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Anotace diplomové práce 

Dle zadání diplomové práce je vypracován projekt bytového domu, ve kterém je �ešena 
stavebn� konstruk�ní �ást stavby se zam��ením na návrh TZB (vytáp�ní, vodovod, kanalizace, 
plyn). Dokumentace je zpracována ve stupni odpovídající požadavk�m projektu pro realizaci 
stavby.[16]  

Úkolem této práce bylo navrhnout �ešení teplovodního otopného systému úst�edního 
vytáp�ní se stoupacím potrubím napojeným na páte�ním rozvod ukon�ený v centrální plynové 
kondenza�ní koteln� s kotli na zemní plyn, v�etn� její plynofikace. Projektová dokumentace 
dále �eší po�ínaje vodovodní p�ípojkou vnit�ní rozvody teplé, studené a cirkula�ní teplé vody, 
které jsou p�es bytové vodom�ry rozvedeny do jednotlivých bytových jednotek. Nedílnou 
sou�ástí vnit�ního vodovodu je i vnit�ní požární vodovod.  

Projekt vnit�ní kanalizace �eší rozvody splaškové odpadní vody a deš�ové odpadní vody, 
které jsou p�ípojkami napojeny na oddílnou kanalizaci pro ve�ejnou pot�ebu. 

Diplomová práce je zpracovaná v rozsahu 89 stran. 

Annotation of diploma project 
According to assignment the diploma project of residential building has been made, 

where it is being solved a building component construction with the focus on TZB suggestion 
(heating, water pipeline, sewerage, gas). Documentation is processed in a level of project 
corresponding requirements for realization of construction according. [16] 
 The aim of this work was to propose a solution of a hotline heating system of the 
central heating with a rising pipeline connected to spinal distribution terminated in the central  
gas boiler room with boilers of natural gas, including its gasification. The project 
documentation also solves water connection of internal distribution of hot, cold and 
circulating hot water which are elaborated trough the residential water meters to individual 
units. An integral part of an internal water pipe is internal fire pipe line. 
 The project solves internal sewerage piping sewage, storm water effluents, which are 
built with an access line to connect public sewerage systems. 
 This diploma project is elaborated in the range of 89 pages. 
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Seznam použitého zna�ení 

 DN   Jmenovitá sv�tlost (mm) 
�SN    �eská technická norma 
�SN EN  Harmonizovaná Evropská norma 
EPS   Expandovaný polystyren 
HUP   Hlavní uzáv�r plynu 
KK   Kuchy�ský kout 
NN   Nízké nap�tí 
NP    Nadzemní podlaží 
NTL    Nízkotlaké potrubí 
PD   Projektová dokumentace 
PE   Polyetylen 
PP   Podzemní podlaží 
PPR   Polypropylenové potrubí 

 P+D   Spojení cihelných blok� na pero a drážku 
SDK   Sádrokartonová konstrukce 
SO   Stavební objekt 
SV   Studená voda 
TiZn   Titanzinek  
TI   Tepelná izolace 
TV   Teplá voda 
TZB   Technická za�ízení budov 
ÚT   Úst�ední vytáp�ní 
VK   Ventil kompakt 
VZT   Vzduchotechnika 
ŽB   Železobetonová konstrukce 
tl.   Tlouš�ka [mm] 
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ÚVOD 

Zadáním diplomové práce bylo vypracování projektu bytového domu, který je �ešen 
jako novostavba umíst�ná v lokalit� obce Byst�ice nad Olší. Projekt, �eší stavebn� konstruk�ní 
�ást stavby se zam��ením na návrh TZB (vytáp�ní, vodovod, kanalizace, plyn) v�etn�
p�ípojek, zpracovaný ve stupni pro realizaci stavby. 

Navržený bytový d�m je �ty�podlažní se t�emi nadzemními podlažími a suterénem. 
Každé nadzemní podlaží bytového domu se skládá z 5 bytových jednotek. V p�ízemí je jedna 
bytová jednotka upravena pro osoby se sníženou schopností pohybu. Suterén slouží jako 
skladovací prostory a technické zázemí. Objekt je konstruk�n� �ešen jako kombinace 
monolitické nosné �ásti a výpl�ového obvodového zdiva z keramických materiál�. 

�ást projektu TZB se zabývá problematikou návrh� rozvod� zajiš�ujících dodávky 
pot�ebných médií, které jednotlivým uživatel�m bytových jednotek vytvo�í dokonalý komfort 
p�i bydlení. V objektu je uvažováno s teplovodním úst�edním vytáp�ním se zdrojem tepla, 
které zajiš�ují plynové kotle. Každý byt bude na centrální rozvod ÚT p�ipojen samostatným 
okruhem vyvedeným odbo�kou z p�íslušné stoupa�ky. Teplota topné vody bude regulována 
ekvitermn� v závislosti na venkovní teplot�. 

Dále byly v projektu �ešeny vnit�ní rozvody vody a její oh�ev. Z hlediska finan�ní 
úspory a pohodlí uživatel� je navržen rozvod cirkula�ní teplé vody. Projekt vnit�ní kanalizace 
�eší rozvody splaškové odpadní vody a deš�ové odpadní vody, které jsou p�ípojkami napojeny 
na oddílnou kanalizaci pro ve�ejnou pot�ebu. 
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2 Stavební �ást 
2.1. Pr�vodní zpráva 
2.1.1 Identifikace stavby 

Název stavby: Bytový d�m  
Charakter stavby: novostavba 
Místo stavby: Byst�ice nad Olší 
Kraj: Moravskoslezský 
Okres: Frýdek – Místek 

Investor/zadavatel : Obec Byst�ice, se sídlem na obecním ú�ad� Byst�ice, �.p.334,                
PS� 739  95 Byst�ice, I�O 00296562, zastoupená starostou p. Ladislavem Olšarem 

Projek�ní kancelá�: ateliér � s.r.o., ul. Beskydská, �.p.1402, PS� 739 61, T�inec 
Zodpov�dný projektant: Bc. Daniel Moravec 

P�edpokládaný termín zahájení stavby:   02/2012 
P�edpokládaný termín dokon�ení stavby:  11/2012 
Stupe� projektové dokumentace:  Projektová dokumentace pro realizaci 

stavby 

2.1.2 Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním 
pozemku 

Uvažované území se nachází v Moravskoslezském kraji v obci Byst�ice, okres Frýdek- 
Místek. Pozemek je umíst�n v �ásti intravilánu obce Byst�ice, katastrální území Byst�ice nad 
Olší, parcela �. 729/241 s napojením na komunikace parc. �.: 729/1, 460, 931.  

Rozm�ry nesoum�rného staveništního pozemku jsou 55,3 m x 90 m. Území stavby je 
z jižní a východní strany ohrani�eno stávající silnicí. V této oblasti se uvažuje s bytovou 
výstavbou a v sou�asné dob� zde p�evažují samostatn� stojící rodinné domy a také domy 
�adové. Výška nového objektu je cca 9,5 m. 	ešené území se nachází na rovinatém terénu na 
pozemku s travnatým povrchem, kde se vyskytují náletové k�oviny a vzrostlé stromy. Stavba 
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svým rozsahem nezasahuje na okolní pozemky, mimo provád�ní p�ípojek inženýrských sítí, 
které však na okolní pozemky zasáhnou, ale pouze po dobu nezbytn� nutnou. 

2.1.3 Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 

Byly provedeny následující pr�zkumy místa stavby: 

Geodetické zam��ení: 
Geometrické zam��ení pozemku provedla specializovaná organizace 1. Geodetická, 

s.r.o., Koperníkova 122, 739 61 T�inec 1. 

Radonový pr�zkum: 
Radonový pr�zkum byl zajiš�ován firmou Radkontrol, Ostrava – Dubina, Milana Fialy 

245/2. Výskyt radonu byl prov��en m��ením – nízký radonový index pozemku. Není nutno 
navrhovat žádná opat�ení proti vnikání radonu do objektu. 

Inženýrsko - geologický pr�zkum: 
Projektovým pracím p�edcházely geologické pr�zkumy, na jejich základ� byly zjišt�ny 

skute�né podmínky zájmového území. Pro pot�eby pr�zkumu se v lokalit� provedlo 5 
vrtaných sond do hloubky 7 metr�. Vrtné práce byly zajiš�ovány strojní vrtnou soupravou 
umíst�nou na nákladním automobilu. 

Vyty�ení vrt� se provedlo podle p�edané situace a p�dorysu objektu. Vrtané sondy se 
následn� geodeticky zam��ily a jsou evidovány v sou�adném systému JTSK a výškovém 
systému Balt po vyrovnání. Geologické pom�ry posuzované lokality jsou pom�rn� složité. 
Proto musí být základová spára b�hem výkopových prací ješt� posouzena na stavb� statikem a 
geologem. 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 
V tomto projektu je uvažováno s vybudováním chodníku spojující hlavní vstup 

a vedlejší ve�ejnou komunikací. Po stranách tohoto chodníku je navrženo celkem 20 
parkovacích míst, které bezprost�edn� navazují na vedlejší ve�ejnou komunikaci. Jedno 
parkovací místo je vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
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Další zpevn�né plochy nejsou v tomto projektu �ešeny. Podrobn�ji se �ešením dopravní 
infrastruktury bude zabývat samostatn� zpracovaný projekt zpevn�ných ploch, který nebyl 
p�edm�tem zpracování tohoto projektu. 

Napojení na technickou infrastrukturu: 
V této projektové dokumentaci je uvažováno s vybudováním níže uvedených 

inženýrských sítí, které jsou podrobn� zpracovány. Jedná se o deš�ovou kanalizaci, 
splaškovou kanalizaci a vodovodní p�ípojku. Ostatní sít� jsou v projektu uvedeny pouze 
orienta�n�, protože nebyly p�edm�tem zpracování tohoto projektu.  

Pro napojení na technickou infrastrukturu budou využity stávající rozvody inženýrských 
sítí procházející za vedlejší ulicí. 

Kanalizace deš�ová: 
Napojení deš�ových vod je �ešeno novou stavbou, která navazuje na stávající ve�ejnou 

kanaliza�ní sí� p�es nov� vybudovanou plastovou revizní šachtu umíst�nou v zeleném pásu. 
Deš�ová kanaliza�ní p�ípojka je navržena z plastových trub PVC DN 160 o celkové délce 
50,41m. Bližší informace jsou uvedeny v samostatném projektové dokumentaci – Deš�ová 
kanalizace.  

Kanalizace splašková: 
Napojení splaškových vod je �ešeno novou stavbou, která navazuje na stávající ve�ejný 

kanaliza�ní �ád p�es nov� vybudovanou betonovou revizní šachtu umíst�nou v zeleném pásu. 
Splašková kanaliza�ní p�ípojka je navržena z plastových trub PVC DN 160 o celkové délce 
52,35 m. Bližší informace jsou uvedeny v samostatném projektové dokumentaci – Splašková 
kanalizace. 
  
Voda pitná: 

P�ípojka pitné vody bude napojena na stávající vodovodní �ád pomocí navrtávacího 
pásu HAKU a ukon�í se v objektu vodom�rnou sestavou umíst�nou na 1.PP v koteln�. Bližší 
informace jsou uvedeny v samostatné projektové dokumentaci - Vodovodní p�ípojka. 

Plyn: 
P�ípojka zemního plynu je �ešena jako nová stavba, napojena p�es HUP na stávající 

plynovodní �ád. Na p�edložené situaci stavby je vyzna�ena p�edpokládaná trasa a místo 
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možného napojení nové p�ípojky na stávající sí�.  
V této projektové dokumentaci nejsou stanoveny ani navrženy bližší požadavky, 

protože návrh plynovodní p�ípojky nebyl p�edm�tem zpracování tohoto projektu. 

NN: 
Napojení stavby na el. energii je �ešeno novou stavbou p�ípojky NN, která je napojena 

na stávající trafostanici. Na p�edložené situaci stavby je vyzna�ena p�edpokládaná trasa a 
místo možného napojení nové p�ípojky na stávající elektro rozvodnou sí�.  

V této projektové dokumentaci nejsou stanoveny ani navrženy bližší požadavky, 
protože návrh p�ípojky NN nebyl p�edm�tem zpracování tohoto projektu. 

2.1.4 Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Stavba spl�uje všechny požadavky orgán�, vlastník� technické infrastruktury a 
vyjád�ení ú�astník� �ízení. Veškeré požadavky dot�ených orgán� státní správy, správc�
inženýrských sítí a dot�ených organizací jsou zapracovány do projektové dokumentace. 

2.1.5 Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Stavba spl�uje požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou 268/2009 Sb. [21]. 
Sou�asn� jsou dodrženy požadavky stanovené vyhláškou �. 398/2009 Sb. [17] , o obecných 
technických požadavcích zabezpe�ující užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

2.1.6 Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí 

Stavba spl�uje podmínky regula�ního plánu. Umíst�ní stavby je pln� v souladu se 
schváleným územním plánem obce Byst�ice nad Olší.         
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2.1.7 V�cné a �asové vazby na související a podmi�ující stavby a jiná 
opat�ení v dot�eném území 

Samotná výstavba žádným zp�sobem neomezuje ani neovliv�uje okolní prost�edí. 
Výstavba bude realizována bez vylou�ení okolního provozu. Není proto nutné vy�izovat 
zábory sousedních pozemk� �i komunikací související s výstavbou.  

2.1.8 P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby  

P�edpokládaný termín zahájení:   02/2012 
P�edpokládaný termín dokon�ení:  11/2012

P�íprava za�ízení staveništ�, zemní práce 1 m�síc 
Základy, monolitická �ást stavby   3 m�síce 
Výpl�ové zdivo, p�í�ky, st�echa  2 m�síce 
PSV, povrch. úpravy, kompletace  4 m�síce
Celková doba výstavby    10 m�síc�

P�esné termíny zahájení a ukon�ení výstavby se blíže specifikují v dob�, kdy bude znám 
kone�ný dodavatel stavby, který vzejde z ve�ejného výb�rového �ízení. 

Postup výstavby: 
Výstavba bude zahájena p�ípravou území, která plynule p�ejde v zemní a výkopové 

práce. V pr�b�hu t�chto prací bude již soub�žn� zahájeno zakládání stavby s následnou 
realizací monolitické �ásti budovy. Od nejnižšího podlaží sm�rem nahoru se provedou 
zednické práce na výpl�ovém zdivu, p�í�kách a mezibytových st�nách. Po skon�ení 
betoná�ských pracích se objekt zabezpe�í novým st�ešním plášt�m. Následn� se zahájí 
montáže otvorových výplní a práce na kontaktním zateplovacím systému. Provedou se 
veškeré vnit�ní rozvody s následnými vnit�ními povrchovými úpravami (omítky, obklady, 
podlahy, malby, nát�ry). V záv�ru stavby prob�hne kompletace veškerého vybavení a 
za�ízení, v�etn� jeho odzkoušení a uvedení do provozu. 

Budou realizovány veškeré p�ípojky a chodníky. V kone�né fázi se provedou kone�né 
terénní a sadové úpravy. 
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2.1.9 Statistické údaje 

Základní rozd�lení budovy: 

- objekt je 4 podlažní 
- celkový po�et bytových jednotek je 15  
- na 1.PP jsou skladovací prostory (kóje) a místnosti pro technologická za�ízení 

1.NP: 1 bytová jednotka 1 + kk -  bezbariérové provedení 
2 bytové jednotky 2 + kk 
2 bytové jednotky 3 + kk 

2.NP: 1 bytová jednotka 1 + kk  
2 bytové jednotky 2 + kk 
2 bytové jednotky 3 + kk 

3.NP: 1 bytová jednotka 1+ kk  
2 bytové jednotky 2+ kk 
2 bytové jednotky 3+ kk 

Zastav�ná plocha objektu: 505 m2 

Celková plocha pozemku: 6366 m2 

Užitková plocha jednotlivých podlaží: 
     1.PP   -  434,28 m2

      1.NP  -  401,21 m2 

     2.NP  -  451,64 m2

     3.NP  -  451,64 m2

Celková užitková plocha   1738,77 m2

Orienta�ní hodnota stavby: 35 000 000 K�
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2.2. Souhrnná zpráva 
2.2.1 Urbanistické a architektonické a stavebn� technické �ešení 
Zhodnocení staveništ�

Navržená stavba se nachází na rovinatém terénu, na pozemku ve výse�i dvou stávajících 
komunikací. Stávající okolní zástavba je tvo�ena individuálními rodinnými domy o výšce 
jednoho až dvou podlaží. 

Pozemek je relativn� rovný (výškové rozdíly ne�iní více než 300mm), v blízkosti 
objektu se nenachází v�tší terénní nerovnosti. P�edpokládané staveništ� se nachází na parcele 
nepravidelného lichob�žníkového tvaru a jsou v sou�asné dob� evidovány jako orná p�da a 
nejsou zem�d�lsky využívány.  

Urbanistické a architektonické �ešení 

Nov� navržený objekt je obdélníkového tvaru a je umíst�n podél stávající komunikace. 
Stavba nabízí ubytování v soukromých bytech pro bydlení, z toho 1 byt bude p�izp�soben pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Výška stavby je 9,950 m. Navržený 
�ty�podlažní bytový d�m je tvo�en t�emi nadzemními podlažími s p�ti bytovými jednotkami 
na každém z podlaží, a jedním podzemním podlažím, kde jsou umíst�ny technické místnosti, 
ko�árkárna a sklepní boxy jednotlivých byt�. 

Fasáda nového objektu je navržena v odstínu sv�tle žluté dle vzorkovníku Baumit. 
Barva vn�jší plochy rám� oken a dve�í se p�izp�sobí barv� pískové. Záme�nické výrobky 
budou v provedení žárové pozinkování a klempí�ské výrobky v materiálovém �ešení 
p�edzv�tralý titanzinek se ponechají bez nát�ru. 

Technické �ešení 

Objekt je založen na železobetonové základové desce o tlouš�ce 450 mm z betonu t�.  C 
25/30 na podkladním betonu tlouš�ky 100 mm z betonu C 12/15. [28] 

Svislá nosná konstrukce je kombinace železobetonového skeletu a ztužujících 
železobetonových st�n. Výpl�ové zdivo obvodového plášt� objektu je provedeno z cihel 
Porotherm 25 P+D. Mezibytové st�ny jsou provedeny ze cihel Porotherm 30 aku P+D. D�lící 
p�í�ky uvnit� dispozice jsou navrženy z cihel Porotherm 11,5 P+D. Ve vnit�ních st�nách a 
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p�í�kách jsou p�eklady navrženy z keramických prvk� Porotherm. [4] 
Vodorovná nosná konstrukce je tvo�ena železobetonovou deskou tl. 220 mm z betonu t�. 

C 20/25 vyztuženou k�ížem.  
Balkóny jsou navrženy jako železobetonové konzolové desky shodné tlouš�ky jako 

desky stropní. 
Schodišt� v objektu je navrženo jako dvouramenné. Ramena jsou monolitická 

železobetonová propojena se stropní konstrukcí daného podlaží a podestou. Mezipodesty jsou 
monolitické ze železobetonu o tl. 200 mm.  

St�echa objektu je navržena jako plochá. Jedná se o st�echu jednopláš�ovou s 
obráceným po�adím vrstev, p�itížena vrstvou ka�írku.  

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavební objekt je nov� napojen na stávající rozvod inženýrských sítí (vodovodní, 
elektrickou, kanaliza�ní, plynovodní) procházející za vedlejší ulicí. Napojení jednotlivých 
p�ípojek musí být provedeno pln� v souladu s požadavky jednotlivých správc� sítí a jejich 
vlastník�. P�ístup k objektu je �ešen sjezdem z hlavní ve�ejné komunikace napojené na obecní 
vedlejší komunikaci.  

�ešení dopravní infrastruktury 

V tomto projektu je uvažováno s vybudováním chodníku spojující hlavní vstup 
a vedlejší ve�ejnou komunikaci. Po stranách tohoto chodníku je navrženo 20 parkovacích 
míst, které bezprost�edn� navazují na vedlejší ve�ejnou komunikaci. Jedno parkovací místo je 
vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Další zpevn�né plochy nejsou v tomto projektu �ešeny. Podrobn�ji se �ešením dopravní 
infrastruktury bude zabývat samostatn� zpracovaný projekt zpevn�ných ploch, který nebyl 
p�edm�tem zpracování tohoto projektu. 

Vliv stavby na životní prost�edí 

P�i provozu budovy bude vznikat standardní komunální odpad, který bude ukládán do 
kontejner� a odvážen v souladu s obecn� závaznou vyhláškou obce Byst�ice nad Olší. 
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Po dobu stavby bude vybouraný materiál realiza�ní firmou t�íd�n dle druhu a odvážen 
na skládku nebo k recyklaci. 

�ešení bezbariérového užívání 

Venkovní zpevn�né plochy: 
Uvažuje se s využíváním objektu osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Hlavní vstup do objektu osobám se sníženou schopností pohybu a orientace je situován 
z p�ímo z vedlejší silnice. Vlastní výškové �ešení chodníku zaru�uje bezbariérový p�ístup 
v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. [17] 

Vnit�ní �ešení: 
P�ístup z venkovního prostranství je �ešen bez p�ekonávání výškových rozdíl�. Pohyb 

mezi podlažími 1. PP – 3.NP je �ešen výtahem. Kabina výtahu bude obsahovat vybavenost 
pro obsluhu osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, danou vyhláškou 398/ 2009 
Sb. [17] v platném zn�ní. 

V 1.NP je vytvo�ena bytová jednotka 1 + kk ur�ená k užívání osobami se sníženou 
schopností pohybu a orientace, která je p�ístupná z prostor spole�né chodby. 

Pr�zkumy a m��ení 

Byly provedeny následující pr�zkumy místa stavby: 

- inženýrsko - geologický pr�zkum  
- radonový pr�zkum  
- polohopisné a výškopisné zam��ení místa stavby 
- prohlídka a fotodokumentace místa stavby  

Údaje o podkladech pro vytý�ení stavby 

Geodetické zam��ení a vytý�ení je provedeno v sou�adnicovém systému: 

Geodetický referen�ní polohový systém -  S-JTSK 
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Geodetický referen�ní výškový systém – Balt p. v. 

Hlavní výškový bod stavby bude umíst�n na nejbližším možném pevném míst� nap�. 
sousední stavba �i na okraj sousedící vedlejší komunikace. Zálohov� se výškový bod ješt�
umístí na objekt trafostanice. 

Stávající podzemní sít� byly zaznamenány do situace dle vyjád�ení jednotlivých správc�
sítí.  

Stavba bude vytý�ena ze sou�adnic definovaných ve výkresové �ásti. 

�len�ní stavby  

Stavba je rozd�lena dle stavebních objekt� takto: 
SO 01 Bytový d�m 
SO 02 Deš�ová kanalizace 
SO 03 Splašková kanalizace 
SO 04 Vodovodní p�ípojka 
SO 05 Plynovodní p�ípojka - není p�edm�tem tohoto projektu 
SO 06 P�ípojka NN - není p�edm�tem tohoto projektu 
SO 07 Zpevn�né plochy - není p�edm�tem tohoto projektu 

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a na okolní stavby. 

Ochrana okolí stavby po jejím dokon�ení: 

B�hem vlastního provozu stavby nedojde ke zhoršení kvality ovzduší v dané lokalit� a 
nebudou vznikat žádné zápachy. V objektu není za�ízení zp�sobující vibrace �i hluk, kterým 
by byly p�ekro�eny povolené limitní hodnoty. 

Vzniklý odpad vyprodukovaný b�hem užívání stavby bude, do doby p�edání 
oprávn�ným firmám zajiš�ující svoz komunálního odpadu, skladován na vyhrazených místech 
v uzavíratelných a nepropustných nádobách. 
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Ochrana okolí stavby p�i samotné realizaci stavby: 

Po dobu výstavby bude okolí zat�žováno hlukem od stavebních stroj�. Sou�asn� dojde 
ke zvýšení provozu nákladních vozidel v blízkém okolí. P�ípadná prašnost bude omezována 
d�sledným �ist�ním mechaniza�ních prost�edk� p�ed výjezdem na ve�ejnou komunikaci. 
Mechaniza�ní prost�edky musí být provozovatelem udržovány v takovém technickém stavu, 
aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do p�dních vrstev. 

Bezpe�nost práce 

P�i realizaci stavby bude nutno dodržovat požadavky zák. �. 309/2009 Sb. [17]  a 
na�ízení vlády �.591/2006 Sb. [19] v platném zn�ní, souvisejících p�edpis� a norem. 

Pracovníci musí být prokazateln� proškoleni o zásadách bezpe�nosti práce a musí 
dodržovat po�ádek a káze� na pracovišti. Za dodržování BOZP na staveništi je zodpov�dný 
stavbyvedoucí. 

Dodavatel je povinen: 
- vést evidenci pracovník� od jejich nástupu do práce až po opušt�ní pracovišt�. 
- vybavit všechny osoby, které vstupují na staveništ� OOPP. 
- seznámit ostatní subdodavatele s požadavky bezpe�nosti práce zpracované koordinátorem 

stavby. 

2.2.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Statický výpo�et není sou�ástí tohoto projektu. 

2.2.3 Požární bezpe�nost 

Požárn� bezpe�nostní �ešení není p�edm�tem této zpracované dokumentace. 

2.2.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

Bytový d�m je navržen tak, aby spl�oval požadavky platných norem a na�ízení. 
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Stavba je realizována z nezávadných materiál�, které žádným zp�sobem nebudou 
ohrožovat samotné uživatele bytového domu ani ovliv�ovat okolní životní prost�edí. 

P�ed zahájením a v pr�b�hu samotné výstavby budou u�in�na opat�ení zabra�ující 
poškození okolní zelen� a p�írody. Výstavbou zasažená místa se po ukon�ení stavebních prací 
uvedou do p�vodního stavu nebo budou na základ� zahradního architekta realizovány nové 
terénní úpravy, s nimiž je spojena i nová výsadba okrasné zelen�. 

2.2.5 Bezpe�nost p�i užívání 

P�i navrhovaní, realizaci a provozu stavby musí byt dodržena ustanovení vyhlášky 
�eského ú�adu bezpe�nosti práce, která stanoví základní požadavky na zajišt�ní bezpe�nosti 
práce a technických za�ízení dle vyhlášky 192/2005 Sb. [23] 

V pr�b�hu užívání stavby musí byt zajišt�n volný p�ístup k únikovým východ�m a 
k hlavním uzáv�r�m energií. 

Opravy technických za�ízení, jejich kontroly, údržba a revize mohou provád�t pouze 
odborn� zp�sobilí pracovníci. Veškeré stroje a za�ízení musí vyhovovat zásadám bezpe�nosti 
a zdraví p�i práci. Technická za�ízení musí být z hlediska bezpe�nosti práce schválena státní 
zkušebnou �R. U ur�ených technických za�ízení musí být p�ed uvedením do provozu 
provedena výchozí revize dodavatelem. 

2.2.6 Ochrana proti hluku 

Objekt není ur�en pro výrobu, nebude zde produkován nadm�rný hluk. Stavba je 
navržena tak, aby byly dodrženy hygienické limity pro hluk a vibrace, které jsou stanoveny 
v Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. [24], o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 
vibrací. 

Na ochranu proti hluku je kladen nejv�tší d�raz, protože se jedná bytový d�m, který je 
na hluk nejcitliv�jší z hlediska trvalého pobytu osob. Mezi jednotlivými bytovými 
jednotkami, kde dochází k nejv�tšímu p�enosu hluku, jsou navrženy takové materiály, které 
dokonale zabrání pronikáni hluku nad stanovenou úrove�. 

Zvýšená hluková zát�ž se projeví pouze p�i výstavb�. Tyto limity budou porušeny 
pouze v denních hodinách v krátkých omezených intervalech a lze je považovat jako 
ned�ležité. 
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2.2.7 Úspora energie a ochrana tepla 

Tepeln� technické vlastnosti navržených konstrukcí budovy v�etn� navržených 
energetických za�ízení spl�ují p�íslušná ustanovení zákona �. 406/2000 Sb. [25]  o 
hospoda�ení s energií. 

Stavba byla posuzována z hlediska energetické náro�nosti budov dle vyhlášky 148/2006 
Sb. [24], kterou se stanoví podrobnosti ú�innosti užití energie p�i spot�eb� tepla v budovách a 
je nižší než požadovaná. 

Pro stavbu je zpracován pr�kaz energetické náro�nosti budov v souladu s vyhláškou �. 
148/2007 Sb. [26] 
  

Pr�kaz energetické náro�nosti budovy viz. p�íloha �. 11 
Výpo�et tepelných ztrát objektu viz. p�íloha �. 9 

2.2.8 �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace  

P�i projektování stavby byly dodrženy v celém rozsahu požadavky stanovené vyhláškou 
�. 398/2009 Sb. [17], o obecných technických požadavcích zabezpe�ující bezbariérové 
užívání staveb. 

Venkovní zpevn�né plochy: 
Uvažuje se s využíváním objektu osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Hlavní vstup do objektu osobám se sníženou schopností pohybu a orientace je situován 
z p�ímo z vedlejší silnice a spl�uje veškeré požadavky pro bezbariérový p�ístup. Vlastní 
výškové �ešení chodníku zaru�uje bezbariérový p�ístup v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 
[17]. 

Vnit�ní �ešení: 
P�ístup z venkovního prostranství je �ešen bez p�ekonávání výškových rozdíl�. Pohyb 

mezi podlažími 1. PP – 3.NP je �ešen výtahem. Kabina výtahu bude obsahovat vybavenost 
pro obsluhu osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, danou vyhláškou 398/ 2009 
Sb. [17] 
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V 1.NP je vytvo�ena bytová jednotka 1 + kk ur�ená k užívání osobami se sníženou 
schopností pohybu a orientace, která je p�ístupná z prostor spole�né chodby. 

2.2.9 Ochrana stavby p�e škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí    

Radon: 
Výskyt radonu byl prov��en m��ením – nízký radonový index pozemku. Není nutno 

navrhovat žádná opat�ení proti vnikání radonu do objektu. 

Agresivní spodní vody: 
Dle podklad� provedeného geologického pr�zkumu bylo zjišt�no, že spodní voda se 

nachází na úrovni základové spáry a v závislosti na deš�ových srážkách její úrove� kolísá. 
Spodní voda je bez agresivních a chemických p�ím�sí, takže nenarušuje konstrukci základ�. 

Seismicita: 
Vzhledem k tomu, že navržená stavba, má maximáln� t�i nadzemní podlaží, není nutné 

p�i posouzení konstrukcí uvažovat s ú�inkem zem�t�esení. 

Poddolování: 
Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

2.2.10 Ochrana obyvatelstva

Samotná stavba jako celek, její povaha a zp�sob užívání, který je ur�en výhradn� pro 
bytové ú�ely, nem�že v žádném p�ípad� ohrozit ani omezit bezpe�nost okolního obyvatelstva. 

V objektu není uvažováno se zajišt�ním ochrany obyvatelstva a využitím stavby dle 
požadavk� civilní ochrany. 

2.2.11 Inženýrské stavby   

Odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování území  

Deš�ové odpadní vody budou odvedeny pomocí nov� navržené p�ípojky deš�ové 
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kanalizace PVC DN 160 napojené do stávající oddílné ve�ejné kanaliza�ní sít� PVC DN 400. 
Zaúst�ní se provede do dna betonové šachty umíst�né na �ádu deš�ové kanalizace. 

Splaškové odpadní vody budou odvedeny pomocí nov� navržené p�ípojky splaškové 
kanalizace PVC DN 160 napojené do stávající oddílné splaškové kanalizace pro ve�ejnou 
pot�ebu PVC DN 400. Zaúst�ní se provede do dna betonové šachty umíst�né na �ádu 
splaškové kanalizace. 
  
Zásobování vodou 

Pro zásobování objektu vodou bude vybudována nová p�ípojka vody z PE 100RC 
SDR11 DN 50. P�ipojení na stávající vodovodní �ád PE DN 90 se provede pomocí 
navrtávacího pásu. 
   
Zásobování energiemi
  

P�ípojka zemního plynu je napojena p�es HUP na stávající plynovodní �ád.  
Dodávka el. energie pro navržený objekt je �ešena novou stavbou p�ípojky NN s 

napojením na stávající trafostanici. M��ení spot�eby el. energie bude v elektrorozvodném 
pilí�i umíst�ném na hranici pozemku. Ob� uvedené p�ípojky nejsou p�edm�tem této 
projektové dokumentace. 

�ešení dopravy 

P�ístup k objektu je �ešen sjezdem z hlavní ve�ejné komunikace napojené na obecní 
vedlejší komunikaci.  

Povrchové úpravy okolí stavby 

Parkovací plocha je navržena ze zatrav�ovacích panel� osazených do št�rkového lože. 
Po obvodu je celá plocha lemována silni�ní obrubou. 

P�ístupový chodník pro p�ší bude k hlavnímu vstupu proveden ze zámkové dlažby. 
Projekt zpevn�ných ploch není p�edm�tem této projektové dokumentace. 
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Elektronické komunikace

Napojení na elektronické komunikace není p�edm�tem této projektové dokumentace. 
  
2.2.12 Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb 

Objekt bude sloužit �ist� k bytovým ú�el�m a nejsou zde žádná výrobní technologická 
za�ízení staveb. 

Ú�el, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického za�ízení 

Technologické za�ízení – výtah v objektu slouží k zajišt�ní p�epravy osob do 
jednotlivých podlaží (1. PP – 3.NP). P�epravní kapacita se p�edpokládá pro minimáln� 4 
osoby. 

Popis technologie výroby 

Nesouvisí s charakterem stavby. 

Údaje o po�tu pracovník�  

Pro ovládání výtahu není nutné vy�lenit žádnou obsluhu. V p�ípad� výskytu poruchy na 
výtahu bude neprodlen� informována smluvní servisní organizace, která provede opravu. 

Údaje o spot�eb� energií 

P�edpokládaný p�íkon uvažovaného výtahu je cca 8 kW. 

Bilance surovin, materiál� a odpad�

Vzhledem k charakteru objektu, nesouvisí se stavbou. Navržené technologické za�ízení 
neprodukuje odpady. 
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Vodní hospodá�ství  

Vzhledem k charakteru objektu, nesouvisí se stavbou. 

�ešení technologické dopravy  

 Vzhledem k charakteru objektu, nesouvisí se stavbou. 

2.3. Zásady organizace výstavby 

2.3.1 Informace o staveništi 

Identifika�ní údaje

Název stavby: Bytový d�m  
Charakter stavby: novostavba 
Místo stavby: Byst�ice nad Olší 
Kraj: Moravskoslezský 
Okres: Frýdek – Místek 

Investor/zadavatel : Obec Byst�ice, se sídlem na obecním ú�ad� Byst�ice, �. p. 334,  
PS� 739  95 Byst�ice, I�O 00296562, zastoupená starostou p. Ladislavem Olšarem 

Projek�ní kancelá�: ateliér � s.r.o., ul. Beskydská, �. p. 1402, PS� 739 61, T�inec 
Zodpov�dný projektant: Bc. Daniel Moravec 

P�edpokládaný termín zahájení stavby:  02/2012 
P�edpokládaný termín dokon�ení stavby:  11/2012 

Rozsah a stav staveništ�

Uvažované území se nachází v Moravskoslezském kraji v obci Byst�ice, okres Frýdek- 
Místek. Pozemek je umíst�n v �ásti intravilánu obce Byst�ice, katastrální území Byst�ice nad 
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Olší, parcela �. 729/241. Rozm�ry nesoum�rného staveništního pozemku jsou 55,3 m x 90 m. 
V této oblasti se uvažuje s bytovou výstavbou a v sou�asné dob� zde p�evažují samostatn�
stojící rodinné domy a také domy �adové.  

Staveništ� je na rovinatém terénu s travnatým povrchem, kde se vyskytují náletové 
k�oviny, vzrostlé listnaté stromy (2 ks, pr�m. kmene cca 250 mm) a jehli�naté stromy (3 ks, 
pr�m. kmene cca 200 mm), které svou polohou však nezasahují do místa stavby ani do míst, 
ve kterých je uvažováno s výstavbou za�ízení staveništ� (skládky, sklady, kancelá�e, atd.). 

Stavba svým rozsahem nezasahuje na okolní pozemky, mimo provád�ní p�ípojek 
inženýrských sítí, které však na okolní pozemky zasáhnou, ale pouze po dobu nezbytn�
nutnou. Ihned po ukon�ení prací na t�chto p�ípojkách bude terén uveden do p�vodního stavu. 
Samoz�ejmostí je dodržení požadavk� jednotlivých správc� sítí. 

Projektovým pracím p�edcházely geologické pr�zkumy na jejichž základ� byly zjišt�ny 
skute�né podmínky zájmového území. Spodní voda se nachází na úrovni základové spáry. 
M��ením bylo zjišt�no, že její úrove� kolísá v závislosti na deš�ových srážkách. Spodní voda 
je bez agresivních a chemických p�ím�sí, takže nenarušuje konstrukci základ�. V pr�b�hu 
výkopových prací bude proto nutné zajistit její pr�b�žné od�erpávání pomocí kalových 
�erpadel.  

Úpravy staveništ�

P�ed zahájením prací na staveništi je nutno provést tyto níže specifikované práce a 
opat�ení. Jak již bylo výše uvedeno, na staveništi se nacházejí náletové k�oviny, které je nutno 
vysekat a ekologicky zpracovat (nap�. drcením). Dále se na pozemku vyskytují vzrostlé 
jehli�naté a listnaté stromy, které budou zachovány, a je po�ítáno s jejich za�len�ním do 
návrhu nov� z�izované zahrady v okolí objektu. Proto je bezpodmíne�n� nutné zajistit 
ochranu spodních �ástí kmen� jednotlivých strom� po jeho obvodu d�ev�nými prkny do výše 
min. 3 m, hlavn� p�ed mechanickým poškozením. D�ev�nou ochranu strom� je nutno z�ídit 
tak, aby spl�ovala sv�j ú�el až do doby ukon�ení veškerých prací na objektu a okolní ploše. 
Poté je možné provést jejich odstran�ní. 

Ochrana staveništ� – oplocení  

Protože se nov� realizovaný objekt nachází v zastav�né �ásti obce, musí být po obvodu 
staveništ� umíst�no nepr�hledné oplocení do výšky min. 1,8 m. Toto oplocení slouží hlavn�
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jako ochrana p�ed zvýšenou prašností a hlukem. Oplocení taktéž zamezuje vstupu 
nepovolaným osobám do prostoru staveništ� a pro spln�ní tohoto požadavku se realiza�ní 
firm� doporu�uje zajistit hlídací agenturu, která by v denních hodinách kontrolovala vstup 
oprávn�ných osob na staveništ� a v no�ních by zajiš�ovala ochranu objektu v�etn� majetku 
umíst�ného v ohrazeném prostoru. Na oplocení musejí být umíst�ny výstražné tabulky, které 
upozor�ují vstupující osoby na nebezpe�í vznikající v prostoru stavby.  

P�íjezdy a p�ístupy na staveništ�

Pro vjezd a výjezd osobních �i nákladních automobil� p�ivážející stavební materiál na 
staveništ� bude z hlavní silnice z�ízena vstupní dvouk�ídlá brána široká 4 m s možností 
uzam�ení. Další vstupní brána je z�ízena z vedlejší ulice na jihovýchodní stran� staveništ�, 
která je však ur�ena pouze pro p�ší p�icházející ke kancelá�ím, šatnám a sklad�m. 

Deponie a mezideponie 

V prvotní fázi výstavby za�ízení staveništ� musí být nejprve provedena skrývka ornice        
v tlouš�ce cca 200-300 mm a to v místech p�íjezdové komunikace a zpevn�ných ploch 
ur�ených pro skladování materiálu. Skrývka ornice bude provedena pomocí strojní sestavy: 
nakládka zeminy – Tatra 815 UDS 114, vodorovný p�esun – Tatra 815 S3 (valník-skláp��). 
Tato �ást sejmuté ornice bude do�asn� uskladn�na jako staveništní mezideponie umíst�ná v 
pravé �ásti pozemku. Po ukon�ení prací a odstran�ní skladovacích a dopravních ploch se 
deponovaná ornice zp�t rozprost�e. Další sejmutí ornice se provede v ploše nov� vznikající 
stavby v�etn� ploch, jenž bude zasažen samotnými výkopovými pracemi. Tato ornice je 
považovaná za p�ebyte�nou, a proto se odveze na skládku zeminy pat�ící m�stu T�inec 
vzdálené od místa stavby cca 10 km. V budoucnu se ornice využije k rekultiva�ním ú�el�m 
provád�ných m�stem T�inec.  V zájmovém území stavby nebudou z�izovány žádné definitivní 
deponie. 

V prostoru staveništ� v blízkosti stavebních bun�k se z�ídí mezideponie o ploše cca 680 
m2, kde se do�asn� uskladní vyt�žená zemina, která se po provedení spodní hrubé stavby 
zp�tn� použije pro zásyp rýhy kolem objektu. 
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2.3.2 Významné sít� technické infrastruktury 

Na pozemku, na kterém je uvažováno s výstavbou bytového domu nebude žádným 
zp�sobem zasahováno do stávajících sítí technické infrastruktury. Avšak, na území kde budou 
provedeny definitivní p�ípojky pro objekt, dojde ke k�ížení n�kterých inženýrských sítí a také 
dojde k zasažení jejich bezpe�nostních a ochranných pásem.  

Na pozemcích v okolí objektu jsou inženýrské sít� – vodovod, kanalizace, rozvod 
plynu, rozvody VN a ve�ejného osv�tlení. P�ed zahájením stavebních prací vyzve investor 
všechny vlastníky dot�ených inženýrských sítí, aby provedli polohopisné vyty�ení a to i t�ch 
sítí, které z r�zných d�vod� nejsou zakresleny v situaci. Dodavatel stavby je povinen provád�t 
stavební práce dle pokyn� a požadavk� jednotlivých správc� inženýrských sítí. Zvláštní 
opatrnosti je t�eba dbát p�i výkopových pracích nejen v blízkosti silových kabel� VN, ale také 
hlavn� v blízkosti rozvod� plynu. Pro jednotlivé inženýrské sít� jsou stanoveny bezpe�nostní 
a ochranná pásma, která jsou blíže stanovena a definována v zasílaných vyjád�eních o 
existenci podzemních p�ípadn� i nadzemních sítí. 

Možnosti p�ipojení na jednotlivé sít� a stanovení jejich délek: 
- vodovod:  p�ipojovací místo (šoup�) a vodom�rná šachta – 30,9 m 
- kanalizace: betonová šachta splaškové kanalizace a p�ipojovací místo – 25 m 
- elektrický proud: trafostanice a p�ípojková sk�í� – 14,9 m  

2.3.3 Napojení staveništ� na jednotlivé zdroje 

P�ívod staveništní vody 

Voda pro pot�eby stavby bude dodávána p�es definitivní vodovodní p�ípojku napojenou 
na hlavní vodovodní �ad, který je nutno realizovat v první fázi výstavby. Na konci 
vodovodního �ádu se osadí provizorní plastová vodom�rná šachta s definitivním vodom�rem 
pomocí, kterého bude možno ode�ítat skute�nou spot�ebu vody.  

Ve vodom�rné šacht� (za vodom�rnou sestavou) se provede napojení provizorní 
staveništní vodovodní p�ípojky, která z d�vodu její ochrany p�ed mechanickým poškozením   
a také p�ed p�sobením mrazu v zimním období, se umístí ve výkopu hlubokém min. 1200 
mm. Z tohoto potrubí se napojí sociální za�ízení stavby (záchody, umývárny). V míst� cca 6 
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m p�ed sociální bu�kou na v potrubí provede odbo�ka, na kterou se napojí další �ást 
staveništní p�ípojky, na jejímž konci se vybuduje staveništní nadzemní hydrant ukon�en min. 
�ty�mi ventily pro odebírání vody (pro mísení maltovin, kropení, atd.).  

Pro návrh dimenze staveništní vodovodní p�ípojky si musíme stanovit spot�ebu vody 
pro technologické procesy stavby a spot�ebu vody pro ú�ely sociální pot�eby. Spot�eba vody 
se udává vte�inovou spot�ebou, kterou vypo�teme sou�tem dvou typ� spot�eb. Pro provozní 
ú�ely sou�tem pot�eb vody, p�ipadající na práce provád�né podle �asového plánu v období 
maximálního výkonu, což je �asový úsek s nejv�tším po�tem provád�ných prací. U sociální 
pot�eby vycházíme ze spot�eby na jednoho pracovníka, kterou násobíme po�tem pracovník�
na staveništi v etap� maximálního výkonu (v dob� maximálního nasazení na stavb�). Z výše 
uvedených údaj� vypo�teme st�ední denní množství v období maximální spot�eby pro 
jednotlivé druhy spot�eby, k nimž je nutno p�ipo�ítat asi 20 % na drobnou spot�ebu a ztráty 
zp�sobené rozléváním.  

P�ívod elektrické energie 

Elektrická energie se na staveništ� p�ivede z elektrorozvodné sít� p�ímo z trafostanice 
pomocí �ásti definitivní elektrické p�ípojky, kterou je pot�eba realizovat v p�edstihu nejlépe 
ihned po p�evzetí staveništ� z d�vodu pot�eby el. energie, již v po�áte�ních fázích výstavby. 

P�ípojku provedeme jako kabelové podzemní vedení ukon�ené v elektrom�rném 
sloupku umíst�ného na hranici pozemku. Z tohoto el. sloupku se bude elektrická energie 
rozvád�t do podružných staveništních rozvad���. Jeden z podružných rozvad��� se v pr�b�hu 
výstavby umístí p�ímo do objektu na 2.NP (po dokon�ení hrubé stavby na tomto podlaží) pro 
možné napojení ve vnit�ních prostorách stavby. Kancelá�ské bu�ky, sklady a sociálního 
za�ízení se napojí na podružný rozvad�� umíst�ný v jejich bezprost�ední blízkosti a 
samostatný podružný staveništní rozvad�� je také osazen v blízkosti stavebního výtahu a 
stabilního v�žového je�ábu, který však vyžaduje vysoké jišt�ní a samostatné m��ení. Kabelové 
vedení je v plastových chráni�kách po staveništi nataženo bu
 jako vzdušné na d�ev�ných 
sloupech nebo jako podzemní a to dle pot�eb stavby v závislosti na k�ížení s komunika�ními 
nebo manipula�ními prostory. 

Z výkresu za�ízení staveništ� je z�ejmé jaký zp�sob uložení kabel� se kde provede, a je 
zde také vyzna�eno umíst�ní jednotlivých podružných rozvad���. Veškerá rozvodná za�ízení 
musí být �ádn� uzemn�na. 

P�i výpo�tu spot�eby elektrické energie zjiš�ujeme spot�eby elektrických spot�ebi��, 
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venkovního a vnit�ního osv�tlení. 
Na staveništi rozvádíme proud o nízkém nap�tí 380/220V. Pot�ebný výkon se stanoví 

pro období maximální rozestav�nosti. D�ležité je také ur�ení výše jišt�ní pro jednotlivé 
použité spot�ebi�e.  

Staveništní kanalizace 

Sou�ástí každého staveništ� je rozvod kanalizace a to pouze v p�ípad� kdy je stavba 
vybavena sociálními bu�kami vyžadující její napojení na tento �ád. Staveništ� je také možno 
vybavit mobilními suchými záchody nevyžadující napojení na splaškovou kanalizaci.  

V našem p�ípad� je navržena jedna sociální bu�ka. Splašky z tohoto sociálního za�ízení 
(umývárna, wc) odvádíme pomocí definitivního kanaliza�ním potrubím PVC DN 160 o délce 
25 m, které napojíme na stávající betonovou šachtu umíst�nou p�ímo na hlavním �ádu 
splaškové kanalizace. Na opa�ném konci nov� vzniklé kanaliza�ní p�ípojky se vybuduje nová 
betonová šachtice, do které se zaústí provizorní potrubí PVC DN 110 v délce 31,3 m napojené 
na sociální bu�ku. Potrubí se uloží v zemi v hloubce cca 800 mm.  

Zbývající �ást kanaliza�ní p�ípojky v délce 27,4 m bude realizována po dokon�ení 
hrubé stavby, stejn� tak jako vodovodní p�ípojka. Nov� z�ízenou kanaliza�ní šachtu na 
pozemku investora je také možné využívat k odvád�ní vy�erpané spodní vody b�hem 
výkopových prací. 

2.3.4 Úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob, v�etn�
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

P�i stavb� se musí dodržovat p�edepsané požadavky na dodržení bezpe�nosti práce 
daných p�íslušnou legislativou v aktuálním zn�ní. Osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace se v pr�b�hu výstavby nebudou na staveništi vyskytovat. Pouze se mohou tyto 
osoby vyskytovat ve vchodech blízkých nemovitostí. Proto je nutno v co nejmenší mí�e 
zužovat stávající pr�chodné ší�ky a z�izovat výškové p�ekážky. Pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace je stanoven maximální dovolený výškový rozdíl 20 mm,  na 
který je pot�eba dohlížet hlavn� p�i provád�ní p�ípojek a napojování na inženýrské sít�, jenž 
zasahují do ve�ejného prostranství a jsou zde z�izovány lávky nebo p�ejezdy, které nesmí 
tento výškový rozdíl p�ekro�it.  
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Stavba musí být zabezpe�ena tak, aby nebyli ohroženi chodci ani motorová vozidla 
pohybující se v blízkosti výkopu. Výkop musí být zajišt�n proti pádu osob. V no�ních 
hodinách nebo za snížené viditelnosti budou výkopy a lávky osv�tleny. Zamezení p�ístupu 
ve�ejnosti na staveništ� je pomocí nepr�hledného plechového oplocení vysokého min. 1,8 m. 
Na oplocení musí být umíst�ny výstražné tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
Vstupní brány musejí být zabezpe�eny zámky proti vniknutí do prostoru stavby. 

2.3.5 Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných 
zájm�

Ve�ejné zájmy nejsou pr�b�hem realizace dané výstavby dot�eny. 

2.3.6 �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících 
objekt�

Vnitrostaveništní doprava 

P�íjezd ke staveništi je po stávajících ve�ejných komunikacích, které umož�ují 
bezproblémový p�ístup. Hlavní vjezd a výjezd ze stavby je umíst�n v horní jihozápadní �ásti 
pozemku a je chrán�n uzamykatelnou dvouk�ídlou bránou. Vše je z�ejmé z výkresu situace 
za�ízení staveništ�. 

Pro bezproblémový p�ístup a pohyb po staveništi je navržena panelová komunikace o 
ší�i 4 m a délce 51 m. Použité panely, o velikosti 3x1x0,18 m v po�tu 80 ks o celkové ploše             
240 m2, budou pokládány na upravený terén. P�ed vstupní bránou je provizorní komunikace 
rozší�ena po obou stranách do klín� tak, aby byl umožn�n pohodln�jší p�íjezd nákladních 
vozidel s p�ív�sy nebo náv�sy, které vyžadují v�tší polom�r natá�ení. Panelová komunikace je 
umíst�na tak aby p�i dovozu stavebního materiálu na staveništ� bylo možné ihned zahájit 
vykládku v�žovým je�ábem, bez dalšího p�ekládání. Komunikace je navržena jako 
jednosm�rná. Dopravním prost�edk�m s celkovou délkou p�esahující 15 m není                          
z prostorových d�vod� umožn�no se otá�et p�ímo v prostoru staveništ�, ale je nutné 
vycouvávat p�ímo na hlavní komunikaci za doprovodu osob usm�r�ující dopravu na této 
komunikaci. Ostatním dopravním prost�edk�m umožní prostorové uspo�ádání staveništ�
obousm�rný pohyb.  
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Na panelovou komunikaci bezprost�edn� navazuje zhutn�ná št�rková plocha                  
(cca 1200 m2) v tlouš�ce 150 mm sloužící k pohybu dopravních prost�edk� a osob.  

Venkovní osv�tlení staveništ�

Pro prodloužení pracovní doby v zimních m�sících, p�ípadn� pro ostrahu staveništ�           
se z�ídí provizorní osv�tlení staveništ�. Je navrhován sv�telný rozvod vedený vzduchem             
na d�ev�ných sloupech po obvodu staveništ� tak, aby nedocházelo ke kolizi stavebních stroj�           
s kabelem. V místech kde ke kolizi dochází je kabelové vedení v chráni�kách provedeno jako 
podzemní v hloubce cca 30 mm pod terénem z d�vodu zp�tného vyjmutí a použití  pro další 
ú�ely. Osv�tlení bude napojeno ze staveništního rozvodu p�ímo z podružného rozvad��e 
umíst�ného v blízkosti stavebních bun�k. Na d�ev�ných stožárech s výškou 4 m se osadí 4 ks 
venkovních reflektorových svítidel typu SLX HIT REFLEKTOR nato�ených do skladovacího 
prostoru, ale tak aby sv�telné paprsky vznikající z t�chto reflektor� neosl�ovaly okolní domy. 
Jeden reflektor se po montáži v�žového je�ábu osadí na jeho konstrukci, pro p�ípadné osvícení 
samotné pracovní plochy stavby. 

Návrh zvedacích prost�edk�

Na základ� projektu a jeho stavebn�-konstruk�ního �ešení, ekonomické výhodnosti, 
použité technologie a �asové úspory byly navrženy dva typy zvedacích prost�edk�: 

1. fáze výstavby: pro realizaci hrubé stavby hlavn� nosných konstrukcí (sloupy, st�ny, stropy) 
provád�né jako monolitická konstrukce ze železobetonu bude využíván stabilní v�žový je�áb 
Liebherr 27 TT. 

Tento typ je�ábu byl navržen podle t�chto kritérií:  
- ur�ení celkové výšky objektu v�etn� manipula�ního prostoru nad nejvyšším bodem 

realizované konstrukce. 
- velikost p�dorysné plochy objektu, kterou je nutno obsloužit (vykreslení obslužné 

kružnice). 
- ur�ení maximální hmotnosti zvedaného b�emene pot�ebného v nejvzdálen�jším míst�

stavby. 
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V�žový je�áb Liebherr s ozna�ením 27 TT je samostatný mobilní p�ív�s, na kterém je 
osazena celá konstrukce je�ábu a je kompletn� složen pro možnosti p�epravy. P�ed 
definitivním umíst�ním je�ábu musí být na již p�edem stanoveném míst� vytvo�eny 
železobetonové patky, na kterých bude konstrukce je�ábu osazena. Návrh železobetonových 
patek musí být doložen statickým výpo�tem. P�ed zahájením montáže je�ábu musí být patky 
dostate�n� vyzrálé a termín montáže bude stanoven vedením stavby. Elektrická energie 
pomocí, které bude zajišt�n provoz je�ábu, se p�ivede ze samostatného podružného rozvad��e. 

2. fáze výstavby: v této fázi výstavby se realizují svislé konstrukce (výpl�ové zdivo, p�í�ky, 
mezibytové st�ny), jejichž práce nebudou vyžadovat takové nasazení a p�ísun materiálu, které 
poskytoval stabilní v�žový je�áb, ale posta�í pouze klasický stavební výtah nap�. GEDA 500 
Z/ZP. 

Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP je vhodný pro svislou dopravu materiálu i osob                    
o celkové max. nosnosti 500 kg. Pomocí tohoto výtahu je uvažováno s p�epravou maltových 
sm�sí pot�ebných pro vyzdívky a také s p�epravou kusového materiálu nap�. cihel. Je zde 
po�ítáno i s p�epravou osob. Výtah bude umíst�n na p�ipravenou panelovou plochu                       
o rozm�rech 2,5 x 2,0 m. 

Kotvení výtahové v�že se provede pomocí chemických kotev zapušt�ných do ŽB 
stropní konstrukce nad 2.NP. Doba, po kterou se stavební výtah bude využívat, se stanoví dle 
rozhodnutí vedení stavby. 

Využití stávajících nebo nových objekt�

Pro za�ízení staveništ� nebudou využívány žádné stávající objekty, protože se jedná o 
oblast s novým rozvojem, tudíž se zde žádné objekty ani nenachází. Skladovací prostory pro 
jednotlivé materiály jsou vyzna�eny na situaci za�ízení staveništ�. Ná�adí a p�ístroje 
používané v pr�b�hu výstavby budou skladovány v mobilních bu�kách nebo skladech, 
umíst�ných na soust�ed�ném míst� v prostoru stavebních bun�k. N�které skladovací prostory 
bude možno využít i v prostorách stavby a to po dohod� s vedením stavby. Veškeré 
skladovací, kancelá�ské, a sociální bu�ky jsou považovány jako objekty do�asné a budou po 
skon�ení stavebních prací z prostoru staveništ� odvezeny. 
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Stanovení velikosti skladových ploch 

Velikost staveništních sklad� a zp�sob usklad�ování stavebních hmot závisí na 
rychlosti výstavby, zp�sobu uskladn�ní, pravidelnosti dodávky a konstrukci skladu. Plochy 
skládek jsou definovány užitnou plochou nutnou pro vlastní uložení materiálu a prostorem pro 
manipulaci. Vycházíme z �asového plánu stavby a z období maximální spot�eby jednotlivých 
materiál� v pr�b�hu celé výstavby. Z�izované sklady nejsou na staveništi budovány všechny 
najednou, ale z�izují se dle pot�eb stavby v souvislosti s postupem provád�ných prací.  

V našem p�ípad� navrhneme plochu skládky pro betoná�skou ocel, která se na stavbu 
dováží z centrální výrobny výztuže, dále pro zdivo a pro tepelnou izolaci. Jedná se tedy o 
skládky s nejv�tší pot�ebnou plochou pro do�asné uložení.  

2.3.7 Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení  

V pr�b�hu výstavby nejsou p�edpokládány žádné stavby za�ízení staveništ� vyžadující 
ohlášení. 

2.3.8 Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a 
ochrany zdraví 

P�i realizaci stavby musí být dodržována ustanovení zák. �. 309/2009 Sb. [17], na�ízení 
vlády �.591/2006 Sb. [19], vyhlášky �. 362/2005 Sb. [18]  v platném zn�ní a související 
p�edpisy a normy. 

P�i výstavb� objektu musí být zajišt�na stálá pé�e o bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci (výstavba bude provád�na odbornou firmou dodavatelským zp�sobem). P�ed zahájením 
�innosti budou všichni zam�stnanci proškoleni v oblasti bezpe�nosti práce. P�i �innostech,         
u kterých hrozí nebezpe�í úrazu nebo poškození zdraví, musí zam�stnanci používat osobní 
ochranné pracovní pom�cky. 

Dodavatel stavby zajistí, že bude udržovat a odstraní všechny do�asné konstrukce, které 
nejsou trvalou sou�ástí stavby, ale jsou pot�ebné pro realizaci stavby.  

Je�áby, zdvihací za�ízení a další strojní za�ízení musí být obsluhovány pouze osobami, 
které jsou k t�mto úkon�m vyškolené. Tato za�ízení musí mít platné revizní zprávy. 

Stavební práce budou p�erušeny v p�ípad� nep�ízn� po�así – silný vítr, intenzivní dešt�, 
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které by mohly zap�í�init ohrožení zdraví pracovník� na stavb�.  
Materiál na skládkách musí být uložen, tak aby byla zajišt�na jeho stabilita. Pro 

jednotlivé materiály platí tyto zásady: 
a) sypké materiály: 

- ukládají se v p�irozeném sklonu tak, aby nedocházelo k jejich sesouvání, je-li materiál 
odebírán ru�n�, musí být skladován max. do výšky 2 m. 

- je-li sypký materiál dodáván v pytlích a probíhá ru�ní manipulace, smí se ukládat do 
výše. max. 1,5 m, probíhá-li strojní manipulace, mohou být pytle uloženy do výše 3 m. 

b) kusový materiál: 
- kusový materiál pravidelných tvar� m�žeme skladovat do výšky 1,8 m. 
- kusový materiál nepravidelných tvar� lze skladovat do výšky 1,0 m. 
- materiál uložený na paletách se smí skladovat do výšky 2,0 m. 
- mezi jednotlivými figurami prefabrikát� nebo skládkami je pot�eba zajistit volný 

pr�chod min. 0,75 m. 

Komunikace pro p�ší na staveništi: 
- podchodná výška je minimáln� 2,1 m (výjime�n� 1,8 m + výstražné zna�ení). 
- minimální ší�ka je 0,75 m, p�i obousm�rném provozu je ší�ka 1,5 m. 
- povrch schodiš� a ramp nesmí být kluzký. 
- p�i sklonu v�tším než 1:3 musí být alespo� na jedné stran� jednoty�ové zábradlí.  
- všechny vstupy na staveništ� musí být ozna�eny bezpe�nostními tabulkami a zna�kami – 

zákazy vstupu, výstrahy pádu b�emen apod. 

2.3.9 Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�

Vlastní realizace stavby neklade žádné mimo�ádné nároky na ochranu životního 
prost�edí a výrazným zp�sobem nenaruší okolí stavby. Stavba bude provedena šetrným 
zp�sobem s ohledem na životní prost�edí. Stavba nebude mít negativní vliv na životní 
prost�edí. V pr�b�hu výstavby bude dodržována doba, kdy smí být provád�ny práce s vyšší 
hladinou hluku. 

Odpady vznikající ze stavební výroby budou uloženy na odpovídající skládce ve smyslu 
zákona o „odpadech ". Veškeré odpady ze stavební výroby budou vyt�íd�ny a zneškodn�ny 
dle platných právních p�edpis�. Ke kolauda�nímu �ízení doloží investor – provozovatel 
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doklady o využití, resp. zneškodn�ní odpad� vznikajících ze stavební výroby. Pro úplnost jsou 
zde uvedeny možné druhy odpad� vznikajících v pr�b�hu výstavby. 
Tab.1  Seznam produkovaných odpad�
Katalogové  
�íslo 

Druh odpadu Kategorie 
odpadu 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01  beton  O 
17 01 02   cihly  O 
17 01 03  tašky a keramické výrobky  O 
17 01 07  Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických    

 výrobk� neuvedené pod �íslem 17 01 06 
O 

17 02  D�evo, sklo a plasty 
17 02 01  d�evo  O 
17 02 02  sklo O 
17 02 03  plasty O 
17 02 04  sklo, plasty a d�evo obsahující nebezpe�né látky nebo    

 nebezpe�nými látkami zne�išt�né 
N 

17 03  Asfaltové sm�si, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 02  asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 17 03 01 (živi�ný kryt  
 vozovek a zpevn�ných ploch) 

O 

17 04   Kovy (v�etn� jejich slitin) 
17 04 07  sm�sné kovy  O 
17 04 11  kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05  Zemina, kamení a vyt�žená hlušina 
17 05 04  zemina a kamení neuvedené pod �íslem 17 05 03 O 
17 08  Stavební materiál na bázi sádry 
17 08 02   stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod �íslem 17 08 01 O 
17 09  Jiné stavební a demoli�ní odpady 
17 09 03  jiné stavební a demoli�ní odpady (v�etn� sm�sných stavebních a  

 demoli�ních odpad�) 
N 

17 09 04   Sm�sné stavební a demoli�ní odpady neuvedené pod �ísly 17 09  
 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 
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2.3.10 Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích termín�

P�edpokládaný termín zahájení:   02/2012 
P�edpokládaný termín dokon�ení:  11/2012

P�íprava za�ízení staveništ�, zemní práce 1 m�síc 
Základy, monolitická �ást stavby   3 m�síce 
Výpl�ové zdivo, p�í�ky, st�echa  2 m�síce 
PSV, povrch. úpravy, kompletace  4 m�síce 
Celková doba výstavby    10 m�síc�

P�esné termíny zahájení a ukon�ení výstavby se blíže specifikují v dob�, kdy bude znám 
kone�ný dodavatel stavby, který vzejde z ve�ejného výb�rového �ízení 

2.4. Technická zpráva      

2.4.1 Ú�el objektu 

Objekt bude sloužit pouze k bytovým ú�el�m vlastník�m jednotlivých bytových 
jednotek. Sou�ástí objektu jsou i sklepní kóje a pot�ebné skladovací prostory. Ostatní využití 
se nep�edpokládá. 

2.4.2 Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného 
�ešení a �ešení vegeta�ních úprav okolí objektu 

Navržený bytový d�m je �ty�podlažní se t�emi nadzemními podlažími a suterénem.  Je 
konstruk�n� �ešen jako kombinace monolitické nosné �ásti a výpl�ového obvodového zdiva z 
keramických materiál�. Po obvodu budovy jsou navrženy balkóny. Orientace jednotlivých 
místností je volena podle sv�tových stran. 

Každé podlaží bytového domu se skládá z 5 bytových jednotek. V p�ízemí je z�ízeno 5 
bytových jednotek, kde jedna bytová jednotka je upravena pro osoby se sníženou schopností 
pohybu. Bytový d�m je opat�en osobním výtahem pro 5 osob, který probíhá p�es všechna 
podlaží až do suterénu. Bytový d�m má na každém pat�e dv� bytové jednotky 3+kk , dv�  
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bytové jednotky 2+kk a jednu bytovou jednotku 1+kk.  
Suterén slouží jako skladovací prostory (sklep. boxy) a technické zázemí. Dále se zde 

nachází ko�árkárna a kotelna.  
  
2.4.3 Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, 

orientace, osv�tlení a oslun�ní 

Kapacity: Bytový d�m je navržen na celkový po�et 48 osob. 

Zastav�ná plocha objektu: 505 m2    

Celková plocha pozemku: 6366 m2  

Užitková plocha jednotlivých podlaží: 

     1.PP   -  434,28 m2

      1.NP  -  401,21 m2 

     2.NP  -  451,64 m2

     3.NP  -  451,64 m2

Celková užitková plocha   1738,77 m2

                                                                       
2.4.4 Technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb�

na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

Výkopy 

Na staveništi bude sejmuta ornice v mocnosti cca 0,20-0,30 m a provedeno odstran�ní 
náletových k�ovin v prostoru budoucího objektu. Tato ornice je považovaná za p�ebyte�nou,  
a proto bude odvezena na skládku zeminy pat�ící m�stu T�inec vzdálené od místa stavby          
cca 10 km. V budoucnu se ornice využije k rekultiva�ním ú�el�m. 

Výkopy budou provedeny v hloubce -3,835 m v celé ploše objektu. V místech dojezdu 
budoucího výtahu se výkop provede na úrove� -5,015 m. V pr�b�hu výkopových prací 
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souvisejících se stavebním objektem není po�ítáno s pažením ani pro výkop pro výtahovou 
šachtu, protože celý svah kolem základové jámy bude proveden ve sklonu 60°.  

Na základ� provedeného geologického pr�zkumu bylo zjišt�no, že spodní voda               
se nachází na úrovni základové spáry (-3,900 m). M��ením bylo zjišt�no, že její úrove� kolísá     
v závislosti na deš�ových srážkách. Spodní voda je bez agresivních a chemických p�ím�sí, 
takže nenarušuje konstrukci základ�. V pr�b�hu výkopových prací bude proto nutné zajistit 
její pr�b�žné od�erpávání pomocí kalových �erpadel.  

Základová konstrukce 

Z d�vod� špatných geologických podmínek je založení objektu navrženo                                
na železobetonové základové desce, kde v požadované hloubce založení objektu se nachází 
písky s p�ím�sí jemnozrnné zeminy a sprašové hlíny. Základová deska je konstantní tlouš�ky         
450 mm a je navržena z železobetonu t�. C 25/30. Podkladní beton je proveden z betonu        
C 12/15  tlouš�ky 100 mm bez vyztužení. Jako ochranná vrstva hydroizolace se provede 
cementový pot�r v tlouš�ce 50 mm.  

V pr�b�hu výkopových prací je zakázáno v úrovni základové spáry jakýmkoli 
zp�sobem provád�t její výškové dorovnávání št�rkem �i sypkými materiály, kterými m�že 
docházet k zavodn�ní základové spáry, což je v t�chto geologických podmínkách nep�ípustné. 

Svislé konstrukce 

Svislá nosná konstrukce je kombinace železobetonového skeletu a ztužujících 
železobetonových st�n. Monolitické železobetonové st�ny jsou v obytných podlažích 
provedeny s oboustrannou p�izdívkou Ytong 50 mm pro navazující instalace, které nesmí 
zasahovat do žb konstrukcí, ale budou nataženy v t�chto p�izdívkách. V místech instala�ních 
rozvod� je z d�vodu neoslabování keramických p�í�ek a zdí drážkami, navržena SDK 
p�edst�na. Výpl�ové zdivo obvodového plášt� objektu je provedeno z cihel Porotherm 25 
P+D P10 na MVC 5,0. Mezibytové st�ny jsou provedeny ze cihel Porotherm 30 aku P+D P10 
na MVC 2,5. D�lící p�í�ky uvnit� dispozice jsou navrženy z cihel Porotherm 11,5 P+D P10 na 
MVC 2,5. 

Jelikož jsou tvárnice na pero a drážku, malta se ukládá jen do ložné spáry. Svislé 
keramické konstrukce budou od horní stropní konstrukce odd�leny spárou (cca 20 mm),           
která bude vypln�na PUR p�nou. P�isekávání tvárnic je nevhodné z d�vodu jejich možného 
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poškození. Pro vyzdívání roh� a ost�ní je nutné používat dopl�kové cihly ze systému 
Porotherm. Zdivo z cihel systému Porotherm musí být provedeno dle technologických 
podklad� výrobce. Otvory v obvodových st�nách jsou navrženy tak, aby nadpraží bylo 
tvo�eno železobetonový trámem. Ve vnit�ních st�nách a p�í�kách jsou p�eklady navrženy                                
z keramických prvk� Porotherm 23,8 a Porotherm 11,5. 

Výpis p�eklad� je uveden v p�íloze �.6. 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovná nosná konstrukce je tvo�ena železobetonovou deskou tl. 220 mm z betonu              
t�. C 20/25 vyztuženou k�ížem. Aby nedošlo k „propíchnutí“ desky sloupem je v okolí sloup�
navržena zhušt�ná výztuž.  

Balkóny jsou navrženy jako železobetonové konzolové desky shodné tlouš�ky jako 
desky stropní. Horní plocha balkón� se provede ve spádu 1,5 % k vn�jšímu líci konzoly. Od 
stropní konstrukce se balkóny odd�lí pr�b�žnými prvky pro p�erušení tepelného mostu typu 
Schöck Isokorb.  

Schodišt�

Schodišt� v objektu je navrženo jako dvouramenné. Ramena jsou monolitická 
železobetonová propojena se stropní konstrukcí daného podlaží a podestou. Mezipodesty jsou 
monolitické ze železobetonu o tl. 200 mm, vybetonované p�es vylamovací lišty. Stupn�                      
a podlahy mezipodest budou obloženy slinutou keramickou dlažbou. Sloupky zábradlí jsou               
z ocelových trubek opat�ených komaxitovou povrchovou úpravou. Výpln� zábradlí jsou 
sklen�ná z bezpe�nostního skla �irého. 

St�echa 

St�echa objektu je navržena jako plochá se spádem 1,5-3,7% nad jejíž úrove� je 
vytažena atika. Jedná se o st�echu jednopláš�ovou s obráceným po�adím vrstev. Odvád�ní 
deš�ových srážek ze st�ešního plášt� je pomocí t�ech samostatných svod�, ve kterých jsou 
st�ešní vtoky navrženy jako vyh�ívané. St�echa je p�itížena vrstvou ka�írku. Horní �ást 
výtahové šachty nad rovinou st�ešního plášt� je kompletn� oplechována TiZn. Všechna 
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oplechování jsou navržena v provedení titanzinek tl. 0,7 mm.  

Jednotlivé skladby st�ech a balkón� jsou uvedeny v p�íloze �.8. 

Podlahy 

Podlahy objektu v nadzemních patrech jsou provedeny ve dvou tlouš�kách – v 1.NP 
jsou z d�vodu pot�eby v�tší tepelné izolace nad podzemními prostory navrženy podlahy                   
v tl. 150 mm, ve 2.-3.NP jsou podlahy tl. 130 mm. V 1.PP je navržena skladba v tl. 185 mm. 

V objektu jsou navrženy tyto základní druhy podlah:  

1. laminátová podlaha – je navržena do všech místností byt� mimo koupelen a WC  
2. keramická dlažba – koupelny a WC 
3. dlažba ze slinuté keramiky – tato podlaha je navržena do spole�ných prostor v 1.PP-3.NP 

(chodby, vstup, sklady, podesty a mezipodesty, technické zázemí, schodiš�ové stupn�) 
4.  mrazuvzdorná dlažba – balkóny 

Veškeré podlahy budou �ešeny jako t�žké plovoucí. Jako výpl�ový materiál se použije 
podlahový polystyrén. Do skladby podlah bude dále vkládána kro�ejová izolace - akustický 
Rigiflor tl. 20 mm. Na tuto vrstvu je nutno položit separa�ní vrstvu z folie PE                                 
tak, aby nedocházelo k pronikání vody z betonové sm�si do spodních vrstev podlahy.                  
Pro vytvo�ení dilatace mezi mazaninou podlahy a st�ny se vloží mirelonový pásek tl. 5 mm. 
Dilata�ní spáry je nutno provád�t v místnostech kde podlahová plocha bude vytvá�et celky 
v�tší jak 5 x 5 m. Spáry mohou být pro�íznuty dodate�n� do zatvrdlých mazanin.  

Detailní skladby jednotlivých podlah jsou uvedeny v p�íloze �.7. 

Hydroizolace 

V koupelnách se na betonovou mazaninu a st�ny v bezprost�ední blízkosti sprchového 
koutu provede hydroizola�ní st�rka (nap�. AQUAFIN-2K SCHOMBURG tl. 2 mm).                
Ve vnit�ním rohu sprchového koutu na výšku 2 m a ve styku st�ny s podlahou po celém 
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obvod� místnosti je pot�eba do hydroizolace vložit pružnou pásku (nap�. ASO-Dichtband-
2000 SCHOMBURG).  

Jako izolace proti zemní vlhkosti jsou navrženy asfaltové pásy 2 x Bitagit 40 mineral          
V 60 S 40, které budou použity na vodorovné a svislé plochy. P�ed jejich natavením se musí 
na podkladní konstrukci provést penetra�ní nát�r (2 x Penatral APL). 

Výpln� otvor�

Okna – vn�jší výpln� otvor� v bytech a chodbách budou mít rámy z PVC – profilu 
REHAU EURO 70. Kotvení okenních rám� se provede pomocí páskových kotev. Konstrukce 
rámu a k�ídla je 5-komorová. Jako sklen�né výpln� je použito izola�ní dvojsklo pln�né 
argonem se sou�initelem prostupu tepla U = 1,1 W/m2 K. Typ skla: 4 -16- 4 . Kliky jsou 
navrženy jako nerezové. Okna v suterénu jsou �ešena ze stejného systému. V suterénu                       
je propojení oken s vn�jším prost�edím �ešeno pomocí anglických plastových dvork�, typu 
RONN 125/100/60 s m�ížkovým roštem 10 x 30 mm. 

Dve�e – v podzemním podlaží u vstupu do schodiš�ového prostoru, ko�árkárny a 
kotelny jsou použity kovové zárubn� s oplechovaným dve�ním k�ídlem. Pro ostatní dve�ní 
výpln� v podzemním podlaží se použijí dve�ní k�ídla plná s d�ev�nou rámovou zárubní. Na 
podlažích 1.-3.NP jsou ve vstupech do jednotlivých byt� navrženy kovové zárubn� s dve�ním 
k�ídlem plným v provedení dýha. Uvnit� byt� jsou dva druhy zárubní – u dve�í posuvných do 
pouzdra jsou zárubn� obložkové, u ostatních dve�í jsou klasické obložkové zárubn�. Dve�e 
jsou bezfalcové plné, vše v provedení dýha javor evropský a budou dodána v�etn� kování a 
všech nezbytných dopl�k�. 

Revizní dví�ka – v koupelnách a v místnostech WC budou na st�nách namontována 
revizní dví�ka, kterými bude možné provád�t odpo�ty m��i�� jednotlivých médií. Dví�ka se 
osadí tak aby je bylo možné p�ekrýt keramickým obkladem.   

Výpis plastových  a truhlá�ských výrobk� je uveden v p�íloze �.2. a v p�íloze �.3. 

Vnit�ní povrchové úpravy 

Všechny vnit�ní omítky, se provedou omítkovou sm�sí Baumit o zrnitosti 1,0 mm. 
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Navržena je vápenocementová strojní omítka hrubá se zat�eným štukovým povrchem. Plochy 
pod budoucí keramické obklady (koupelny a kuchyn�) se opat�í cementovými omítkami. 
Požadavky na provád�ní vnit�ních povrchových úprav: 
- elektrické a instala�ní drážky, spáry ve zdivu apod. je pot�ebné v p�edstihu p�ed omítáním 

zaplnit vhodným materiálem (nap�. vápenocementovou maltou). 
- p�ed omítáním budou na všech okrajích a rozích osazeny rohové omítkové profily. 
- plochy s napojením dvou r�zných materiál� vyžadují použití omítkové výztuže p�ímo        

do vrstvy p�ednást�iku. 
Keramické obklady v koupelnách a WC jsou provedeny do výšky 2,0 m, za 

kuchy�skými linkami ve výšce 800-1600 mm. Obklady budou pokládány do flexibilního 
tmele a spárovány spárovacím hydroizola�ním tmelem. V n�kterých místnostech p�evážn�
chodbách se provede keramický soklík do výšky 100 mm. Spáry vnit�ních roh� ve styku 
obklad� �i dlažeb musí být vypln�ny silikonovým tmelem, nikoli spárovací hmotou. 

Podhledy 

Vnit�ní podhledy místností jsou omítané vápenocementovou štukovou omítkou.              
Na chodbách n�kterých byt� (viz legenda místností) se provede SDK podhled z desek                 
tl. 12,5 mm, a to v místech kde prochází instala�ní potrubí. 

Klempí�ské výrobky 

Na objektu budou provedeny všechny klempí�ské prvky z titanzinkového plechu            
tl. 0,7 mm. Jedná se oplechování atik, parapet� oken a dve�í a lemování vn�jších hran 
balkón�.          

Bližší specifikace všech pot�ebných klempí�ských dopl�k� je uvedena v samostatném 
výpise klempí�ských výrobk� v p�íloze �.5.

Vn�jší povrchové úpravy 

Jsou provedeny z kontaktního zateplovacího systému Baumit EPS – F v tlouš�ce 
tepelného izolantu 160 mm s povrchovou úpravou ze silikátové omítky, kde velikost zrna                 
je 1,5 mm. Fasáda celého objektu bude sv�tle žlutá a p�ed samotnou realizací se provede 
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vyvzorkování. Technické �ešení kontaktního zateplovacího systému se provede dle 
odpovídajících detail� dané certifikovaným systémem. Sokl bude proveden z marmolitu 
st�edn�zrného tmav� zeleného a taktéž se p�ed realizací vyvzorkuje.  

Na st�ny podzemního podlaží se z vn�jší strany p�ichytí desky tepelné izolace Perimetr  
tl. 80 mm, který je odolný, proti propoušt�ní zemní vlhkosti a zárove� má plnit funkci 
ochrannou p�ed p�ípadným mechanickým poškozením svislé hydroizolace v pr�b�hu 
zp�tného zásypu zeminou. 

2.4.5 Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�  

Tepeln� technický výpo�et byl proveden ve výpo�tovém programu ,,TEPLO 2009‘‘ na 
základ� požadavk� stanovených �SN 730540-2  [31].  Všechny navržené a posouzené 
konstrukce jsou vyhovující.  Níže jsou uvedeny výstupy z programu pro jednotlivé hodnocené 
�ásti objektu. 
  
Tab. 2 Hodnoty sou�initele prostupu tepla ochlazovaných konstrukcí 
Typ konstrukce Vypo�tená 

hodnota U 
Požadovaná 
hodnota UN 

Vyhodnocení 
[W/(m2 .K)] [W/(m2 .K)] 

Obvodová st�na 0,23 0,30 vyhovuje 
Strop mezi 1.np a 1.pp 0,22 0,60 vyhovuje 
St�echa  0,13 0,24 vyhovuje 

Výstupy z programu ,,TEPLO 2009‘‘ jsou uvedeny v p�íloze �.10. 

2.4.6 Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky 
inženýrskogeologického  a hydrogeologického pr�zkumu 

Z d�vod� špatných geologických podmínek je založení objektu navrženo na 
železobetonové základové desce, kde v požadované hloubce založení objektu se nachází písky 
s p�ím�sí jemnozrnné zeminy a sprašové hlíny. Tlouš�ka základové desky je v celé ploše 
konstantní a nem�nná. V míst� budoucího dojezdu výtahu pod úrovní základové desky je 
vytvo�ena prohlube�.  

Hladina spodní vody se na základ� zjišt�ných skute�ností nachází v úrovni základové 
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spáry. Spodní voda je bez agresivních a chemických p�ím�sí. Jelikož byl b�hem 
hydrogeologického pr�zkumu nam��en v�tší p�ítok spodních vod, je projektem p�edepsána 
dvojitá asfaltová hydroizolace proti tlakové vod� pod základovou deskou a na ŽB 
obvodových st�nách v suterénu.   

2.4.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných 
negativních ú�ink�

      
Objekt je navržen takovým zp�sobem, aby negativn� neovliv�oval životní prost�edí a 

není proto nutné navrhovat p�ípadná �ešení na odstran�ní negativních ú�ink�. Technická 
za�ízení p�sobící hluk a vibrace v objektu budou umíst�na tak, aby bylo maximáln� omezeno 
a zabrán�no jejich ší�ení do chrán�ných vnit�ních prostor stavby. 

B�hem realizace stavby je nutno d�sledn� chránit stávající zele�, zejména vzrostlé 
stromy. 

2.4.8 Dopravní �ešení 

V tomto projektu je uvažováno s vybudováním chodníku spojující hlavní vstup 
a vedlejší ve�ejnou komunikaci. Po stranách tohoto chodníku je navrženo 20 parkovacích 
míst, které bezprost�edn� navazují na vedlejší ve�ejnou komunikaci. Jedno parkovací místo je 
vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 Další zpevn�né plochy nejsou v tomto projektu �ešeny. Podrobn�ji se dopravním 
�ešením bude zabývat samostatn� zpracovaný projekt zpevn�ných ploch, který nebyl 
p�edm�tem tohoto projektu. 

2.4.9 Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, 
protiradonová opat�ení 

Na �ešený objekt a jeho navržené stavební konstrukce nep�sobí žádné škodlivé vlivy 
z vn�jšího prost�edí. Není proto nutné dále se touto problematikou zabývat.
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2.4.10 Dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Stavbu smí provád�t osoby s p�íslušnou odborností a zkušeností. Veškeré odchylky a 
zm�ny budou �ešeny ve spolupráci s projektantem, jehož �ešení se zaznamená do stavebního 
deníku. P�ípadné zm�ny vyvolané investorem je dodavatel povinen pr�b�žn� zaznamenávat a 
na konci stavby tyto odchylky a zm�ny zakreslit do výkres� s ozna�ením, dokumentace 
skute�ného provedení“, kterou následn� p�edá investorovi. 

2 Za�ízení pro vytáp�ní staveb 

3.1. Typ zdroje tepla, kotelna 

Jako zdroj tepla pro objekt budou sloužit  dva  plynové kotle THERM DUO 50 FT – od 
firmy Thermona, každý o tepelném výkonu 45 kW. Kotel je v provedení turbo, s vestav�ným 
ventilátorem a nuceným odvodem spalin. P�ívod spalovacího vzduchu do kotelny pro každý 
kotel bude zajišt�n pomocí zdvojeného potrubí vedeného v instala�ní šacht� ukon�ené nad 
st�ešním plášt�m. Kotle umíst�né v koteln� na 1.PP v m.�.002 v provedení na zemní plyn, 
který je p�iveden do objektu z ve�ejné plynovodní sít� [11].  

3.2. Klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky 

Navržený bytový d�m se nachází v Moravskoslezském kraji v intravilánu obce Byst�ice 
nad Olší na parcele �. 729/241 v nadmo�ské výšce 275,2 m n.m. Oblastní výpo�tová venkovní 
teplota pro ur�ení ztrát je -15°C a pr�m�rná ro�ní teplota 8,2°C.  

Objekt s p�dorysnou plochou podlahy A =  467,7 m2 a celkovým obestav�ným 
prostorem vytáp�ných �ástí budovy V = 4797,4 m2, má vnit�ní pr�m�rnou vnit�ní teplotu 
19,4°C. V této oblasti je uvažováno s 229-ti otopnými dny.   Bytový d�m s pln�
automatizovaným provozem bude vytáp�n nep�erušovan�. 
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3.3. P�ehled navrhovaných a p�edpokládaných hodnot tepeln�- 
technických vlastností stavebních konstrukcí 
Navržené skladby stavebních konstrukcí objektu byly posuzovány tak, aby byly spln�ny 
jednotlivé požadavky na sou�initel prostupu tepla U[ W/m2K] pomocí výpo�tového 
programu TEPLO 2009, který respektoval požadavky normy �SN 73 0540  [31].

Výstupy z programu ,,TEPLO 2009‘‘ jsou uvedeny v p�íloze �.10. 

Tab. 3 Hodnoty sou�initele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce 
Typ konstrukce Požadovaná  

hodnota UN 
[W/(m2 .K)] 

Vypo�tená  
hodnota U
[W/(m2 .K)]

Vyhodnocení 

Obvodová st�na 0,30 0,20 vyhovuje 
Podlaha 1.NP – koupelna 0,45 0,24 vyhovuje 
Podlaha 1.NP – pokoj 0,60 0,22 vyhovuje 
Podlaha 2,3.NP – koupelna  1,65 0,50 vyhovuje 
Podlaha 2,3.NP – pokoj  2,20 0,47 vyhovuje 
Podlaha na terénu 0,38 0,24 vyhovuje 
St�na vnit�ní nosná mezibytová 2,70 0,71 vyhovuje 
St�echa 0,24 0,13 vyhovuje 
St�echa – výtahová šachta 0,24 0,20 vyhovuje 
Vnit�ní st�na tl.110 mm 2,70 2,12 vyhovuje 
ŽB st�na 2,70 0,79 vyhovuje 

3.4. P�ehled tepelných ztrát budovy po místnostech s uvedením ztrát 
prostupem, v�tráním, celkových tepelných ztrát, p�ehled trvalých 
prom�nných tepelných zisk� budovy, 

Pomocí výpo�tového programu ZTRÁTY 2009 v souladu s �SN EN 12 831 [35] byly 
pro jednotlivé místnosti vypo�teny a stanoveny tepelné ztráty v�etn� pot�eby tepla na 
vytáp�ní.  

Podrobný výpo�et tepelných ztrát s celkovými výstupy je uveden v p�íloze �.9.  
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Tab. 4 Souhrn tepelných ztrát pro jednotlivé místnosti      
�íslo 

místnosti 
Název místnosti Teplota Plocha Tepelná ztráta 

  Ti Af[m2] FiHL[W] 
1/ 101 N - Schodišt� 15.0 29.0 802 
1/ 102 N - Chodba 15.0 29.0 474 
1/ 103 N - P�edsí� 15.0 12.7 239 
1/ 104 Ložnice 20.0 13.2 839 
1/ 105 Obývací pokoj 20.0 28.9 2365 
1/ 106 Ložnice 20.0 13.1 541 
1/ 107 N - Šatna 15.0 5.2 110 
1/ 108 Koupelna 24.0 5.3 701 
1/ 109 N - WC 15.0 2.1 79 
1/ 110 N - P�edsí� 15.0 12.7 239 
1/ 111 Ložnice 20.0 13.2 736 
1/ 112 Obývací pokoj 20.0 28.9 2365 
1/ 113 Ložnice 20.0 13.1 541 
1/ 114 N - Šatna 15.0 5.2 110 
1/ 115 Koupelna 24.0 5.3 640 
1/ 116 N - WC 15.0 2.1 79 
1/ 117 N - P�edsí� 15.0 6.5 111 
1/ 118 Obývací pokoj 20.0 24.7 1912 
1/ 119 Koupelna 24.0 5.7 584 
1/ 120 N - Šatna 15.0 3.8 108 
1/ 121 N - P�edsí� 15.0 14.0 203 
1/ 122 Obývací pokoj 20.0 31.8 2647 
1/ 123 Ložnice 20.0 21.3 903 
1/ 124 Koupelna 24.0 6.1 787 
1/ 125 N - WC 15.0 2.3 69 
1/ 126 N - Šatna 15.0 6.7 169 
1/ 127 N - P�edsí� 15.0 14.0 203 
1/ 128 Obývací pokoj 20.0 31.8 2647 
1/ 129 Ložnice 20.0 21.3 902 
1/ 130 Koupelna 24.0 6.1 787 
1/ 131 N - WC 15.0 2.3 128 
1/ 132 N - Šatna 15.0 6.7 169 
2/ 201 N - Schodišt� 15.0 29.0 728 
2/ 202 N - Chodba 15.0 29.0 399 
2/ 204 N - P�edsí� 15.0 12.7 209 
2/ 205 Ložnice 20.0 13.2 816 
2/ 206 Obývací pokoj 20.0 28.9 2286 
2/ 207 Ložnice 20.0 13.1 519 
2/ 208 N - Šatna 15.0 5.2 98 
2/ 209 Koupelna 24.0 5.3 675 
2/ 210 N - WC 15.0 2.1 73 
2/ 214 N - P�edsí� 15.0 12.7 209 
2/ 215 Ložnice 20.0 13.2 721 
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2/ 216 Obývací pokoj 20.0 28.9 2286 
2/ 217 Ložnice 20.0 13.1 519 
2/ 218 N - Šatna 15.0 5.2 98 
2/ 219 Koupelna 24.0 5.3 613 
2/ 220 N – WC 15.0 2.1 73 
2/ 224 N – P�edsí� 15.0 6.5 96 
2/ 225 Obývací pokoj 20.0 24.7 1827 
2/ 226 Koupelna 24.0 5.7 555 
2/ 227 N – Šatna 15.0 3.8 99 
2/ 229 N – P�edsí� 15.0 14.0 170 
2/ 230 Obývací pokoj 20.0 31.8 2557 
2/ 231 Ložnice 20.0 21.3 851 
2/ 232 Koupelna 24.0 6.1 756 
2/ 233 N – WC 15.0 2.3 64 
2/ 234 N – Šatna 15.0 6.7 153 
2/ 236 N – P�edsí� 15.0 14.0 170 
2/ 237 Obývací pokoj 20.0 31.8 2557 
2/ 238 Ložnice 20.0 21.3 851 
2/ 239 Koupelna 24.0 6.1 756 
2/ 240 N - WC 15.0 2.3 122 
2/ 241 N - Šatna 15.0 6.7 153 
3/ 301 N - Schodišt� 15.0 29.0 841 
3/ 302 N - Chodba 15.0 29.0 512 
3/ 304 N - P�edsí� 15.0 12.7 259 
3/ 305 Ložnice 20.0 13.2 876 
3/ 306 Obývací pokoj 20.0 28.9 2418 
3/ 307 Ložnice 20.0 13.1 578 
3/ 308 N - Šatna 15.0 5.2 118 
3/ 309 Koupelna 24.0 5.3 702 
3/ 310 N - WC 15.0 2.1 81 
3/ 314 N - P�edsí� 15.0 12.7 259 
3/ 315 Ložnice 20.0 13.2 781 
3/ 316 Obývací pok 20.0 28.9 2418 
3/ 317 Ložnice 20.0 13.1 578 
3/ 318 N - Šatna 15.0 5.2 118 
3/ 319 Koupelna 24.0 5.3 641 
3/ 320 N - WC 15.0 2.1 81 
3/ 324 N - P�edsí� 15.0 6.5 121 
3/ 325 Obývací pokoj 20.0 24.7 1940 
3/ 326 Koupelna 24.0 5.7 584 
3/ 327 N - Šatna 15.0 3.8 114 
3/ 329 N - P�edsí� 15.0 14.0 225 
3/ 330 Obývací pokoj 20.0 31.8 2700 
3/ 331 Ložnice 20.0 21.3 948 
3/ 332 Koupelna 24.0 6.1 787 
3/ 333 N - WC 15.0 2.3 72 
3/ 334 N - Šatna 15.0 6.7 179 
3/ 336 N - P�edsí� 15.0 14.0 2259 
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3/ 337 Obývací pokoj 20.0 31.8 2700 
3/ 338 Ložnice 20.0 21.3 948 
3/ 339 Koupelna 24.0 6.1 787 
3/ 340 N - WC 15.0 2.3 124 
3/ 341 N - Šatna 15.0 6.7 179 
Sou�et:  1272.1 3427.3 69144 

3.5. P�ehled jednotlivých vzduchotechnických za�ízení napojených na 
rozvody tepla s uvedením jmenovitých pot�ebných tepelných p�íkon�

Není p�edm�tem této zpracované projektové dokumentace 

3.6. Výpo�et pot�ebného tepelného p�íkonu pro oh�ev teplé vody na 
základ� bilance p�edané specialistou zdravotní technik 

Bilance spot�eby tepla a pot�eby tepelného výkonu na oh�ev teplé vody byla stanovena 
dle �SN 06 0320 [29]. Pro výpo�et byl uvažován celkový po�et 48 osob stanovený na základ�
celkového po�tu 15 byt� a jejich kategorizace. Dle uvedené �SN byl uvažován i pr�b�h 
diagramu denního odb�ru TV s rozložením odb�ru od 5 –17 hodin – 35%, odb�r od 17 – 20 
hodin – 50%  a odb�r 20 – 24 hodin – 15%. P�i výpo�tu bylo po�ítáno s nep�ímotopným 
oh�íva�em o objemu 995 l s vypo�teným jmenovitým tepelným výkonem 7,21 kW. 

Výpo�et pot�eby tepla na oh�ev teplé vody je uveden v p�íloze �.16. 
  
3.7. Stanovení pot�ebného tepelného výkonu zdroje tepla 

Centrální zdrojem tepla pro ÚT a oh�ev teplé vody v objektu bude teplovodní plynová 
kotelna s kotli na zemní plyn. Navrženy jsou dva kaskádovit� zapojené kotle Therm DUO 50 
FT o celkovém výkonu  2 x 45 kW.  

Pot�eba tepla pro navržený zdroj vychází z vypo�tu tepelných ztrát objektu po 
jednotlivých místnostech, které jsou uvedeny v p�íloze �.9.  
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3.8. 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 bilance spot�eby tepla pot�ebné pro vytáp�ní pro navržený bytový d�m �iní 
113,76 MWh/rok tj. 409,53 GJ/rok. Ro�ní pot�eba tepla pro oh�ev teplé vody je 54,71 
MWh/rok tj. 196,96 GJ/rok. Celková ro�ní bilance spot�eby tepla je 168,47 MWh/ rok tj. 
606,49 GJ/rok. 

Výpo�et  ro�ních pot�eb tepla pro vytáp�ní a oh�ev teplé vody je proveden dle �SN 06 
0320 [29] a je uveden v p�ílohách �.27 a �.18.  

3.9. Výpo�et hodnoty p�ípojného výkonu zdroje tepla 

Zdroj tepla ur�ený pro vytáp�ní objektu je navržen na výkon pot�ebný k pokrytí 
tepelných ztrát a byl stanoven výpo�tem v programu ZTRÁTY 2009 na 69,144 kW. Výkon 
zdroje, zásobníkového oh�íva�e, ur�eného pro oh�ev TV  byl stanoven na 7,21 kW, dle 
výpo�tu uvedeného v p�íloze �.17, provedeného v souladu s �SN 06 0320 [29]. 
Vzduchotechnická za�ízení nemají žádnou pot�ebu na výkon tepelného zdroje a ani nejsou 
p�edm�tem �ešení tohoto projektu. Celkový minimální požadavek na zdroj tepla je 76,354 
kW. 

3.10.Popis p�ípojky primárního média, nominální parametry 

Jako primární medium je uvažován zemní plyn, který je do objektu p�iveden pomocí 
plynovodní p�ípojky, jejichž návrh není p�edm�tem této projektové dokumentace.  

V p�íloze �.26 je proveden pouze návrh dimenze plynového potrubí mezi spot�ebi�i a 
HUP. 
  
3.11.Popis vým�níkové/p�edávací stanice tepla, umíst�ní, parametry 

primární a sekundární strany, zabezpe�ovací a regula�ní systém 

Zabezpe�ovací za�ízení kotl� a otopné soustavy je tvo�eno tlakovou expanzní nádobou 
Reflex EN 80/3 o objemu 80 l. Návrh expanzomatu je uveden v p�íloze �.30,  výpo�et je 
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proveden v souladu �SN 06 0320 [29] a s pomocí výpo�tového programu Protech. Sou�ástí 
zabezpe�ovacího za�ízení je i pojistný ventil Duco Meibes.  

Návrh pojistného ventilu je uveden v p�íloze �.29, výpo�et je proveden v souladu �SN 
06 0320 [29]. 

Po�et kotl� v provozu a plynulá regulace jejich výkonu bude postupn� �ízena systémem 
MaR v závislosti na teplot� p�ívodní topné vody do otopné soustavy, snímané teplotním 
�idlem. Teplota p�ívodní topné vody bude regulována ekvitermn� v závislosti na venkovní 
teplot�.  

3.12.Umíst�ní zdroje tepla, požadavky na dispozi�ní a stavební �ešení 

Záv�sné plynové kotle jsou umíst�ny v koteln� m.�. 002 v 1.PP na zdi u komínového 
t�lesa. Pro zajišt�ní obsluhy a údržby musí být p�ed kotlem manipula�ní prostor minimáln�
1000 mm. Umíst�ní kotl� nevyžadují žádná zvláštní opat�ení. Bližší požadavky na osazení 
jsou stanoveny v technických listech výrobce Thermona ur�ených pro konkrétní typ kotle. 

Za�ízení si vyžádá dohled odpov�dné osoby, která má do kotelny volný p�ístup. 
Ostatním nepovolaným osobám je p�ístup do kotelny zakázán. 

3.13.Výpo�et v�trání kotelny, �ešení p�ívodu a odvodu vzduchu, stavební a 
technická �ešení 

V�trání v koteln� se p�edepisuje pouze na minimální p�lnásobnou (0,5m3 x V/h) 
vým�nu vzduchu za hodinu. P�ísun spalovacího vzduchu v�etn� nuceného odtahu spalin je 
pro oba kotle zajiš�ován koaxiálním potrubím, které prochází vertikáln� p�es st�ešní 
konstrukci do volného prostoru. Vertikální potrubí musí být bezpodmíne�n� ukon�eno 
st�ešním komínkem.  

Do doby než bude provedena montáž kou�ovod� pro kotle v instala�ní šacht�, musí být 
ve zdi zajišt�n do�asný stavební prostup, do doby než se provede samotná montáž potrubí. 

3.14.Výpo�et pr��ezu kou�ovod� a komín�

Odvod spalin se provádí zdvojeným potrubím 80/125 vyvedeným vertikáln� nad st�ešní 
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pláš� do volného prostoru. Pr�m�r spalinového hrdla na výstupu z kotle je 56 mm. Proto pro 
odkou�ení kotl� pomocí zdvojeného potrubí 80/125 je nutné na výstupní hrdlo osadit redukci. 
Dimenze potrubí pro odkou�ení je stanovena výrobcem. Z tohoto d�vodu nebylo nutné návrh 
dimenze odkou�ení prov��ovat výpo�tem. 

3.15.�ešení požární bezpe�nosti kotelny 

Požárn� bezpe�nostní �ešení není p�edm�tem tohoto projektu. 

3.16.Popis uvažovaného otopného systému  

Otopný systém bude teplovodní s nuceným ob�hem a teplotním spádem 75/55 °C. 
Zdrojem tepla pro ÚT a oh�ev teplé vody v objektu budou dva plynové kotle kaskádov�
zapojené v provedení turbo s nuceným odvodem spalin. Navržen je dvou trubkový rozvod 
ukon�ený v obytných místnostech deskovými otopnými t�lesy a v koupelnách je ukon�en 
trubkovými otopnými t�lesy. 

3.17.Rozd�lení otopného systému na jednotlivé okruhy 

V�tev pro teplovodní oh�ev teplé vody: p�ed rozd�lova�em bude na �ídící kotel kaskády 
napojen oh�íva�  OKC 1000 NTR (Dražice) p�es t�ícestný sm�šovací ventil [9]. 

V�tev pro vytáp�ní bytových prostor�: kotle budou napojeny na hydraulický rozd�lova�
Thermset Line L90/2(Thermona) ze kterého povede jedna v�tev o jednotném spádu 75/55 °C 
pro všechna t�lesa v budov�. Hlavní páte�ní vodorovné potrubí umíst�né pod stropem 1.NP je 
vedeno a napojeno na jednotlivé stoupa�ky procházející v instala�ních šachtách do 
jednotlivých pater až do vnit�ních prostor bytových jednotek. 

3.18.Tlaková ztráta, zp�sob regulace, parametry ob�hových �erpadel, 
regula�ních ventil�

Tlaková ztráta systému je 12,09 kPa.  Tlakovou ztrátu systému pokrývá navržené 
�erpadlo sekundárního okruhu Grundfos Magna UPE 50-60F. Cirkulaci v kotlovém okruhu 
zajiš�ují �erpadla, která jsou instalována v kotlech výrobcem kotl�. Regulace systému je 
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kvantitativní, �ízená �erpadlem sekundárního okruhu. Celý systém je �ízen ekvitermní 
regulací Siemens. Regulaci teploty v místnostech zajiš�ují termostatické hlavice Heimeier. 

3.19.Popis páte�ních a podružných rozvod�, vedení, umíst�ní 

Páte�ní rozvod na 1.PP je ze závitových ocelových trubek vedených pod stropem 
k jednotlivým stoupa�kám, které jsou instalovány v bytových jádrech. Stoupa�ka pro t�lesa na 
schodiš�ových chodbách je vedena voln� podél zdi. Stoupa�ky jsou taktéž ze závitových 
ocelových trubek.  Každá stoupa�ka je samostatn� uzavíratelná kulovými kohouty, za kterými 
jsou vypoušt�cí ventily.  

V bytech jsou rozvody vedeny v podlahách paprskovit� k jednotlivým t�les�m. Potrubí 
bytových rozvod� je z m�d�ného potrubí Supersan s kyslíkovou bariérou. Potrubí je 
izolováno minerálním pouzdrem na potrubí Rockwool PIPO ALS v tlouš�kách uvedených ve 
výkresové dokumentaci.  

3.20.Zp�sob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla 

Soustava je vyregulována vyvažovacím ventilem STAD na pat� v�tve a dále škrcením 
ventil� a šroubení na t�lesech. Na deskových t�lesech jsou ventily sou�ástí t�les Korado a 
šroubení Honeywell verafix-VK, na trubkových t�lesech v koupelnách je p�ímý ventil 
Honeywell FV ventil a šroubení Danfoss RLV. P�ednastavení ventil� a šroubení jsou z�ejmé 
z výkresové dokumentace jednotlivých podlaží. 

3.21.Zabezpe�ení a dopl�ování otopné soustavy vodou, úprava dopl�ovací 
vody 

Systém je zabezpe�en proti p�etlaku expanzní nádobou Reflex EN 80/3 o objemu 80 l, a 
pojiš�ovacím ventilem Duco Meibes nastaveného na 0,25 MPa. Zp�sob dopl�ování vody do 
systému je ru�ní. 

3.22.Tlakové pom�ry p�i vychladlé soustav�  

Tlaková ztráta soustavy je 12,09 kPa, tlaková ztráta krytá �erpadlem je 33,18 kPa, 
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p�ebytek tlaku reguluje vyvažovací ventil STAD. Hmotnostní tok v�tve je 3190 kg/hod. 

3.23.Výpo�et pojistného ventilu 

Pro primární otopnou soustavu je navržen pojistný ventil DUCO MEIBES nastavený na 
0,25 MPa. Nastavení ventilu vychází z max. p�etlaku jednotlivých prvk� soustavy (0,3 MPa).  
V samotném kotli je osazen pojistný ventil, který je sou�ástí dodávky výrobku. 

Výpo�et pojistného ventilu je proveden pomocí voln� stažitelného programu 
p�ístupného na portále www.tzb-info.cz [3] a je uveden v p�íloze �.29. 

3.24.Popis zp�sobu vytáp�ní jednotlivých typ� prostor� a provoz�

Místnosti v budov� jsou vytáp�ny deskovými otopnými t�lesy. V koupelnách 
trubkovými t�lesy typu „žeb�ík“. Celý objekt se bude po celou topnou sezónu trvale vytáp�t 
bez útlumu. 

3.25.Popis otopných ploch, umíst�ní, zp�sob p�ipojení na tepelnou 
soustavu, regulace, teploty v prostoru 

Jednotlivé místnosti jsou vytáp�ny p�edevším ocelovými deskovými otopnými t�lesy 
Korado ventil-kompakt (VK) se spodním p�ipojením. Otopná t�lesa budou p�ipevn�na pomocí 
klasických závrtných konzolí a držák�. V obytných místnostech budou použita t�lesa Radik 
VK o výšce 300 mm, umíst�na p�evážn� pod okenními parapety se spodní hranou cca 120 
mm nad �istou podlahou. Na schodiš�ových chodbách budou t�lesa Radik VK výšky 900 mm.  

V koupelnách jsou pak použity trubková t�lesa typu „žeb�ík“ Korado Koralux Linear 
Classic, které budou dopln�na elektrickou topnou patronou pro možnost temperování 
koupelny a sušení ru�ník� mimo otopnou sezónu. V režimu el. vytáp�ní bude teplota 
v koupeln� �ízena integrovaným regulátorem teploty elektrického topného t�lesa. P�ipojení el. 
patron �eší projekt elektroinstalace, který není p�edm�tem tohoto projektu. 

P�ipojení t�les - na deskových t�lesech jsou ventily sou�ástí t�les Korado se šroubením 
Honeywell verafix-VK, na trubkových t�lesech v koupelnách je p�ímý ventil Honeywell FV 
ventil a šroubení Danfoss RLV. Na ventily t�les budou z d�vodu regulace prostoru v 
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jednotlivých místnostech namontovány termostatické hlavice Heimeier DX. P�ipojení 
otopných t�les bude provedeno vodorovn� z kapsy ve zdi. 

T�lesa jsou výrobcem vybavena odvzduš�ovacími ventily. Další odvzduš�ovací ventily 
budou osazeny na potrubí u m��i�� tepla na bytových uzlech . [6] 

Návrh otopných t�les byl zpracován v programu Protech a je uveden v p�íloze �.31. 

3.26.Popis p�ipojení vzduchotechnických za�ízení na otopnou soustavu 

V objektu není navrženo vzduchotechnické za�ízení.  

3.27.Parametry ob�hových �erpadel, regula�ních ventil�

�erpadla kotlového okruhu budou sou�ástí dodávky kotl�, na sekundární stran� bude 
použito �erpadlo Grundfos Magna UPE 50-60F s pracovním tlakem 55,5 kPa p�i pr�toku 3,65 
m3/hod. Jako regula�ní ventil na pat� v�tve bude použit ventil IMI STAD DN 20, 
p�ednastavený na 3,61 otá�ek. [7] 

  
3.28.M��ení spot�eby tepla, instalace m��i�� spot�eby tepla, umíst�ní, typ, 

vyhodnocení 

Pro m��ení spot�eby tepla budou v napojovacích uzlech jednotlivých byt� požity m��i�e 
tepla MEIBES - FLOW-RO Heat one 0,6. P�ed i za m��i�em se osadí kulový kohout p�íslušné 
dimenze pro možnost vým�ny m��i�e. Na zp�tném potrubí se umístí kapilára m��ice a jeden 
kulový kohout. Napojovací uzel v bytové jednotce musí být p�ístupný a za tímto ú�elem se 
z�ídí kontrolní dví�ka, umož�ující obsluhu, nebo p�ípadnou vým�nu p�íslušných armatur. 

Vytáp�ní spole�ných prostor se stanoví z podílu obytné plochy jednotlivých byt� -
pom�rov�. 

3.29.Popis zp�sobu p�ípravy teplé vody, p�ipojení na otopnou soustavu, 
tepelný výkon 

Teplá voda bude zajiš�ována v nep�ímotopném zásobníku Dražice OKC 1000 NTR, 
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který se napojí na �ídící kotel pomocí t�ícestné sm�šovací armatury. Zásobník bude p�ipojen 
ocelovým potrubím DN 32, izolovaným minerálním pouzdrem na Rockwool PIPO ALS. 
Výkon vým�níku oh�íva�e je 110 kW/ 2715 l/hod. [13] 

3.30.Zp�sob regulace p�ípravy teplé vody 

Regulace oh�íva�e bude probíhat pomocí trojcestného sm�šovacího ventilu na výstupu 
z kotle a teplotního �idla oh�íva�e teplé vody. K zamezení výskytu zárodk� legionely se 
jedenkrát týdn� voda v nádob� zah�eje na 70°C po dobu 30 minut.  

3.31.Typy navržených za�ízení 

- Plynové kotle Therm DUO 50 FT 
-Nep�ímotopný zásobník Dražice OKC 1000 NTR 
- Grundfos Magna UPE 50-60F 
- expanzní nádoba Reflex EN  80/3 – objem 80 l 
- hydraulický rozd�lova� Thermset Line L90/2(Thermona) 

3.32.Potrubí, nát�ry, izolace, zav�šení, uložení, kompenzace 

Potrubí ÚT v koteln�, páte�ní vodorovné potrubí pod stropem 1.pp a stoupa�ky v�etn�
odbo�ek až po první uzavírací armatury bytových okruh� bude provedeno z ocelových trubek 
(Fe). Potrubí bytových okruh�, tj. od napojovacích míst v instala�ních šachtách k otopným 
t�les�m bude provedeno z m�d�ných trubek výrobce Supersan.  

Horizontální rozvody v bytech jsou vedeny v podlahové konstrukci. Potrubí opat�ené 
tepelnou izolací bude kladeno na nosnou ŽB stropní konstrukci. 

Voln� vedené potrubí bude vedeno ve spádech 2‰. Nejvyšší místa se opat�í 
odvzdušn�ním v nejnižších vypoušt�cí armaturou. Ocelové potrubí voln� vedené se opat�í pod 
tepelnou izolací základním ochranným nát�rem. 

Pro upevn�ní potrubí se použijí typové upev�ovací a záv�sné prvky – objímky a pouta 
typu HILTI. V p�ípad� pot�eby bude použito atypické uchycení na ocel. táhla zav�šená do 
stropu.  
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Potrubí bude uloženo v t�chto rozte�ích záv�s� (dle HILTI): 
DN 15   …1,6 m 
DN 20   …1,8 m 
DN 25   …2,1 m 
DN 32   …2,5 m 
DN 40   …2,6 m 
DN 50   …3,0 m 

Na základ� požadavk� vyhlášky 193/2007 Sb. [15] bude teplovodní potrubí tepeln�
izolováno minerálním pouzdrem Rockwool PIPO ALS.  

Tepelná izolace rozvod� tepla byla stanovena pomocí voln� p�ístupného výpo�tového 
programu ur�eného pro návrh izolací a to na portále www.tzb-info.cz [3]. Navržené tlouš�ky 
tepelné izolace pro jednotlivé dimenze potrubí jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci.  

3.33.Výpis materiál� potrubí jednotlivých �ástí soustavy, definice nát�r�, 
tepelných izolací, popis zp�sobu zav�šení potrubí, uložení a 
kompenzace 

Výpis použitých materiál�, potrubí, tepelných izolací je uveden na jednotlivých 
p�dorysech podlaží.

4 Zdravotn� technické instalace 
4.1. Bilance pot�eby vody studené, teplé a povrchové, popis m��ení odb�ru 

vody a její požadované úpravy  

Objekt bude zásobován pitnou vodou z nov� realizované vodovodní p�ípojky, která je 
napojena vodom�rnou sestavu umíst�nou hned za obvodovou zdí v 1.PP v m.�. 002 – kotelna. 
V každé bytové jednotce v instala�ní šacht� za voln� p�ístupnými revizními dví�ky je 
navrženo samostatné m��ení teplé a studené vody. Proti zne�ist�ní vlivem zp�tného pr�toku a 
nasátí je rozvod vody chrán�n pomocí ochranných jednotek dle �SN 1717 [36]. K zamezení 
vzniku legionely v celém rozvodném potrubí teplé vody se jednou týdn� zajistí �ízený oh�ev 
vody na 70°C nejmén� po dobu 30 minut. 
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Bilance pot�eby vody a její výpo�et proveden dle vyhlášky 428/2001Sb. [14]: 
Po�et trvale žijících osob (n) …. 48 osob 
Pot�eba vody (Qos) …………… 35 m³/rok  (96 l/os.den) 
Pr�m�rná denní pot�eba vody 
Qden= n x Qos
Qden= 48 x 96 
Qden= 4,608 l/den = 4,608 m³/den 
n – po�et osob 
Qos – specifická pot�eba vody 
Pr�m�rná ro�ní pot�eba vody 
Qrok= n x Qos   
Qrok= 48 x 35 
Qrok= 1680 m³/rok 
Maximální denní pot�eba vody 
Qden,max= Qden x kd
Qden,max = 4,608 x 1,5 
Qden,max = 6,912 m3/den = 288 l/h = 0,08 l/s 
kd – koeficient denní nerovnom�rnosti – bytová zástavba obvykle 1,25 – 1,5 
Maximální hodinová pot�eba vody 
Qh,max= Qden,max x kh
Qh,max = 6,912 x 2,1 
Qh,max = 14,52 m3/den = 604,8 l/h = 0,168 l/s 
kh – koeficient hodinové nerovnom�rnosti – bytová zástavba obvykle 1,8 – 2,1 

Denní pot�eba vody pro projektovaný bytový d�m o 48 osobách je 4,608 m³/den, ro�ní 
pot�eba vody je 1680 m³/rok. Výpo�et pot�eby teplé vody je uveden v p�íloze �.15. 

4.2. Popis tlakových pom�r� vodovodu, popis �erpacích za�ízení  

Hydraulické posouzení tlakových ztrát je vypo�teno dle �SN 75 5455 [32]. Výpo�tem, 
který je uveden v p�íloze �.13 se prokázalo spln�ní požadavku na dostate�ný tlakový p�etlak 
mezi místem napojení na vodovodní �ád (podle provozovatele minimáln� p dis  = 400 kPa ) a 
nejvýše umíst�nou výtokovou armaturou (pminFI  = 100 kPa). 
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4.3. Popis technického �ešení vodovodu, popis použitých materiál�, požární 
vodovod  

Vnit�ní vodovod 

Napojení potrubí vnit�ního rozvodu vodovodu je po�ítáno v míst� za kulovým uzáv�rem 
DN 50, kterým je ukon�ena samotná vodovodní p�ípojka v provedení PE 100RC SDR 11 DN 
50.  Na kulový uzáv�r  navazuje celá vodom�rná sestava umíst�ná podél obvodové zdi  v 1.PP 
v m.�. 002. Za touto sestavou bude vodovod rozd�len na rozvod požární vody a rozvod pitné 
vody se samostatnými uzáv�ry s vypoušt�ním. 

Ležaté rozvody ke stoupacím potrubím jsou navrženy pod stropem 1.PP a budou 
p�ipevn�ny záv�sným systémem M�PRO s použitím pozinkovaných objímek s gumovými 
podložkami. P�ed každým stoupacím potrubím bude umíst�n uzáv�r, umož�ující jeho 
samostatné uzav�ení a odvodn�ní. Vypoušt�ná voda z jednotlivých úsek� se musí pomocí 
zahradní hadice odvád�t do �erpací jímky umíst�né v podlaze kotelny, ve které je osazeno 
kalové �erpadlo s plovákem. P�ed stoupacím vedením cirkulace teplé vody bude osazen 
multifunk�ní termostatický ventil Danfoss MTCV pro automatické nastavení pr�toku 
cirkula�ní vody vzhledem k její teplot�. Ležaté, stoupací a p�ipojovací rozvody vnit�ního 
vodovodu jsou navrženy z trub plastických PPR PN20 [12].  Plastové potrubí je spojováno 
sva�ováním pomocí tvarovek. Na p�ipojovací potrubí pro baterie a splachovací za�ízení budou 
osazeny rohové ventily. Napojení automatické pra�ky se provede p�es pra�kový uzáv�r HL 
406. Trasy stoupacího potrubí jsou navrženy v instala�ních šachtách domu a trasy p�ipojovací 
potrubí budou nataženy ve skladb� podlahy, v p�izdívkách nebo za SDK p�edst�nami.  

Navržené dimenze potrubí pro jednotlivé úseky jsou z�ejmé z výkresové �ásti projektu 
vodovodu. Návrh dimenzí vnit�ních rozvod� vodovodu pro nejnep�ízniv�jší v�tev z hlediska 
tlakových ztrát je proveden dle �SN 75 5455 [32]  a výpo�et je uveden v p�íloze �.12.  

Veškeré potrubní rozvody budou opat�eny pro studenou vodu tepelnou izolací 
MIRELON v tlouš�kách uvedených v p�íloze �.21. a pro teplou vodu a cirkula�ní rozvod 
teplé vody tepelnou izolací ROCKWOOL PIPO ALS v tlouš�kách uvedených v p�íloze �.21. 
Návrh tlouš�ky tepelné izolace je stanoven dle požadavku vyhlášky �.193/2007 Sb. [15], kde 
izolace potrubí studené vody zamezuje orosování a izolace potrubí teplé vody zabra�uje 
tepelným ztrátám. Výpo�et byl proveden pomocí voln� stažitelného programu umíst�ného 
internetovém portálu  www.tzb-info.cz [3]. 
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Požární vodovod 

V budov� je navržen požární rozvod s napojenými požárními hydranty. Za vodom�rnou 
sestavou bude nad podlahou 1.PP provedena odbo�ka požárního vodovodu, na které bude 
osazen zp�tný ventil a kulový kohout s vypoušt�ním. Ležatý rozvod požárního vodovodu  
bude proveden z ocelového pozinkovaného závitového potrubí  DN 32. P�ipojovací místa 
k jednotlivým hydrantovým sk�íním je navržen v DN 25. 

Jsou navrženy požární hydranty na všech podlažích, celkem tedy 4 ks. Hydranty jsou 
umíst�ny vždy v prostoru spole�né chodby ve sk�íních v jednotlivých patrech. Navrženy jsou 
hydrantové systémy typu Hasil HSH 2 19/30 s hadicemi pr�m�ru 19 mm a délky 30 m. 
Výst�iková hubice bude mít pr�m�r 6 mm. Hadicový systém musí být trvale pod tlakem a 
okamžit� dostupnou plynulou dodávkou. Hydrantová sk�í� musí být osazena ve výšce 1,1 -1,3 
m nad podlahou. 

Návrh požárního vodovodu je proveden v souladu s �SN 73 0873 [33] a je uveden 
v p�íloze �.20. 

4.4. Popis �erpacích za�ízení, technické �ešení kanalizace, použitých 
materiál� s ur�enými parametry 

Navrhovaný kanaliza�ní systém v objektu je �ešen jako oddílný. V objektu budou 
produkovány splaškové odpadní vody z jednotlivých za�izovacích p�edm�t� a deš�ové 
odpadní vody jako srážková voda ze st�echy objektu. P�ipojení vnit�ní kanalizace na vn�jší 
rozvody je �ešena v samostatných �ástech projektu. 

Splašková kanalizace   

V budov� je navržen systém splaškové kanalizace napojující navržené za�izovací 
p�edm�ty. Návrh je proveden v systému I. se stupn�m pln�ní 50%. Výpo�ty a návrhy dimenzí 
potrubí v�etn� výpo�t� pr�tok� splaškových vod je proveden v souladu �SN EN 12 056 -2 
[57] a �SN 75 6760 [55]. Podrobný výpo�et je uveden v p�íloze �.23. Navržené dimenze 
potrubí pro jednotlivé úseky jsou z�ejmé z výkresové �ásti projektu vodovodu. 

Svodné potrubí je zav�šeno pod stropem 1.NP v minimálním sklonu 2 % a následn� pak 
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vyvedeno mimo budovu, kde je napojeno na vn�jší vedení. Potrubí bude do stropní 
p�ipevn�no záv�sným systémem M�PRO s použitím pozinkovaných objímek s gumovými 
podložkami.  

Odpadní potrubí jsou navržena v instala�ních šachtách domu a jsou vyvedené 
minimáln� 500 mm nad st�echu objektu a budou ukon�eny ventila�ními hlavicemi. Napojení 
odpadního potrubí do svodného pod stropem 1.PP se provede p�es 2 ks kolen s úhlem 45° a 
mezikusem dlouhým 250 mm. �istící kusy se osadí na všech odpadních potrubích v 1.NP ve 
výšce 1 m nad podlahou zakryté plastovými dví�ky, a na svodném potrubí v p�edepsaných 
vzdálenostech. 

P�ipojovací potrubí bude nataženo v p�izdívkách nebo za SDK p�edst�nami. Zaúst�ní 
p�ipojovacího potrubí se provede p�ímo do odpadního potrubí v minimálním spádu 2 %. 
Každý za�izovací p�edm�t disponuje zápachovou uzáv�rou.  

Svodná, stoupací a p�ipojovací potrubí budou provedena ze systému Osma PP HT 
v dimenzích od DN 40 do DN 160. Všechny navržené trubní materiály vnit�ního rozvodu jsou 
spojovány hrdlovými spoji s pryžovým t�sn�ním [12]. �ásti potrubí procházející skrz stavební 
konstrukce budou v místech prostup� izolována mirelonovým páskem a to po celém jejím 
obvodu. Dále na potrubí prostupující ŽB stropními konstrukcemi musí být osazeny 
protipožární manžety zabra�ující v p�ípad� vzniku požáru dalšímu jejímu rozši�ování mezi 
jednotlivými požárními úseky.    

V místnosti �.002 – Kotelna je navrženo kalové �erpadlo Grundfos KP 250 s plovákem, 
které se osadí do betonové prohlubn� v podlaze do níž je svád�na p�ebyte�ná voda 
vypoušt�na p�i odvodn�ní, b�hem údržby a �ist�ní. Pomocí lepeného PVC potrubí do níž je 
�erpadlo zaúst�no se p�ebyte�ná voda, po zvýšení plováku na �erpadle, od�erpává do 
splaškové kanalizace. 

Deš�ová kanalizace   

Tato �ást projektu �eší odvod deš�ových vod z objektu s napojením na vn�jší deš�ovou 
kanalizaci. Výpo�ty a návrhy dimenzí potrubí deš�ových vod je proveden v souladu �SN EN 
12 056 -2 [57] a �SN 75 6760 [55]. Podrobný výpo�et je uveden v p�íloze �.24. Navržené 
dimenze potrubí pro jednotlivé úseky jsou z�ejmé z výkresové �ásti projektu vodovodu. 

Pro odvodn�ní st�echy jsou navrženy 3 ks vyh�ívaných deš�ových vtok� HL62.1, které 
jsou napojeny na vnit�ní deš�ové odpady vedeny v instala�ních šachtách umíst�ných 
v místnostech, kde nebude vnit�ní prost�edí narušováno nežádoucím hlukem. �istící kusy se 
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osadí na všech odpadních potrubích v 1.NP ve výšce 1 m nad podlahou zakryté plastovými 
dví�ky, a na svodném potrubí v p�edepsaných vzdálenostech. Napojení odpadního potrubí do 
svodného pod stropem 1.NP se provede p�es 2 ks kolen s úhlem 45° a mezikusem dlouhým 
250 mm. 

Svodné potrubí je zav�šeno pod stropem 1.PP s minimálním sklonem 1 % a je vedeno 
k obvodovému zdivu objektu, kde bude napojeno na vn�jší vedení. Svodná a stoupací potrubí 
budou provedena ze systému Osma PP HT v dimenzích od DN 75 do DN 160. Všechny 
navržené trubní materiály vnit�ního rozvodu jsou spojovány hrdlovými spoji s pryžovým 
t�sn�ním. �ásti potrubí procházející skrz stavební konstrukce budou v místech prostup�
izolována mirelonovým páskem a to po celém jejím obvodu. Dále na potrubí prostupující ŽB 
stropními konstrukcemi musí být osazeny protipožární manžety zabra�ující v p�ípad� vzniku 
požáru dalšímu jejímu rozši�ování mezi jednotlivými požárními úseky.    

4.5. Výpo�tové množství vypoušt�ných splaškových a deš�ových vod  

Výpo�et pr�tok� splaškových a deš�ových vod je proveden v souladu �SN EN 12 056 -
2 [57]  a �SN 75 6760 [55]. Podrobný výpo�et je uveden v p�íloze �.23. a �. 24.  

Bilance splaškových odpadních vod 

Stanovuje se podle p�edpokládané pot�eby pitné vody: 
Ro�ní pot�eba vody celkem: 1680 m3/rok 
Denní pot�eba vody se uvažuje cca:    4,608 m3/den 

Maximální denní pot�eba pitné vody �iní : 
kd – koeficient denní nerovnom�rnosti – bytová zástavba obvykle 1,25 – 1,5 
Qm = Qp x kd = 4,608 x 1,5 = 6,912 m3/den 

Maximální hodinová pot�eba pitné vody �iní: 
kh – koeficient hodinové nerovnom�rnosti – bytová zástavba obvykle 1,8 – 2,1 
Qh = ( Qm x kh ) : 24 = ( 6,912 x 2,1) : 24 = 0,6048 m3/hod =  0,168 l/s. 
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Množství odpadních vod je shodné s pot�ebou pitné vody pro sociální ú�ely a �iní: 
Denní pot�eba pitné vody = denní množství odpadních vod = 4,608  m3/den
Ro�ní pot�eba pitné vody = ro�ní množství odpadních vod =  1680  m3/rok

Bilance deš�ových odpadních vod 

Výpo�et proveden dle vyhlášky 428/2001 Sb.[14] 

a) druh plochy A (zastav�né plochy a t�žce propustné zpevn�né plochy v p�ípad� možnosti 
odtoku do kanalizace – odtokový sou�initel 0,9). 
A = 456,76 m2

Redukovaná plocha = 456,76 . 0,9 = 411,08 m2 

b) druh plochy B (lehce propustné zpevn�né plochy v p�ípad� možnosti odtoku do kanalizace 
– odtokový sou�initel 0,4). 
A = 0 m2

Redukovaná plocha = 0. 0,4 = 0 m2 

c) druh plochy C (plochy kryté vegetací v p�ípad� možnosti odtoku do kanalizace – odtokový 
sou�initel 0,05).  
A = 0 m2

Redukovaná plocha = 0*0,05 = 0 m2

Plochy celkem: 411,08 + 0 + 0 = 411,08 m2

Dlouhodobý srážkový úhrn = 601 – 750 mm/rok = 0,6 – 0,75 m/rok 
Ro�ní množství odvád�ných srážkových vod Q = 411,08 . 0,75 = 308,31 m3/rok
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4.6. Popis a podmínky p�ipojení na ve�ejné �i místní vn�jší sít� technické  
infrastruktury, popis strojního vybavení a navrhovaného za�ízení       

Vnit�ní vodovod   

Navržený bytový d�m bude zásobován studenou pitnou vodou pomocí nov� realizované 
vodovodní p�ípojky DN 50 (d63 x 5,8 mm), která se napojí na stávající ve�ejný vodovodní �ád 
PE DN 90 vedoucí v p�ilehlé komunikaci. P�ipojení na stávající vodovodní �ád bude 
provedeno pomocí navrtávacího pásu HAKU 5250 PE s uzáv�rem HAWLE s kombinovaným 
navrtávacím ISO šoupátkem HAVLE. 

Vodovodní p�ípojka v celkové délce 61,07 m se provede z trub PE 100RC SDR  DN50 
uložená v hloubce 1,5m v p�edepsaných bezpe�nostních vzdálenostech od ostatních 
inženýrských sítí. P�ípojka za�íná v míst� navrtávacího pásu a kon�í za zdí v objektu u 
vodom�ru. Sou�ástí vodom�rné sestavy je domovní vodom�r M 210 Genius DN 40.  Všechny 
armatury a materiály, které se dostanou do styku s pitnou vodou, budou muset mít atest na 
zdravotní nezávadnost.  

Veškeré informace týkající se vodovodní p�ípojky jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci.  Návrh domovního vodom�ru uveden v p�íloze �.14. 

Vnit�ní splašková kanalizace 

Pro odvod splaškových vod z objektu je navržena kanaliza�ní p�ípojka napojená do 
ve�ejného kanaliza�ního �ádu. 

Potrubí p�ípojky splaškové kanalizace bude provedeno z plastových trub PVC KG 
v dimenzi DN 160 s obvodovou tuhostí SN 8. Toto potrubí je spojováno pomocí hrdlových 
spoj� s pryžovým t�sn�ním. Na p�ípojce bude osazena betonová revizní šachta Ø1000 mm. 
Celková délka p�ípojky, m��ená od obvodové zdi objektu až po napojení do stávající šachty 
umíst�né na �ádu splaškové kanalizace, je 52,35 m. Zaúst�ní se provede do dna stávající 
šachty umíst�né na stávajícím �ádu splaškové kanalizace PVC DN 200 v hloubce 3,0 m . 
Potrubí p�ípojky je pod upraveným terénem uloženo v hloubce v rozmezí 1,6 - 3,0 m.  
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Vnit�ní deš�ová kanalizace 

Odvád�ní deš�ových vod z nové projektovaného bytového domu bude napojeno pomocí 
nové p�ípojky deš�ové kanalizace na stávající ve�ejnou kanaliza�ní sí� PVC DN 200, která 
vede v zeleném pásu u p�ilehlé komunikace.  

Potrubí p�ípojky deš�ové kanalizace bude provedeno z plastových trub PVC KG 
v dimenzi DN 160 s obvodovou tuhostí SN 8. Toto potrubí je spojováno pomocí hrdlových 
spoj� s pryžovým t�sn�ním. Na p�ípojce bude osazena plastová revizní šachta Wavin Ø600 
mm. Celková délka p�ípojky, m��ená od obvodové zdi objektu až po napojení do stávající 
šachty umíst�né na �ádu ve�ejné kanaliza�ní sít�, je 50,41 m. Zaúst�ní se provede do dna 
stávající šachty umíst�né na stávajícím �ádu ve�ejné kanaliza�ní sít� PVC DN 200 v hloubce 
2,5 m . Potrubí p�ípojky je pod upraveným terénem uloženo v hloubce v rozmezí 1,6 -2,5 m. 

Veškeré informace týkající se deš�ové a splaškové p�ípojky jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci . 

Popis navrhovaného vybavení a za�ízení 

Protože se jedná o bytový d�m s bytovými jednotkami ur�enými pro volný prodej, 
nebyli tudíž v dob� probíhajících projek�ních prací ješt� známí kone�ní majitelé, kte�í by si 
navrhli a ur�ili konkrétní typy za�izovacích p�edm�t�, nebylo proto možné blíže specifikovat 
jednotlivé za�izovací p�edm�ty. Po dohod� s investorem bylo dohodnuto, že jednotlivé 
vývody vody �i odpadu se navrhnou podle t�chto základních požadavk�. 
-Umyvadlo – p�ipojovací místa pro teplou a studenou vodu jsou umíst�na tak, že je 
uvažováno s použitím pákových sm�šovacích baterií s otevíráním odpadu. Stojánková baterie 
se napojí na p�es flexibilní hadi�ky k rohovým ventil�m. 
-D�ez - p�ipojovací místa pro teplou a studenou vodu jsou umíst�na tak, že je uvažováno 
s použitím pákových sm�šovacích baterií s otevíráním odpadu a s prodlouženým ramínkem . 
Stojánková baterie se napojí na p�es flexibilní hadi�ky k rohovým ventil�m. 
-Sprchovací kout - p�ipojovací místa pro teplou a studenou vodu jsou umíst�na tak, že je 
uvažováno s použitím sprchovacích nást�nných pákových sm�šovacích baterií 
s p�íslušenstvím. Napojení baterie provede p�ímo na rohové ventily. 

Výška kanaliza�ních odpad� je navržena podle standardních požadavk�. Všechny 
za�izovací p�edm�ty budou vybaveny zápachovými uzáv�ry p�íslušného typu. 
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Výb�r konkrétních typ� za�izovacích p�edm�t� je ponechán �ist� na kone�ném 
vlastníkovi dané bytové jednotky 

 Za�ízení, které neovlivní v kone�ném d�sledku uživatelské a designové požadavky 
zákazníka, jsou navržena podle obecných technických požadavk�: 
-Automatická pra�ka – napojení studené vody a odpadu se provede p�es zápachový uzáv�r HL 
406 v nerezovém provedení. 
-Podlahová vpus� – v koupeln� se spádovanou podlahou se osadí podlahová vpus�
s izola�ním límcem HL 510N v kombinaci se zápachovou uzáv�rou HL 2000KK PRIMUS. 
-WC záv�sné – v pr�b�hu stavebních a instala�ních prací bude na keramickou p�í�ku osazena 
podomítková splachovací nádržka GEBERIT Duofix napojená na vnit�ní rozvod studené vody 
a kanalizace. [10] 

4.7. P�ípadné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro 
realizaci díla 

Vnit�ní vodovod 

Po dokon�ení montáže se musí vnit�ní vodovod prohlédnout a tlakov� odzkoušet dle 
požadavk� �SN 73 6660 [41]. O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis se zjišt�nými 
skute�nostmi. 
Vizuální prohlídka probíhá na potrubí bez tepelné izolace s nezakrytými drážkami. Zjiš�uje se 
skute�ný stav rozvod�, zda odpovídají projektové dokumentaci, hygienickým p�edpis�m a 
požadavk� specifikovaných v normách. 

Tlakovou zkoušku vnit�ního potrubí provádíme bu
 jako jeden celek nebo po �ástech. 
Rozvod se zkouší nezávadnou vodou 1,5 násobkem provozního p�etlaku, nejmén� však 
p�etlakem 1,0 MPa. Zkušební p�etlak nesmí klesnout b�hem 15 minut o více než 0,05 MPa. 
Zjistí-li se v�tší pokles než je uvedeno, musí se provést odstran�ní závady a zkoušku následn�
opakovat.  

Kone�ná tlaková zkouška vnit�ního vodovodu musí prob�hnout po izolaci potrubí a po 
montáži p�íslušenství, za�izovacích p�edm�t�, p�ístroj� a za�ízení. Provádí se stejným 
zp�sobem jako u díl�í tlakové zkoušky. 

O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis se zjišt�nými skute�nostmi. P�ed 
uvedením do provozu se musí celý rozvod vodovodu propláchnout desinfek�ním 
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prost�edkem. Podmínkou pro vydání kladného kolauda�ního rozhodnutí je p�edložení 
protokolu o rozboru pitné vody vydaného p�íslušnou hygienickou stanicí.  

    
Vnit�ní splašková a deš�ová kanalizace  

Dle �SN 73 6760 [55] bude na trubním rozvodu splaškové a deš�ové kanalizace 
provedena technická prohlídka, zkouška vodot�snosti svodného potrubí a zkouška 
plynot�snosti odpadního p�ipojovacího a v�tracího potrubí.  

Po ukon�ení hrubé montáže se potrubí ponechá nezakryté, tak aby bylo možné provést 
požadované zkoušky.  

 Technická prohlídka spo�ívá zejména v kontrole jednotlivých spoj� potrubí v�etn�
uchycení potrubí pomocí objímek.  

Vodot�snost svodného potrubí je zkoušena p�etlakem 3 - 50 kPa (0,3–5 m vody) po 
dobu jedné hodiny. Výsledek zkoušky je pozitivní v p�ípad� že únik vody po�ítaný na 10m2

vnit�ní plochy potrubí nep�esáhne 0,5 l/hod. 
Zkoušku plynot�snosti je možné provád�t až po montáži všech za�izovací p�edm�t� a 

napln�ní zápachových uzáv�rek vodou. Zkouška se provádí odorizovaným nebo obarveným 
plynem (nezávadný, neho�lavý, zdravotn� nezávadný) na p�etlak 0,4 kPa v ut�sn�ném potrubí 
po dobu 0,5 hodiny. Jestliže po stanovenou dobu v objektu nebude možné cítit p�ípadn� vid�t 
zkušební plyn, považuje se zkouška za vyhovující.  

O technické prohlídce a jednotlivých zkouškách se zpracuje zápis se zjišt�nými 
skute�nostmi. 

4.8. Popis za�izovacích p�edm�t� zajiš�ujících užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

V p�ízemí objektu se nachází jedna bytová jednotka (1+kk) ur�ená pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace, která spl�uje pot�ebné požadavky vyplývající 
z vyhlášky �. 398/2009 Sb. [17] 

Záchodová mísa musí být umíst�na v osové vzdálenosti 450 mm od bo�ní st�ny s horní 
hranou sedátka záchodové mísy ve výši 460 mm nad podlahou. Po stranách záchodové mísy 
musí být vždy sklopná madla v osové vzdálenosti 600 mm ve výšce 800 mm. U p�ístupu 
k záchodové míse z jedné strany musí být zajišt�n prostor vedle záchodové mísy minimáln�
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800 mm. Mezi �elem záchodové mísy a zadní st�nou kabiny musí být nejmén� 700 mm. 
Manipula�ní plocha p�ed záchodovou mísou je stanovena nejmén� na 900 x 900 mm.  

Sprchové boxy musí mít nejmenší p�dorysný rozm�r 900 x 900 mm. Výškový rozdíl 
podlahy dna sprchového boxu m�že nejvýše �init 20 mm. V míst� ru�ní sprchy musí být 
vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být ve výši 800 mm nad podlahou a 
nejmén� 600 mm dlouhé. Svislé madlo musí být dlouhé nejmén� 500 mm a umíst�no 900 mm 
od rohu sprchového koutu. 

Umyvadlo musí být opat�eno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. 
Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku a jeho horní hrana musí být ve výšce 800 
mm. Vedle umyvadla musí být alespo� jedno svislé madlo délky nejmén� 500 mm. U 
pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výši maximáln� 900 mm nad podlahou a horní 
hrana ve výši minimáln� 1800 mm nad podlahou. 

4 Plynová za�ízení 
5.1.  Druh a tlak plynového média, provozní tlak média 

Objekt je napojen na st�edotlaký plynovodní �ád, vedoucí ve vzdálenosti cca 55 m od 
objektu. Na hranici pozemku napojované nemovitosti bude vybudována sk�í� HUP, ve které 
bude osazen regulátor tlaku plynu, za kterým povede domovní rozvod o tlaku 2 kPa do 
objektu. Jedinými plynovými spot�ebi�i v objektu budou dva plynové kotle THERM DUO 50 
FT. Hodinová spot�eba jednoho kotle se pohybuje v rozsahu 2,9-5,2 m3/hod. 

5.2. Popis technického �ešení v�etn� schémat vnit�ních rozvod� plynu 
v objektu, zp�sob odzkoušení bezpe�nosti plynového za�ízení 

Vnit�ní rozvody plynu za�ínají hlavním uzáv�rem plynu, umíst�ným ve zd�né sk�íni 
HUP na hranici pozemku napojovaného objektu. Sk�í� bude vystrojena regulátorem, 
plynom�rem a dv�ma kulovými kohouty. 

Ve vzdálenosti 1m p�ed objektem bude na potrubí osazena p�echodka plast/ocel a 
potrubí opat�ené izolací (bralen), projde v ocelové chráni�ce o 2 dimenze v�tší než potrubí, do 
kotelny v 1.PP. Chráni�ka bude ut�sn�na montážní p�nou a ut�sn�na asfaltovým pásem. 
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Rozvod v objektu spo�ívá v napojení dvou kotl� Therm v koteln�. Ocelové, sva�ované potrubí 
povede pod stropem kotelny pod kotle, p�ed kterými budou namontovány kulové kohouty DN 
20. Potrubí bude opat�eno žlutým nát�rem.                  

Tlakovou zkoušku provede dodavatel montáže za ú�asti budoucího provozovatele. 
Zkouška bude provedena dle TPG 702 01 [46]. Zkouška bude provedena vzduchem p�i tlaku 
zkušebního media rovného min. 1,5 násobku. Zvyšování tlaku bude provád�no pozvolna a 
plynule až do dosažení zkušebního p�etlaku. Tlakovou zkoušku je možno zahájit až po 
ustálení tlaku v potrubí. Pr�b�h ustalování tlaku p�ed tlakovou zkouškou se kontroluje 
deforma�ním tlakom�rem. Doba trvání tlakové zkoušky je min. 30 min. T�snost 
rozebíratelných spoj� se ov��uje p�novým prost�edkem. O výsledku zkoušky vyhotoví revizní 
technik protokol o zkoušce s p�íslušným zhodnocením pr�b�hu zkoušky, s uvedením 
pot�ebných údaj� a zda bylo zkoušené potrubí uznáno za pevné a t�sné. Není-li zkouška 
úsp�šná, je nutné ji po odstran�ní závad opakovat.  

5.3. Popis faktura�ního a podružného m��ení odb�ru plynu a jeho 
regulace, v�etn� uveden parametr� m��ícího a regula�ního za�ízení 

V objektu se nachází dva plynové kotle s celkovým maximálním odb�rem 10,4 m3/hod. 
Z tohoto d�vodu bude pro faktura�ní m��ení použit plynom�r G-10 s nominálním pr�tokem 
10 m3/hod a maximálním 16 m3/hod. Regulátor tlaku KHS 2-5AA má p�i tlaku na vstupu 0,4 
MPa max. výkon 24 m3/hod. Podružné m��ení se na navrhovaném rozvodu nenachází. 
Soustava regulátoru s plynom�rem bude namontována ve zd�né sk�íni HUP na hranici 
pozemku napojované nemovitosti. Sk�í� bude odv�traná a bude opat�ena uzamykatelnými 
dví�ky s pr�zorem pro ode�et stavu plynu. 

5.4. Popis strojního za�ízení, spot�ebi��, regulace plynu u spot�ebi��, 
umíst�ní hlavních uzáv�r� plynu a popis trasy 

Strojní za�ízení nejsou navrženy. Dodávky tepla v objektu budou zajiš�ovat dva plynové 
kotle THERM DUO 50 FT [11], které jsou stav�ny na max. p�etlak 2kPa, který zajistí 
regulátor v sk�íni HUP. Hlavní uzáv�r plynu je p�ed objektem ve sk�íni HUP. P�ed každým 
kotlem je pak kulový kohout DN 20. 
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5.5. Podmínky p�ipojení na plynovodní sí� v souladu se závazným 
stanoviskem provozovatele 

P�ípojka se d�lí na p�ípojku st�edotlakou vedenou od hlavního �ádu až k regulátoru 
plynu umíst�ného v plynom�rné soustav�, a na p�ípojku nízkotlakou vedenou od plynom�rné 
sestavy do objektu ukon�ená kulovými kohouty v p�íslušné dimenzi. Návrh plynovodní 
p�ípojky není p�edm�tem této projektové dokumentace.  

5.6. Popis plynových spot�ebi�� v rozd�lení dle parametr� p�íkonu (do 50 
kW a nad 50kW) a jejich propojení na instalaci plynovodu  

V objektu jsou nov� navrženy dva plynové kotle THERM DUO 50 FT v provedení 
turbo, kde každý z instalovaných za�ízení má jmenovitý výkon 45 kW, tzn. že celkový výkon 
nep�esáhne v sou�tu 100 kW. 

Kotle jsou na kulové kohouty ukon�ující vnit�ní plynovod napojeny p�es p�ipojovací 
AZ plynové hadice. 

Výpo�et ztrát a návrh dimenze je uveden v p�íloze �. 26. 

5 Vodovodní p�ípojka 
6.1. Popis inženýrského objektu, jeho funk�ního a technického �ešení

P�edm�t a rozsah dokumentace 

P�edm�tem dokumentace „Vodovodní p�ípojka“ je návrh p�ípojky vody pro zásobování 
pitnou vodou nov� projektovaného bytového domu na p. �. 729/241, k.ú. Byst�ice nad Olší 
(okres Frýdek-Místek).

Rozsah projektu odpovídá dokumentaci pro realizaci stavby. 
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Trubní vedení 

Potrubí vodovodní p�ípojky je navrženo z trub PE 100RC SDR11 DN50 (d63x5,8mm). 
Všechny armatury a materiály, které se dostanou do styku s pitnou vodou, budou mít atest na 
dopravu pitné vody, které budou p�edloženy dodavatelem. 

Podkladní vrstva z upraveného lože minimální tlouš�ky 100 mm pod potrubí z PE bude 
provedena z kopaného písku. Obsyp potrubí z PE bude proveden kopaným pískem do výšky 
300 mm nad vrchol trouby. Na pískovém loži bude položena výstražná folie z PVC. Rýha 
bude zasypána prohozenou zeminou, v prostoru zpevn�ných ploch hutn�ným št�rkopískem 
frakce 16-32 mm.  

V p�ípad�, že se p�i ukládání potrubí objeví podzemní voda, bude výkop prohlouben a 
pod podkladní vrstvou bude položeno drenážní potrubí z flexibilního PVC DN 100 obsypané 
št�rkopískem v tlouš�ce 50 mm po celém jejím obvodu. Po dobu výstavby zavodn�né �ásti 
výkopu bude provád�no �erpání vody tak, aby se zamezilo vytla�ení kanaliza�ního potrubí 
podzemní vodou.  

Tlaková zkouška 

Na vodovodním potrubí je nutno po uložení ješt� p�ed provedením obsypu provést 
vizuální prohlídku a po obsypu a zásypu provést zkoušku potrubí. Dodavatel spolu 
s investorem zajistí, aby v pr�b�hu zkoušky v prostoru kolem zkoušeného potrubí nebyly 
nepovolané osoby. V pr�b�hu zkoušky nebudou na potrubí provád�ny žádné zásahy, které by 
mohly ovlivnit její pr�b�h a výsledek. Potrubí bude vyzkoušeno zkušebním p�etlakem 1,5 
násobkem provozního p�etlaku dle �SN 75 5911 [42]  po dobu jedné hodiny. Po úsp�šné 
tlakové zkoušce musí pov��ená osoba odpov�dná za její provedení vystavit protokol o 
zkoušce. 

Trasa potrubí 

V�tev      Materiál   Potrubí (mm)      Délka (m)
Vodovodní p�ípojka   PE 100RC SDR11  DN50(d63x5,8mm)      61,07 m 
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6.2. Napojení stávající technickou infrastrukturu 

Nov� projektovaná vodovodní p�ípojka pitné vody pro bytový d�m bude napojena na 
stávající ve�ejný vodovodní �ád PE DN90 vedoucí v zeleném pásu.  P�ipojení na stávající 
vodovodní �ád bude provedeno pomocí navrtávacího pásu HAKU 5250 pro PE/PVC potrubí, 
záv. D90/2“ PN16 HAWLE s kombinovaným navrtávacím ISO šoupátkem a domovním 
uzáv�rem HAWLE �. 2681 v�etn� zemní teleskopické soupravy.  

6.3. Údaje o zpracovaných hydrotechnických výpo�tech  

Bilance pot�eby vody a její výpo�et je proveden dle vyhlášky �.428/2001 Sb. [14]  : 
Po�et trvale žijících osob (n) …. 48 os 
Pot�eba vody (Qos) …………… 35 m³/rok  (96 l/os.den) 
Pr�m�rná denní pot�eba vody 
Qden= n x Qos
Qden= 48 x 96 
Qden= 4,608 l/den = 4,608 m³/den 
n – po�et osob 
Qos – specifická pot�eba vody 
Pr�m�rná ro�ní pot�eba vody 
Qrok= n x Qos   
Qrok= 48 x 35 
Qrok= 1680 m³/rok 
Maximální denní pot�eba vody 
Qden,max= Qden x kd
Qden,max = 4,608 x 1,5 
Qden,max = 6,912 m3/den = 288 l/h = 0,08 l/s 
kd – koeficient denní nerovnom�rnosti – bytová zástavba obvykle 1,25 – 1,5 
Maximální hodinová pot�eba vody 
Qh,max= Qden,max x kh
Qh,max = 6,912 x 2,1 
Qh,max = 14,52 m3/den = 604,8 l/h = 0,168 l/s 
kh – koeficient hodinové nerovnom�rnosti – bytová zástavba obvykle 1,8 – 2,1 
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Denní pot�eba vody pro projektovaný bytový d�m o 48 osobách je 4,608 m³/den, ro�ní 
pot�eba vody je 1680 m³/rok. Údaj o pot�eb� pitné vody na osobu je z p�ílohy �. 12 k vyhlášce 
�. 428/2001 Sb. [14]   

Stanovení pr�toku v potrubí vodovodní p�ípojky v�etn� vodom�ru je uveden v p�íloze 
�.14. a také v p�íloze  �.12. 

6.4. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Vyty�ení objektu 

Trasa vodovodní p�ípojky bude vyty�ena pomocí sou�adnic napojovacích bod� p�ípojky 
a dále potom od hranic jednotlivých pozemk�, resp. vozovek. Jako podklad pro projektování 
bylo použito digitální geodetického zam��ení - zpracované geodetickou firmou. Sou�ástí 
stavby bude geodetické zam��ení nov� budovaného potrubí na nezahrnutém potrubí. 

Soub�hy a k�ížení s nadzemními a podzemními inženýrskými sít�mi 

B�hem výstavby je nutno respektovat ochranná pásma ostatních inženýrských sítí dle 
�SN 73 6005 [48]. Jejich vedení jsou v projektové dokumentaci zakreslena orienta�n� na 
základ� dostupných podklad� p�edaných jejich správci. P�ed zahájením zemních prací zajistí 
investor vyty�ení všech stávajících podzemních vedení. Skute�ný pr�b�h jednotlivých 
inženýrských sítí bude z�eteln� ozna�en na terénu barvou a dále budou hlavní body pevn�
fixovány nap�. pomocí kolík�. O tomto vyty�ení je nutno provést záznam do stavebního 
deníku. 

Zemní práce 

Výkop rýhy bude provád�n strojn� a ru�n�. V míst� k�ížení a soub�hu vodovodního 
potrubí s podzemními vedeními je nutno provád�t výkop ru�n� bez použití mechanizm�. 
Navržená ší�ka rýhy pro pokládku potrubí je 0,8 m. V p�ípad� hloubek v�tších, než 1,2m bude 
výkop �ádn� pažen vhodným pažením s rozep�ením. Výkopek bude ukládán v bezpe�né 
vzdálenosti od výkopu. V pr�b�hu prací musí být zajišt�no �erpání p�ípadných srážkových 
vod z výkopu, protože p�i podmá�ení st�n výkopu by mohlo dojít k jejich sesunutí. 
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Po uložení potrubí a provedení jeho obsypu budou rýhy zasypány zhutnitelným 
materiálem (v prostoru zpevn�ných ploch a komunikací št�rkopískem, nezpevn�né plochy 
zeminou). Hutn�ní se bude provád�t pomocí hutnících mechanism�.  Zásypy budou zhutn�ny 
po vrstvách 20 - 30cm. Po ukon�ení zásypu rýhy se provede kontrola zhutn�ní.  

Sejmutá ornice a p�ebyte�ná zemina budou znovu použity p�i provád�ní terénních úprav 
nebo odvezeny na skládku na nejbližší skládku. Poškozené zpevn�né plochy budou uvedeny 
do p�vodního stavu dle p�vodních skladeb. Poškozené zelené plochy budou upraveny vrstvou 
zeminy a osety travním semenem. Vše bude uvedeno do p�vodního stavu. 

Kvalita provedené práce 

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát. Za�ízení budou 
uvedena do provozu po provedení p�edepsaných kontrol a zkoušek. Technický popis, návody 
k obsluze a provozu uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány. 

6.5. Záv�r 

Veškeré podrobnosti, které nejsou popsány v technické zpráv�, jsou patrné z výkresové 
dokumentace.  

Vodovodní p�ípojka musí být provedena dle platných norem �SN EN 805 [43], �SN 75 
5401 [47], �SN 75 5411 [39]  a zákonu �. 274/2011 Sb. [22] v platném zn�ní. 

6 Deš�ová a splašková kanaliza�ní p�ípojka  

7.1. Popis inženýrského objektu, jeho funk�ního a technického �ešení 

P�edm�t a rozsah dokumentace 

Obsahem dokumentace „Deš�ová a splašková kanalizace“ je návrh trasy kanaliza�ní 
p�ípojky pro odvod odpadních splaškových vod do ve�ejného kanaliza�ního �ádu a návrh trasy 
kanaliza�ní p�ípojky pro odvod odpadních deš�ových vod do ve�ejné kanaliza�ní sít�.  

Zdrojem odpadních deš�ových a splaškových vod je nov� projektovaný bytový d�m 
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parc.�. 729/241, k.ú. Byst�ice nad Olší (okres Frýdek-Místek).   
Rozsah projektu odpovídá dokumentaci pro realizaci stavby. 

Trubní vedení 

Potrubí p�ípojky splaškové kanalizace bude provedeno z plastových trub PVC KG 
v dimenzi DN160 s obvodovou tuhostí SN 8. Na p�ípojce bude osazena betonová revizní 
šachta Ø1000mm. 

Potrubí p�ípojky deš�ové kanalizace bude provedeno z plastových trub PVC KG 
v dimenzi DN160 s obvodovou tuhostí SN 8. Na p�ípojce bude osazena plastová revizní 
šachta Wavin o Ø600mm. 

Potrubí je spojováno pomocí hrdlových spoj� s pryžovým t�sn�ním. Podkladní vrstva z 
upraveného lože minimální tlouš�ky 100 mm pod potrubí z PVC bude provedena z kopaného 
písku. Obsyp potrubí z PVC bude proveden kopaným pískem do výšky 300 mm nad vrchol 
trouby. Na pískovém loži bude položena výstražná folie z PVC. Rýha bude zasypána 
prohozenou zeminou, v prostoru zpevn�ných ploch hutn�ným št�rkopískem frakce 16-32 mm.  

V p�ípad�, že se p�i ukládání potrubí objeví podzemní voda, bude výkop prohlouben a 
pod podkladní vrstvou bude položeno drenážní potrubí z flexibilního PVC DN 100 obsypané 
št�rkopískem v tlouš�ce 50 mm po celém jejím obvodu. Po dobu výstavby zavodn�né �ásti 
výkopu bude provád�no �erpání vody tak, aby se zamezilo vytla�ení kanaliza�ního potrubí 
podzemní vodou.  

Zkouška t�snosti 

Na splaškovém a deš�ovém potrubí je nutno po uložení ješt� p�ed provedením obsypu 
provést vizuální prohlídku a také provést zkoušku t�snosti potrubí. Dodavatel spolu 
s investorem zajistí, aby v pr�b�hu zkoušky v prostoru kolem zkoušeného potrubí nebyly 
nepovolané osoby. V pr�b�hu zkoušky nebudou na potrubí provád�ny žádné zásahy, které by 
mohly ovlivnit její pr�b�h a výsledek. Kanaliza�ní systém se naplní vodou a nechá se 1 
hodinu ustálit. Po ustálení vodní hladiny se sleduje její úbytek, který nesmí p�ekro�it 
doporu�ené hodnoty. Viditelné net�snosti je nutné bezpodmíne�n� odstranit. Potrubí bude 
vyzkoušeno dle požadavk� �SN EN 1610 [44] . Po úsp�šné zkoušce t�snosti musí pov��ená 
osoba odpov�dná za její provedení vystavit protokol o zkoušce. P�ed uvedením do provozu 
budou provedeny kamerové prohlídky stok. 
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Trasa potrubí 

V�tev      Materiál  Potrubí (mm)  Délka (m)
Splašková kanaliza�ní p�ípojka  PVC KG SN8  DN 160  52,35 m 
Deš�ová kanaliza�ní p�ípojka   PVC KG SN8  DN 160  50,41 m 

7.2. Požadavky na vybavení 

Plastová kanaliza�ní šachta DN 600 

Na trase p�ípojky deš�ové kanalizace je navržena plastová revizní kanaliza�ní šachta Ø 
600mm od výrobce Wavin. Prefabrikované dno revizní šachty z PP bude uloženo na 
podkladní betonové lože tl. 150 mm. Na dnový díl šachty bude osazena šachtová korugovaná 
roura Ø 600mm a na ni pak teleskopická roura s litinovým poklopem. Napojení kanaliza�ního 
potrubí do revizní šachty bude provedeno pomocí šachtových p�echodek zabudovaných do 
šachtového dna již p�i jeho výrob�. Šachta bude opat�ena litinovým poklopem Ø 600mm/3t 
bez odv�trání. Výškové osazení poklopu bude upraveno dle kone�né nivelety terénu v míst�
osazení. 

Prefabrikovaná betonová kanaliza�ní šachta DN 1000 

Revizní kanaliza�ní šachta bude z prefabrikovaných betonových dílc� DN 1000 o 
tlouš�ce st�ny šachty 120 mm. Žlábek ve dn� prefabrikované šachty (kyneta) bude vyložen 
betonovými žlábky. Do jednotlivých betonových prefabrikát� budou ve výrob�
zabudována ocelová stupadla s plastovým ochranným povlakem s bezpe�nostní úpravou . 
V šachetním kónusu bude osazeno stupadlo kapsové. Vodot�snost spoj� mezi prefabrikáty 
bude zajišt�na integrovaným elastomerovým t�sn�ním. Prefabrikované dno šachty bude 
uloženo na podkladní betonovou desku o tlouš�ce 150 mm, která bude založena na 
št�rkopískové vrstv� tlouš�ce 100 mm. Napojení kanaliza�ního potrubí do revizních šachet 
bude provedeno pomocí šachtových p�echodek zabudovaných do jednotlivých prefabrikát� již 
p�i jejich výrob�. Poklopy budou kruhové o pr�m�ru 600 mm, t�ídy B 125, rám BEGU B125 
o výšce h=125mm, víko bez odv�trání. Rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence 
budou osazeny na cementovou maltu. 
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7.3. Napojení stávající technickou infrastrukturu 

Odvád�ní splaškových vod z nov� projektovaného bytového domu bude napojeno 
pomocí nové p�ípojky splaškové kanalizace na stávající splaškovou kanalizaci pro ve�ejnou 
pot�ebu PVC DN 400, která vede v p�ilehlé komunikaci. Napojení se provede do dna stávající 
šachty na stávajícím �ádu splaškové kanalizace PVC DN 400.  

Nov� navrhovaná p�ípojka splaškové kanalizace bude provedena z plastových trub PVC 
KG SN8 v dimenzi DN 160. Na p�ípojce splaškové kanalizace bude osazena betonová šachta 
Ø 1000 mm. 

Odvád�ní deš�ových vod z nové projektovaného bytového domu bude napojeno pomocí 
nové p�ípojky deš�ové kanalizace na stávající deš�ovou kanalizaci PVC DN 200, která vede 
v p�ilehlé komunikaci. Napojení se provede do dna stávající šachty na stávajícím �ádu 
deš�ové kanalizace PVC DN 400.  

Nov� navrhovaná p�ípojka deš�ové kanalizace bude provedena z plastových trub PVC 
KG SN8 v dimenzi DN160. Na p�ípojce deš�ové kanalizace bude osazena plastová šachta 
Wavin Ø 600mm. 

7.4. Údaje o zpracovaných hydrotechnických výpo�tech  

Bilance splaškových odpadních vod 

Stanovuje se podle p�edpokládané pot�eby pitné vody: 
Ro�ní pot�eba vody celkem: 1680 m3/rok 
Denní pot�eba vody se uvažuje cca:    4,608 m3/den 

Množství odpadních vod je shodné s pot�ebou pitné vody pro sociální ú�ely a �iní: 
Denní pot�eba pitné vody = denní množství odpadních vod = 4,608  m3/den
Ro�ní pot�eba pitné vody = ro�ní množství odpadních vod =  1680  m3/rok
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Bilance deš�ových odpadních vod 

a) druh plochy A (zastav�né plochy a t�žce propustné zpevn�né plochy v p�ípad� možnosti 
odtoku do kanalizace – odtokový sou�initel 0,9). 
A = 456,76 m2

Redukovaná plocha = 456,76 . 0,9 = 411,08 m2 

b) druh plochy B (lehce propustné zpevn�né plochy v p�ípad� možnosti odtoku do kanalizace 
– odtokový sou�initel 0,4). 
A = 0 m2

Redukovaná plocha = 0. 0,4 = 0 m2 

c) druh plochy C (plochy kryté vegetací v p�ípad� možnosti odtoku do kanalizace – odtokový 
sou�initel 0,05).  
A = 0 m2

Redukovaná plocha = 0*0,05 = 0 m2

Plochy celkem: 411,08 + 0 + 0 = 411,08 m2

Dlouhodobý srážkový úhrn = 601 – 750 mm/rok = 0,6 – 0,75 m/rok 
Ro�ní množství odvád�ných srážkových vod Q = 411,08 . 0,75 = 308,31 m3/rok

7.5. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Vyty�ení objektu 

Trasy p�ípojek splaškové a deš�ové kanalizace budou vyty�eny pomocí sou�adnic 
napojovacích bod� p�ípojek a dále potom od hranic jednotlivých pozemk�, resp. vozovek. 
Jako podklad pro projektování bylo použito digitální geodetického zam��ení - zpracované 
geodetickou firmou. Sou�ástí stavby bude geodetické zam��ení nov� budovaného potrubí na 
nezahrnutém potrubí. 
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Soub�hy a k�ížení s nadzemními a podzemními inženýrskými sít�mi 

B�hem výstavby je nutno respektovat ochranná pásma ostatních inženýrských sítí dle 
�SN 73 6005 [48]. Jejich vedení jsou v projektové dokumentaci zakreslena orienta�n� na 
základ� dostupných podklad� p�edaných jejich správci. P�ed zahájením zemních prací zajistí 
investor vyty�ení všech stávajících podzemních vedení. Skute�ný pr�b�h jednotlivých 
inženýrských sítí bude z�eteln� ozna�en na terénu barvou a dále budou hlavní body pevn�
fixovány nap�. pomocí kolík�. O tomto vyty�ení je nutno provést záznam do stavebního 
deníku. 

Zemní práce 

Výkop rýhy bude provád�n strojn� a ru�n�. V míst� k�ížení a soub�hu kanaliza�ních 
potrubí s podzemními vedeními je nutno provád�t výkop ru�n� bez použití mechanizm�. 
Navržená ší�ka rýhy pro pokládku potrubí je 0,8 m. V p�ípad� hloubek v�tších, než 1,2 m 
bude výkop �ádn� pažen vhodným pažením s rozep�ením. Výkopek bude ukládán v bezpe�né 
vzdálenosti od výkopu. V pr�b�hu prací musí být zajišt�no �erpání p�ípadných srážkových 
vod z výkopu, protože p�i podmá�ení st�n výkopu by mohlo dojít k jejich sesunutí. 

Po uložení potrubí a provedení jeho obsypu budou rýhy zasypány zhutnitelným 
materiálem (v prostoru zpevn�ných ploch a komunikací št�rkopískem, nezpevn�né plochy 
zeminou). Hutn�ní se bude provád�t pomocí hutnících mechanism�.  Zásypy budou zhutn�ny 
po vrstvách 20 - 30cm. Po ukon�ení zásypu rýhy se provede kontrola zhutn�ní.  

Sejmutá ornice a p�ebyte�ná zemina budou znovu použity p�i provád�ní terénních úprav 
nebo odvezeny na skládku na nejbližší skládku. Poškozené zpevn�né plochy budou uvedeny 
do p�vodního stavu dle p�vodních skladeb. Poškozené zelené plochy budou upraveny vrstvou 
zeminy a osety travním semenem. Vše bude uvedeno do p�vodního stavu. 

Kvalita provedené práce

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát. Za�ízení budou 
uvedena do provozu po provedení p�edepsaných kontrol a zkoušek. Technický popis, návody 
k obsluze a provozu uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány. 
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7.6. Záv�r 

Veškeré podrobnosti, které nejsou popsány v technické zpráv�, jsou patrné z výkresové 
dokumentace.  

Splašková a deš�ová kanaliza�ní p�ípojka musí být provedena dle platných norem �SN 
73 6101 [45], �SN EN 1610 [44], �SN 75 6909 [54] a zákonu �. 274/2011 Sb .[22] v platném 
zn�ní. 

7 Záv�r 

P�edm�tem této diplomové práce byl návrh novostavby bytového domu zam��ený na 
zavedení vytáp�ní, plynovodu, kanalizace a vodovodu do objektu v�etn� venkovních p�ípojek. 
Bytový d�m je navržen tak, aby spl�oval veškeré požadavky investora a zárove�, aby byly 
zajišt�ny komfortní pot�eby jeho uživatel�. Projekt je zpracován v rozsahu, který spl�uje 
požadavky dokumentace ve stupni pro realizaci stavby. P�i návrhu bylo hlavn� nutné vycházet 
z platných norem a právních p�edpis�. Uvedeny jsou zde veškeré pot�ebné údaje a informace 
pot�ebné pro správnou a bezchybnou realizaci bytového domu.  

Vypracováním této práce jsem si ov��il své doposud získané znalosti nabyté b�hem 
studia a také jsem si rozší�il své v�domosti v oblasti TZB. Získal jsem nové zkušenosti a 
poznatky v tomto oboru, které v budoucnu rád využiji.  

B�hem zpracování mé diplomové práce jsem využil odborné zkušenosti konzultant�. 
Proto bych rád na záv�r pod�koval vedoucí diplomové práce Ing. Iren� Svatošové Ph.D za 
odborné vedení p�i vypracování �ásti TZB a Ing. Marku Jaškovi za odborné vedení p�i 
zpracování stavební �ásti. 

8 Seznam tabulek 

Tab. 1   Seznam produkovaných odpad�
Tab. 2  Hodnoty sou�initele prostupu tepla ochlazovaných konstrukcí 
Tab. 3   Hodnoty sou�initele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce 
Tab. 4  Souhrn tepelných ztrát pro jednotlivé místnosti 
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