 1400 mm provedeny keramické obklady. V prádeln# je keramický 

obklad proveden do výšky 1500 mm 

 

b) Popis navrhovaného stavu 

 Povrchové úpravy v 1.NP a 2.NP z!stanou stávající. 

 Povrchové úpravy v suterénním podlaží budou provedeny nové vápenocementové, 

štukové omítky, plstí hlazené. V místnosti prádelny bude proveden nový obklad keramickými 

obklady do výšky 1500 mm. 
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Vn!jší povrchové úpravy 

b) Popis stávajícího stavu 

 Vn#jší povrchové úpravy jsou provedeny b"ízolitovou omítkou, v soklové je objekt 

obložen keramickými pásy do výšky 300 mm nad úrove  upraveného terénu.  

 Markýzy, atiky a komínová t#lesa jsou oplechovány, nášlapná vrstva balkón! a lodžií 

je tvo"ena keramickou dlažbou. 

   

b) Popis navrhovaného stavu 

 Na objektu budou provedeny nové omítky Weber Therm silikon plus tl. 3 mm. Do 

výšky 500 mm nad úrovní terénu bude provedena omítka Weber pas Marmolit tl. 3 mm.  

 Po zateplení objektu budou znovu oplechovány markýzy, atiky a komínová t#lesa. 

 

Podlahy 

b) Popis stávajícího stavu 

 Podlahy jsou tvo"eny v podlaží 1.NP a 2.NP zálivkou stropních panel! betonem B 170 

a vyrovnány cementovým pot#rem tl. 45 mm. Na pot#ru se nachází nášlapná vrstva. Nášlapná 

vrstva podlah je p"evážn# v obytných podlažích tvo"ena koberci, dále se v objektu nacházejí 

keramické dlažby, podlahová linolea a cementové pot#ry. 

 Podlaha v suterénním podlaží je tvo"ena podkladovým betonem tl. 100 mm na zemin#. 

Na této vrstv# je vytvo"ena hydroizola%ní vrstva tvo"ená asfaltovým pasem IPA, ve dvou 

vrstvách. Na hydroizola%ní vrstv# je vytvo"ena vrstva tl. 100 mm z litého betonu, na které je 

již nášlapná vrstva podlahy. Na chodbách a v prostoru schodišt# jsou podlahová linolea, 

v prádeln# je keramická dlažba spádovaná k podlahové vpusti. V garážích, sklepech a 

v koteln# je nášlapná vrstva tvo"ena litým betonem. 

 Schodiš$ové podesty a mezipodesty jsou opat"eny keramickou dlažbou. 
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b) Popis navrhovaného stavu 

 Nášlapné vrstvy podlah v obytných podlažích z!stanou jako u stávajícího stavu. Stejn# 

tak i nášlapné vrstvy schodiš$ových podest a mezipodest. 

 Z d!vodu zlepšení tepeln# technických parametr! obálky budovy dojde k zateplení 

podlahy suterénního podlaží. Stávající konstrukce bude odstran#na na úrove  stávající 

hydroizolace, na které bude vytvo"ena další hydroizola%ní vrstva. Nová hydroizola%ní vrstva 

je navržena z asfaltového pasu IPA V 60 S 40, který bude nataven na podkladní vrstvu 

v jedné vrstv#. Asfaltový pas bude spojen s vn#jší hydroizola%ní vrstvou, která bude 

vytvo"ena v rámci pod"ezání obvodových st#n.  

 Na hydroizolala%ní vrstv# bude uložena tepelná izolace Rigips EPS 150S Stabil a 

Rigips EPS 200S Stabil v garážích. Na tepelné izolaci bude p"ed provedením cementového 

pot#ru uložena PE folie, která tvo"í separa%ní vrstvu. Skladba nov# navržených podlah je 

uvedena v p"íloze %. 2. 

 

Ztužující v!nce 

 Ztužující v#nce jsou sou%ástí nosných st#n a nacházejí se pod stropní konstrukcí. 

Ztužující v#nce jsou armovány betoná"skou ocelí t"ídy 10 216.  

 

Tepelné izolace 

 Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS.  

 Obvodové zdivo suterénního podlaží bude p"evážn# izolováno pomocí p#nového 

polystyrenu s p"ím#sí grafitu, Rigips GreyWall 033, sou%initel tepelné vodivost je 0,033 

W/mK v tl. 100 mm, pro zateplení 1.NP a 2.NP bude použitý  tl. 140 mm.  

 Tepelná izolace v soklové %ásti do výšky 500 mm nad terénem bude z extrudovaného 

polystyrenu Baumit XPS-R tl. 100 mm, sou%initel tepelné vodivosti %iní 0,03 W/mK. Tato 

tepelná izolace bude použita pro zateplení obvodových základových pas! v tl. 50 mm do 

hloubky 695 mm od ±0,000 tj. 600 mm pod úrovní terénu a pro venkovní zateplení místnosti 

prádelny. K zateplení suterénní st#ny bude použito taktéž extrudovaného polystyrenu. 

 Zateplení obvodového plášt# v prostoru lodžií a balkón! bude použito fenolických 

desek Kingspan Kooltherm K5 se sou%initelem tepelné vodivosti 0,021 W/mK v tl. 60 mm.  
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 Izolace p"edsazených konstrukcí je zvolena z fasádního polystyrenu Rigips EPS F70 

v tl. 30 mm a slouží k eliminaci tepelných most!. Pod nášlapnou vrstvou lodžií a balkón! je 

použita tepelná izolace Isover Synthos XPS 30L tl. 30 mm. Detail zateplení balkón! a lodžií 

je zobrazeno na výkrese %. 18. 

 Výše popsané tepelné izolace s výjimkou tepelné izolace Isover Synthos XPS 30L 

budou lepeny k podkladu stavebním lepidlem Weber Therm Plus Ultra a zárove  kotveny do 

obvodových konstrukcí plastovými talí"ovými hmoždinkami. Pro jednotlivé tlouš$ky jsou na  

výkrese %. 18 uvedeny typy talí"ových hmoždinek v%etn# jejich délek. Povrch tepelných 

izolací bude armován stavebním lepidlem Weber Therm Elastik, v které bude vtla%ena 

armovací tkanina Weber Therm 131. 

 St"ešní pláš$ bude zateplen tepelnou izolací Rigips EPS 200 S Stabil. Tepelná izolace 

tvo"í spádovou vrstvu st"ešní konstrukce a její výška v nejnižší %ásti je 195 mm v nevyšší 380 

mm. Stejná izolace je použita i k tepelné izolaci podlahy v garážích. Sou%initel tepelné 

vodivosti daného materiálu je 0,034W/mK. V ostatních místnostech suterénního podlaží je 

použit Rigips EPS 150 S Stabil, který se vyzna%uje zejména nižší odolností v tlaku, jeho 

sou%initel tepelné vodivosti je 0,035 W/mK. 

 Pro zateplení stropní konstrukce suterénního podlaží byla navržena minerální vata 

Rockwool Rockmin tl. 200 mm se sou%initelem tepelné vodivosti 0,043 W/mK. Minerální 

vata je lepena ke stopní konstrukci stavebním lepidlem Basf Z 301 Duo, které je na vn#jší 

stran# dopln#no o armovací tkaninu a tvo"í podkladní vrstvu pro vápenocementovou omítku  

 

Okna a dve e 

 Viz. bod e) Tepeln# technické vlastnosti stavebních konstrukcí a otvor!. 

 Výška vnit"ních parapetu od nášlapné vrstvy podlahy nevyhovuje požadavku         

&SN 73 4301 [23], nejnižší udávaná výška je 850 mm otvory, kde volný venkovní prostor je 

hlubší jak 500 mm. Proto tam kde t#mto požadavk!m nebylo vyhov#no, je navrženo venkovní 

ocelové ochranné zábradlí, které je "ešeno ocelovou bezešvou trubkou. Pro eliminaci 

tepelných most! je kotveno do montážního bloku Dosteba Quadroline tl. 50 mm                  

viz. p"íloha %.5.  
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Plastové výrobky 

 Viz p"íloha %.3 

 

Truhlá ské výrobky 

 Viz p"íloha %.4 

 

Záme"nické výrobky 

 Viz p"íloha %. 5 

 

Klempí ské výrobky 

 Viz p"íloha %. 6 

 

e)  Tepeln! technické vlastnosti stavebních konstrukcí a otvor# 

a) popis stávajícího stavu 

 V obvodovém plášti bytových jednotek jsou již instalována plastová okna a balkónové 

dve"e profilu Salamander Streamline 5k s izola%ním trojsklem 4-12-4-12-4 mm, výpl  tvo"í 

argon (90%), zasklení je uloženo v plastovém distan%ním ráme%ku Swiss Spacer. V prostoru 

mezi k"ídlem a rámem se nachází trojité t#sn#ní. Celkový sou%initel prostupu tepla je 0,99 

W/m2K. 

 V ostatních %ástech objektu jsou ponechána okna p!vodní d"ev#ná s dvojitým 

zasklením. Dve"e v interiéru a exteriéru jsou p!vodní d"ev#né.  

 

b) popis navrhovaného stavu 

 Tepeln# technické vlastnosti stavebních konstrukcí a otvor! vyhovují platným 

požadavk!m. V p"íloze %. %.7 je doloženo spln#ní požadavk! &SN 73 0540-2 [19] 
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 Do prostor! suterénního podlaží a schodišt# jsou navrženy plastová okna profilu PVC 

Veka, Softline AD 5k s izola%ním dvojsklem 4-16-4 mm, výpl  tvo"í argon (90%), zasklení je 

uloženo v nerezovém distan%ním ráme%ku. V prostoru mezi k"ídlem a rámem se nachází 

dvojité t#sn#ní EPDM Veka. Celkový sou%initel prostupu tepla je 1,20 W/m2K. 

 Ocelová garážová dvouk"ídlá vrata jsou tepeln# izolována polyuretanovou p#nou. 

Celkový sou%initel prostupu tepla je 1,50 W/m2K.  

 Vstupní dve"e do objektu jsou d"ev#ná. Ve dve"ích je osazeno izola%ní dvojsklo. 

Celkový sou%initel prostupu tepla je 1,20 W/m2K. 

 Dve"e v interiéru z!stanou stávající s výjimkou nov# navrženého vstupního otvoru do 

prostoru kolárny. Dve"e do kotelny budou nahrazeny za d"ev#né požární. V rámci zateplení 

podlahy suterénního podlaží dojde k vým#n# ocelových zárubní za nové, dve"e však budou 

ponechány po dokon%ení prací v suterénním podlaží znovu osazeny do nových ocelových 

zárubní. 

  

f)  Zp#sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-

geologického a hydrogeologického pr#zkumu. 

 Objekt byl založen na základ# p!vodního geologického pr!zkumu, na betonových 

pásech z prostého betonu t"ídy B170, hladina podzemní vody nebyla zjišt#na.  

 Nový inženýrsko-geologický a hydrogeologický pr!zkum nebude z d!vodu charakteru 

stavebních prací realizován. M#"ení radonu na pozemku nebylo provedeno. 

 

g)   Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí 

 Stavba ani navržené stavební úpravy p"i revitalizaci a užívání daného objektu nebudou 

mít svým charakterem využití negativní vliv životní prost"edí v dané lokalit#. P"i provozování 

objektu bude vznikat pouze b#žný komunální odpad. Vzniklý odpad bude pravideln# 

likvidován oprávn#nou organizací. V sou%asné dob# je tento odpad skladován v nadzemním 

p"íst"ešku s nádobami p"i ulici Karníkova na západní stran# objektu. Investor jej pravideln# 

likviduje prost"ednictvím firmy TS služby s.r.o. Nové M#sto na Morav#. Revitalizací se 

nem#ní umíst#ní daného sb#rného místa na komunální odpad. 
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h)   Dopravní  ešení  

 Vertikální pohyb v rámci objektu je "ešen pomocí schodišt# p"ístupného z vedlejších 

vstup! do objektu pomocí chodby a hlavního vstupu, který navazuje na schodiš$ovou 

mezipodestu suterénního podlaží. 

 V napojení stavby na dopravní infrastrukturu nedojde k žádným zm#nám. P"ístup a 

p"íjezd je "ešen z hlavní komunikace ulice Karníkova. P"ístup k hlavnímu vstupu do objektu 

je na severní stran# objektu betonovou vozovkou z ulice Karníkova. P"íjezd ke garážím a 

septiku SM9 je na jižní stran# objektu rovn#ž betonovou vozovkou z ulice Karníkova. 

  

i)  Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn!jšího prost edí, 

protiradonová opat ení 

 V míst# stavby nebyly zjišt#ny vlivy, které mohou zásadn# ovliv ovat stavební práce 

%i užívání stavby. Objekt se nenachází na poddolovaném území. Vn#jší obálka objektu tvo"í 

dostate%nou ochranu vnit"ních prostor objektu p"ed vn#jšími vlivy prost"edí.  

 Pro ochranu objektu a osob p"ed úderem blesku bude objekt opat"en novou jímací 

soustavou. Projekt jímací soustavy provede projektant oprávn#ný vykonávat projekci v oboru 

elektrotechnika staveb.  

 Z provedeného geologického pr!zkumu p"ed realizací stavby nebyla zjišt#na hladina 

podzemní vody.  

 M#"ení výskytu radonu nebylo provedeno. 

 

j)  Dodržení obecných požadavk# na výstavbu 

 Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou %. 268/2009 Sb. [33]           

ve zn#ní vyhlášky %. 499/2006 Sb. [30] a &SN 73 4301 [23].  
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1.2. Stavebn! konstruk"ní "ást 

1.2.1 Technická zpráva 

a)  Popis navrženého konstruk"ního systému stavby, výsledek pr#zkumu 

stávajícího stavu nosného systému stavby p i návrhu její zm!ny. 

 Objekt revitalizovaného objektu je st#nového kombinovaného systému, který byl 

zhotovený pomocí dvou technologií - zd#né a ztracené bedn#ní. Zd#ný z CPP a CDm a 

technologií opláš$ovaného betonu Velox (ztracené bedn#ní z cementových d"evošt#pkových 

desek Velox WS). V rámci stavebních prací nedojde ke zm#n# konstruk%ního systému stavby. 

 Nosné konstrukce byly vizuáln# zkontrolovány, konstrukce nejeví známky statických 

poruch.  

b)  Navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk"ní prvky 

 Navržené výrobky a materiály jsou certifikované.  

c)  Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatíženích , které by mohli 

ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce 

 Posouzení mechanické odolnosti a stability není p"edm#tem "ešení, stavba bude 

posouzena statikem. P"ípadné zm#ny v konstruk%ním "ešení budou provedeny p"ed zahájením 

výstavby.  

  

d)  Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstruk"ních detail#, 

technologických postup# 

 Nebyly navrhovány žádné zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstruk%ní detaily ani 

technologické postupy  
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e)  Technologické postupy prací, které by mohli ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, p ípadn! sousední stavby 

 V rámci revitalizace je navrženo pod"ezání objektu. Technologie bude zvolena na 

základ# statického posudku provedeného po plném odkrytí zeminy u suterénních st#n na 

základ# skute%ného stavu konstrukce. 

 P"i provád#ní stavebních prací v blízkosti základových konstrukcí je nutno dbát 

zvýšené opatrnosti.  

  

f)  Zásady pro provád!ní bouracích a podchycovacích prací a 

zpev$ovacích konstrukcí "i prostup#.  

 P"ed zapo%etím bouracích nebo rekonstruk%ních prací se musí uskute%nit pr!zkum 

stavu objektu. P"ed vlastním zapo%etím prací musí být vymezen ohrožený prostor, a to na 

základ# technologie bourání. Ohrožený prostor musí být zajišt#n proti vstupu nepovolaných 

osob a musí spl ovat podmínku, že bude bezpe%n# zajišt#na ochrana ve"ejného zájmu 

ohroženého bouracími pracemi 

g)  Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  

 Dozor zastupující investora (stavební dozor) ur%í zp!sob kontroly zakrývaných 

konstrukcí. Pokud nebude možné p"izvat ke kontrole zmocn#ného zástupce, bude zhotovena 

podrobná fotodokumentace, z které bude patrné zjistit stav zakrývaných konstrukcí. 

 

h)  Seznam použitých podklad#, %SN, technických p edpis#, odborné 

literatury a software 

 Viz seznam použité literatury 

 

i)  Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provád!ní 

stavby, p ípadn!  dokumentace zajiš&ované jejím zhotovitelem 

 Nebyly kladeny žádné specifické nároky na rozsah a obsah projektovou dokumentaci. 
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1.2.3. Statické posouzení 

 Není p"edm#tem "ešení 

 

1.3. Požárn! bezpe"nostní  ešení 

 Není p"edm#tem "ešení 

 

1.4. Technika prost edí staveb 

1.4.1 Technická zpráva 

a) Zdroj tepla 

 Jako zdroj tepla na vytáp#ní a p"ípravu TV je navržen plynový stacionární 

kondenza%ní kotel Viadrus Claudius K2, varianta L35. Kategorie spot"ebi%e B23 - bez 

p"erušova%e tahu s ventilátorem. Zdroj je ur%en ke spalování nízkotlakého zemního plynu. 

Tepelný výkon je v rozsahu od 5,3 do 24 kW. Nejv#tší pracovní p"etlak je 250 kPa. 

 P"i p"ípadné závad# na zdroji tepla je vybaven navržený zásobníkový oh"íva% TV 

Regulus R0BC 400 o objemu 400 l elektrickým topným t#lesem s termostatickou hlavicí 

Regulus S 6/4“ o výkonu 4,5 kW. 

 Kotelna je umíst#na pod úrovní terénu v suterénním podlaží - místnost S04. 

 

b)  Klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky 

 Objekt je sou%ástí blokové zástavby (blok D) umíst#né na okraji východní %ásti 

stavebního obvodu sídlišt# Holubka v nadmo"ské výšce 734,7 m. Pro výpo%et tepelných ztráty 

byly z katalogu teplot použity hodnoty pro Ž'ár nad Sázavou. Výpo%tová venkovní teplota 

dle &SN EN 12 831 je -15°C. Pr!m#rná venkovní teplota p"es otopné období je 3,1°C a 

pr!m#rná ro%ní teplota venkovního vzduchu je 6,7°C. Délka otopného období je 270 dn!. 

Objekt se nachází vzhledem k intenzit# v#tru v normální krajin#, budova je nechrán#ná. 

Charakteristické %íslo budovy B = 6 Pa 0,67.  

 U objektu se vzhledem ke svému charakteru ur%ení p"edpokládá nep"erušované 

vytáp#ní. Výpo%et tepelných ztrát byl proveden tedy pro nep"erušované vytáp#ní. 
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c)  P ehled navrhovaných a p edpokládaných hodnot tepeln! technických 

vlastností stavebních konstrukcí 

 Tepeln# technické posouzení navržených konstrukcí bylo provedeno pomocí programu 

Teplo 2010. Výstup z programu se nachází v p"íloze %.7. Veškeré konstrukce vyhov#ly 

požadavk!m &SN 73 0540 [19]. 

 

d)  P ehled tepelných ztrát budovy po místnostech  

 Výpo%et tepelných ztrát byl proveden pro nep"erušované vytáp#ní v programu Ztráty 

2010 dle &SN EN 12 831. P"ehled tepelných ztrát budovy po místnostech se nachází v p"íloze 

%.8. Celkové tepelné ztráty objektu %iní 18,898 kW z toho 8,937 kW p"ipadá na ztrátu 

prostupem a 9,961 kW na ztrátu v#tráním. 

 

e)  P ehled jednotlivých vzduchotechnických za ízení napojených na 

rozvody tepla 

 V objektu se nenacházejí žádná vzduchotechnická za"ízení, která jsou napojena na 

rozvod tepla. 

 

f)  Výpo"et pot ebného tepelného p íkonu pro oh ev teplé vody  

 Stanovení tepelného výkonu pro oh"ev TV akumula%ním zp!sobem byl proveden dle 

&SN 06 0320 [15]. Z výsledku vyplívá, že denní pot"eba tepla na p"ípravu TV %iní              

77,23 kWh. 

 

g)  Stanovení pot ebného tepelného výkonu zdroje tepla 

 Výpo%et jmenovitého tepelného výkonu zdroje tepla pro p"ípravu TV byl proveden dle 

&SN 06 0320 [15]. Pot"ebný tepelný výkon %iní 3,22 kW.  

 Stanovení pot"ebného tepelného výkonu zdroje tepla na vytáp#ní bylo zvoleno na 

základ# celkových ztrát objektu, které %iní 18,898 kW. 

 Navrhovaný zdroj na vytáp#ní a p"ípravu TV o jmenovitém výkonu 24 kW pln# 

posta%uje. 
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h)  Stanovení a p ehled ro"ní pot eby tepla na vytáp!ní a p ípravu teplé 

vody, celková ro"ní pot eba tepla. 

 Ro%ní pot"eba tepla na vytáp#ní objektu %iní 57,756 MWh/rok. Ro%ní pot"eba tepla na 

p"ípravu TV objektu %iní 24,224 MWh/rok. Sou%et pot"eb tepla na vytáp#ní a p"ípravu TV 

objektu %iní 81,98 MWh/rok. 

 

i)  Výpo"et hodnoty p ípojného výkonu zdroje tepla  

 P"i pot"eb# p"ípravy TV bude p"erušeno vytáp#ní, proto není nutno po%ítat hodnou 

p"ípojného výkonu zdroje tepla 

 

j)  Popis p ípojky primárního média 

 Není p"edm#tem "ešení.  

 

k)  Popis vým!níku tepla - oh ev TV 

 Navržený deskový vým#ník Secespol LB31-70 slouží k p"íprav# TV. Zdrojem tepla, 

které je p"edávané p"es  teplosm#nnou plochu je plynový kondenza%ní kotel.   

 deskový vým#ník byl navržen výpo%tovým programem CAIRO 3.4.0. Technický 

popis vým#níku je v p"íloze %.17. 

 

l)  Umíst!ní zdroje tepla, požadavky na dispozi"ní a stavební  ešení 

 Zdroj tepla je umíst#n v suterénním podlaží pod úrovní terénu v místnost S04 - 

kotelna. Dle požadavk! výrobce musí být vedle kotle a nad ním min. 0,2 m a p"ed kotlem 

min. 1 m volného prostoru pro montáž a opravy. 

 Dle výrobce zdroje tepla musí být dodrženy bezpe%né vzdálenosti p"i instalaci a 

provozu: 

 - bezpe%ná vzdálenost 200 mm od zdroje pro ho"lavé hmoty stupn# ho"lavosti B, C1 

   a C2  

 - bezpe%ná vzdálenost 2400 mm od zdroje pro lehce ho"lavé hmoty stupn# ho"lavosti 

   C3, které snadno ho"í i po odstran#ní zdroje zapálení a pro stavební hmoty, kde 

  stupe  ho"lavosti není prokázán 
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m)  Výpo"et v!trání kotelny,  ešení p ívodu a odvodu vzduchu, stavební a 

technické  ešení 

 Výpo%et požadavku na p"ívod vzduchu a objem prostoru, v kterém je instalován 

plynový kondenza%ní kotel byl proveden dle TPG 704 01 [29]. Viz p"íloha %.19. 

 P"ívod spalovacího vzduchu je "ešen pomocí odpadního potrubí firmy OSMA, HT-

SYSTÉM (PP) - DN 125 délky 2 m vedeného pod stropní konstrukcí. Osa potrubí je ve výšce 

1900 mm nad nášlapnou vrstvou podlahy. Potrubí bude vedeno v mírném spádu do exteriéru. 

P"ívodní potrubí bude na stran# exteriéru opat"eno v#trací m"ížkou 170x170 mm firmy TT. 

navržen á m"ížka svým provedením výrazn# nesnižuje množství p"ivád#ného vzduchu 

 

n)  Výpo"et pr# ezu kou ovodu a komínu 

 Výpo%et pr!"ezu kou"ovodu a komínu bude proveden výrobcem. 

 

o)  'ešení požární bezpe"nosti kotelny 

 Není p"edm#tem "ešení. 

 

p)  Popis uvažovaného otopného systému, nominální teplotní spád, typ 

okruh# rozvodu tepla 

 Systém rozvod! potrubí úst"edního vytáp#ní v objektu byl navržen jako uzav"ená 

dvoutrubková otopná soustava s nuceným ob#hem topného média (voda). Tepelný spád pro 

otopná t#lesa je navržen 55/45°C. Rozvody topného media budou provedeny z m#d#ného 

potrubí a tvarovek. 

   

q)  Rozd#lení otopného systému na jednotlivé okruhy, jejich tepelný výkon, 

pr#tok  

 Otopný systém je tvo"en jediným okruhem. Výkonu kotle bude "ízení kvalitativn#, tj. 

že teplota výstupní vody z kotle je "ízena podle venkovní teploty a to v celém, p"ípadn# v 

%áste%ném rozsahu venkovních teplot. Tepelný výkon p"i jmenovitém spádu 55/45 °C %iní 

23,877 kW, hodinový pr!tok topné vody je 2 053,05 kg. 
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r)  Tlaková ztráta, zp#sob regulace, parametry ob!hových "erpadel, 

regula"ních ventil# 

 Tlaková ztráta nejnep"ízniv#jšího okruhu je 14,8 kPa. Zvolené ob#hové %erpadlo 

Grundfos Magna 25-40 je "ízeno proporcionáln#. To zajiš$uje nízkou spot"ebu energií. 

Automatickým "ízením rychlosti otá%ek %erpadlo pr!b#žn# reguluje tlak (výtla%nou výšku) 

tak, aby byla optimáln# p"izp!sobena rychlosti vody.  

 Technický list ob#hového %erpadla je uveden v p"íloze %.16. 

 

s)  Popis páte ních a podružných rozvod#, vedení, umíst!ní 

 Páte"ní rozvod se v#tví již v prostoru kotelny, kde se d#lí na rozvod vedoucí ke 

stoupacím potrubím nebo p"ímo k otopným t#les!m. Každé stoupací potrubí zásobuje dv# 

bytové jednotky. Veškeré rozvody jsou provedeny v m#d#ném potrubí. Rozvod je 

v suterénním podlaží tepeln# izolován v obytných podlažích 1.NP a 2.NP je veden bez tepelné 

izolace. Hlavní úseky v suterénním podlaží jsou vedeny v komunika%ních prostorách odkud se 

dále v#tví. Rozvod v suterénním podlaží je veden p"evážn# pod stropem ocelových úchytkách 

s tlumící pryžovou vložkou. Potrubí vedené podél st#ny jsou kotveny pomocí plastových 

úchytek. Potrubí ozna%ené jako úsek 55 v prostoru kotelny je uloženo na ocelových 

konzolách. Mezní vzdálenost kotvení pro dané dimenze je uvedeno v následující tabulce. 

 

t)  Zp#sob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla 

 Otopná t#lesa jsou osazena termostatickými ventily Heimeier, kterými jsou vybaveny 

z výroby. P"ipojení otopných t#les k potrubnímu rozvodu bude provedeno pomocí 

regula%ního šroubení Heimeier typ Vekotec G 1/2“xG3/4“ v rohovém provedení.  

 Pro dokonalé vyvážení systému je nezbytné p"i montáži provést správné p"ednastavení 

ventilových vložek a regula%ního šroubení dle projektové dokumentace.  

 

u)  Zabezpe"ení a dopl$ování otopné soustavy vodou, úprava dopl$ovací 

vody 

 P"ed napln#ním vytáp#cího systému vodou je zapot"ebí tento systém "ádn# vy%istit tj. 

provést min. dvojnásobn# napln#ní systému %istou vodou s jejím následným vypušt#ním. 
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 Voda pro napln#ní kotle a otopné soustavy musí být %irá a bezbarvá, bez 

suspendovaných látek, oleje a chemicky agresivních látek. Otopný systém musí být napušt#n 

vodou, která spl uje požadavky &SN 07 7401 a zejména její tvrdost nesmí p"esáhnout 

požadované parametry. V p"ípad#, že tvrdost vody nevyhovuje, musí být upravena. 

 Je-li t"eba doplnit vodu do otopného systému, dopl ujeme ji pouze do vychladlého 

kotle. P"i napoušt#ní vody do kotle musí být systém odpojen od el. sít#. Odvzduš ovací ventil 

na kotli a na vytáp#cím systému musí být otev"en a funk%ní.

 

v)  Výpo"et pojistného ventilu 

 Pro zdroj tepla byl navržen pojistný ventil membránový Duco 3/4“x1“ o otevíracím 

p"etlaku 200 kPa. Pojistný ventil na stran# oh"evu teplé vody byl navržen pojistný ventil 

membránový Duco 1/2“x3/4“ o otevíracím p"etlaku 800 kPa.  

 Výpo%et pojistného ventilu byl proveden dle &SN 06 0830 [16]. 

 

w)  Popis zp#sobu vytáp!ní jednotlivých typ# prostor# a provoz# 

 U objektu se vzhledem ke svému charakteru ur%ení p"edpokládá nep"erušované 

vytáp#ní. Výpo%et tepelných ztrát byl provád#n pro nep"erušované vytáp#ní.  

 

x)  Popis otopných ploch, umíst!ní, zp#sob p ipojení na tepelnou soustavu, 

regulace teploty v prostoru 

 Jako otopné plocha slouží desková t#lesa Korádo Radik VK (Ventil Kompakt) s 

pravostranným nebo levostranným provedení. Otopné plochy v prostorech se zvýšenými 

požadavky na ochranu proti korozi tj. v prostoru koupelen v obytných podlažích a prádelny 

v suterénním podlaží jsou navrženy pozinkované desková t#lesa Korádo Radik VK-Z. Korádo 

Radik VK-Z se vyrábí pouze v pravostranném provedení. Otopná t#lesa jsou rozdílného typu 

a to typu 10, 11, 20, 21, 22 a 33. Standardn# jsou opat"eny odvzduš ovacími ventily. 

 P"ipojení t#les k otopnému rozvodu je spodní tzv. „H-systém“ tj. pomocí 

uzavíratelného rohového šroubení s možností regulace Heimeier typ Vekotec G 1/2“xG3/4“. 

Termostatický ventil bude osazen termostatickou hlavicí Heimeier typ K, M30x1,5. 

 Otopná t#lesa budou umíst#na pod okenními otvorovými výpln#mi s výjimkou garáží 

S07 a S09, kde jsou umíst#na u vnit"ní st#ny odd#lující prostor garáže a prádelny. Horní hrana 
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otopných t#les bude v obytných podlažích ve výšce 700 mm nad úrovní nášlapné vrstvy 

podlahy. V koupelnách ve výšce 800 mm. Horní hrana otopných t#les bude v suterénním 

podlaží ve výšce 1000 mm nad úrovní nášlapné vrstvy podlahy v prádeln# ve výšce 700 mm. 

v koupelnách ve výšce 800 mm.

 K upevn#ní t#les typu 10 bude použito Koramont navrtávacích konzol 15/100/70, u 

zbylých typ! bude použito Koramont navrtávacích konzol 15/120. Po%et konzol je závislé na 

délce otopného t#lesa, u t#les do délky 1800 mm bude použito dvou sad p"íchytek, u t#les 

délky nad 1800 mm bude použito t"í sad. 

 

y)  Popis p ipojení vzduchotechnických za ízení na otopnou soustavu, 

zp#sob regulace teploty, nominální tepelné výkony, pr#toky, tlakové 

ztráty vým!ník# 

 V objektu se nenacházejí žádná vzduchotechnická za"ízení, která jsou napojena na 

rozvod tepla. 

 

z)  Parametry ob!hových "erpadel, regula"ních ventil# 

 Parametry ob#hových %erpadel viz p"íloha %. 16. 

 V systému nebylo nutno navrhovat regula%ní ventily. 

 

aa)  M! ení spot eby tepla, instalace m! i"# spot eby tepla, umíst!ní, typ, 

vyhodnocení 

 Podružné m#"ení spot"eby tepla je provedeno v jednotlivých místnostech. Otopná 

t#lesa budou opat"ena dvou%idlovými elektronickými indikátory topných náklad! APATOR 

METRA E-ITN 10.7, které jsou ur%eny k rozd#lení náklad! na vytáp#ní. Díky m#"ení teploty 

otopného t#lesa i teploty místnosti - p"esné m#"ení spot"ební hodnoty otopného t#lesa a 

zabra uje m#"ení v letním období, tzv. "letním ode%t!m". Ode%et údaj! lze provád#t vizuáln# 

z LCD displeje nebo p"es infra%ervené rozhraní mobilní ode%tovou jednotkou IRU 10. 

 

bb)  Popis zp#sobu p ípravy teplé vody  

   P"íprava teplé vody bude provád#na centráln# akumula%ním zp!sobem v prostoru 

kotelny. Zdrojem tepla je kondenza%ní kotel, který p"edává teplo p"es deskový vým#ník 
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Secespol LB31-70. Pro ob#h topné vody na stran# zdroje tepla je navrženo ob#hové %erpadlo 

Grundfos UPS 25-40 N 180, které bude nastaveno na II. otá%kový stupe . Ob#hové %erpadlo 

na stran# zásobníku je navrženo ob#hové %erpadlo Grundfos Alpha 2 25-40-N 180 nastavené 

na I otá%kový stupe .  

 P"i pot"eb# p"ípravy teplé vody b v otopném období p"erušeno vytáp#ní objektu a bude 

zahájena p"íprava teplé vody. P"i dosažení požadované teploty vody v akumula%ním 

zásobníku bude op#t zahájeno vytáp#ní objektu. 

 Pro p"ípad poruchy kondenza%ního kotle je v zásobníku instalováno elektrické topné 

t#leso o výkonu 4,5 kW 

 

cc)  Zp#sob regulace p ípravy teplé vody 

 Regulace p"ípravy teplé vody bude provedena pomocí teplotního %idla, které m#"í 

teplotu vody v zásobníku.  

 Návrh systému regulace není p"edm#tem diplomové práce. 

 

dd)  Typy navržených za ízení 

 Plynový kondenza%ní kotel - Viadrus Claudius K2L35 

 Expanzní nádoba - Regulus, MB 18 IN Line 

 Ob#hové %erpadlo -    Grundfos Magna 25-40 

    Grundfos UPS 25-40 N180 

    Grundfos Alpha 2 25-40 N 180  

 Deskový vým#ník - Secospol, LB31-70 

 Akumula%ní zásobník TV - Regulus R0BC 400 

 Elektrické topné t#leso - Regulus, S G6/4“ - Výkon 4,5 kWh 

 

ee)  Potrubí, nát!ry, izolace, zav!šení, kompenzace 

 Potrubní rozvod bude v celém svém rozsahu proveden z m#d#ného potrubí. Rozvod 

bude veden po povrchu konstrukce s výjimkou prostup! stavebními konstrukcemi.  

 V místech prostup! st#novými konstrukcemi budou rozvody opat"eny ochrannou 

trubkou, aby byla zajišt#na ochrana potrubí proti mechanickému poškození. Pro tento ú%el 
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budou použity p!vodní prostupy ve stropních konstrukcích a st#nách. Prostupy, které budou 

nov# provedeny, musí být opat"eny ocelovou ochranou trubkou DN 65 pro potrubí 15x1 a DN 

80 pro potrubí 22x1. Z d!vodu p"ehlednosti jsou ve výkresové dokumentaci vyzna%eny pouze 

nov# navržené prostupy. V místech prostup! odd#lující samostatné požární úseky (garáž, 

kotelna) bude potrubí opat"eno požárními ucpávkami.  

 Potrubní rozvod, který není veden v tepelné izolaci, bude opat"en nát#rem z d!vodu 

vzniku nevzhledných skvrn vlivem oxidace. Natíraný povrch bude p"ed nanesením nát#ru 

mechanicky o%išt#n a odmašt#n.  

 P"ívodní i vratné potrubí bude opat"eno návlekovou tepelnou izolací ISOFOM ALS a 

ROCKWOOL PIPO ALS. Tlouš$ka izolací je volena dle vyhlášky 193/2007 Sb.  

 Potrubí vedené pod stropem je kotveno pomocí ocelových úchytek s tlumící pryžovou 

vložkou. Potrubí vedené podél st#ny jsou kotveny pomocí plastových úchytek. Potrubí 

ozna%ené jako úsek 55 v prostoru kotelny je uloženo na ocelových konzolách. Mezní 

vzdálenost kotvení pro dané dimenze je uvedeno v následující tabulce. 

 

Dxt [mm] Vzdálenost kotvení 

15x1 
( 1,0 m 

18x1 

22x1 

( 1,5 m 
18x1,5 

35x1,5 

42x1,5 

 

Tab  . 1. - Mezní vzdálenost kotvení 

 Vzhledem k délce p"ímých úsek! rozvodu nebylo nutné "ešit kompenzaci potrubí. 

¨ 
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ff)  Výpis materiál# potrubí jednotlivých "ástí soustavy, definice nát!r#, 

tepelných izolací, popis zp#sobu zav!šení potrubí, uložení a 

kompenzace   

  

Trasy jednotlivých rozvod!, dimenze všech úsek! a situování odbo%ek je patrno 

z výkresové dokumentace. Ozna%ení jednotlivých médií a sm#r jejich proud#ní bude 

provedeno štítky dle &SN 13 0072.  

 

 Nát#r: 1x syntetický nát#r (nap". S 2000) 

  1x email, bílá barva 

 

Dxt [mm] Tepelný izolant / tlouš$ka 

15x1 ISOFOM ALS 25 mm 

18x1 ISOFOM ALS 25 mm 

22x1 ISOFOM ALS 25 mm 

28x1,5 ROCKWOOL PIPO ALS 40 mm 

35x1,5 ROCKWOOL PIPO ALS 50 mm 

42x1,5 ROCKWOOL PIPO ALS 50 mm 

 

Tab  . 2. - Tepelná izolace potrubí 
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Záv!r 

 Výsledkem této práce je projekt revitalizace bytového domu zam#"ený na vytáp#ní a 

oh"ev TV.  

 P!vodní stav p"ed navrženým zateplením byl zna%n# energeticky nehospodárný na 

provoz vytáp#ní. Dle pr!kazu energetické náro%nosti nespl uje objekt požadavky na 

energetickou náro%nost budovy. Budova byla zat"íd#na do energetické t"ídy G tj. nejhoršího 

stavu - mimo"ádn# nehospodárná. 

 Po provedení celkového zateplení budovy a volbou plynového kondenza%ního kotle 

jako zdroje tepla na vytáp#ní a oh"ev TV již budova spl uje požadavky na energetickou 

náro%nost budovy a byla zat"íd#na do energetické t"ídy B tj. úsporné. 

  &ástka vynaložená do revitalizace jist# nebude malá, ale se stále se zvyšujícími 

cenami energií jist# všichni obyvatelé bytového domu ocení správného rozhodnutí, které 

zvolili. 

 Záv#rem bych cht#l konstatovat, že vhodnou volbou zdroje tepla lze docílit  zna%ných 

finan%ních úspor na vytáp#ní a oh"ev teplé vody což je doloženo v p"íloze ekonomické 

vyhodnocení.  
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