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Anotace
Tato bakaláĜská práce se zabývá návrhem objektĤ a zpracováním projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu dvojdomĤ a sekce domĤ v technologii
Betonové stavby Klatovy. Obsahem této práce je dispoziþní Ĝešení rodinných domĤ, statické
posouzení základních konstrukþních prvkĤ a stanovení prostupĤ tepla u jednotlivých
konstrukcí. Výkresová þást byla vytvoĜena v programu AutoCAD 2011. Všechny výpoþty a
posouzení jsou v souladu s platnými normami.
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Abstract
This Bachelor thesis describes the design of objects and the processing of project
documentation for planning permission to build semi detached houses and section of houses
in concrete construction technology BS Klatovy. The content of this work is the layout of
houses, an assessment of the structural components and the determination of heat transfer in
individual structures. The blueprints were created by program AutoCad 2011. All calculations
and assessments are in compliance with applicable standards.

Key words
Projekt documentation, new building, BS Klatovy System, LIVETHERM System, semi
detached houses

ϱ


Petra HavíĜová

PlzeĖ, 2012


Obsah:

ÚVOD ...................................................................................................................................... 11


A. PRģVODNÍ ZPRÁVA ...................................................................................................... 12
͘/Ed/&/<E1j:^dszKdE|,K^K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ
͘j:KK^sE1Dszh/d1^ds EK^d/jD1͕K^dsE1DϭϱWKD<h



K

D:d<KWZsE1,sd1,͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
͘ j: K WZKsE|, WZp<hD,  K EWK:E1 E KWZsE1  d,E/<Kh
/E&Z^dZh<dhZh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ
͘/E&KZDK^W>E E1WKs<pKdE|,KZ'Ep͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ
͘/E&KZDKKZE1KE|,WKs<pEs|^dsh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ
&͘ j: K ^W>E E1 WKD1E< Z'h>E1,K W>Eh͕ jDE1,K ZK,KEhd1͕ WKW\1W 
jDE W>EKs1/E&KZD͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
'͘s E^Kssz^dszE^Khs/^:11WKD/Gh:11͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
^dsz͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
,͘W\WK<>E>,pds|^dsz͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
/͘^dd/^d/<j:͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ


B. 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ..................................................................... 20

ϭ͘hZE/^d/<͕Z,/d<dKE/<^dsE d,E/<\aE1͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
ĂͿŚŽĚŶŽĐĞŶşƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
ďͿhƌďĂŶŝƐƚŝĐŬĠĂĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠƎĞƓĞŶşƐƚĂǀďǇ͕ƉŽƉƎşƉĂĚĢƉŽǌĞŵŬƽƐŶşƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĐŚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
ĐͿdĞĐŚŶŝĐŬĠƎĞƓĞŶşƐƉŽƉŝƐĞŵƉŽǌĞŵŶşĐŚƐƚĂǀĞďĂŝŶǎĞŶǉƌƐŬǉĐŚƐƚĂǀĞďĂƎĞƓĞŶşǀŶĢũƓşĐŚƉůŽĐŚϮϰ
ĚͿEĂƉŽũĞŶşƐƚĂǀďǇŶĂĚŽƉƌĂǀŶşĂƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ
ĞͿ\ĞƓĞŶşƚĞĐŚŶŝĐŬĠĂĚŽƉƌĂǀŶşŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇǀēĞƚŶĢƎĞƓĞŶşĚŽƉƌĂǀǇǀŬůŝĚƵ͕ĚŽĚƌǎĞŶşƉŽĚŵşŶĞŬ
ƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚƉƌŽŶĂǀƌŚŽǀĄŶşƐƚĂǀĞďŶĂƉŽĚĚŽůŽǀĂŶĠŵĂƐǀĄǎŶĠŵƷǌĞŵş͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ
ĨͿsůŝǀƐƚĂǀďǇŶĂǎŝǀŽƚŶşƉƌŽƐƚƎĞĚşĂƎĞƓĞŶşũĞŚŽŽĐŚƌĂŶǇ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϱ
ϲ


Petra HavíĜová

PlzeĖ, 2012



ŐͿ\ĞƓĞŶşďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠŚŽƵǎşǀĄŶşŶĂǀĂǌƵũşĐşĐŚǀĞƎĞũŶĢƉƎşƐƚƵƉŶǉĐŚƉůŽĐŚŬŽŵƵŶŝŬĂĐş͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϱ
ŚͿWƌƽǌŬƵŵǇĂŵĢƎĞŶş͕ũĞũŝĐŚǀǇŚŽĚŶŽĐĞŶşĂǌĂēůĞŶĢŶşũĞũŝĐŚǀǉƐůĞĚŬƽĚŽƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϱ
ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϱ
ŝͿjĚĂũĞŽƉŽĚŬůĂĚĞĐŚƉƌŽǀǇƚǉēĞŶşƐƚĂǀďǇ͕ŐĞŽĚĞƚŝĐŬǉƌĞĨĞƌĞŶēŶşƉŽůŽŚŽǀǉĂǀǉƓŬŽǀǉ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϱ
ƐǇƐƚĠŵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϱ
ũͿůĞŶĢŶşƐƚĂǀďǇŶĂũĞĚŶŽƚůŝǀĠƐƚĂǀĞďŶşĂŝŶǎĞŶǉƌƐŬĠŽďũĞŬƚǇĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬĠƉƌŽǀŽǌŶş͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
ƐŽƵďŽƌǇ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
ŬͿsůŝǀƐƚĂǀďǇŶĂŽŬŽůŶşƉŽǌĞŵŬǇĂƐƚĂǀďǇ͕ŽĐŚƌĂŶĂŽŬŽůşƐƚĂǀďǇƉƎĞĚŶĞŐĂƚŝǀŶşŵŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
ƷēŝŶŬǇƉƌŽǀĄĚĢŶşƐƚĂǀďǇĂƉŽũĞũşŵĚŽŬŽŶēĞŶş͕ƌĞƐƉ͘ũĞũŝĐŚŵŝŶŝŵĂůŝǌĂĐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
ůͿƉƽƐŽďǌĂũŝƓƚĢŶşŽĐŚƌĂŶǇǌĚƌĂǀşĂďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝƉƌĂĐŽǀŶşŬƽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϴ
Ϯ͘D,E/<KK>EK^d^d/>/d͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϵ
ϯ͘WKZE1WEK^d͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϵ
ϰ͘,z'/E͕K,ZEZs1/sKdE1,KWZK^d\1͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϵ
ϱ͘WEK^dW\/h1sE1͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ
ϲ͘K,ZEWZKd/,>h<h͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ
ϳ͘j^WKZEZ'/K,ZEdW>͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
ϴ͘\aE1W\1^dhWhh1sE1^dszK^KD/^KDEKh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
^,KWEK^d1WK,zhKZ/Ed͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
ϵ͘K,ZE^dszW\a<K>/s|D/s>/szsE :a1,KWZK^d\1͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
ϭϬ͘K,ZEKzsd>^ds͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ
ϭϭ͘/EE|Z^<^dsz͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ


C. SITUACE STAVBY .......................................................................................................... 35
W\1>K,͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ


D. DOKLADOVÁ ýÁST ....................................................................................................... 37

ϳ


Petra HavíĜová

PlzeĖ, 2012


E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ......................................................................... 39
͘ϭ͘d,E/<WZs͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ
͘/E&KZDKZK^,h^dsh^dsE/ad ͕W\WK<>EjWZsz^dsE/ad ͕:,K
KW>KE1͕dZs>WKE/D/WKE/͕W\1:zW\1^dhWzE^dsE/ad ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϮ
͘s|EDE^1d d,E/</E&Z^dZh<dhZzͲƐƚĄǀĂũşĐşƐşƚĢ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϯ
͘EWK:E1^dsE/ad EZK:sKz͕><d\/Ez͕KsKE E1^dsE/ad ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϯ
͘ jWZsz  ,>/^< WEK^d/  K,ZEz Zs1 d\d1, K^K͕ sdE  EhdE|,
jWZsWZKK^Kz^KDEKh^,KWEK^d1WK,zhKZ/Ed͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϯ
͘h^WK\E1WEK^d^dsE/ad ,>/^<K,ZEzs\:E|,:Dp͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϰ
&͘\aE1\1E1^dsE/ad sdE szh/d1EKs|,^ds:11,K:<dp͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϰ
'͘WKW/^^ds\1E1^dsE/ad szh:11,K,>aE1͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϱ
,͘ ^dEKsE1 WKD1E< WZK WZKs E1 ^dsz ,>/^< WEK^d/  K,ZEz
Zs1͕ W>E WEK^d/  K,ZEz Zs1 W\/ WZ/ E ^dsE/ad/ WK> <KE K
:/ad E1>a1,WKD1E<WEK^d/K,ZEzZs1W\/WZ/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϱ
/͘WKD1E<zWZKK,ZEh/sKdE1,KWZK^d\1W\/s|^ds ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϱ
:͘KZ/EdE1>,pdzs|^dszW\,>ZK,Kh:11,dZD1Ep͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϲ


F. DOKUMENTACE STAVBY ............................................................................................ 47
&͘ϭ͘ϭ͘Z,/d<dKE/<^dsE d,E/<\aE1͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϴ
&͘ϭ͘ϭ͘ϭ͘d,E/<WZs͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϵ
͘j>K:<dh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϭ
͘ ^z Z,/d<dKE/<,K͕ &hE<E1,K͕ /^WK/E1,K  s|dsZE,K \aE1 
\aE1s'dE1,jWZsK<K>1K:<dh͕sdE \aE1W\1^dhWhh1sE1K:<dh
K^KD/^KDEKh^,KWEK^d1WK,zhKZ/Ed͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϭ
͘<W/dz͕h/d<KsW>K,z͕K^ds EWZK^dKZz͕^ds EW>K,z͕KZ/Ed͕
K^s d>E1K^>hE E1͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϮ
͘ d,E/<  <KE^dZh<E1 \aE1 K:<dh͕ :,K psKE E1 s s  E h/d1
K:<dh:,KWKKsEKh/sKdEK^d͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϮ

ϴ


Petra HavíĜová

PlzeĖ, 2012



͘dW>E d,E/<s>^dEK^d/^dsE1,<KE^dZh<1s|W>E1KdsKZp͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϲ
&͘ Wp^K >KE1 K:<dh ^ K,>D E s|^><z /EE|Z^<K'K>K'/<,K 
,zZK'K>K'/<,KWZp<hDh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϳ
'͘ s>/s K:<dh  :,K h1sE1 E /sKdE1 WZK^d\1  \aE1 W\1WE|,
E'd/sE1,j/E<p͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϳ
,͘KWZsE1\aE1͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϳ
/͘ K,ZE K:<dh W\ a<K>/s|D/ s>/sz sE :a1,K WZK^d\1͕ WZKd/ZKEKs
KWd\E1͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϴ
:͘KZE1KE|,WKs<pEs|^dsh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϴ
&͘ϭ͘ϭ͘Ϯ͘s|<Z^Ks^d͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϵ

&͘ϭ͘Ϯ͘^dsE <KE^dZh<E1^d͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϭ
&͘ϭ͘Ϯ͘ϭ͘d,E/<WZs͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϮ
͘WKW/^EsZE,K<KE^dZh<E1,K^z^dDh^dsz͕s|^><͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϰ
WZp<hDh^ds:11,K^dshEK^E,K^z^dDh^dszW\/EsZ,h::1D Ez͘͘͘͘͘͘ϲϰ
͘EsZEs|ZK<z͕DdZ/>z,>sE1<KE^dZh<E1WZs<z͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϰ
͘ ,KEKdz h/dE|,͕ <>/Dd/<|,  >a1, d1E1 hsKsE|, W\/ EsZ,h
EK^E<KE^dZh<͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϲ
͘ EsZ, s>adE1,͕ EKsz<>|, <KE^dZh<1͕ <KE^dZh<E1, d/>p͕
d,EK>K'/<|,WK^dhWp͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϲ
͘ d,EK>K'/< WKD1E<z WK^dhWh WZ1͕ <dZ z DK,>z Ks>/sE/d ^d/>/dh
s>^dE1<KE^dZh<͕W\1WE ^Kh^E1^dsz͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϲ
&͘ ^z WZK WZKs E1 KhZ1,  WK,zKs1, WZ1  WsGKs1,
<KE^dZh<1/WZK^dhWp͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϲ
'͘WKs<zE<KEdZK>h<Z|s1,<KE^dZh<1͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϲ
,͘ ^ED WKh/d|, WK<>p ^E͕ d,E/<|, W\W/^p͕ KKZE >/dZdhZz͕
^K&dtZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϲ


ϵ


Petra HavíĜová

PlzeĖ, 2012



&͘ϭ͘Ϯ͘ϯ͘^dd/<WK^KhE1͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϵ
ĂͿWZps><,ϮϬϬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϮ
ďͿ^dZKWE1EK^E1<ϮϲϬϬŵŵ;^dZKWͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϮ
ĐͿ^dZKWE1EK^E1<ϯϰϬϬŵŵ;^dZKWͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϯ
ĚͿ^dZKWE1EK^E1<ϱϮϬϬŵŵ;^dZKWͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϰ
ĞͿ^dZKWE1EK^E1<ϱϮϬϬŵŵ;^d\,Ϳ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϱ
ĨͿ^dZKWE1EK^E1<ϲϰϬϬŵŵ;^d\,Ϳ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϲ
ŐͿKsKKs^d E͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϳ
ŚͿsE/d\E1EK^E^d E͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϴ
ŝͿ<>Ks|W^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϵ


ZÁVċR .................................................................................................................................. 100


POUŽITÁ LITERATURA .................................................................................................. 101


PěÍLOHA ............................................................................................................................. 102

ϭϬ


Petra HavíĜová

PlzeĖ, 2012


Úvod
PĜedmČtem této bakaláĜská práce je návrh objektĤ a zpracování projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu dvojdomĤ a sekce domĤ v technologii
Betonové stavby Klatovy. V lokalitČ Mikulka na pozemku o velikosti cca 4 ha jsem navrhla
výstavbu obytného celku pro bydlení. Celá lokalita je vČnována rodinnému bydlení, a to v
nČkolika typech. Jsou zde umístČny dvojdomy, Ĝadové domy a samostatné pozemky urþené
pro individuální výstavbu rodinných domĤ. Navržené stavby jsou umístČny v Plzni, a
poskytují nádherný výhled na Bolevecký rybník a jeho okolí. Lokalita navazuje na stávající
zástavbu rodinných domĤ. Pozemek je svažitý a pro výstavbu vhodný. Mým zámČrem bylo
vytvoĜit ucelený, architektonicky kvalitní obytný komplex. Návrh zástavby vychází
z požadavkĤ na území, specifikovaných územním plánem. Objekty budou komponovány
s ohledem na místní podmínky a výhled na panorama PlznČ. Objekty svou výškou, objemem a
proporcemi nenaruší prostor, naopak naváží na stávající zástavbu. DopravnČ je lokalita
napojena novými komunikacemi na ulici Franze Liszta. Lokalita bude zásobena vodou
z veĜejného vodovodu, napojena na plynovod a bude odkanalizována v souladu s vyjádĜením
dotþených orgánĤ. Lokalita bude napojena na elektrické a telekomunikaþní rozvody. Všechny
domy jsou navržené z inteligentního stavebního systému BS Klatovy - LIVETHERM.
Objekty jsou založeny na základových pasech. StĜešní konstrukce je navržena jako nepochozí
plochá jednoplášĢová stĜecha. Komunikaci mezi jednotlivými podlažími v domech umožĖuje
dvouramenné dĜevČné schodištČ. Veškeré objekty jsou navrženy v souladu s platnými
normami. Výkresová þást byla vytvoĜena v programu AutoCAD 2011, výpoþtová þást byla
provedena ve speciálním softwaru firmy Betonové stavby Klatovy a v programu Fin 2D a
textová þást v programu Microsoft Word 2010 a Microsoft Excel 2010.
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A. IDENTIFIKAýNÍ ÚDAJE STAVBY A DOTýENÝCH OSOB

Název stavby: Dvojdomy a sekce domĤ v technologii Betonové stavby Klatovy

Charakter stavby: Novostavba (výstavba komunikací, technické infrastruktury
a rodinných domĤ)

Místo stavby: PlzeĖ , p.þ. 2269, k.ú. Bolevec 722120

Kraj: PlzeĖský

Investor: ABC Stav s.r.o., PlzeĖ

Projektant: Petra HavíĜová, Pod Stráží 75, PlzeĖ, 323 00

Kontaktní údaje: mobil: 732 288 288
e-mail: havirovapetra@seznam.cz

StupeĖ projektu: DSP – dokumentace pro stavební povolení

Základní charakteristika stavby a její úþel
Dokumentace pro stavební povolení Ĝeší výstavbu obytné zóny s návrhem dopravního
napojení na stávající komunikace. V obytné zónČ budou navrženy rodinné domy, a to ve dvou
typech, dvojdomy a Ĝadové domy. Každý objekt bude mít dvČ nadzemní podlaží. V 1.NP
každého objektu se nachází vstup se zádveĜím, garáž, technická místnost a obývací pokoj
s kuchyĖským koutem. V 2.NP je to dále chodba, koupelna, ložnice a dva pokoje. Výstavba
neumožĖuje volný pĜístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
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B. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVċNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM
POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Pozemek o velikosti cca 4 ha urþený pro výstavbu je Územním plánem mČsta PlznČ
vymezen jako „bydlení þisté“. PĜedmČtné využití je tedy v území pĜípustné. Ze severní a
východní strany je pozemek obklopen volným prostranstvím. Ze západní a jižní strany
navazuje na zástavbu stávajících rodinných domĤ. Na budoucím staveništi se nevyskytuje
žádná stávající zástavba. Bude provedeno pĜeložení stávajícího plynovodu do novČ vzniklých
komunikací. Ostatní inženýrské sítČ se na pozemku nevyskytují. Jedná se o mírnČ svažitý
pozemek, který je v souþasnosti využíván jak orná pĤda. V posuzovaném území se
nenacházejí ložiska surovin a pozemek není dotþen zájmy chránČné zákonem þ. 439/1992 Sb.
(horní zákon). Také se zde nenacházejí žádná zvláštČ chránČná území pĜírody dle zákona þ.
114/1992 Sb. V bezprostĜedním okolí se nenachází žádné významné architektonické ani
historické památky. Investor je povinen postupovat v souladu s § 21 – 23 zákona þ.
20/1987Sb. o státní památkové péþi.

Pozemky dotþené výstavbou
p.þ. 607/17

Katastrální území: Bolevec
Druh pozemku: orná pĤda
Vlastnické právo:

Valenta Pavel
Žlutická 1666/35, PlzeĖ, Bolevec, 323 00
Valenta Václav
Elišky Krásnohorské 552, Starý Plzenec, 332 02
Valenta Václav
Kubátova 1985/18, PlzeĖ, Bolevec, 323 00

p.þ. 2270

Katastrální území: Bolevec
Druh pozemku: orná pĤda
Vlastnické právo:

Loukota Radek Ing.
Hodonínská 1061/61, PlzeĖ, Severní PĜedmČstí, 323 00
Mašek Václav Ing.
Kramolín 48, 335 01
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p.þ. 3130

Katastrální území: Bolevec
ZpĤsob využití: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha
Vlastnické právo:

statutární mČsto PlzeĖ
námČstí republiky 1/1, PlzeĖ, VnitĜní mČsto, 306 32

p.þ. 3127/1

Katastrální území: Bolevec
ZpĤsob využití: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha
Vlastnické právo:

statutární mČsto PlzeĖ
námČstí republiky 1/1, PlzeĖ, VnitĜní mČsto, 306 32

p.þ. 443/1

Katastrální území: Bolevec
Druh pozemku: zahrada
Vlastnické právo:

Kalaš JiĜí Ing.
Otakara BĜeziny 1948/38, PlzeĖ, Bolevec, 323 00

p.þ. 443/24

Katastrální území: Bolevec
Druh pozemku: zahrada
Vlastnické právo:

VanČk Vladimír Ing.
Waltrova 998/43, PlzeĖ, SkvrĖany, 318 00
VaĖková Magdalena Ing.
Otakara BĜeziny 1947/36, PlzeĖ, Bolevec, 323 00

p.þ. 444/3

Katastrální území: Bolevec
Druh pozemku: zahrada
Vlastnické právo:

Humpál David
K Pecím 1830/10, PlzeĖ, Bolevec, 323 00
Humpálová Denisa
K Pecím 1830/10, PlzeĖ, Bolevec, 323 00
Humpálová Ilona
K Pecím 1830/10, PlzeĖ, Bolevec, 323 00
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p.þ. 445/4

Katastrální území: Bolevec
Druh pozemku: zahrada
Vlastnické právo:

Adam Augustin Mgr.
Prvomájová 100/21, PlzeĖ, KĜimice, 322 00
Hamberger Václav
Lábkova 923/28, PlzeĖ, SkvrĖany, 318 00

Penelov Ilja
Na FrantiškovČ 641/18, PlzeĖ, Újezd, 312 00
Penelovová Vladimíra
Na FrantiškovČ 641/18, PlzeĖ, Újezd, 312 00

p.þ. 446/10

Katastrální území: Bolevec
Druh pozemku: zahrada
Vlastnické právo:

Freislebenová Milena Mgr.
Tachovská 1349/3, PlzeĖ, Bolevec, 323 00
Procházka Robert
Luþní 844, TĜemošná, 330 11

p.þ. 446/4

Katastrální území: Bolevec
Druh pozemku: orná pĤda
Vlastnické právo:

Freislebenová Milena Mgr.
Tachovská 1349/3, PlzeĖ, Bolevec, 323 00
Mandous Pavel
Spojovací 2048/18, PlzeĖ, Východní PĜedmČstí, 326 00

p.þ. 446/5

Katastrální území: Bolevec
Druh pozemku: orná pĤda
Vlastnické právo:

KĜivka Vladimír Ing.
Martinská 158/4, PlzeĖ, Jižní PĜedmČstí, 301 00
KĜivková Miroslava Ing.
Martinská 158/4, PlzeĖ, Jižní PĜedmČstí, 301 00
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p.þ. 446/32

Katastrální území: Bolevec
Druh pozemku: orná pĤda
Vlastnické právo:

Lodr Bohuslav
Pod Mikulkou þ.evid. 1290, PlzeĖ, Bolevec, 323 00

C. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRģZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Bylo provedeno mČĜení radonu, kde byl stanoven radonový index pozemku, na
základČ kterého byl pozemek zaĜazen do kategorie s nízkým radovým indexem.
PĜed zapoþetím výstavby je nutné provést na stavebních parcelách geologický a
hydrogeologický prĤzkum.

Zájmové území bude napojeno na stávající inženýrské sítČ z ulice Franze Liszta:
Kanalizace – Objekty budou napojeny samostatnou pĜípojkou
Voda – Objekty budou napojeny samostatnou pĜípojkou
Plyn – Objekty budou napojeny samostatnou pĜípojkou
Elektro – Objekty budou napojeny samostatnou pĜípojkou
Telefon – ěeší správce inženýrské sítČ samostatnČ na základČ smlouvy o pĜipojení.

Doprava
Obytná zóna bude dopravnČ napojena na ulici Franze Liszta.

D. INFORMACE O SPLNċNÍ POŽADAVKģ DOTýENÝCH ORGÁNģ

Veškeré podmínky byly splnČny a zapracovány do projektu pro stavební povolení.

E. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKģ NA VÝSTAVBU

Dokumentace je zpracována v rozsahu stavebního zákona 183/06 Sb. v platném znČní
vyhlášky 268/2009 Sb.
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F. ÚDAJE O SPLNċNÍ PODMÍNEK REGULAýNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO
ROZHODNUTÍ, POPěÍPADċ ÚZEMNċ PLÁNOVACÍ INFORMACE

Dokumentace je v souladu s Územním plánem mČsta PlznČ.

G. VċCNÉ A ýASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIĕUJÍCÍ
STAVBY

PĜed vlastní realizací výstavby bude provedena pĜeložka podzemního vedení plynu.
Stavba nepoþítá s jinými opatĜeními v prĤbČhu stavby.

H. PěEDPOKLÁDANÁ LHģTA VÝSTAVBY

PĜedpokládaný termín zahájení výstavby:

þerven 2013

PĜedpokládaný termín dokonþení výstavby:

Ĝíjen 2014 – Ĝíjen 2016
(dle jednotlivých etap)

I. STATISTICKÉ ÚDAJE

Celková plocha zájmového území:

42 000 m2

Celkový poþet pozemkĤ:

41

Celkový poþet rodinných domĤ:

26

poþet dvojdomĤ:

7

poþet sekcí domĤ:

2

Celkový poþet pozemkĤ pro individuální výstavbu:

15

ZastavČná plocha jednoho rodinného domu (dvojdĤm):

142 m2

ZastavČná plocha jednoho rodinného domu (Ĝad.dĤm):

152 m2

Orientaþní hodnota jednoho rodinného domu:

3 700 000 Kþ
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h. PrĤzkumy a mČĜení, jejich vyhodnocení a zaþlenČní jejich výsledkĤ do projektové
dokumentace
i. Údaje o podkladech pro vytýþení stavby, geodetický referenþní polohový a výškový
systém
j. ýlenČní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní
soubory
k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby pĜed negativními
úþinky provádČní stavby a po jejím dokonþení, resp. jejich minimalizace
l. ZpĤsob zajištČní ochrany zdraví a bezpeþnosti pracovníkĤ
2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA
3. POŽÁRNÍ BEZPEýNOST
4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ
5. BEZPEýNOST PěI UŽÍVÁNÍ
6. OCHRANA PROTI HLUKU
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9. OCHRANA STAVBY PěED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNċJŠÍHO PROSTěEDÍ
RADON, AGRESIVNÍ SPODNÍ VODY, SEISMICITA, PODDOLOVÁNÍ,
OCHRANNÁ A BEZPEýNOSTNÍ PÁSMA APOD.
10. OCHRANA OBYVATELSTVA
11. INŽENÝRSKÉ STAVBY
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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNċ TECHNICKÉ ěEŠENÍ

a) Zhodnocení staveništČ

PĜed vlastním zahájením stavebních prací bude zĜízeno zaĜízení staveništČ, sloužící
k organizaci stavby, na ochranu pracovníkĤ pĜed nepĜíznivým poþasím a pro skladování
materiálu. StaveništČ se bude nacházet na pozemku stavebníka v katastrálním území Bolevec
722120, na parcele þ. 2269. Parcela sousedí s parcelami þ. 607/17, 2270, 3130, 3127/1, 443/1,
443/24, 444/3, 445/4, 446/10, 446/4, 446/5, 446/32 a pĜiléhá k ulici Franze Liszta. PĜed
vlastním zahájením stavby bude provedena skrývka ornice pod objekty a v místČ
pĜedpokládaných násypĤ. ZaĜízení staveništČ musí splĖovat požadavky naĜízení vlády þ.
178/2001 Sb. a zákona þ.262/2006 Sb., Zákoník práce, v úplném znČní. Charakter stavby
nevyžaduje rozsáhlejší pĜípravu staveništČ.

b) Urbanistické a architektonické Ĝešení stavby, popĜípadČ pozemkĤ s ní souvisejících

ěešené území leží v katastrálním území Bolevec 722120. Jedná se o mírnČ svažitý
pozemek.
Objekty navrhované výstavby jsou nepodsklepené a mají dvČ nadzemní podlaží.
Souþástí domĤ je garáž pro jeden osobní automobil. U všech domĤ je umožnČn z chodby
vstup pĜímo do garáže, technické místnosti, obývacího pokoje s kuchyĖským koutem a na
toaletu. V druhém nadzemním podlaží, do kterého vede dvouramenné dĜevČné schodištČ, se
nachází chodba, koupelna, ložnice a dva pokoje. U všech rodinných domĤ je v prvním
nadzemním podlaží navržena terasa s pĜístupem na zahradu a v druhém nadzemním podlaží je
také navržena terasa, u dvojdomĤ probíhá v celé délce domu, u Ĝadového domu jsou to dvČ
terasy, jedna smČĜující do ulice a druhá do zahrady. ZastĜešení je navrženo plochou stĜechou o
spádu 3%. Omítka na fasádČ domu je doplnČna v horní polovinČ dĜevČným obkladem. ÚroveĖ
podlahy pĜízemí je navržená na kótu +330,300 m.n.m. ve výškovém systému Bpv.
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c) Technické Ĝešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a Ĝešení vnČjších
ploch
Jedná se o nepodsklepené rodinné domy se dvČma nadzemními podlažími a plochou
stĜechou. Objekty budou zhotoveny ze stavebního systému BS Klatovy - LIVETHERM. Mezi
jednotlivými objekty bude provedena dilatace z XPS desek. Objekty budou založeny na
monolitických základových pasech. Dále jsou základy tvoĜeny z betonových tvárnic BS
Klatovy. PĜi zdČní svislých konstrukcí je použit zdící systém BS Klatovy - LIVETHERM.
Obvodové nosné zdivo bude provedeno v tloušĢce 400 mm, vnitĜní nosné zdivo v tloušĢce
240 mm a pĜíþky v tloušĢce 120 mm. Nosnou vodorovnou konstrukci 1.NP a 2.NP tvoĜí
stropní konstrukce ze sytému BS – Klatovy, typ BSK – PLUS, tl. 220 mm. Osová vzdálenost
nosníkĤ je 660 mm a jsou vyplnČny stropními vložkami nebo destiþkami. PrĤvlaky jsou
tvoĜeny ocelovými nosníky, typu HE 200 B. Ve stČnách budou pĜeklady nad okny a dveĜmi
provedeny ze systému BS Klatovy. V místech urþených projektovou dokumentací budou
provedeny ztužující železobetonové pozední vČnce. StĜešní konstrukce je Ĝešena jako
nepochozí jednoplášĢová plochá stĜecha o spádu 3%. SchodištČ z prvního nadzemního podlaží
do druhého nadzemního podlaží bude Ĝešeno jako dvouramenné dĜevČné schodištČ.
Objekty budou napojeny na novČ vybudované inženýrské sítČ.
VnČjší plochy zájmového území jsou zakresleny v situaci.

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Pozemky budou napojeny na dopravní infrastrukturu mČsta novČ vybudovanými
komunikacemi. Na každém pozemku budou zĜízeny nové pĜípojky všech nutných rozvodĤ.
Nové rozvody TZB budou pĜipojeny do veĜejných rozvodĤ TZB.

e) ěešení technické a dopravní infrastruktury vþetnČ Ĝešení dopravy v klidu, dodržení
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území

Obytná zóna bude dopravnČ napojena na ulici Franze Liszta. Nové komunikace jsou
navrženy v šíĜce 7 m s doprovodnými chodníky v šíĜce 1,5 m a s parkovacími pruhy. Vjezdy
na jednotlivé pozemky budou Ĝešeny chodníkovými pĜejezdy. Na všech pozemcích je
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navrženo jedno garážové stání. Zájmové území bude napojeno na stávající inženýrské sítČ z
ulice Franze Liszta.

f) Vliv stavby na životní prostĜedí a Ĝešení jeho ochrany

V rámci realizace výstavby a následného využívání objektĤ nebude docházet k
negativním dopadĤm na životní prostĜedí. SouþasnČ nebudou vznikat nebezpeþné odpady.
Likvidace komunálního odpadu bude zajištČna smluvnČ se specializovanou firmou.

g) ěešení bezbariérového užívání navazujících veĜejnČ pĜístupných ploch komunikací

Objekty neumožĖují bezbariérové užívání osobami se sníženou schopností pohybu a
orientace.

h) PrĤzkumy a mČĜení, jejich vyhodnocení a zaþlenČní jejich výsledkĤ do projektové
dokumentace

Bylo provedeno hodnocení radonového indexu. Na základČ kategorizace radonového
rizika základových pĤd byla zájmová parcela zaĜazena do kategorie nízkého radonového
rizika. V daném pĜípadČ není nutné provádČt zvláštní opatĜení. Ostatní prĤzkumy budou
provedeny pĜed výstavbou.

i) Údaje o podkladech pro vytýþení stavby, geodetický referenþní polohový a výškový
systém

PĜehled použitých podkladĤ
- snímek z katastrálních map k.ú. Bolevec, informace a výpisy z katastru nemovitostí
- výškové zamČĜení pozemku bude dodané investorem
- poloha a místa napojení na inženýrské sítČ

Projektová dokumentace byla vypracována ve výškovém systému Bpv a
souĜadnicovém systému S-JTSK. PĜed zahájením výstavby bude geodetickou kanceláĜí
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vypracován vytyþovací výkres. Vytýþení novČ budovaných objektĤ bude vztaženo k hranicím
pozemku.

j) ýlenČní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní
soubory

SO 01 – Hrubé terénní úpravy
SO 02 – Komunikace
SO 03 – Rodinné domy
SO 04 – PĜípojky splaškové kanalizace, vodovodu, plynu, elektrické energie

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby pĜed negativními
úþinky provádČní stavby a po jejím dokonþení, resp. jejich minimalizace

Stavba nemá negativní úþinky na okolní pozemky ani na prostĜení v jejím okolí.

Ochrana stávající zelenČ
PĜi provádČní prací bude dodržována ýSN DIN 18 915 Práce s pĤdou, ýS DIN 18 916
Výsadby

rostlin,

ýSN

DIN

18

917

Zakládání

trávníkĤ,

ýSN

DIN

18

918

Technickobiologická zabezpeþovací opatĜení, ýSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péþe
o rostliny a ýSN DIN 18 920 Ochrana stromĤ, porostĤ a ploch pro vegetaci pĜi stavebních
þinnostech

Ochrana pĜed hlukem, vibracemi a otĜesy
Zhotovitel stavby bude provádČt a zajistí stavbu tak, aby hluková zátČž v chránČném
venkovním prostoru staveb vyhovČla požadavkĤm stanoveným v NaĜízení vlády þ.
272/2011Sb. „O ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými úþinky hluku a vibrací“. Hluk ze stavební
þinnosti související s výstavbou objektĤ ve venkovním prostoru staveb vyhovuje souþasnČ
platnému naĜízení pro þasový úsek dne od 7 do 22 hodin, tzn. nebude pĜekroþen hygienický
limit LAeq,s = 65 dB. Zhotovitel bude po dobu výstavby používat stroje s garantovanou nižší
vyzaĜovanou hluþností.
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Ochrana pĜed prachem
Zvýšení prašnosti v dotþené lokalitČ provozem stavby bude eliminováno:
a) zpevnČním vnitrostaveništních komunikací;
b) dĤsledným doþištČním dopravních prostĜedkĤ pĜed jejich výjezdem na veĜejnou
komunikaci tak, aby splĖovala podmínky §52 zákona þ- 361/200 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, v platném znČní;
c) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v poĜádku a þistotČ. PĜi
zneþištČní komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona þ.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znČní zneþištČní bez prĤtahĤ
odstranit a uvést komunikaci do pĤvodního stavu;
d) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. þ. 361/2000 Sb.;
e) v pĜípadČ dlouhodobého sucha skrápČním staveništČ.

Ochrana pĜed exhalacemi z provozu stavebních mechanizmĤ
a) Zhotovitel stavby je odpovČdný za náležitý technický stav svého strojového parku
b) Po dobu provádČní stavebních prací je tĜeba výhradnČ používat vozidla a stavební
mechanizmy, které splĖují pĜíslušné emisní limity na základČ platné legislativy pro
mobilní zdroje.
c) Použité mechanizmy budou povinnČ vybaveny prostĜedky k zachycení pĜíp. únikĤ
olejĤ þi PHM do terénu.
d) Stavbu je nutno provádČt takovým zpĤsobem, aby nedošlo ke kontaminaci pĤdy,
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.
e) Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pĜípadného úniku ropných látek.
f) Jakékoliv zneþištČní bude okamžitČ asanováno.

Likvidace odpadĤ ze stavby
S veškerými odpady bude náležitČ nakládáno ve smyslu ustanovení zák. þ. 185/2001
Sb., o odpadech, vyhl. þ. 381/2001 Sb., vyhl. þ. 383/2001 Sb. a pĜedpisĤ souvisejících.
PĤvodce odpadĤ je povinen odpady zaĜazovat podle druhĤ a kategorií, zajistit pĜednostní
využití odpadĤ. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením
splĖují požadavky pro ukládání tČchto odpadĤ. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadĤ
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na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpeþné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve
vodním výluhu. Charakteristika a zatĜídČní pĜedpokládaných odpadĤ ze stavby dle Katalogu
odpadĤ z vyhlášky þ. 381/2001 Sb.:

A. Výstavba objektu: BČhem výstavby se pĜedpokládá vznik tČchto odpadĤ:
17 STAVEBNÍ A DEMOLIýNÍ ODPADY (VýETNċ VYTċŽENÉ ZEMINY Z
KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 02 DĜevo, sklo a plasty
17 03 Asfaltové smČsi, dehet a výrobky z dehtu
17 04 Kovy (vþetnČ jejich slitin)
17 05 Zemina (vþetnČ vytČžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytČžená
hlušina
17 06 Izolaþní materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 08 Stavební materiál na bázi sádry
17 09 Jiné stavební a demoliþní odpady

B. Provoz objektu: PĜi provozu objektu se pĜedpokládá vznik odpadu:
20

KOMUNÁLNÍ

ODPADY

(ODPADY

Z

DOMÁCNOSTÍ

A

PODOBNÉ

ŽIVNOSTENSKÉ, PRģMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚěADģ), VýETNċ
SLOŽEK Z ODDċLENÉHO SBċRU
20 01 Složky z oddČleného sbČru (kromČ odpadĤ uvedených v podskupinČ 15 01)
20 02 Odpady ze zahrad a parkĤ (vþetnČ hĜbitovního odpadu)
20 03 Ostatní komunální odpady

l) ZpĤsob zajištČní ochrany zdraví a bezpeþnosti pracovníkĤ

Zhotovitel stavby zajistí, aby v prĤbČhu výstavby byla zajištČna bezpeþnost práce pĜi
provádČní staveb:
Všichni pracovníci na stavbČ budou proškoleni a budou seznámeni s pĜedpisy
bezpeþnosti práce, pouþeni o pohybu po staveništi, dopravČ a manipulaci s materiálem, budou
seznámeni s hygienickými a požárními pĜedpisy.
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Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí staveništČ v potĜebném rozsahu proti
vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveništČ.

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni pĤsobící v prĤbČhu výstavby a užívání
nemČlo za následek: zĜícení stavby nebo její þásti, vČtší stupeĖ nepĜípustného pĜetvoĜení,
poškození jiných þástí stavby nebo technických zaĜízení anebo instalovaného vybavení v
dĤsledku vČtšího pĜetvoĜení nosné konstrukce, poškození v pĜípadČ, kdy je rozsah neúmČrný
pĤvodní pĜíþinČ. Mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí, navržených v této
projektové dokumentaci, je zhodnocena ve StavebnČ konstrukþní þásti.

3. POŽÁRNÍ BEZPEýNOST

Požární zprávu zpracuje osoba odbornČ zpĤsobilá. Není souþástí PD.
Za jeden požární úsek je považován jeden objekt rodinného domu.
Stavby jsou navržené dle platných pĜedpisĤ a norem.

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ

Objekty budou vybaveny dostateþným množstvím sociálních zaĜízení. V pĜízemním
podlaží každého objektu je k dispozici samostatné sociální zaĜízení s umyvadlem. V druhém
nadzemním podlaží každého objektu je navržena koupelna s vanou, sprchovým koutem, se
sociálním zaĜízením a se dvČma umyvadly. V tČchto místnostech bude proveden keramický
obklad do výšky 1,80 m. VČtrání místností je navrženo pĜirozené okny popĜ. dveĜmi. Odtah
par v kuchyních bude zajištČn digestoĜemi. V garážích jsou navrženy vČtrací otvory. ZastínČní
oken vnitĜními žaluziemi je navrženo jako opatĜení zamezující nadmČrnému pĜehĜívání
obytných a užitných místností. Typ a odstín bude odpovídat barvČ fasády. Chlazení objektĤ
není navrženo.

Projektová dokumentace respektuje naĜízení vlády þ. 361/2007 Sb. v platném znČní,
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pĜi práci.
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Druh provozu, který je umístČn v objektech musí odpovídat všem platným normám o
bezpeþnosti práce. Projektová dokumentace splĖuje požadavky zákona 309/2006 Sb.
v platném znČní, o zajištČní dalších podmínek bezpeþnosti práce a ochrany zdraví pĜi práci.
ProvádČné stavební práce nemají svým charakterem negativní vliv na životní prostĜedí.
Dodavatel stavebních prací si plnČ odpovídá za prostory pĜedané a užívané vþetnČ zajištČní a
dodržování bezpeþnosti práce, životního prostĜedí a požární ochrany dle platných zákonĤ,
vyhlášek a pĜedpisĤ.

5. BEZPEýNOST PěI UŽÍVÁNÍ

PĜi návrhu byly dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky
þ.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, v platném znČní, která stanoví základní
požadavky na stavebnČ technické Ĝešení staveb, které náleží do pĤsobnosti obecních
stavebních úĜadĤ a orgánĤ obcí.

6. OCHRANA PROTI HLUKU

Vzhledem k charakteru objektu a masivním zdČným stČnám je zaruþena jejich
dostateþná vzduchová neprĤzvuþnost. StĜešní konstrukce jsou Ĝešeny jako ploché stĜechy.

K zabezpeþení Ĝádné funkce podlah je nezbytné dodržet tyto zásady:
•

Betonová mazanina musí být oddČlena od zvukoizolaþní podložky separaþní vrstvou,
která zabrání zateþení betonové mazaniny do zvukoizolaþní podložky a tím jejímu
akustickému znehodnocení.

•

Zvukoizolaþní podložka musí zcela oddČlovat roznášecí vrstvu od nosné desky i
okolních obvodových stČn. K tomu se užijí okrajové pásky tl. 10 mm. Tyto pásky se u
obvodových stČn pĜekryjí pouze lištou.

Instalaþní potrubí musí být uložena pružnČ vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby byl
omezen hluk šíĜící se konstrukcemi. Potrubní rozvody vody a odpady je nutné pĜi prĤchodu
stavební konstrukcí obalit (vþetnČ kolen) pČnovou potrubní izolací. Je nepĜípustné potrubí,
resp. þást potrubí „natvrdo“ zazdít do stavební konstrukce. Potrubní rozvody je nutné
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instalovat ke stavební konstrukci novostavby pružnČ. StejnČ tak musí být pružnČ uloženy
zaĜizovací pĜedmČty v koupelnách. PĜípadné potrubní rozvody tažené v podlaze je nutné zcela
pružnČ oddČlit od tČžké plovoucí desky a nosné konstrukce. PĜi stavbČ nesmí dojít k propojení
tČchto desek (pĜi propojení jsou zcela eliminovány tlumící úþinky pružné vrstvy). PĜi zdČní je
nutné dodržet technologický pĜedpis vydaný výrobcem.

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Veškeré konstrukce jsou navrženy podle platné normy na energetickou nároþnost
budov.
Stavby jsou v souladu s pĜedpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla.
SplĖují požadavek normy ýSN 73 0540-2. Skladby obvodových konstrukcí budou splĖovat
požadavky normy ýSN 73 0540-2 na požadovaný souþinitel prostupu tepla UN, nČkteré i na
doporuþený souþinitel prostupu tepla Udop. Vypoþítané souþinitele prostupu tepla jednotlivých
konstrukcí jsou uvedeny v pĜíloze.

8.

ěEŠENÍ

PěÍSTUPU

A

UŽÍVÁNÍ

STAVBY

OSOBAMI

S OMEZENOU

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Objekty neumožĖují bezbariérové užívání osobami se sníženou schopností pohybu a
orientace.

9. OCHRANA STAVBY PěED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNċJŠÍHO PROSTěEDÍ

Ochrana stavby z hlediska radonového rizika
Bylo provedeno hodnocení radonového indexu. Na základČ kategorizace radonového
rizika základových pĤd byla zájmová parcela zaĜazena do kategorie nízkého radonového
rizika. V daném pĜípadČ není nutné provádČt zvláštní opatĜení.

Ochrana stavby ze spodní vody
Z dostupných údajĤ dodaných zadavatelem je navržena ochrana objektĤ proti zemní
vlhkosti. Ostatní vlivy a úþinky budou upĜesnČny po zhodnocení základových podmínek
autorizovaným geologem v prĤbČhu výkopových prací.
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10. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba rodinných domĤ splĖuje podmínky regulaþního plánu obce, tj. splĖuje základní
požadavky na situování Ĝešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Jiné požadavky nejsou.

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY

Kanalizace
V lokalitČ je navržena nová oddílná kanalizace, která bude napojena do stávajících
stokových sítí v ulici Franze Liszta. Podmínky napojení urþí správce stokové sítČ.
Trasa novČ vybudované kanalizace je vedena v intravilánu obce v trasách komunikací
nebo chodníkĤ pro pČší
Splašková kanalizace je navržena z materiálu ULTRARIB2. Na lokalitČ jsou navrženy
stoky splaškové kanalizace DN 300. Splašková kanalizace bude zaústČna do kanalizaþního
sbČraþe. Do stok budou napojeny odboþky z rodinných domĤ.
DešĢová kanalizace je navržena z materiálu Kamenina. Je rozdČlena do stok. Do
tČchto stok budou napojeny dešĢové vody z komunikací, zpevnČných ploch a rodinných
domĤ. DešĢové vody z komunikací budou svedeny pĜes uliþní vpusti do dešĢové kanalizace
kanalizaþními pĜípojkami.
Trasy kanalizací budou vytýþeny podle vytyþovacích prvkĤ staveb.
Výškové uložení stok je navrženo s ohledem na napojované kanalizace a dále
s ohledem na napojované kanalizace a dále s ohledem na okolní terén.
Na trase kanalizaþních stok jsou navrženy kanalizaþní šachty.

Vodovod
Napojení na veĜejný vodovod je zajištČno ze stávajícího vodovodního Ĝádu mČsta
PlznČ. Je navržena vodovodní síĢ, která je vedena v intravilánu, v trasách novČ navrhovaných
komunikacích nebo chodníkĤ pro pČší a bude provedena z tlakových trub HDPE DN 100 – PE
100, SDR 17.
V místČ napojení nového vodovodního Ĝadu na vodovod stávající bude zĜízena
armaturní komora jako pĜedávací místo. Tím bude zajištČno oddČlení majetku tak, jak
požaduje provozovatel vodovodní sítČ.
Na vodovod budou napojeny pĜípojky v rámci výstavby rodinných domĤ.
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Trasy kanalizací budou vytýþeny podle vytyþovacích prvkĤ staveb.
Výškové uložení vodovodĤ je navrženo s ohledem na napojované vodovody a dále s
ohledem na okolní terén, na nový upravený terén plánovaných komunikací a zpevnČných
ploch.

Kanalizaþní stoky a vodovodní Ĝady budou navrhovány v souladu s PlzeĖskými
standardy, za použití všech pĜíslušných norem a naĜízení.

Plynovod
Nový STL plynovod zaþíná propojem na stávající distribuþní síĢ v ulici Franze Liszta.
Ihned za propojem bude osazena obrácená elektroredukce d 50/63 PE. Navrhované STL
plynovody d 63 PE pokraþují podél parcel nových rodinných domĤ v obytné zónČ v soubČhu
s novými inženýrskými sítČmi.
Plynové rozvody v d 63 PE jsou stĜedotlaké. Krytí STL plynovodu bude po ukonþení
terénních úprav 1,0 -1,2 m.
Na tuto distribuþní síĢ nových STL plynovodĤ jsou napojeny jednotlivé domovní
pĜípojky plynu, které jsou vždy ukonþeny HUP – OPZ umístČnými v pilíĜcích na hranici
pozemku tak, že jejich pĜední strana s dvíĜky lícuje s oplocením objektĤ a je pĜístupná z
veĜejnČ pĜístupných pozemkĤ. V plynových pilíĜích bude umístČn regulátor a plynomČr. Typ a
výrobce plynomČru upĜesní dodavatel plynu.
STL plynovod bude proveden z polyethylenu PE 100 Ĝady tČžké SDR 11. Propojovací
práce budou provedeny po dokonþení montáže nového STL plynovodu a pĜípojek a po
provedení tlakových zkoušek nového potrubí.
PĜípojka PE je na hlavní Ĝad napojena navrtávacím objímkou, elektrotvarovkou PE.
Vedení STL plynovodní pĜípojky od budov: Nejmenší dovolení svČtlá vzdálenost
potrubí od budovy je 1,0 m, kromČ doþasných nadzemních vedení potrubí a zaústČní pĜípojek
k pĜipojovaným budovám. K obvodové stČnČ budovy, kde je pĜípojka ukonþena nebo kterou
do budovy vstupuje, musí být její potrubí do vzdálenosti 1 m od vnČjšího líce budovy vedeno
kolmo. Na pĜechodu vodorovné þásti plyn. pĜípojky na svislou je navržen oblouk 90° elektrotvarovka. Svislá þást potrubí pĜípojky a ke vstupu do skĜínČ musí být v chrániþce nebo
ochranném potrubí a zajištČna pĜed mechanickým a tepelným poškozením konstrukcí z
nehoĜlavých hmot tak, aby teplota potrubí nepĜesáhla 20°C. Potrubí pĜípojky i ochranné
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potrubí musí být zajištČno proti vytažení ze skĜínČ. Chrániþka bude utČsnČna polyuretanovou
pČnou.
Elektrorozvody
Nové pĜípojky nízkého napČtí budou pĜivedeny na jednotlivé pozemky do
elektromČrové rozvodnice v pilíĜích. ElektromČrové rozvodnice musí být pĜístupné z veĜejné
komunikace. Z druhé strany pilíĜĤ budou pĜípojkové skĜínČ, ve kterých budou hlavní jistiþe a
proudová ochrana. Kabely z elektromČrových rozvodnic budou CYKY 4B 3 x 150, ty budou
ukonþeny v pojistkový skĜíních, v jednotlivých rodinných domech. Kabely budou uloženy ve
výkopu v hloubce 800-900 mm.

VeĜejné osvČtlení
Jedná se o základní napájecí soustavu TN-C, která bude v jednotlivých stožárech
rozdČlením PEN vodiþe pĜevedena na soustavu TN-S. Pro osvČtlení budou použita v obytné
zónČ svítidla Hellux.

Informaþní technologie
Budou Ĝešeny dle dodavatele informaþní technologie.
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C. SITUACE STAVBY
Dokumentace pro stavební povolení

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace
Dvojdomy a sekce domĤ
v technologii Betonové stavby Klatovy
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D. DOKLADOVÁ ýÁST
Dokumentace pro stavební povolení

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace
Dvojdomy a sekce domĤ
v technologii Betonové stavby Klatovy
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Všechny dotþené orgány budou seznámeny s výstavbou obytné zóny.
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Dokumentace pro stavební povolení

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace
Dvojdomy a sekce domĤ
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E.1. Technická zpráva
Dokumentace pro stavební povolení

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace
Dvojdomy a sekce domĤ
v technologii Betonové stavby Klatovy
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A. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTċ, PěEDPOKLÁDANÉ
ÚPRAVY STAVENIŠTċ, JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE,
PěÍJEZDY A PěÍSTUPY NA STAVENIŠTċ
a) Rozsah a stav staveništČ
Pro potĜeby zaĜízení staveništČ bude využit stávající pozemek v katastrálním území
Bolevec 722120 na parcele þ.p. 2269 a dále volné prostory uvnitĜ pozemku. Protože se jedná
o rozsah stavebních prací pro výstavbu, pĜedpokládá se využití pozemku pro parkování
vozidel a stavebních strojĤ, stavební buĖky a skládku materiálu s míchací technikou. Prostory
zaĜízení staveništČ budou po ukonþení stavby uvedeny do pĤvodního stavu.

b) PĜedpokládané úpravy staveništČ
ýást plochy bude zpevnČna štČrkem, aby zde bylo možné realizovat po omezenou
dobu stání vozidel dodavatele stavby. Na staveništi bude osazena staveništní buĖka a to:
sociální zaĜízení, kanceláĜ, uzamykatelný sklad. PĜípadné zastĜiháváni keĜových porostĤ a
stromĤ musí provádČt specializovaná zahradnická firma a bČhem výstavby je nutné porosty
chránit. Ochrana musí být v souladu dle ýSN 83 9061 - Technologie vegetaþních úprav v
krajinČ - Ochrana stromĤ, porostĤ a vegetaþních ploch pĜi stavebních pracích.

c) Oplocení
Pozemek þ.p. 2269 bude po celou dobu stavebních prací oplocen do výšky 1,80 m,
pĜístup na pozemek bude vraty z místní zpevnČné komunikace ulice. Po ukonþení stavebních
prací bude provedeno nové trvalé oplocení.
d) Deponie a mezideponie
Rozsah stavebních prací vyžaduje vytvoĜení deponií a mezideponií stavebních
materiálĤ. A to deponie pro sejmutou ornici a mezideponie pro zeminu z výkopĤ, štČrk a
kamenivo.
e) PĜíjezdy a pĜístupy na staveništČ
PĜíjezd na staveništČ je po komunikaci, pĜístup je pĜímo z ulice Franze Liszta, pĜístup
na pozemek je rovnČž pĜímo z ulice Franze Liszta. PĜi odjezdu techniky ze stavby musí
dodavatel dbát na její oþištČní pĜed vjezdem na veĜejné komunikace. PĜípadné poškození
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silniþních komunikací þi dalšího majetku bude dodavatelem stavby odstranČno neprodlenČ þi
v nejbližším možném termínu a to bez finanþní spoluúþasti investora.
B. VÝZNAMNÉ SÍTċ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - stávající sítČ:
Na staveništi se v této dobČ nachází vedení plynovodu. Bude provedeno pĜeložení do
novČ vybudovaných komunikací.

C. NAPOJENÍ STAVENIŠTċ NA ZDROJE VODY, ELEKTěINY, ODVODNċNÍ
STAVENIŠTċ

Energie a voda budou odebírány z odbČrných míst pro budoucí objekty. Pro mČĜení
odbČrĤ pro potĜeby stavby bude zažádáno o provizorní elektromČr a vodomČr. Nejsou kladeny
nároky na Ĝešení odvodnČní staveništČ.
D. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEýNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TěETÍCH
OSOB, VýETNċ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ
POHYBU A ORIENTACE
a) Bezpeþnost a ochrana zdraví tĜetích osob
PĜi realizaci staveb se pĜedpokládá pĜístup tĜetích osob do objektu jen ve velmi
omezeném rozsahu. Bude se jednat zejména o zástupce stavebníka konajícího dohled nad
provádČnými pracemi a dále o projektanta konajícího autorský dozor. PĜedpokládat lze rovnČž
provedení státního stavebního dohledu. Pro tyto pĜípady budou na staveništi pĜipraveny
ochranné pomĤcky (pĜilby) a pracovníci konající kontrolu stavby budou používat obuv
odpovídající z hlediska bezpeþnosti a ochrany zdraví realizovaným pracím. Pohyb tĜetích
osob na staveništi je povolen jen s vČdomím odpovČdných pracovníkĤ dodavatele nebo
investora a v jejich doprovodu. Všechny tyto osoby musí být vybaveny ochrannými
pomĤckami dle platných pĜedpisĤ. U vstupu na staveništČ musí být umístČny informaþní a
výstražné tabule se zákazem vstupu nepovolaných osob. Mimo pracovní dobu bude vstup
ĜádnČ uzamþen.
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b) Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
PĜi provádČní stavby se nepĜedpokládá pohyb osob výše uvedené kategorie po
staveništi.

E. USPOěÁDÁNÍ A BEZPEýNOST STAVENIŠTċ Z HLEDISKA OCHRANY
VEěEJNÝCH ZÁJMģ
Dojde-li pĜi postupu podle zákona þ.183/2006 Sb. nebo v souvislosti s ním k
nepĜedvídaným nálezĤm kulturnČ cenných pĜedmČtĤ, detailĤ stavby nebo chránČných þástí
pĜírody anebo k archeologickým nálezĤm, je stavebník povinen neprodlenČ oznámit nález
stavebnímu úĜadu a orgánu státní památkové péþe nebo orgánu ochrany pĜírody a zároveĖ
uþinit opatĜení nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zniþen, a práce v místČ
nálezu pĜerušit. Tuto povinnost mĤže stavebník pĜenést smlouvou na stavebního podnikatele
nebo na osobu zabezpeþující pĜípravu stavby þi provádČjící jiné práce podle tohoto zákona.
Stavební úĜad v dohodČ s pĜíslušným dotþeným orgánem stanoví podmínky k zabezpeþení
zájmĤ státní památkové péþe a ochrany pĜírody a krajiny, popĜípadČ rozhodne o pĜerušení
prací.
Hrozí-li nebezpeþí z prodlení a nepostaþují podmínky stanovené stavebním úĜadem,
mĤže orgán státní památkové péþe nebo orgán ochrany pĜírody do 5 pracovních dnĤ od
oznámení nálezu stanovit opatĜení k ochranČ nálezu a rozhodnout o pĜerušení prací. V
takovém pĜípadČ mĤže stavebník v pracích pokraþovat až na základČ písemného souhlasu
orgánu, který rozhodl o pĜerušení prací. Kopie rozhodnutí a souhlasu se zasílá pĜíslušnému
stavebnímu úĜadu.

F.

ěEŠENÍ

ZAěÍZENÍ

STAVENIŠTċ

VýETNċ

VYUŽITÍ

NOVÝCH

STÁVAJÍCÍCH OBJEKTģ
a) Stávající objekty zaĜízení staveništČ
Pro potĜeby zaĜízení staveništČ budou využity mobilní buĖky a kontejnery.

b) Nové objekty zaĜízení staveništČ
Projekt nepĜedpokládá budování nových pevných objektĤ zaĜízení staveništČ.
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c) Šatny
Pro potĜeby zaĜízení staveništČ bude využit sociální mobilní kontejner.

d) WC
Pro potĜeby zaĜízení staveništČ bude využito mobilní WC.

e) Sprchy
Nejsou Ĝešené, Ĝeší dodavatel stavby.

f) Stravování
Stravování pracovníkĤ dodavatele stavby bude Ĝešeno mimo objekt staveništČ.

G. POPIS STAVEB ZAěÍZENÍ STAVENIŠTċ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ
Projekt nepĜedpokládá budování staveb zaĜízení staveništČ vyžadujících ohlášení.
H.

STANOVENÍ

PODMÍNEK

PRO

PROVÁDċNÍ

STAVBY

Z HLEDISKA

BEZPEýNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEýNOSTI A OCHRANY
ZDRAVÍ PěI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTċNÍ DALŠÍCH
PODMÍNEK BEZPEýNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PěI PRÁCI
Souþástí projektové dokumentace bude vypracovaný pĜedbČžný plán BOZP na
pracovišti. Tento plán zpracuje stavbyvedoucí. V BOZP bude uveden pĜehled pĜedpisĤ a
informací o pracovnČ bezpeþnostních rizicích vztahujících se ke stavbČ, dále bude
specifikovaný výskyt prací vystavující pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví.
I. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ PěI VÝSTAVBċ
V prĤbČhu výstavby není pĜedpoklad pro ohrožení životního prostĜedí. Odpad bude
roztĜídČn na jednotlivé složky a zatĜídČn podle katalogu odpadu dle vyhl. 381/2001Sb.
Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných pĜedpisĤ.
Zabudovávané materiály budou pĜiváženy v balení na paletách, zpĤsobilých pro pĜepravu a
další manipulaci. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ. Likvidaci odĜezkĤ materiálĤ použitých v konstrukci spoleþnČ s dalším
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odpadem ze stavby zajistí dodavatel stavby. Likvidace odpadĤ se bude Ĝídit platnými pĜedpisy
a zákony o likvidaci odpadĤ. Odpady budou skladovány v uzavĜených obalech (v pytlích)
nebo kontejnerech k tomuto úþelu urþených a prĤbČžnČ budou odváženy na skládku.
Dodavatel musí provádČt každodenní úklid staveništČ.
Je nutné minimalizovat dopady vyplývající z provádČní prací na staveništi z hlediska
hluku, vibrací, prašnosti; postupovat pĜi likvidaci odpadu v souladu se zákonem þ. 185/2001
Sb., o odpadech; speciální pozornost vČnovat vzniku nebezpeþného odpadu a dalším
jmenovitým typĤm odpadĤ jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod.

PĜi realizaci stavebních prací je dodavatel stavby povinen zajistit, aby nedošlo k
ohrožení životního prostĜedí, zejména k zneþištČní odpadních vod ze stavby, negativnímu
ovlivĖování okolí stavby hlukem a prachem. Pokud bude nutné realizovat práce mimo
obvyklou pracovní dobu, tj. 7-22 hodin, je nutné toto omezit jen na nezbytnČ nutnou dobu,
která je dána technologickými postupy provádČní stavebních prací. Za nakládání s odpady v
prĤbČhu stavby je zodpovČdný stavebník, pokud ve smluvních podmínkách dodávky stavby
není uvedeno jinak.
J. ORIENTAýNÍ LHģTY VÝSTAVBY A PěEHLED ROZHODUJÍCÍCH TERMÍNģ
a) PĜedání staveništČ:

do 15 dnĤ od nabytí právní moci rozhodnutí povolující stavbu

b) Zahájení stavby:

þerven 2013

c) Dokonþení stavby:

Ĝíjen 2014 – Ĝíjen 2016 (dle jednotlivých etap)
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F. DOKUMENTACE STAVBY
Dokumentace pro stavební povolení

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace
Dvojdomy a sekce domĤ
v technologii Betonové stavby Klatovy
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F.1.1. Architektonické a stavebnČ technické
Ĝešení
Dokumentace pro stavební povolení

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace
Dvojdomy a sekce domĤ
v technologii Betonové stavby Klatovy
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F.1.1.1. Technická zpráva
Dokumentace pro stavební povolení

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace
Dvojdomy a sekce domĤ
v technologii Betonové stavby Klatovy
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A. ÚýEL OBJEKTU
Do dané lokality jsou navrženy dva typy rodinných domĤ. Jedná se o dvoupodlažní
nepodsklepené objekty, každý s jednou bytovou jednotkou.

B.

ZÁSADY

ARCHITEKTONICKÉHO,

FUNKýNÍHO,

DISPOZIýNÍHO

A

VÝTVARNÉHO ěEŠENÍ A ěEŠENÍ VEGETAýNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU,
VýETNċ ěEŠENÍ PěÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Všechny navržené domy jsou pĜevážnČ koncipované obytnými místnostmi na slunnou
jižní stranu a technickými místnostmi na severní stranu. Tímto je podporován princip
koncepce nízkoenergetického bydlení. Za úþelem energetického bydlení a pohody pro
uživatele byly navrženy na oknech žaluzie, které mají za úkol v létČ chránit interiér pĜed
pĜehĜíváním. Rodinné domy budou postaveny v jedné linii s komunikací a celé zastavČné
území bude tvoĜit architektonicky ucelený komplex. Objekty neumožĖují bezbariérové
užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.

Dvojdomy
Rodinné dvojdomy jsou tvoĜeny dvČma samostatnými, zrcadlovČ obrácenými domy.
Spodní patro jednotlivých domĤ je pĜevážnČ obdélníkového pĤdorysu, horní patro má také
obdélníkový pĤdorys, který tvoĜí pĜesah spodního patra na jižní þásti. ZároveĖ je v horní þásti
navržena prostorná terasa, která probíhá kolem celé vnČjší þásti domĤ. Na tuto terasu je vstup
z ložnice a z pokoje. Na zastĜešení objektĤ je navržena jednoplášĢová stĜecha. Na fasády bude
použita šedá fasádní barva a v horních þástech domĤ bude dĜevČný obklad. Na jižních
stranách dvojdomĤ se rozkládají terasy, sloužící k posezení s výhledem do zahrady.

ěadové domy
Rodinné Ĝadové domy jsou tvoĜeny šesti samostatnými domy, které na sebe navazují.
Spodní patro jednotlivých domĤ je pĜevážnČ obdélníkového pĤdorysu, horní patro má také
obdélníkový pĤdorys, který tvoĜí pĜesah spodního patra na jižní þásti. U dvou krajových domĤ
jsou, na rozdíl od vnitĜních Ĝadových domĤ, navržena okna i z boþní þásti. V horní þásti jsou
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navrženy dvČ terasy, jedna na jižní stranČ, pĜístupná z ložnice a druhá na severní stranČ,
pĜístupná z pokoje. Na zastĜešení objektĤ je navržena jednoplášĢová stĜecha. Na fasády bude
použita šedá fasádní barva a v horních þástech domĤ bude dĜevČný obklad. Na jižních
stranách Ĝadových domĤ se rozkládají terasy, sloužící k posezení s výhledem do zahrady.

C. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVċNÉ PROSTORY, ZASTAVċNÉ
PLOCHY, ORIENTACE, OSVċTLENÍ A OSLUNċNÍ
Dvojdomy
Kapacita každého rodinného domu je 3 – 5 osob. ZastavČná plocha dvojdomĤ þiní 284
m2, jednomu domu tedy náleží 142 m2. Orientace vstupĤ jsou na severní stranu. Obytné
místnosti splĖují podmínku o minimální proslunČné ploše obytných místností. Ve všech
místnostech bude pĜísun denního osvČtlení.

ěadové domy
Kapacita každého rodinného domu je 3 – 5 osob. ZastavČná plocha sekce Ĝadových
domĤ þiní 912 m2, jednomu domu tedy náleží 152 m2. Orientace vstupĤ jsou na severní
stranu. Obytné místnosti splĖují podmínku o minimální proslunČné ploše obytných místností.
Místnosti bez pĜístupu denního osvČtlení budou osvČtleny umČle. Jedná se o koupelny
v druhých patrech vnitĜních domĤ. V tČchto místnostech se nepĜedpokládá dlouhodobý þas
pobytu.

D. TECHNICKÉ A KONSTRUKýNÍ ěEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDģVODNċNÍ VE
VAZBċ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST
Dvojdomy
Objekty jsou Ĝešeny jako zdČné ze systému BS Klatovy – LIVETHERM.

Zemní práce
PĜed zapoþetím výkopových prací bude pod objekty rodinných domĤ provedena
skrývka ornice v tloušĢce 200 mm. Ornice bude v plném rozsahu uložena na
pozemku a po ukonþení výstavby bude použita na úpravu terénu. Zemní práce
budou provádČny strojnČ s ruþní odkopávkou. Zemní práce musí být provedeny
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v souladu s ýSN 73 6133 Návrh a provádČní zemního tČlesa pozemních
komunikací a ýSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí – ýást 1:
Obecná pravidla v platném znČní. OtevĜená základová spára bude pĜevzata
geologem, který vyhotoví inženýrsko-geologický prĤzkum a hydrogeologický
prĤzkum Ĝešeného území, za pĜítomnosti projektanta a statika. V pĜípadČ nutnosti
bude proveden doplĖkový inženýrsko-geologický prĤzkum. Výkopové jámy
budou navrženy projektantem. Technologie provádČní výkopĤ bude pĜed realizací
odsouhlasena statikem. Násypy budou zhutnČny po vrstvách v. 300 mm na
požadovanou únosnost zeminy dle statika.

Založení objektu
ŠíĜka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost
základové spáry a na minimální nezámrznou hloubku 0,8 m. Pevnost zeminy a
hloubku základové spáry pĜed betonáží nutno ovČĜit autorizovaným geologem
a tuto skuteþnost zapsat do stavebního deníku. Objekt je založen na
monolitických základových pasech z betonu C 16/20. Dále jsou základy
tvoĜeny z betonových tvárnic od firmy BS Klatovy. Výška jedné tvárnice je
250 mm a jsou uloženy ve þtyĜech Ĝadách. Betonové tvárnice jsou dodateþnČ
zality betonem C16/20. Základovou desku tvoĜí vrstva železobetonu (C 20/25
+ výztužné sítČ). Pod základovými pasy a je proveden podsyp v tloušĢce 100
mm, pod základovou deskou v tloušĢce 200 mm, použitá frakce 16/32 mm.
Soudržnost zeminy nenutí konstrukci základĤ k velkým objemovým zmČnám.
PĜi provádČní základové konstrukce je nutné poþítat s prostupy pro splaškovou
kanalizaci, dešĢovou kanalizaci a vodovod. Betonáž základových konstrukcí
nesmí být na podmáþenou základovou spáru.

Svislé nosné konstrukce
PĜi zdČní svislých konstrukcí je použit zdící systém BS Klatovy LIVETHERM. Pro zdČní bude použita malta pro tenké spáry LIVETHERM
MTS 10. Svislé styþné spáry jsou Ĝešeny univerzálním vícenásobným
zámkovým spojem tvárnic. Obvodové nosné zdivo bude tl. 400mm z tvárnic
obvodových základních TOB Z400/Lep 198 – P6 a vnitĜní nosné zdivo tl. 240
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mm z tvárnic vnitĜních nosných TNB 240/Lep 198 – P10 na speciální maltu
pro tenké spáry, která je v odpovídajícím množství souþástí dodávky tvárnic.
V místech pĜesahu zdiva 2.NP nad 1.NP je navrženo vyztužení zdiva Murfor,
které pomáhá pĜi zamezení vzniku prasklin zdiva.

PĜíþky
DČlící pĜíþky tl. 120 mm z tvárnic pĜíþkových betonových 12 – TP 12 – B P3
jsou v obou podlažích stejné a jsou vyzdČny na speciální maltu pro tenké spáry,
která je opČt v odpovídajícím množství souþástí dodávky cihel.

Vodorovné nosné konstrukce
Nosnou vodorovnou konstrukci 1.NP a 2.NP tvoĜí stropní konstrukce ze
sytému BS – Klatovy. Typ stropu je BSK – PLUS, tl. 220 mm. Strop je
vytvoĜen ze stropních nosníkĤ s osovou vzdáleností je 660 mm, které jsou
vyplnČny stropními vložkami nebo stropními destiþkami. Dle požadavkĤ
výrobce tČchto stropĤ je nutné vložit do horního líce konstrukce KARI síĢ dle
projektové dokumentace. Monolitické zálivky a pĜebetonování bude provedeno
z betonu C20/25. Všechny trámce jsou uloženy 150 mm na stČnách a
prĤvlacích a provázány pozedním vČncem. PrĤvlaky jsou tvoĜeny ocelovými
nosníky, typu HE 200 B. Výrobní dokumentaci, vþetnČ technologie provádČní
na stavbČ zajišĢuje firma BS Klatovy, na základČ objednávky investora.
Prostupy ve stropech a obvodových vČncích je potĜebné vynechat podle þásti
P.D. Detaily vČncĤ konstrukþnČ Ĝešit dle typových podkladĤ dodavatele
stavebního systému.

PĜeklady
V obvodových stČnách budou pĜeklady nad okny a dveĜmi vytvoĜeny ze
systému BS - Klatovy - TIP-Pě-N/ délka pĜekladu. PĜedepsané uložení
pĜekladu TIP-Pě-N je v závislosti na délce pĜekladu, minimálnČ však 200 mm.
Ve vnitĜní þásti objektu budou pĜeklady nad dveĜmi nosných stČn ze systému
BS - Klatovy - Pě 60/190/délka, uložení pĜekladu minimálnČ 200 mm. V
nenosných stČnách budou pĜeklady typu Pě 60/190/délka pĜekladu. Uložení
pĜekladu je minimálnČ 200 mm.
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ŽB vČnce
V místech urþených projektovou dokumentací (souþást každého stropu) budou
provedeny ztužující železobetonové pozední vČnce z betonu, armované ocelí se
smykovou výztuží.

StĜecha
StĜešní konstrukce je Ĝešena jako nepochozí jednoplášĢová plochá stĜecha o
spádu 3%. Nosnou konstrukci tvoĜí stropní konstrukce systému BS Klatovy.
Spádová vrstva bude tvoĜena z lehkého betonu – Liaporbeton. Na spádovou
vrstvu bude položena parozábrana, na ní potom tepelná izolace, která bude
kotvena pomocí ocelových hmoždinek. Hmoždinky budou ukotveny až do
spádové vrstvy. Na vrchní þást tepelné izolace bude položena separaþní vrstva
z geotextilie a asfaltové pásy s bĜidlicovým posypem. Na fasádČ bude
pĜipevnČn žebĜík pro možnost výstupu na stĜechu.

SchodištČ
SchodištČ z prvního nadzemního podlaží do druhého nadzemního podlaží bude
Ĝešeno jako dvouramenné dĜevČné schodištČ. Jednotlivé stupnČ budou
zhotoveny ze dĜeva. Zábradlí a madla budou také dĜevČná.
Poþet stupĖĤ: 17, výška stupnČ 175 mm, šíĜka stupnČ 250 mm.

VýplnČ otvorĤ
Veškerá okna a balkonové dveĜe budou dĜevČná. Zasklení izolaþními trojskly.
Okna budou doplnČna protisluneþními žaluziemi. VnitĜní dveĜe budou dĜevČné
do dĜevČných obložkových zárubní. Vstupní dveĜe budou také dĜevČné, jejich
práh bude max. 20 mm. Vrata do garáže budou sekþní. DveĜe mezi chodbou a
garáží budou s požární odolností 15 minut. D3, EW

Úpravy povrchĤ
Obvodové zdivo bude opatĜeno omítkou MAXIT šedé barvy. V horní þásti
domĤ bude proveden dĜevČný obklad proveden z dĜevČného roštu a klínových
profilĤ. Sokl bude opatĜen marmolitem. VnitĜní omítky MAXIT , barvy dle
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investora. V koupelnČ a na toaletČ bude proveden keramický obklad do výšky
1,8 m.

Podlahy
Skladby podlah jsou zahrnuty ve výkresech.

Izolace
Typy izolací jsou zobrazeny ve výkresech.

ěadové domy
Technické a konstrukþní Ĝešení Ĝadových domĤ je totožné s technickým a
konstrukþním Ĝešením dvojdomĤ.

PĜi stavbČ budou dodržena ustanovení stavebního zákona þ. 50/1976 Sb. ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, vyhlášky þ. 132/1998 Sb., kterou se provádČjí nČkterá ustanovení stavebního
zákona, zejména pak druhá þást – stavební Ĝád; þ. 137/1998 Sb. o obecných technických
požadavcích na výstavbu, ve znČní zákona þ. 83/1998 Sb. a pĜíslušné technické normy.

PĜi provádČní stavby je nutno dodržovat pĜedpisy týkající se bezpeþnosti práce a
technických zaĜízení, zejména vyhlášku þ. 324/1994 Sb. o bezpeþnosti práce technických
zaĜízeních pĜi stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
E. TEPELNċ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A
VÝPLNÍ OTVORģ
Veškeré konstrukce jsou navrženy podle platné normy na energetickou nároþnost
budov.
Stavby jsou v souladu s pĜedpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla.
SplĖují požadavek normy ýSN 73 0540-2. Skladby obvodových konstrukcí budou splĖovat
požadavky normy ýSN 73 0540-2 na požadovaný souþinitel prostupu tepla UN, nČkteré i na
doporuþený souþinitel prostupu tepla Udop. Vypoþítané souþinitele prostupu tepla a skladby
jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny v pĜíloze.
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Hodnoty souþinitele prostupu tepla
- obvodová stČna

UN = 0,30 W/m2K

Udop = 0,20 W/m2K

- stĜecha

UN = 0,24 W/m2K

Udop = 0,16 W/m2K

- podlaha

UN = 0,45 W/m2K

Udop = 0,30 W/m2K

- okna

UN = 1,70 W/m2K

Udop = 1,20 W/m2K

- vstupní dveĜe

UN = 1,70 W/m2K

Udop = 1,20 W/m2K

F.

ZPģSOB

ZALOŽENÍ

OBJEKTU

S

OHLEDEM

NA

VÝSLEDKY

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRģZKUMU
Inženýrsko-geologický prĤzkum
Inženýrsko-geologický prĤzkum nebyl zpracován, bude Ĝešen v rámci výstavby
objektu, únosnost zeminy bude stanovena dodavatelem stavby v rámci výkopových prací.

Hydrogeologický prĤzkum
Hydrogeologický prĤzkum nebyl zpracován, bude Ĝešen v rámci výstavby objektu.
G. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ A ěEŠENÍ
PěÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚýINKģ
V rámci realizace výstavby a následného využívání objektĤ nebude docházet k
negativním dopadĤm na životní prostĜedí. Likvidace komunálního odpadu bude zajištČna
smluvnČ se specializovanou firmou.

H. DOPRAVNÍ ěEŠENÍ

Obytná zóna bude dopravnČ napojena na ulici Franze Liszta. Nové komunikace jsou
navrženy s doprovodnými chodníky a s parkovacími pruhy. Komunikace jsou napojeny
polomČry 12 m. Rozhledové trojúhelníky v obytné zónČ jsou konstruovány na rychlost 20
km/hod. ŠíĜka komunikací mezi zvýšenými obrubami je 7 m, výška nášlapu 120 mm.
Jednostranný chodník je v šíĜce 1,5 m. Parkovací pruh je v šíĜce 2,5 m. To odpovídá šíĜce
mezi oplocením 11 m. Vjezdy na jednotlivé pozemky budou Ĝešeny chodníkovými pĜejezdy.
V tČchto místech bude obruba snížena na výšku nášlapu 50 mm. NovČ navržené komunikace
budou provedeny se živiþnou vrstvou z asfaltového betonu ABS tĜ. II tl. 40 mm, konstrukce je
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navržena pro lehký provoz s obþasným provozem tČžkých vozidel (napĜ. odvoz odpadkĤ).
Parkovací stání budou provedena ze zámkové dlažby þervené barvy. Silniþní obruby 150/250
uložené do betonu s opČrou budou mít výšku nášlapu 120 mm. V místech pro pĜecházení bude
výška snížena na 20 mm.

I. OCHRANA OBJEKTU PěED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNċJŠÍHO PROSTěEDÍ,
PROTIRADONOVÁ OPATěENÍ
Ochrana stavby z hlediska radonového rizika
Bylo provedeno hodnocení radonového indexu. Na základČ kategorizace radonového
rizika základových pĤd byla zájmová parcela zaĜazena do kategorie nízkého radonového
rizika. V daném pĜípadČ není nutné provádČt zvláštní opatĜení.

Ochrana stavby ze spodní vody
Z dostupných údajĤ dodaných zadavatelem je navržena ochrana objektĤ proti zemní
vlhkosti. Ostatní vlivy a úþinky budou upĜesnČny po zhodnocení základových podmínek
autorizovaným geologem v prĤbČhu výkopových prací.

J. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKģ NA VÝSTAVBU
Stavba bude provádČna tak, aby byla v souladu s vyhláškou þ.268/2009 Sb. O
technických požadavcích na stavby. Tímto jsou stanoveny základní požadavky na stavebnČ
technické Ĝešení stavby, které je v pĤsobnosti obecných stavebních úĜadĤ a orgánĤ obcí.
Dodavatel stavby musí postupovat dle vyhlášky a zajistit, že staveništČ bude zĜízeno tak, aby
mohla být stavba ĜádnČ a bezpeþnČ provádČna.

ϱϴ


Petra HavíĜová

PlzeĖ, 2012


F.1.1.2. Výkresová þást
Dokumentace pro stavební povolení

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace
Dvojdomy a sekce domĤ
v technologii Betonové stavby Klatovy

ϱϵ


Petra HavíĜová

PlzeĖ, 2012


PěÍLOHA:

F.1.1.2. VÝKRESOVÁ ýÁST
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A. POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKýNÍHO SYSTÉMU STAVBY, VÝSLEDEK
PRģZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU NOSNÉHO SYSTÉMU STAVBY PěI
NÁVRHU JEJÍ ZMċNY

Nosný systém objektĤ tvoĜí vnČjší nosné betonové tvárnice ze systému BS Klatovy –
LIVETHERM tl. 400 mm a vnitĜní nosné betonové tvárnice ze systému BS Klatovy –
LIVETHERM tl. 240 mm. Objekty jsou založeny na základových pasech. Poþet nadzemních
podlaží u objektĤ jsou dvČ. Objekty nemají žádné podzemní podlaží.

B. NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKýNÍ PRVKY
Objekty jsou Ĝešeny jako zdČné ze systému BS Klatovy – LIVETHERM.

Založení objektu
ŠíĜka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové
spáry a na minimální nezámrznou hloubku 0,8 m. Pevnost zeminy a hloubku základové spáry
pĜed betonáží nutno ovČĜit autorizovaným geologem a tuto skuteþnost zapsat do stavebního
deníku. Objekt je založen na monolitických základových pasech z betonu C 16/20. Dále jsou
základy tvoĜeny z betonových tvárnic od firmy BS Klatovy. Výška jedné tvárnice je 250 mm
a jsou uloženy ve þtyĜech Ĝadách. Betonové tvárnice jsou dodateþnČ zality betonem C16/20.
Základovou desku tvoĜí vrstva železobetonu (C 20/25 + výztužné sítČ). Pod základovými pasy
a je proveden podsyp v tloušĢce 100 mm, pod základovou deskou v tloušĢce 200 mm, použitá
frakce 16/32 mm. Soudržnost zeminy nenutí konstrukci základĤ k velkým objemovým
zmČnám. PĜi provádČní základové konstrukce je nutné poþítat s prostupy pro splaškovou
kanalizaci, dešĢovou kanalizaci a vodovod. Betonáž základových konstrukcí nesmí být na
podmáþenou základovou spáru.

Svislé nosné konstrukce
PĜi zdČní svislých konstrukcí je použit zdící systém BS Klatovy - LIVETHERM. Pro
zdČní bude použita malta pro tenké spáry LIVETHERM MTS 10. Svislé styþné spáry jsou
Ĝešeny univerzálním vícenásobným zámkovým spojem tvárnic. Obvodové nosné zdivo bude
tl. 400mm z tvárnic obvodových základních TOB Z400/Lep 198 – P6 a vnitĜní nosné zdivo tl.
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240 mm z tvárnic vnitĜních nosných TNB 240/Lep 198 – P10 na speciální maltu pro tenké
spáry, která je v odpovídajícím množství souþástí dodávky tvárnic. V místech pĜesahu zdiva
2.NP nad 1.NP je navrženo vyztužení zdiva Murfor, které pomáhá pĜi zamezení vzniku
prasklin zdiva.

Vodorovné nosné konstrukce
Nosnou vodorovnou konstrukci 1.NP a 2.NP tvoĜí stropní konstrukce ze sytému BS –
Klatovy. Typ stropu je BSK – PLUS, tl. 220 mm. Strop je vytvoĜen ze stropních nosníkĤ s
osovou vzdáleností je 660 mm, které jsou vyplnČny stropními vložkami nebo stropními
destiþkami. Dle požadavkĤ výrobce tČchto stropĤ je nutné vložit do horního líce konstrukce
KARI síĢ dle projektové dokumentace. Monolitické zálivky a pĜebetonování bude provedeno
z betonu C20/25. Všechny trámce jsou uloženy 150 mm na stČnách a prĤvlacích a provázány
pozedním vČncem. PrĤvlaky jsou tvoĜeny ocelovými nosníky, typu HE 200 B. Výrobní
dokumentaci, vþetnČ technologie provádČní na stavbČ zajišĢuje firma BS Klatovy, na základČ
objednávky investora. Prostupy ve stropech a obvodových vČncích je potĜebné vynechat podle
þásti P.D. Detaily vČncĤ konstrukþnČ Ĝešit dle typových podkladĤ dodavatele stavebního
systému.

PĜeklady
V obvodových stČnách budou pĜeklady nad okny a dveĜmi vytvoĜeny ze systému BS Klatovy - TIP-Pě-N/ délka pĜekladu. PĜedepsané uložení pĜekladu TIP-Pě-N je v závislosti
na délce pĜekladu, minimálnČ však 200 mm. Ve vnitĜní þásti objektu budou pĜeklady nad
dveĜmi nosných stČn ze systému BS - Klatovy - Pě 60/190/délka, uložení pĜekladu minimálnČ
200 mm. V nenosných stČnách budou pĜeklady typu Pě 60/190/délka pĜekladu. Uložení
pĜekladu je minimálnČ 200 mm.

ŽB vČnce
V místech urþených projektovou dokumentací (souþást každého stropu) budou
provedeny ztužující železobetonové pozední vČnce z betonu, armované ocelí se smykovou
výztuží.
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C.

HODNOTY

UŽITNÝCH,

KLIMATICKÝCH

A

DALŠÍCH

ZATÍŽENÍ

UVAŽOVANÝCH PěI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE
PĜehled zatížení jednotlivých konstrukcí je zpracován v þásti: PĜíloha

D. NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUKýNÍCH
DETAILģ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPģ
Projekt neobsahuje zvláštní a neobvyklé konstrukce ani konstrukþní detaily nebo
technologické postupy. Objekty budou zhotoveny ze stavebního systému BS Klatovy.
E. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY
OVLIVNIT

STABILITU

VLASTNÍ

KONSTRUKCE,

PěÍPADNċ

SOUSEDNÍ

STAVBY
Urþí se po konzultaci s dodavatelem.

F. ZÁSADY PRO PROVÁDċNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A
ZPEVĕOVACÍCH KONSTRUKCÍ ýI PROSTUPģ

Bourací a podchycovací práce nebudou provádČny vzhledem k tomu, že se jedná o
novostavby.
G. POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVACÍCH KONSTRUKCÍ
Kontrola zakrývaných konstrukcí je definována v ýSN EN 13760 – 1. Kontrolu po
technické stránce všech zakrývaných þástí nosné konstrukce provádí stavbyvedoucí.

H. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADģ ýSN, TECHNICKÝCH PěEDPISģ,
ODBORNÉ LITERATURY, SOFTWARE
- ýSN EN 1990 Eurokód 0, Zásady navrhování konstrukcí
- ýSN EN 1991 Eurokód 1, Zatížení konstrukcí
- ýSN EN 1996 Eurokód 6, Navrhování zdČných konstrukcí
- Speciální software firmy BS Klatovy pro posouzení únosnosti stropních nosníkĤ
- Fin 2D
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F.1.2.2. Výkresová þást
Dokumentace pro stavební povolení

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace
Dvojdomy a sekce domĤ
v technologii Betonové stavby Klatovy
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Tato projektová dokumentace Ĝeší statické posouzení pouze základních stavebních
konstrukcí, které byly rozhodující pro navržení rodinných domĤ. Jedná se o nejdelší prĤvlak
HE 200 B, který se nachází ve stropČ 1.NP u dvojdomĤ. Dále jsou Ĝešeny vybrané stropní
nosníky, obvodová stČna, vnitĜní nosná stČna a základové pasy. Ostatní konstrukce budou
detailnČ Ĝešeny statikem v samostatné þásti.
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a) PRģVLAK HE 200 B
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b) STROPNÍ NOSNÍK 2600 mm (STROP)
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c) STROPNÍ NOSNÍK 3400 mm (STROP)
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d) STROPNÍ NOSNÍK 5200 mm (STROP)
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e) STROPNÍ NOSNÍK 5200 mm (STěECHA)
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f) STROPNÍ NOSNÍK 6400 mm (STěECHA)
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g) OBVODOVÁ STċNA - Tvárnice obvodová základní TOB Z400/Lep 198 – P6 (beton + styropor)

DĂƚĞƌŝĄůŽǀĠĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬǇ
ĚşůēşƐŽƵēŝŶŝƚĞůƐƉŽůĞŚůŝǀŽƐƚŝ͗
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ĂƚşǎĞŶşǀƉĂƚĢƐƚĢŶǇ
ƐƚĄůĠ͗ 



ƵǎŝƚŶĠ͗



ǌĂƚĢǎŽǀĂĐşƓşƎŬĂ͗






ȖDсϮ
ĨƵсϲDWĂ
<сϭϬϬϬ
ƓşƎŬĂ͗ϰϬϬŵŵ͖ǀǉƓŬĂ͗ϭϵϴŵŵ
ɷсϭ͕ϭϱ
ɻсϭ

ÆsǇŚŽǀƵũĞ
Ĩďсϲ͕ϳDWĂ 

<сϬ͕ϲϱ
ĨŬсϯ͕ϮϳDWĂ
ĨĚсϭ͕ϲϯϱDWĂ









ƚсϬ͕ϰŵ
ŚсϮ͕ϲϳϱŵ
ʌǌсϭ
ŚĞĨсϮ͕ϲϳϱŵ
ďсϭŵ
ŚĞĨͬƚсϲ͕ϲϴϳϱ
Ϯϳ







ŐŶсϵ͕ϲϳϰŬEͬŵϮ
ƋŶсϯ͕ϮŬEͬŵϮ
Ɠсϭ͕Ϯŵ
EŐсϭϭ͕ϲϬϴϴŬEͬŵ
EƋсϯ͕ϵϴϰŬEͬŵ
EĚсϭϱ͕ϱϵϮϱŬEͬŵ
EĚ͕ϭсϭϱ͕ϱϵϮϱŬE
DĚ͕ϭсϬ͕ϬϬŬEŵ









ŶĄǀƌŚŽǀĄŚŽĚŶŽƚĂƐǀŝƐůĠƚůĂŬŽǀĠƐşůǇ͗
ŶĄǀƌŚŽǀĄŚŽĚŶŽƚĂŵŽŵĞŶƚƵ͗


KǀĢƎĞŶşƐƉŽůĞŚůŝǀŽƐƚŝǀǉƉŽēƚƵ
ǀǉƐƚƎĞĚŶŽƐƚƉƌǀŶşŚŽƎĂĚƵ͗ 

ƉŽēĄƚĞēŶşǀǉƐƚƎĞĚŶŽƐƚ͗


ĐĞůŬŽǀĄǀǉƐƚƎĞĚŶŽƐƚ͗


ŵŝŶ͘ƉŽǀŝŶŶĄǀǉƐƚƎĞĚŶŽƐƚ͗ 

ǀǉƐůĞĚŶĄǀǉƐƚƎĞĚŶŽƐƚƚůĂŬŽǀĠƐşůǇ͗ 
ǌŵĞŶƓƵũşĐşƐŽƵēŝŶŝƚĞů͗





ÆsǇŚŽǀƵũĞ

ĞϭсDĚ͕ϭͬEĚ͕ϭсϬ͕ϬϬŵ
ĞŝŶŝƚсŚĞĨͬϰϱϬсϬ͕ϬϬϱϵϱŵ
ĞĚϭсĞϭнĞŝŶŝƚсϬ͕ϬϬϱϵϱŵ
ĞŵŝŶсϬ͕Ϭϭϱŵ
ĞZĚ͕ϭсϬ͕Ϭϭϱŵ
ˇϭсϭͲ;Ϯ·ĞZĚ͕ϭͬƚͿсϬ͕ϵϮϱ
EZĚ͕ϭсˇϭ·ĨĚ·ď·ƚсϲϬϰ͕ϵϱŬE


EZĚ͕ϭсϲϬϰ͕ϵϱŬE͖EĚ͕ϭсϭϱ͕ϱϵϮϱŬE͖EZĚ͕ϭхEĚ͕ϭÆEĂǀƌǎĞŶĄƐƚĢŶĂǀǇŚŽǀƵũĞ


ϵϳ
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h) VNITěNÍ NOSNÁ STċNA - Tvárnice vnitĜní nosná TNB 240/Lep 198 – P6

DĂƚĞƌŝĄůŽǀĠĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬǇ
ĚşůēşƐŽƵēŝŶŝƚĞůƐƉŽůĞŚůŝǀŽƐƚŝ͗
ƉĞǀŶŽƐƚǌĚşĐşŚŽƉƌǀŬƵ͗






ƌŽǌŵĢƌǇǌĚşĐşŚŽƉƌǀŬƵ͗

ƐŽƵēŝŶŝƚĞůƉƌŽǀǉƉŽēĞƚƉĞǀŶŽƐƚŝ͗
ǀůŝǀǀůŚŬŽƐƚŝ͗ 


ŶŽƌŵĂůŝǌŽǀĂŶĄƉĞǀŶŽƐƚĐŝŚůǇ͗

ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝĐŬĄƉĞǀŶŽƐƚǀƚůĂŬƵ͗
ŶĄǀƌŚŽǀĄƉĞǀŶŽƐƚǀƚůĂŬƵ͗ 

'ĞŽŵĞƚƌŝĐŬĠĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬǇ
ƚůŽƵƓƛŬĂƐƚĢŶǇ͗


ƐǀĢƚůĂǀǉƓŬĂƉŽĚůĂǎş͗ 

ƐŽƵēŝŶŝƚĞů͗ 


ƷēŝŶŶĄ;ǀǌƉĢƌŶĄͿǀǉƓŬĂ͗

ƓşƎŬĂƐƚĢŶǇ͗ 


ƓƚşŚůŽƐƚŶşƉŽŵĢƌƐƚĢŶǇ͗

ŵĞǌŶşƓƚşŚůŽƐƚ͗



ĂƚşǎĞŶşǀƉĂƚĢƐƚĢŶǇ
ƐƚĄůĠ͗ 



ƵǎŝƚŶĠ͗



ǌĂƚĢǎŽǀĂĐşƓşƎŬĂ͗











ȖDсϮ
ĨƵсϲDWĂ
<сϭϬϬϬ
ƓşƎŬĂ͗ϮϰϬŵŵ͖ǀǉƓŬĂ͗ϭϵϴŵŵ
ɷсϭ͕ϭϱ
ɻсϭ

ÆsǇŚŽǀƵũĞ
Ĩďсϲ͕ϳDWĂ 




<сϬ͕ϲϱ
ĨŬсϯ͕ϮϳDWĂ
ĨĚсϭ͕ϲϯϱDWĂ









ƚсϬ͕Ϯϰŵ
ŚсϮ͕ϲϳϱŵ
ʌǌсϭ
ŚĞĨсϮ͕ϲϳϱŵ
ďсϭŵ
ŚĞĨͬƚсϲ͕ϲϴϳϱ
Ϯϳ







ŐŶсϭϯ͕ϴϳϵŬEͬŵϮ
ƋŶсϮ͕ϵϱŬEͬŵϮ
Ɠсϰ͕Ϯϱŵ
EŐсϱϴ͕ϵϴϱϴŬEͬŵ
EƋсϭϮ͕ϱϯϳϱŬEͬŵ
EĚсϳϭ͕ϱϮϯϯŬEͬŵ
EĚ͕ϭсϳϭ͕ϱϮϯϯŬE
DĚ͕ϭсϬ͕ϬϬŬEŵ

ŶĄǀƌŚŽǀĄŚŽĚŶŽƚĂƐǀŝƐůĠƚůĂŬŽǀĠƐşůǇ͗
ŶĄǀƌŚŽǀĄŚŽĚŶŽƚĂŵŽŵĞŶƚƵ͗


KǀĢƎĞŶşƐƉŽůĞŚůŝǀŽƐƚŝǀǉƉŽēƚƵ
ǀǉƐƚƎĞĚŶŽƐƚƉƌǀŶşŚŽƎĂĚƵ͗ 

ƉŽēĄƚĞēŶşǀǉƐƚƎĞĚŶŽƐƚ͗


ĐĞůŬŽǀĄǀǉƐƚƎĞĚŶŽƐƚ͗


ŵŝŶ͘ƉŽǀŝŶŶĄǀǉƐƚƎĞĚŶŽƐƚ͗ 

ǀǉƐůĞĚŶĄǀǉƐƚƎĞĚŶŽƐƚƚůĂŬŽǀĠƐşůǇ͗ 
ǌŵĞŶƓƵũşĐşƐŽƵēŝŶŝƚĞů͗





ÆsǇŚŽǀƵũĞ

ĞϭсDĚ͕ϭͬEĚ͕ϭсϬ͕ϬϬŵ
ĞŝŶŝƚсŚĞĨͬϰϱϬсϬ͕ϬϬϱϵϱŵ
ĞĚϭсĞϭнĞŝŶŝƚсϬ͕ϬϬϱϵϱŵ
ĞŵŝŶсϬ͕Ϭϭϱŵ
ĞZĚ͕ϭсϬ͕Ϭϭϱŵ
ˇϭсϭͲ;Ϯ·ĞZĚ͕ϭͬƚͿсϬ͕ϴϳϱ
EZĚ͕ϭсˇϭ·ĨĚ·ď·ƚсϯϰϯ͕ϯϱŬE



EZĚ͕ϭсϯϰϯ͕ϯϱŬE͖EĚ͕ϭсϳϭ͕ϱϮϯϯŬE͖EZĚ͕ϭхEĚ͕ϭÆEĂǀƌǎĞŶĄƐƚĢŶĂǀǇŚŽǀƵũĞ


ϵϴ
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i) ZÁKLADOVÝ PAS
ĄŬůĂĚŽǀĄ ƉƽĚĂ ũĞ ƚǀŽƎĞŶĂ ũĞŵŶŽǌƌŶŶǉŵŝ ǌĞŵŝŶĂŵŝ & ϰ ʹ ^ ŬŽŶǌŝƐƚĞŶĐĞ ƉĞǀŶĠ͘ ,ůĂĚŝŶĂ
ƐƉŽĚŶşǀŽĚǇũĞǀŚůŽƵďĐĞϭϬŵƉŽĚƚĞƌĠŶĞŵ͕ƚǌŶ͘ŶĞďƵĚĞŽǀůŝǀŸŽǀĂƚǌĄŬůĂĚŽǀŽƵƐƉĄƌƵ͘
ǌĂƚşǎĞŶş͗



Eсϭϱ͕ϱϵϮϱŬEͬŵ

ŶĄǀƌŚ͗



'сϬ͕ϭ·Eсϭ͕ϱϱϵϮϱŬE







ĞĨĨсď







݉݅݊Ǥ ܾ ൌ 

ேାீೋ
ோ

ൌ

ଵହǡହଽଶହାଵǡହହଽଶହ
ଶହ

ൌ ͲǡͲͺͲ݉сϳϬŵŵ;ϳϬϬŵŵͿ



ĮсϲϬΣ



 ߙ݃ݐൌ 

ƉŽƐŽƵǌĞŶş͗

'с;Ϭ͕ϯϬϬ·Ϭ͕ϳϬϬͿ·ϭ·Ϯϱсϱ͕ϮϱŬE

࣌ ൌ

ۼା۵܈
܍ۯ

ൌ

ǡૢାǡ
ǡૠή



ଵହ

݃ݐ بͲ ൌ 



ଵହ

 بξ͵ ൌ 



ଵହ

 ݄ بൌ ͵ͲͲ݉݉;ϯϬϬŵŵͿ

ൌ ૢǡ ૠૠŬWĂ

࣌ ZĚ

ૢǡ ૠૠࡼࢇ  ࡼࢇ





ÆEĂǀƌǎĞŶǉǌĄŬůĂĚŽǀǉƉĂƐǀǇŚŽǀƵũĞ

ϵϵ
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ZávČr
Tato bakaláĜská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení na stavbu dvojdomĤ a sekce domĤ.
Dvoupodlažní rodinné domy jsou navrženy ze zdícího systému BS Klatovy –
LIVETHERM. Výsledkem práce jsou výkresy v takovém rozsahu, aby splĖovaly náležitosti
pro dokumentaci. Výkresová þást byla vytvoĜena v programu AutoCAD 2011, výpoþtová þást
byla provedena ve speciálním softwaru firmy Betonové stavby Klatovy a v programu Fin 2D
a textová þást v programu Microsoft Word 2010 a Microsoft Excel 2010.
Souþástí práce je pĜíloha obsahující výkresovou þást a CD – ROM s jednotlivými
pĜílohami v PDF.
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PĜíloha:

WƎĞŚůĞĚǌĂƚşǎĞŶş͗
ZATÍŽENÍ NA STěECHU
1) StĜešní plášĢ
Elastek 40 Special
EPS 100 Z 160 mm
Lepidlo Puk
Glastek 40 Special
Dekprimer
Liaporbeton
Strop BSK
Omítka

ͲǡͲͲͷ݇ܰȀ݉ଶ

Ͳǡͳ ή Ͳǡʹͷ ൌ ͲǡͲͶͲ݇ܰȀ݉ଶ
ͲǡͲͲ͵݇ܰȀ݉ଶ

ͲǡͲͲͷ݇ܰȀ݉ଶ
Ͳǡͳ ή ͳͲǡͲ ൌ ͳ݇ܰȀ݉ଶ

ʹǡͺͺ݇ܰȀ݉ଶ

ͲǡͲͳ ή ͳͺ ൌ Ͳǡͳͺ݇ܰȀ݉ଶ
-----------------------------------σ ݍ ൌ Ͷǡͳͳ͵ ݇ܰȀ݉ଶ

2) Užitné (nepochozí stĜecha – pouze údržba)
Plošné
Bodové

Ͳǡͷ݇ܰȀ݉ଶ ൌ ݍ

ͳǡͲ݇ܰ ൌ ܳ

3) Sníh
ܵ ൌ  ܥ ή ܥ௧  ή ݏ  ή ߤ

ܵ ൌ ͳǡͲ ή ͳǡͲ ή ͲǡͲ ή ͳǡͲ

ܵ ൌ ͲǡͲ݇ܰȀ݉ଶ

ϭϬϮ
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4) Vítr
ݍ ൌ Ͳǡͷ ή ߩ ή ݒଶ ൌ Ͳǡͷ ή ͳǡʹͷ ή ʹͷଶ ൌ Ͳǡ͵ͻͳ݇ܰȀ݉ଶ
݄ ൌ ǡʹͷ݉

ܿ ൌ ͳǡͷሺ݇ܽ ܸܫ݁݅ݎ݃݁ݐെ ݉³ݐݏ݈ܾܽ݇ݏݐݏሻ

ݓ ൌ  ݍ ή ܿ ή ܿ

ܨǣ Ͳǡ͵ͻͳ ή ͳǡͷ ή ሺെͳǡሻ ൌ  െͲǡͻͻ݉

ܨǣ Ͳǡ͵ͻͳ ή ͳǡ ή ሺെʹǡͳሻ ൌ  െͳǡ͵ͳͶ݉

ܩǣ Ͳǡ͵ͻͳ ή ͳǡͷ ή ሺെͳǡʹሻ ൌ  െͲǡͲͶ݉

ܩǣ Ͳǡ͵ͻͳ ή ͳǡ ή ሺെͳǡͺሻ ൌ  െͳǡͳʹ݉

ܪǣ Ͳǡ͵ͻͳ ή ͳǡͷ ή ሺെͲǡሻ ൌ  െͲǡ͵ͷʹ݉

ܪǣ Ͳǡ͵ͻͳ ή ͳǡ ή ሺെͲǡሻ ൌ  െͲǡ͵ͷʹ݉

ܪǣ Ͳǡ͵ͻͳ ή ͳǡ ή ሺെͲǡͷሻ ൌ  െͲǡ͵ͳ͵݉

ZATÍŽENÍ OD OBVODOVÉ STċNY
ͲǡͶ ή ʹǡ ή ͷǡͶ ൌ ͷǡͳ݇ܰȀ݉

ZATÍŽENÍ OD PODLAHY A STROPU
1)

Plovoucí podlaha

ͲǡͲͳ ή ͺǡͲ ൌ ͲǡͲͺ݇ܰȀ݉ଶ

Betonová mazanina

ͲǡͲͶ ή ʹͶǡͲ ൌ Ͳǡͻ݇ܰȀ݉ଶ

Geotextilie

-

Rockwool Steprock

ͲǡͲͷ ή ͳǡͲ ൌ ͲǡͲͷ݇ܰȀ݉ଶ

Strop BSK
Omítka

ʹǡͺͺ݇ܰȀ݉ଶ

ͲǡͲͳ ή ͳͺǡͲ ൌ Ͳǡͳͺ݇ܰȀ݉ଶ
-----------------------------------σ ݍ ൌ Ͷǡͳͷ ݇ܰȀ݉ଶ

ϭϬϯ
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2) Užitné
Plošné
Bodové

ͳǡͷ݇ܰȀ݉ଶ
ʹǡͲ݇ܰ

ZATÍŽENÍ OD TERASY
Keramická dlažba
Betonová mazanina
Glastek 40 Special
Tepelná izolace
Strop BSK
Omítka

ͲǡͲͳ ή ʹ͵ǡͲ ൌ Ͳǡʹ͵݇ܰȀ݉ଶ

ͲǡͲ͵ ή ʹͷǡͲ ൌ Ͳǡͷ݇ܰȀ݉ଶ
ͲǡͲͲͷ݇ܰȀ݉ଶ

ͲǡͲͷ ή Ͳǡʹͷ ൌ ͲǡͲͳ͵݇ܰȀ݉ଶ
ʹǡͺͺ݇ܰȀ݉ଶ

ͲǡͲͳ ή ͳͺǡͲ ൌ Ͳǡͳͺ݇ܰȀ݉ଶ
-----------------------------------σ ݍ ൌ ͶǡͲͷͺ ݇ܰȀ݉ଶ

4) Užitné
Plošné
Bodové

ʹǡͷ݇ܰȀ݉ଶ
ʹǡͲ݇ܰ

5) Sníh
ܵ ൌ ͲǡͲ݇ܰȀ݉ଶ







ϭϬϰ
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sǉƉŽēĞƚƐŽƵēŝŶŝƚĞůƽƉƌŽƐƚƵƉƽƚĞƉůĂƵũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş

sE :a1EK^E^d E;>/sd,ZDdKϰϬϬͿ
ͲsE :a1WKsZ,͗KD1d<

WŽƵǎŝƚĠǀǌŽƌĐĞ͗
ƚĞƉĞůŶǉŽĚƉŽƌŵϮ·K/W͗







•

ŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŵ ·K/W͗





•

ƐŽƵēŝŶŝƚĞůƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐşt/ŵϮ·K͗

•


Ϯ

ௗ

ܴ ൌ 
ఒ

்ܴ ൌ  ܴௌ  ܴ  ܴௌ 

ܷ ൌ



ଵ

ோ




ƚůŽƵƓƛŬĂ

ƐŬůĂĚďĂ

Ěŵŵ
ŽŵşƚŬĂDy/d^ŝůĐŽ
Ϭ͕Ϭϭ
ĂƌŵŽǀĂĐşƚŬĂŶŝŶĂDy/dDt
Ͳ
>/sd,ZDdKϰϬϬ
Ϭ͕ϰ
ŽŵşƚŬĂDy/d/WϮϯ&
Ϭ͕Ϭϭ
 ࡾ 

souþinitel tep.vod.

tepelný odpor

Ȝtͬŵ<
Ϭ͕ϴ
Ͳ
Ϭ͕ϬϵϯϮ
Ϭ͕ϴ

RŵϮ<ͬt



ϰ͕ϯϭϲϴϰϱ



Ϭ͕ϬϭϮϱ
Ͳ
ϰ͕Ϯϵϭϴϰϱ
Ϭ͕ϬϭϮϱ


ƚĞƉĞůŶǉŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵŶĂǀŶŝƚƎŶşƐƚƌĂŶĢZ^ŝŵϮ·K/W͗



Ϭ͕ϭϯ

ƚĞƉĞůŶǉŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵŶĂǀŶĢũƓşƐƚƌĂŶĢZ^ŝŵϮ·K/W͗



Ϭ͕Ϭϰ

ƚĞƉůŽƚĂǀŝŶƚĞƌŝĠƌƵΣ͗













Ϯϭ

ƚĞƉůŽƚĂǀĞǆƚĞƌŝĠƌƵΣ͗













Ͳϭϱ

ŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŵϮ·K/W͗









்ܴ ൌϰ͕ϰϴϲϴϰϱ

ƐŽƵēŝŶŝƚĞůƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐşt/ŵϮ·K͗ 





ࢁ ൌϬ͕ϮϮ


WŽǎĂĚŽǀĂŶĄŚŽĚŶŽƚĂhE͕ϮϬt/ŵϮ·K͗

Ϭ͕ϯϬ;ƉƌŽǀşĐĞǀƌƐƚǀĠŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞͿ

ŽƉŽƌƵēĞŶĄŚŽĚŶŽƚĂhE͕ϮϬt/ŵϮ·K͗

Ϭ͕ϮϬ



<KE^dZh<sz,Ksh:WKKsE|D,KEKdD

ϭϬϱ


Petra HavíĜová

PlzeĖ, 2012



sE :a1EK^E^d E;>/sd,ZDdKϰϬϬͿ
ͲsE :a1WKsZ,͗\s E|K<>

WŽƵǎŝƚĠǀǌŽƌĐĞ͗
•

ƚĞƉĞůŶǉŽĚƉŽƌŵϮ·K/W͗







•

ŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŵϮ·K/W͗





•

ƐŽƵēŝŶŝƚĞůƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐşt/ŵϮ·K͗



ௗ

ܴ ൌ 
ఒ

்ܴ ൌ  ܴௌ  ܴ  ܴௌ 
ଵ

ܷ ൌ ோ 






ƐŬůĂĚďĂ
ĚƎĞǀĢŶǉŽďŬůĂĚ<tKK
ƌŽƓƚнǀǌĚƵĐŚ͘ŵĞǌĞƌĂ
>/sd,ZDdKϰϬϬ
ŽŵşƚŬĂDy/d/WϮϯ&

ƚůŽƵƓƛŬĂ

souþinitel tep.vod.

tepelný odpor

Ěŵŵ
Ϭ͕ϬϮϱ
Ͳ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕Ϭϭ

Ȝtͬŵ<
Ϭϭϴ
Ͳ
Ϭ͕ϬϵϯϮ
Ϭ͕ϴ

RŵϮ<ͬt





ϰ͕ϯϬϱϳϯϰϯϴ

 ࡾ 

Ϭ͕ϬϬϭϯϴϴϴϵ
Ͳ
ϰ͕Ϯϵϭϴϰϱ
Ϭ͕ϬϭϮϱ


ƚĞƉĞůŶǉŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵŶĂǀŶŝƚƎŶşƐƚƌĂŶĢZ^ŝŵϮ·K/W͗



Ϭ͕ϭϯ

ƚĞƉĞůŶǉŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵŶĂǀŶĢũƓşƐƚƌĂŶĢZ^ŝŵϮ·K/W͗



Ϭ͕Ϭϰ

ƚĞƉůŽƚĂǀŝŶƚĞƌŝĠƌƵΣ͗













Ϯϭ

ƚĞƉůŽƚĂǀĞǆƚĞƌŝĠƌƵΣ͗













Ͳϭϱ

ŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŵϮ·K/W͗









்ܴ ൌϰ͕ϰϳϱϳϯϰ

ƐŽƵēŝŶŝƚĞůƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐşt/ŵϮ·K͗ 





ࢁ ൌϬ͕ϮϮ


WŽǎĂĚŽǀĂŶĄŚŽĚŶŽƚĂhE͕ϮϬt/ŵϮ·K͗

Ϭ͕ϯϬ;ƉƌŽǀşĐĞǀƌƐƚǀĠŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞͿ

ŽƉŽƌƵēĞŶĄŚŽĚŶŽƚĂhE͕ϮϬt/ŵϮ·K͗

Ϭ͕ϮϬ



<KE^dZh<sz,Ksh:WKKsE|D,KEKdD


ϭϬϲ




Petra HavíĜová

PlzeĖ, 2012




WK>,;<KEd<d^D/EKhͿ

WŽƵǎŝƚĠǀǌŽƌĐĞ͗
•

ƚĞƉĞůŶǉŽĚƉŽƌŵϮ·K/W͗







•

ŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŵϮ·K/W͗





•

ƐŽƵēŝŶŝƚĞůƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐşt/ŵϮ·K͗



ƚůŽƵƓƛŬĂ

ƐŬůĂĚďĂ

Ěŵŵ
ǌŚƵƚŶĢŶǉƓƚĢƌŬŽǀǉƉŽĚƐǇƉ
Ϭ͕Ϯ
ďĞƚŽŶϭϲͬϮϬн<Z/Ɛşƛ
Ϭ͕ϭϱ
ŐĞŽƚĞǆƚŝůŝĞ
Ͳ
ŝǌŽůĂĐĞWE&K>ϴϬϬ
Ͳ
ŐĞŽƚĞǆƚŝůŝĞ
Ͳ
ŝǌŽůĂĐĞZK<tKK>^dWZK<
Ϭ͕Ϭϴ
ŐĞŽƚĞǆƚŝůŝĞ
Ͳ
ďĞƚŽŶŽǀĄŵĂǌĂŶŝŶĂ
Ϭ͕Ϭϲ
ƉůŽǀŽƵĐşƉŽĚůĂŚĂ
Ϭ͕Ϭϭ
 ࡾ 

ௗ

ܴ ൌ ఒ

்ܴ ൌ  ܴௌ  ܴ  ܴௌ 
ଵ

ܷ ൌ ோ 





souþinitel tep.vod.

tepelný odpor

Ȝtͬŵ<
Ϭ͕ϵϯ
ϭ͕ϰϯ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͕Ϭϯϳ
Ͳ
ϭ͕Ϯϯ
Ϭ͕Ϭϵϰ

RŵϮ<ͬt



Ϯ͕ϰϮϮϮϮϬϳϯ



Ͳ
Ϭ͕ϭϬϰϴϵϱϭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϯ͕ϭϲϮϭϲϮϭϲ
Ͳ
Ϭ͕ϬϰϴϳϴϬϰϵ
Ϭ͕ϭϬϲϯϴϮϵϴ


ƚĞƉĞůŶǉŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵŶĂǀŶŝƚƎŶşƐƚƌĂŶĢZ^ŝŵϮ·K/W͗



Ϭ͕ϭϳ

ƚĞƉĞůŶǉŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵŶĂǀŶĢũƓşƐƚƌĂŶĢZ^ŝŵϮ·K/W͗



Ϭ͕ϬϬ

ƚĞƉůŽƚĂǀŝŶƚĞƌŝĠƌƵΣ͗













Ϯϭ

ƚĞƉůŽƚĂǀĞǆƚĞƌŝĠƌƵΣ͗













Ͳϯ

ŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŵϮ·K/W͗









்ܴ ൌϮ͕ϱϵϮϮϮϭ

ƐŽƵēŝŶŝƚĞůƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐşt/ŵϮ·K͗ 





ࢁ ൌϬ͕ϯϵ


WŽǎĂĚŽǀĂŶĄŚŽĚŶŽƚĂhE͕ϮϬt/ŵϮ·K͗

Ϭ͕ϰϱ

ŽƉŽƌƵēĞŶĄŚŽĚŶŽƚĂhE͕ϮϬt/ŵϮ·K͗

Ϭ͕ϯϬ



<KE^dZh<sz,Ksh:WKKsE|D,KEKdD


ϭϬϳ




Petra HavíĜová

PlzeĖ, 2012




^dZKW;:EKW>aeKs^d\,Ϳ
ͲsD1^d ^E:DEa1sZ^dsKh^WKs,KdKEh

WŽƵǎŝƚĠǀǌŽƌĐĞ͗
•

ƚĞƉĞůŶǉŽĚƉŽƌŵϮ·K/W͗

•

ŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŵϮ·K/W͗

•













Ϯ

ƐŽƵēŝŶŝƚĞůƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐşt/ŵ ·K͗
ƚůŽƵƓƛŬĂ

ƐŬůĂĚďĂ

Ěŵŵ
ŽŵşƚŬĂDy/d/WϮϯ&
Ϭ͕Ϭϭ
ƐƚƌŽƉ^<W>h^
Ϭ͕ϮϮ
>ŝĂƉŽƌďĞƚŽŶ
Ϭ͕Ϭϱ
ƉĞŶĞƚƌĂēŶşĞŵƵůǌĞ<WZ/DZ
Ͳ
'ůĂƐƚĞŬϰϬ^ƉĞĐŝĂůDŝŶĞƌĂů
Ϭ͕ϬϬϰ
ůĞƉŝĚůŽWƵŬ
Ͳ
ŝǌŽůĂĐĞ
Ϭ͕ϭϲ
ůĂƐƚĞŬϰϬ^ƉĞĐŝĂůĞŬŽƌ
Ϭ͕ϬϬϰ
 ࡾ 

ௗ

ܴ ൌ ఒ

்ܴ ൌ  ܴௌ  ܴ  ܴௌ 
ଵ

ܷ ൌ ோ 





souþinitel tep.vod.

tepelný odpor

Ȝtͬŵ<
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϯϳ
Ϭ͕Ϭϵϭ
Ͳ
Ϭ͕Ϯϭ
Ͳ
Ϭ͕ϬϮϮ
Ϭ͕Ϯϭ

RŵϮ<ͬt



ϴ͕ϰϰϴϯϮϬϰϴϰ



Ϭ͕ϬϭϮϱ
Ϭ͕ϱϵϰϱϵϱ
Ϭ͕ϱϰϵϰϱϭ
Ͳ
Ϭ͕ϬϭϵϬϰϳϲϮ
Ͳ
ϳ͕ϮϳϮϳϮϳϮϳ
Ϭ͕ϬϭϵϬϰϳϲϮ


ƚĞƉĞůŶǉŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵŶĂǀŶŝƚƎŶşƐƚƌĂŶĢZ^ŝŵϮ·K/W͗



Ϭ͕ϭϬ

ƚĞƉĞůŶǉŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵŶĂǀŶĢũƓşƐƚƌĂŶĢZ^ŝŵϮ·K/W͗



Ϭ͕Ϭϰ

ƚĞƉůŽƚĂǀŝŶƚĞƌŝĠƌƵΣ͗













Ϯϭ

ƚĞƉůŽƚĂǀĞǆƚĞƌŝĠƌƵΣ͗













Ͳϭϱ

ŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŵϮ·K/W͗









்ܴ ൌϴ͕ϱϴϴϯϮ

ƐŽƵēŝŶŝƚĞůƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐşt/ŵϮ·K͗ 





ࢁ ൌϬ͕ϭϭ



WŽǎĂĚŽǀĂŶĄŚŽĚŶŽƚĂhE͕ϮϬt/ŵϮ·K͗

Ϭ͕Ϯϰ

ŽƉŽƌƵēĞŶĄŚŽĚŶŽƚĂhE͕ϮϬt/ŵϮ·K͗

Ϭ͕ϭϲ



<KE^dZh<sz,Ksh:KWKZhE|D,KEKdD


ϭϬϴ


Petra HavíĜová

PlzeĖ, 2012



^<>^ϰ;dZ^Ϳ

WŽƵǎŝƚĠǀǌŽƌĐĞ͗
•
•
•

ƚĞƉĞůŶǉŽĚƉŽƌŵϮ·K/W͗





Ϯ

ŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŵ ·K/W͗









Ϯ

ƐŽƵēŝŶŝƚĞůƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐşt/ŵ ·K͗
ƐŬůĂĚďĂ
ŽŵşƚŬĂDy/d/WϮϯ&
ƐƚƌŽƉ^<W>h^
ŝǌŽůĂĐĞ
ƉĞŶĞƚƌĂēŶşĞŵƵůǌĞ<WZ/DZ
'ůĂƐƚĞŬϰϬ^ƉĞĐŝĂůDŝŶĞƌĂů
ďĞƚŽŶŽǀĄŵĂǌĂŶŝŶĂ
ŬĞƌĂŵŝĐŬĄĚůĂǎďĂ

ௗ

ܴ ൌ 
ఒ

்ܴ ൌ  ܴௌ  ܴ  ܴௌ 
ଵ

ܷ ൌ ோ 





ƚůŽƵƓƛŬĂ

souþinitel tep.vod.

tepelný odpor

Ěŵŵ
Ϭ͕Ϭϭ
Ϭ͕Ϯϭ
Ϭ͕ϭϮϬ
Ͳ
Ϭ͕ϬϬϰ
Ϭ͕Ϭϯ
Ϭ͕Ϭϰ

Ȝtͬŵ<
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϯϳ
Ϭ͕ϬϮϮ
Ͳ
Ϭ͕Ϯϭ
ϭ͕Ϯϯ
ϭ͕Ϭϭ

RŵϮ<ͬt





ϲ͕ϬϵϬϲϮϳϴϮ

 ࡾ 

Ϭ͕ϬϭϮϱ
Ϭ͕ϱϰϬϱϰϬϱϰ
ϱ͕ϰϱϰϱϰϱϰϱ
Ͳ
Ϭ͕ϬϭϵϬϰϳϲϮ
Ϭ͕ϬϮϰϯϵϬϮϰ
Ϭ͕ϬϯϵϲϬϯϵϲ


ƚĞƉĞůŶǉŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵŶĂǀŶŝƚƎŶşƐƚƌĂŶĢZ^ŝŵϮ·K/W͗



Ϭ͕ϭϬ

ƚĞƉĞůŶǉŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵŶĂǀŶĢũƓşƐƚƌĂŶĢZ^ŝŵϮ·K/W͗



Ϭ͕Ϭϰ

ƚĞƉůŽƚĂǀŝŶƚĞƌŝĠƌƵΣ͗













Ϯϭ

ƚĞƉůŽƚĂǀĞǆƚĞƌŝĠƌƵΣ͗













Ͳϭϱ

ŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŵϮ·K/W͗









்ܴ ൌϲ͕ϮϯϬϲϮϴ

ƐŽƵēŝŶŝƚĞůƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐşt/ŵϮ·K͗ 





ࢁ ൌϬ͕ϭϲ


WŽǎĂĚŽǀĂŶĄŚŽĚŶŽƚĂhE͕ϮϬt/ŵϮ·K͗

Ϭ͕Ϯϰ

ŽƉŽƌƵēĞŶĄŚŽĚŶŽƚĂhE͕ϮϬt/ŵϮ·K͗

Ϭ͕ϭϲ



<KE^dZh<sz,Ksh:KWKZhE|D,KEKdD




ϭϬϵ


Petra HavíĜová

PlzeĖ, 2012



^<>^ϱ;^dZKWͿ

WŽƵǎŝƚĠǀǌŽƌĐĞ͗
•

ƚĞƉĞůŶǉŽĚƉŽƌŵϮ·K/W͗







•

ŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŵϮ·K/W͗





•

ƐŽƵēŝŶŝƚĞůƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐşt/ŵϮ·K͗



ƐŬůĂĚďĂ
ŽŵşƚŬĂDy/d^ŝůĐŽ
ƉĞŶĞƚƌĂĐĞƉŽĚŽŵşƚŬƵ
ůĞƉşĐşĂƐƚĢƌŬŽǀǉƚŵĞů
ƐŬůŽǀůĄŬŶŝƚĄƚŬĂŶŝŶĂ
ůĞƉşĐşĂƐƚĢƌŬŽǀǉƚŵĞů
ƚĞƉĞůŶĢŝǌŽůĂēŶşĚĞƐŬǇ
ůĞƉşĐşĂƐƚĢƌŬŽǀǉƚŵĞů
ƐƚƌŽƉ^<W>h^
ŝǌŽůĂĐĞZK<tKK>^dWZK<
ŐĞŽƚĞǆƚŝůŝĞ
ďĞƚŽŶŽǀĄŵĂǌĂŶŝŶĂ
ƉůŽǀŽƵĐşƉŽĚůĂŚĂ

ௗ

ܴ ൌ ఒ

்ܴ ൌ  ܴௌ  ܴ  ܴௌ 

ܷ ൌ



ଵ

ோ



ƚůŽƵƓƛŬĂ

souþinitel tep.vod.

tepelný odpor

Ěŵŵ
Ϭ͕Ϭϭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͕ϭϭ
Ͳ
Ϭ͕ϮϮ
Ϭ͕Ϭϱ
Ͳ
Ϭ͕Ϭϰ
Ϭ͕Ϭϭ

Ȝtͬŵ<
Ϭ͕ϴ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͕ϬϮϮ
Ͳ
Ϭ͕ϯϳ
Ϭ͕Ϭϯϳ
Ͳ
ϭ͕Ϯϯ
Ϭ͕Ϭϵϰ

RŵϮ<ͬt





ϳ͕ϬϵϳϯϰϵϮϱ

 ࡾ 

Ϭ͕ϬϭϮϱ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϱ
Ͳ
Ϭ͕ϱϰϬϱϰϬϱϰ
ϭ͕ϯϱϭϯϱϭϯϱ
Ͳ
Ϭ͕ϬϯϮϱϮϬϯϯ
Ϭ͕ϭϬϲϯϴϮϵϴ


ƚĞƉĞůŶǉŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵŶĂǀŶŝƚƎŶşƐƚƌĂŶĢZ^ŝŵϮ·K/W͗



Ϭ͕ϭϬ

ƚĞƉĞůŶǉŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵŶĂǀŶĢũƓşƐƚƌĂŶĢZ^ŝŵϮ·K/W͗



Ϭ͕Ϭϰ

ƚĞƉůŽƚĂǀŝŶƚĞƌŝĠƌƵΣ͗













Ϯϭ

ƚĞƉůŽƚĂǀĞǆƚĞƌŝĠƌƵΣ͗













Ͳϭϱ

ŽĚƉŽƌƉƎŝƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŵϮ·K/W͗









்ܴ ൌϳ͕Ϯϯϳϯϰϵ

ƐŽƵēŝŶŝƚĞůƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐşt/ŵϮ·K͗ 





ࢁ ൌϬ͕ϭϰ


WŽǎĂĚŽǀĂŶĄŚŽĚŶŽƚĂhE͕ϮϬt/ŵϮ·K͗

Ϭ͕Ϯϰ

ŽƉŽƌƵēĞŶĄŚŽĚŶŽƚĂhE͕ϮϬt/ŵϮ·K͗

Ϭ͕ϭϲ

<KE^dZh<sz,Ksh:KWKZhE|D,KEKdD

ϭϭϬ


