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a)    IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
 
Název stavby                              : Zateplení nadzemní fasády bytového domu    
      Turpišova 243, 244 
  
Místo stavby                               : Chrastava, Turpišova ul. č.p.243, 244 
 p.p.č. 516/1, st. 560, st. 561  k.ú. Chrastava 

I, kód 653845 
 
Investor                             : Město Chrastava, Náměstí 1. máje 1 
 463 31 Chrastava 

 
Projektant  :                   Ing. Miloš Pazour 
                       Projektování staveb  

                     Raspenavská 212 
                     460 01    Liberec 32 
                   IČ 133 41 715                    
  

Stavební část  :Ing. Miloš Pazour 
   AI – obor  Pozemní stavby evid. č. 0500074 
Statika  : Ing. Karel Otřísal 
   AI – obor  Pozemní stavby evid.č.  0500563  
   
Bleskosvosdy   : Jiří Koláček 

 AT – pro techniku prostředí staveb,  
spec. elektrotechnická zařízení ev.č. 0500918 

    
 Požární bezpečnost : Rudolf Poupa  

 AT – pro požární bezpečnost ev. č. 0500903 
     
Tepelně tech. Výpočet  : Jakub Míka  
     AT – pro techniku prostředí staveb 

spec. Vytápění a vzduchotechnika ev.č. 0501175 
 
Stupeň dokumentace  : Dokumentace pro ohlášení stavby 
 
Druh stavby    : Stavební úpravy 
 
Datum    : Květen 2013 
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b)  ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ O STAVEBNÍM   

POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
 
Zateplení fasády bude provedeno na bytovém domě o 3 nadzemních a jednom 

podzemním podlaží a obytnou vestavbou v podkroví domu. Dům má dvě sekce 
č.p.243 a č.p.244. V domě je celkem 16 b.j. + 5 b.j. v půdní vestavbě. Bytové 
jednotky, stejně jako dům jsou ve vlastnictví Města Chrastava. Dům č.p. 243, 244 
stojí na pozemku p.p.č.516/1, st.č. 560 a st č. 561 v k.ú. Chrastava I. Na pozemku 
p.p.č.516/1 stojí další obytné domy stejného výrazu a charakteru. 

Okolní pozemky domu -  p.č. 531/1, 516/1, 1392/1 jsou také v majetku Města 
Chrastava. Tyto komunikace  budou využity po dobu realizace zateplení pro dopravu 
materiálu. 

  Okolí domu č.p. 243, 244 je zastavěné bytovými domy stejného charakteru.  
Mezi domy jsou zatrávněné plochy s vysazenými středně vysokými stromy a nízkými 
keři.  

Území nespadá do památkově chráněné zóny. 
  
 

c)  ÚDAJE O PROVEDENÝCH  PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU. 

 
Stavebně technický průzkum – na domě byla provedena pouze vizuální 
prohlídka stavu stávající fasády.  Kontaktní zateplovací systém bude kotven 
pomocí kotev do děrovaného zdiva. Před realizací musí být provedena zkouška 
na vytažení kotev. 

 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Připojení na dopravní infrastrukturu 
Pro přístup i vjezd k domu budou využity stávající místní komunikace na 

okolních pozemcích.  
 
Připojení objektu na distribuční soustavu NN 
Pro realizaci zateplení bude využito napojení na el. energii ze stávajících 
rozvodů v domě 
 
Připojení na zdroj  vody 
Zásobování vodou je zajištěno z rozvodů v 1.PP. v domě. 
 

 
d) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ : 

Veškeré požadavky jsou splněny 
 

e) INFORMACE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY: 
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Návrh zateplení bytového domu splňuje Vyhl.č.268/2009 Sb, vč. vyhl. 20/2012 o 
technických požadavcích na stavby.  
 
Řešení zateplení fasády splňuje požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
staveb. Jedná se o:  

- mechanickou odolnost a stabilitu provedených úprav ( statický výpočet ) 
- požární bezpečnost ( samostatná část projektu ) 
- ochranu zdraví, zdravé životní podmínky a životní prostředí  

 
Stavba dále splňuje požadavky na stavební konstrukce. Jsou splněny požadavky 
na : 

stavební konstrukce z hlediska :                     -     Kotvení zateplovacího     
systému 

-   Materiálů pro stavby- jejich 
nezávadnost 

 
     
f) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 
   ROZHODNUTÍ  

 
Řešením zateplení fasády nejsou dotčeny podmínky regulačního plánu ani se 

nemění řešení stavby z hlediska územního rozhodnutí. 
 
 

g) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY 
 

Realizace zateplování fasády bude probíhat v jedné etapě 
 
h) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY                         

 
Předpokládaný termín zahájení   II.Q. 2014 
Předpokládaný termín dokončení   III.Q. 2014 
Postup realizace bude probíhat v souladu s technologickými pravidly 

jednotlivých pracovních procesů s ohledem na povětrnostní podmínky a dodržení 
technologických přestávek.   

 
 

i) STATISTICKÉ ÚDAJE                         
 

a)   Základní údaje o kapacitě stavby -  
 Bytový dům           21 bytových jednotek 
 Orientační plocha obvodového pláště    950 m2   

 
     b) Odhad stavebních nákladů – 1 300 000 .- Kč 
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1. Urbanistické, architektonické a stavební řešení stavby 

a) Zhodnocení polohy a stavu staveniště 
Staveniště se nachází v centru města Chrastavy jihozápadně od Náměstí 1. 

máje.  
Zateplení fasády bude provedeno na bytovém domě o 3 nadzemních a jednom 

podzemním podlaží a obytnou vestavbou v podkroví domu. Dům má dvě sekce 
č.p.243 a č.p.244. V domě je celkem 16 b.j. + 5 b.j. v půdní vestavbě. Bytové 
jednotky, stejně jako dům jsou ve vlastnictví Města Chrastava. Dům č.p. 243, 244 
stojí na pozemku p.p.č.516/1, st.č. 560 a st č. 561 v k.ú. Chrastava I.  Na pozemku 
p.p.č.516/1 stojí další obytné domy stejného charakteru. 

Okolní pozemky domu -  p.č. 531/1, 516/1, 1392/1 jsou také v majetku Města 
Chrastava. Tyto komunikace  budou využity po dobu realizace zateplení pro dopravu 
materiálu. 

  Okolí domu č.p. 243, 244 je zastavěné bytovými domy stejného charakteru.  
Mezi domy jsou zatrávněné plochy s vysazenými středně vysokými stromy a nízkými 
keři.  

Území nespadá do památkově chráněné zóny . 
Stávající zástavba na sousedních pozemcích nebude provedením zateplení 

fasády domu č.p. 243, 244 ovlivněna, ani dotčena. 
  
 
     b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 
Z architektonického hlediska – stávající stav -: Jedná o bytový řadový dům 

realizovaný v 60-tých letech minulého století.  Dům je třípodlažní s polovalbovou 
střechou z jihozápadní strany a štítem ze strany severovýchodní. Dům je tímto štítem 
napojen na další rohové sekce. Do podkroví byla provedena v letech 1990-2000 
půdní vestavba s 5 bytovými jednotkami. V domě je nyní celkem 21 bytových 
jednotek. Dům má jedno podzemní technické podlaží. 

Fasáda je členěna balkóny u bytů na jihovýchodní straně a balkóny ze 
schodiště na straně severozápadní. Okna a balkónové dveře byly v předstihu 
vyměněny za plastové. V bytech jsou osazena okna s izolačními trojskly, v suterénu 
pak plastová okna s dvojskly. 

 Fasádní povrch tvoří původní vápenná omítka. 
Střecha je rozčleněna vikýři, které jsou součástí realizované půdní vestavby. 

Střešní krytina je plechová.  
Obvod suterénní části je obložen kabřincem v červené barvě.  

- návrh řešení -  zateplení fasády domu 
bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem. Jedná se o nadzemní část i 
obvodový plášť suterénu bytového domu. Zateplovací systém bude v suterénu 
proveden cca 0.5m pod upravený terén. 
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Zateplení obvodového pláště bude provedeno do úrovně pod spodní hranu 
střešní římsy. Zateplení římsy bude provedeno v další etapě revitalizace bytového 
domu společně s řešením zateplení půdní vestavby.  

Stejně tak nebude provedeno zateplení balkónových desek vzhledem k tomu, 
že již byla provedena oprava nášlapné plochy balkónů – nová keramická dlažba 
včetně okapnicových tvarovek.  

Na těchto nezateplených částech bude opravena omítka stavebním lepidlem 
s perlinkou a provedena úprava probarvenou tenkovrstvou omítkou stejnou jako na 
zateplovacím systému. Na spodních hranách budou použity fasádní profily s 
okapnicí. 
 

Barevné řešení.  
Barva omítky – Barevnost fasády je navržena v kombinaci barev odstínu 
žlutooranžové a šedé (např. BAUMIT- Sweet 3133 a  BAUMIT- Art 3255, nebo 
WEBER- RU2E a SU1C ), nebo obdobné odstíny jiných dodavatelů. Suterénní obvod 
bude opatřen soklovou stěrkou v barvě šedé (např. BAUMIT- Mosaik Putz 060, 
Weber-  Mar 0040.  Špalety a nadpraží oken a balkonových dveří budou provedeny 
v barvě bílé.  
  
 
        c)  Konstrukční a technické řešení   

 
 STÁVAJÍCÍ STAV 
 Bytový dům je realizovaný v cihelné konstrukční soustavě T-01B s příčně 

nosnými stěnami a nosným obvodovým pláštěm. Stropní konstrukce jsou vytvořeny 
z dutinových panelů. Střešní konstrukce je prefabrikovaná a dřevěná.. Jedná se o 
železobetonový krov kombinovaný s dřevěnými částmi. V roce 1998-9 byla 
provedena střešní vestavba, při které byla původní konstrukce sedlové střechy 
upravena. Základní charakter konstrukce však zůstal zachován. 

V obvodovém plášti jsou dnes osazena plastová okna. Dále jsou na fasádě 
umístěny ocelové mřížky pro odvětrání bytových jader a spižních skříní. Dalšími 
prvky na fasádě jsou větrací hlavice odtahu spalin od plynových topidel, která jsou 
v bytech použita. 
 
 

NÁVRH ZATEPLENÍ 
Zateplení fasády objektu se týká obvodového pláště v bytových (nadzemních) 

podlažích i části suterénního obvodu a to cca 0.5m pod úroveň upraveného terénu. 
Zateplení obvodového pláště je navrženo kontaktním zateplovacím systémem. 

Zateplovacím materiálem v bytové části je fasádní polystyrén EPS-F v tloušťce 
160mm. Tepelná vodivost izolačních materiálů je max. λmax=0,037 W/mK. 
V suterénní části bude použit extrudovaný polystyrén XPS v tloušťce 100mm. 

Použití druhu izolačního materiálu je v souladu s podmínkami požární 
bezpečnosti z hlediska předepsaného stupně reakce materiálu na oheň. Do požární 
výšky objektu 12m nejsou požadovány požární pásy. 
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Provádění zateplovacího systému musí odpovídat technologickým pravidlům 
jednotlivých systémům jak z hlediska postupů prací, tak i z hlediska podmínek pro 
použité materiály. Zateplení musí být provedeno z materiálu určených pro vybraný 
systém (např. Baumit, Weber, Sto apod.). Materiály nesmí být kombinovány. Řešení 
jednotlivých detailů jsou uvedeny ve výkresové části. Veškerá ukončení a hrany KZS 
musí být opatřeny rohovými, nebo ukončujícími lištami stejně jako ostění oken a 
dveří. Nadpraží okenních a dveřních otvorů, stejně jako hrany nezateplovaných částí 
( střešní římsa, balkónové desky ) budou opatřeny rohovými lištami s okapnicí. U 
ostění oken ve styku s oknem budou použity začišťovací omítkové lišty. Změny 
v řešení detailů mohou být provedeny pouze se souhlasem projektanta a investora.  

Celá plocha zateplované fasády před zahájením zateplování bude omyta tlakovou 
vodou. Oddělené části fasádní omítky budou odstraněny a tyto části vyspraveny 
reprofilační maltou. 

Dále budou demontovány svody bleskosvodu. Svody budou po dokončení 
zateplení opět namontovány na stejná místa, přičemž příchytky do zdiva budou 
prodlouženy. Průchody zateplovacím pláštěm bude zatmelen polyuretanovým 
tmelem. Svody budou následně napojeny na stávající podzemní jímací vedení. 

Před prováděním zateplování suterénního obvodového pláště bude demontován 
okapový chodník. Ten bude po zatažení KZS pod upravený terén opět na původní 
místo. 

Kompletace fasády spočívá v osazení nových nerezových mřížek s nerezovou 
síťkou na původní větrací otvory. Dále pak stávající vyústění odtahů od plynových 
topidel bude před zateplováním demontováno a po provedení KZS budou trubky 
prodlouženy  a hlavice opět osazena na původní místo. V okolí vnější trubky odtahů 
bude provedeno zateplení v rozměru cca 350x350mm z desek z minerální vaty. 
Utěsnění kolem potrubí bude provedeno těsnící páskou. 

 Okenní otvory budou opatřeny novými parapetními AL plechy v barvě hnědé.   
Navržený zateplovací systém sytém kontaktní, kotvený s doplňkovým 

lepením. Izolační desky budou kotveny hmoždinkami EJOTHERM STR-U Ø8mm se 
zatloukacím trnem, délka 240mm, v počtech dle statického výpočtu. Celá fasáda je 
rozdělena na zóny podle zatížení kotev a tomu odpovídajícímu jejich počtu ( viz 
výkresová příloha statického výpočtu). Kotvení desek bude provedeno 
zapuštěnou montáží. Před zahájením zateplování provede dodavatelská firma 
tahovou zkoušku únosnosti kotev. 

 
 

d)  Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
 

Připojení na dopravní infrastrukturu 
Pro přístup i vjezd k domu budou využity stávající místní komunikace.  
 
Připojení objektu na distribuční soustavu NN 
Pro realizaci zateplení bude využito napojení na el. energii ze stávajících 
rozvodů v domě 
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Připojení na zdroj  vody 
Zásobování vodou je zajištěno z rozvodů v 1.PP. v domě. 

 
 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury vč. řešení dopravy v klidu 
Řešení technické a dopravní infrastruktury vč. dopravy v klidu zůstává stávající, 

zateplení objektu se této problematiky netýká. 
 

-  Připojení na systém bleskosvodu :  
Vzhledem k tomu , že stávající bytový dům bude mít nové zateplení fasády, 

bude nutné demontovat stávající 4 svody vč. SZ + OU a FeZn ø 10mm.Jímací 
vedení na střeše bude v celém rozsahu zachováno – na střeše nedochází k žádné 
stavební změně . Pro uzemnění bude využita stávající uzemňovací soustava. 

Nové přikotvení svislých svodů bude provedeno prodlouženými stávajícími 
podpěrami (prodloužení o 160mm). Stejně tak budou znovu osazeny SZ+OU 
v nadzemní části podzemního podlaží. 

 
- Přemístění svislých dešťových svodů : 
Před zahájením zateplovacích prací bude provedena demontáž stávajících 4 ks 

svislých dešťových svodů. Po dokončení KZT před finální omítkou se přikotví svody 
ve stejném místě na prodloužené držáky. Bude provedena úprava napojení v místě 
střešní římsy a v místě připojení na lapače krytiny.  

 
- Dopravní řešení -  projekt zateplení nemění stávající stav     

- Terénní úpravy  a zpevněné plochy  
Terénní úpravy pozemku zůstanou ve stávajícím stavu.  

 
- Povrchové a vegetační úpravy v okolí stavby 

Zatrávnění v bezprostředním okolí domu bude stavbou narušeno. Po 
dokončení prací bude toto uvedeno dodavatelem do původního stavu. Okolí bude 
znovu ohumusováno v tl. cca 0,15m a zatrávněno. Stávající vzrostlé stromy nesmí 
být stavbou porušeny. 

 
- Oplocení pozemku  - pozemek v okolí domu není oplocen. Pro účel stavby 

bude provedeno dodavatelem provizorní lehké montované oplocení. Po dokončení 
prací bude oplocení odstraněno. 
 

 
f) Vliv stavby na životní prostředí 

 
Realizace zateplení bytového domu č.p. 243, 244 na pozemku p.p.č. 516/1, 

st.č.560, 561 v k.ú. Chrastava I bude mít částečný negativní vliv na životní prostředí 
pouze přechodně v průběhu provádění. Prašnost při dopravě materiálu musí být 
eliminována kropením. Hlučné procesy budou omezovány na nezbytně nutnou dobu. 
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Nakládání s odpady – odpady vznikající při stavbě budou na staveništi tříděny. 
Běžný stavební odpad bude odvážen na skládku, kterou zajistí dodavatel stavby při 
realizaci, nebezpečný a zdravotně závadný odpad bude shromažďován 
v kontejnerech na stavbě a likvidován specializovanou, k tomuto účelu zřízenou 
firmou. O likvidaci odpadů bude vydáno potvrzeni. 

 
 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících přístupových ploch a 
komunikací 
 

Není předmětem řešení projektu.  
 
 
h)  Průzkumy a měření 

na domě byla provedena pouze vizuální prohlídka stavu stávající fasády.  
Kontaktní zateplovací systém bude kotven pomocí kotev do děrovaného zdiva. Před 
realizací musí být provedena zkouška na vytažení kotev. 

 
 

i)  Údaje o podkladech pro vytyčení stavby 
Vytyčení stavby pro zateplení není řešeno. Po provedení prací může SÚ 

požadovat nové zaměření rohů bytového domu vzhledem ke zvětšení půdorysu 
nadzemní části.  
 
 
j) Členění stavby na stavební a inženýrské objekty 
Vzhledem k jednoduchosti není stavba členěna na stavební objekty. 
 
 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negativními 
účinky 

Stavba bude mít negativní vliv na životní prostředí a okolní stavby a pozemky 
pouze přechodně v průběhu výstavby. Negativní vlivy provázející stavbu budou 
omezovány dodržováním režimu pracovní doby a pracovního klidu o nedělích a 
svátcích. Prašnost musí být eliminována kropením. Hlučné procesy budou 
omezovány na nezbytně nutnou dobu. 
 
 
l) Způsob zajištění zdraví a ochrany pracovníků 

Veškerá stavební činnost spojená s realizací zateplení domu č.p.243, 244 na 
pozemku p.p.č. 516/1, k.ú. Chrastava I musí respektovat : 

 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, hlava V – Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci v platném znění 

 Zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
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vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci )… 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky v platném znění. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

 yyhl. 48/1982 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti a technických zařízení 

Jedná se zvláště o :  Část třetí (vyhl.ČUBP a ČBÚ č. 324/90 Sb.) § 9 a §10 
Způsobilost pracovníků – která předepisuje provádět školení a ověřování znalostí 
pracovníků v jednotlivých profesích, určuje četnost těchto školení a další předpisy, 
které se vztahují na činnosti vyžadující průkaz, nebo osvědčení ( svářeči, jeřábníci 
apod.) 
    Část devátá – Práce ve výškách nad volnou hloubkou 
(§47 až §61 ). Jedná se o podmínky způsobilosti pracovníků (lékařské prohlídky 1x 
za 3 roky, nad 50 let každý rok), školení 1x za rok. Dále vybavení pracovníků 
ochrannými prostředky, vymezení ochranných pásem pro práce ve výškách podle 
výšky pracoviště. V dodavatelské dokumentaci ( technologický předpis ) musí být 
konkrétní způsob zajištění pracovníků proti pádu, u osobního jištění místo upevnění. 
Dále musí být dodržovány lhůty odborných prohlídek lešení  (1x za měsíc u 
nepohyblivých a 2x za měsíc u pohyblivých) a dalších bezpečnostních pomůcek a 
záchytných konstrukcí (ochranná ohrazení ). Způsob použití záchytných konstrukcí 
musí být obsahem technologických pravidel. 
      

2. Mechanická odolnost a stabilita 
Statický výpočet, který je součástí tohoto projektu – viz část F,  prokazuje, že 
stavební úpravy jsou navrženy tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek 

a) zřícení stavby, nebo její části 
b) větší stupeň přetvoření 
c) poškození stavby nebo technických zařízení v důsledku většího přetvoření 

nosné konstrukce 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině   
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3. Požární bezpečnost 
Součástí tohoto projektu je POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – samostatná část   
 
Obsahem řešení požární bezpečnosti je : 

a) omezení šíření ohně a kouře ve stavbě 
b) omezení šíření požáru na sousední stavby 

4.  Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí 
 

 Použité materiály a provádění stavby, vliv na životní prostředí - Všechny 
stavební materiály, které jsou pro stavbu navrženy nejsou zdravotně závadné. Při 
provádění výstavby musí být dbáno na minimalizaci nadměrně hlučných procesů, 
musí být omezena práce o svátcích a nedělích, přičemž hlučné operace musí být v 
těchto dnech vyloučeny. Nadměrná prašnost při výstavbě bude likvidována 
kropením. Stavební odpad vznikající v průběhu stavby bude tříděn. S odpady bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
Vzniklé odpady budou tříděny a likvidovány odbornou firmou. Nakládání s odpady 
bude doloženo potvrzením o likvidaci.  
Nebezpečné odpady budou likvidovány odbornou firmou.  

   
 
5. Bezpečnost při užívání 

Zateplení domu č.p. 243, 244 na pozemku p.p.č.516/1, st.č. 561,561 k.ú. 
Chrastava I je navrženo tak, aby zajistil bezpečné užívání. Jsou splněny všechny 
vyhlášky vztahující se k tomuto bodu zvláště pak ČSN a vyhlášky týkající se požární 
bezpečnosti staveb.   
 
 
6. Ochrana proti hluku 
 

Stávající stav se řešením zateplení nezhorší. 
 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 

 
TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
Přílohou této souhrnné technické zprávy je výpočet tepelně technických 

parametrů obvodové konstrukce po provedení kontaktního zateplovacího pláště dle 
ČSN 730540-2:2011 a ČSN EN ISO 12831. 

Výpočet je proveden pro zateplenou konstrukci polystyrenem. 
Z uvedeného posouzení vyplývá, že z hlediska tepelného prostupu konstrukce po 

zateplení polystyrénem dosahuje hodnoty koeficient prostupu tepla U=0,223 W/m2K 
což odpovídá doporučené hodnotě Udop.=0,25 W/m2K stávající platné ČSN. 
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8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

 
Není předmětem řešení.  
 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy 

  
Řešení zateplení domu se nedotýká stávajícího stavu. 

 
10. Ochrana obyvatelstva 
 

Zvláštní ochrana obyvatelstva není v projektu řešena. 
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E1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
a) STAVENIŠTĚ 
 
Charakteristika staveniště 

 
Staveniště se nachází v centru města Chrastavy jihozápadně od náměstí 1. 

máje.  
Zateplení fasády bude provedeno na bytovém domě o 3 nadzemních a jednom 

podzemním podlaží a obytnou vestavbou v podkroví domu. Dům má dvě sekce 
č.p.243 a č.p.244. V domě je celkem 16 b.j. + 5 b.j. v půdní vestavbě. Bytové 
jednotky, stejně jako dům jsou ve vlastnictví Města Chrastava. Dům č.p. 243, 244 
stojí na pozemku p.p.č.516/1, st.č. 560 a st č. 561 v k.ú. Chrastava I.  Na pozemku 
p.p.č.516/1 stojí další obytné domy stejného charakteru. 

Okolní pozemky domu -  p.č. 531/1, 516/1, 1392/1 jsou také v majetku Města 
Chrastava. Tyto komunikace  budou využity po dobu realizace zateplení pro dopravu 
materiálu. 

  Okolí domu č.p. 243, 244 je zastavěné bytovými domy stejného charakteru.  
Mezi domy jsou zatrávněné plochy s vysazenými středně vysokými stromy a nízkými 
keři.  

Území nespadá do památkově chráněné zóny . 
Stávající zástavba na sousedních pozemcích nebude provedením zateplení 

fasády domu č.p. 243, 244 ovlivněna, ani dotčena. 
 

b) VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu – současný stav technické 
infrastruktury nebude provedením zateplovacích prací na ovlivněno a nové sítě 
nejsou navrhovány. 
 

 
c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJ VODY, ELEKTŘINY, KANALIZACE 
 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Připojení na dopravní infrastrukturu 
Pro přístup i vjezd k domu budou využity stávající místní komunikace.  
 
Připojení objektu na distribuční soustavu NN 
Pro realizaci zateplení bude využito napojení na el. energii ze stávajících 
rozvodů v domě 
 
Připojení na zdroj  vody 
Zásobování vodou je zajištěno z rozvodů v 1.PP. v domě. 
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d) ÚPRAVY STAVENIŠTE Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB 

 
Pozemek v okolí domu není oplocen. Pro účel stavby bude provedeno 

dodavatelem provizorní lehké montované oplocení. Po dokončení prací bude 
oplocení odstraněno. 

 
 
e) USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENÍŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 

VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
 
Doprava veškerého stavebního materiálu bude probíhat po stávajících místních 

komunikacích. Parkování vozidel stavby bude zajištěno v prostoru ohraničeného 
staveniště, nebo na příhodném odstavném místě v blízkosti stavby. Vozidla stavby 
nesmí omezovat provoz na stávajících okolních místních komunikacích a ohrožovat 
bezpečnost silničního provozu na nich.  

Skladování stavebního materiálu a výkopků musí být provedeno uvnitř 
oploceného staveniště. 
 

 
f)  ŘEŠENÍ STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 
 
Pro potřebu zařízení staveniště bude v suterénu obytného domu vyčleněn 

prostor pro skladování materiálů, šatnu a přístup k vodě. Jako hygienické zařízení si 
zajistí dodavatelská firma mobilní WC umístěné na staveništi.  
 

 
 g)  POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ 
 

Stavby ZS vyžadující ohlášení se na staveništi nevyskytují. 
 
 

  h)  PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 

 Řešení dopravní situace na staveništi 
Doprava veškerého stavebního materiálu bude probíhat po stávajících místních 

komunikacích. Případné znečištění komunikací vozidly stavby bude dodavatelskou 
firmou ihned odstraněno. Parkování vozidel stavby bude zajištěno v prostoru 
ohraničeného staveniště, nebo na příhodném odstavném místě v blízkosti stavby. 
Zaparkovaná vozidla nesmí omezovat provoz v okolí stavby. 
 

 Podmínky realizace 
Před zahájením zateplování provede dodavatelská firma tahovou zkoušku 

únosnosti kotev. 
Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními 

předpisy pro stavební činnosti, zvláště pak pro práce ve výškách. 
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Dále pak musí být dodržovány veškeré technologické předpisy pro provádění 
kontaktního zateplovacího systému i další práce. 

Staveniště bude provizorně oploceno. Na staveništi bude umístěna tabule - 
„Vstup na staveniště zakázán“.  

Stavební práce budou prováděny tak, neobtěžovaly provoz v okolní zástavbě. 
Hlučné procesy budou omezovány na minimální dobu a úplně vyloučeny v nočních 
hodinách a ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Budou prováděna opatření proti 
nadměrné prašnosti. Znečištění komunikací musí být okamžitě likvidováno.  

Skladování stavebních materiálů nesmí zasahovat na cizí pozemky. Stavební 
odpad musí být tříděn. Nebezpečný odpad ukládán do kontejnerů a likvidován 
specielní firmou. 
 

 Předpokládaný počet pracovníků 
Počet  pracovníků se bude pohybovat v průměru 5 lidí.  

 
 Zvláštní opatření 

 
Návrh lešení, případně závěsných lávek jejich realizaci musí provést odborná 

firma. Kotveni lešení musí být provedeno s ohledem na materiál stávajícího 
obvodového pláště – příčně děrované cihly.  
 

 Řešení problematiky BOZ 
 
Veškerá stavební činnost spojená s realizací domu na pozemku p.p.č. 516/1, 

k.ú. Chrastava I musí být v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, zákony a 
vyhláškami zvláště pak : 

 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, hlava V – Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci v platném znění 

 Zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23 května 2006, kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci )… 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
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Jedná se zvláště o :  Způsobilost pracovníků – která předepisuje provádět 
školení a ověřování znalostí pracovníků v jednotlivých profesích, určuje četnost 
těchto školení a další předpisy, které se vztahují na činnosti vyžadující průkaz, nebo 
osvědčení ( svářeči, jeřábníci apod.) 
    Řešení organizace a podmínky zařízení staveniště ( 
oplocení min. výška 1,8 m, osvětlení, označení staveniště, skladování a manipulace 
s materiálem.) 
    Zednické práce – používání ochranných pracovních 
prostředků, dodržování technologických předpisů. 
    Práce ve výškách nad volnou hloubkou - Jedná se o 
podmínky způsobilosti pracovníků (lékařské prohlídky 1x za 3 roky, nad 50 let každý 
rok), školení 1x za rok. Dále vybavení pracovníků ochrannými prostředky, vymezení 
ochranných pásem pro práce ve výškách podle výšky pracoviště. V dodavatelské 
dokumentaci ( technologický předpis ) musí být konkrétní způsob zajištění 
pracovníků proti pádu, u osobního jištění místo upevnění. Dále musí být dodržovány 
lhůty odborných prohlídek lešení  (1x za měsíc u nepohyblivých a 2x za měsíc u 
pohyblivých) a dalších bezpečnostních pomůcek a záchytných konstrukcí (ochranná 
ohrazení ). Způsob použití záchytných konstrukcí musí být obsahem technologických 
pravidel. 
 
 

i)  PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 

 Odvoz stavebního odpadu, uložení přebytečného výkopu, ochrana 
zeleně 

- Stavební odpad vznikající v průběhu stavby bude tříděn. 
- S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb. 
- Vzniklé odpady budou tříděny a likvidovány odbornou firmou.  
- Nebezpečné odpady budou likvidovány odbornou firmou.  
- Stávající zeleň nebude narušena 

 
 
j) ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY 
 

Předpokládaný termín zahájení výstavby :   II. Q. 2014 
Předpokládané dokončení         :   III.Q. 2014  
Harmonogram realizace musí být upraven tak, aby byla splněna podmínka pro 

zajištění ochrany hnízdní populace rorýse obecného viz. kapitola „h“. 
 

 
 
 
Vypracoval: Ing. Miloš Pazour 
V Liberci 05/2013 
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PŘÍLOHA 1 :   
 

Plán kontrolních prohlídek stavby 
(pro kontrolní prohlídky stavby dle § 133 zák. 183/2006 Sb.) 

 
Plán kontrolních prohlídek stavby vychází z konkrétních podmínek zateplení 
bytového domu. 
 
Pro stavbu je navrženo osm kontrolních prohlídek stavby: 
 

1. Příprava podkladu 
Kontrola před započetím zateplení, prohlídka stávajícího stavu objektu, soudržnost 
stávající fasádní úpravy. Kontrola protokolu o odtrhové zkoušce.  
 

2. Aplikace izolantu na soklu 
Kontrola ve stadiu zaizolování soklové oblasti.  
 

3. Zakládací lišta 
Kontrola vodorovnosti a přikotvení zakládací lišty k objektu.  
 

4. Nalepení izolantu na objekt 
Kontrola lepení desek tepelné izolace k objektu.  
 

5. Kotvení desek izolantu 
Kontrola kotvení izolačních desek talířovými hmoždinkami k objektu, jejich typ, počet, 
kvalita kotvení. Zároveň se kontroluje rovinnost osazení desek.  
 

6. Vyztužená lepicí stěrka 
Kontrola dvojité lepicí stěrky a armovací síťoviny, přesahy na rozích, prohlídka před 
aplikací povrchové fasádní vrstvy, zda je síťovina aplikována až do lepicí stěrky. 
 
      7.       Provedení detailů zateplovacího systému 
Kontrola provedení detailů nároží, ostění a nadpraží oken, osazení příslušných 
profilů, osazení parapetních plechů. 
 

8.     Povrchová úprava 
Kontrola finální povrchové úpravy, hrubost, barevnost.  
 
Při kontrolních prohlídkách bude stavební úřad postupovat dle § 133 zák. 183/2006 
Sb., zejm. dle bodu 2.  
Jednotlivé fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek bude stavebník ohlašovat 
příslušnému stavebnímu úřadu dle § 152 SZ. 
 
Liberec 05/2013      Ing. Miloš Pazour 
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Název stavby  :  Zateplení obvodového pláště 

   BYTOVÉHO DOMU  Turpišova ul 243, 244  Chrastava 
   p.p.č 516/1 - k.ú.Chrastava I (653845) 

Stupeň   :   Projekt pro ohlášení stavby 
 
 
 
1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
a)  ÚČEL OBJEKTU 
 

Zateplení fasády bude provedeno na bytovém domě o 3 nadzemních a jednom 
podzemním podlaží a obytnou vestavbou v podkroví domu. Dům má dvě sekce 
č.p.243 a č.p.244. V domě je celkem 16 b.j. + 5 b.j. v půdní vestavbě. Bytové 
jednotky, stejně jako dům jsou ve vlastnictví Města Chrastava. Dům č.p. 243, 244 
stojí na pozemku p.p.č.516/1, st.č. 560 a st č. 561 v k.ú. Chrastava I.  Na pozemku 
p.p.č.516/1 stojí další obytné domy stejného charakteru. 

Okolní pozemky domu -  p.č. 531/1, 516/1, 1392/1 jsou také v majetku Města 
Chrastava. Tyto komunikace  budou využity po dobu realizace zateplení pro dopravu 
materiálu. 

  Okolí domu č.p. 243, 244 je zastavěné bytovými domy stejného charakteru.  
Mezi domy jsou zatrávněné plochy s vysazenými středně vysokými stromy a nízkými 
keři.  

Území nespadá do památkově chráněné zóny . 
Stávající zástavba na sousedních pozemcích nebude provedením zateplení 

fasády domu č.p. 243, 244 ovlivněna, ani dotčena. 
 
 
b)  ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
  
Architektonické zásady 

Z architektonického hlediska – stávající stav -: Jedná o bytový řadový dům 
realizovaný v 60-tých letech minulého století.  Dům je třípodlažní s polovalbovou 
střechou z jihozápadní strany a štítem ze strany severovýchodní. Dům je tímto štítem 
napojen na další rohové sekce. Do podkroví byla provedena v letech 1990-2000 
půdní vestavba s 5 bytovými jednotkami. V domě je nyní celkem 21 bytových 
jednotek. Dům má jedno podzemní technické podlaží. 

Fasáda je členěna balkóny u bytů na jihovýchodní straně a balkóny ze 
schodiště na straně severozápadní. Okna a balkónové dveře byly v předstihu 
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vyměněny za plastové. V bytech jsou osazena okna s izolačními trojskly, v suterénu 
pak plastová okna s dvojskly. 

 Fasádní povrch tvoří původní vápenná omítka. 
Střecha je rozčleněna vikýři, které jsou součástí realizované půdní vestavby. 

Střešní krytina je plechová.  
Obvod suterénní části je obložen kabřincem v červené barvě.  

- návrh řešení -  zateplení fasády domu 
bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem. Jedná se o nadzemní část i 
obvodový plášť suterénu bytového domu. Zateplovací systém bude v suterénu 
proveden cca 0.5m pod upravený terén. 

Zateplení obvodového pláště bude provedeno do úrovně pod spodní hranu 
střešní římsy. Zateplení římsy bude provedeno v další etapě revitalizace bytového 
domu společně s řešením zateplení půdní vestavby.  

Stejně tak nebude provedeno zateplení balkónových desek vzhledem k tomu, 
že již byla provedena oprava nášlapné plochy balkónů – nová keramická dlažba 
včetně okapnicových tvarovek.  

Na těchto nezateplených částech bude opravena omítka stavebním lepidlem 
s perlinkou a provedena úprava probarvenou tenkovrstvou omítkou stejnou jako na 
zateplovacím systému. Na spodních hranách budou použity fasádní profily s 
okapnicí. 
 

Barevné řešení.  
Barva omítky – Barevnost fasády je navržena v kombinaci barev odstínu 
žlutooranžové a šedé (např. BAUMIT- Sweet 3133 a  BAUMIT- Art 3255, nebo 
WEBER- RU2E a SU1C ), nebo obdobné odstíny jiných dodavatelů. Suterénní obvod 
bude opatřen soklovou stěrkou v barvě šedé (např. BAUMIT- Mosaik Putz 060, 
Weber-  Mar 0040.  Špalety a nadpraží oken a balkonových dveří budou provedeny 
v barvě bílé. 
 
 
d) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 

STÁVAJÍCÍ STAV 
 Bytový dům je realizovaný v cihelné konstrukční soustavě T-01B s příčně 

nosnými stěnami a nosným obvodovým pláštěm. Stropní konstrukce jsou vytvořeny 
z dutinových panelů. Střešní konstrukce je prefabrikovaná a dřevěná.. Jedná se o 
železobetonový krov kombinovaný s dřevěnými částmi. V roce 1998-9 byla 
provedena střešní vestavba, při které byla původní konstrukce sedlové střechy 
upravena. Základní charakter konstrukce však zůstal zachován. 

V obvodovém plášti jsou dnes osazena plastová okna. Dále jsou na fasádě 
umístěny ocelové mřížky pro odvětrání bytových jader a spižních skříní. Dalšími 
prvky na fasádě jsou větrací hlavice odtahu spalin od plynových topidel, která jsou 
v bytech použita. 
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NÁVRH ZATEPLENÍ 
 
Zateplení fasády objektu se týká obvodového pláště v bytových (nadzemních) 

podlažích i části suterénního obvodu a to cca 0.5m pod úroveň upraveného terénu. 
Zateplení obvodového pláště je navrženo kontaktním zateplovacím systémem. 

Zateplovacím materiálem v bytové části je fasádní polystyrén EPS-F v tloušťce 
160mm. Tepelná vodivost izolačních materiálů je max. λmax=0,037 W/mK. 
V suterénní části bude použit extrudovaný polystyrén XPS v tloušťce 100mm. 

Použití druhu izolačního materiálu je v souladu s podmínkami požární 
bezpečnosti z hlediska předepsaného stupně reakce materiálu na oheň. Do požární 
výšky objektu 12m nejsou požadovány požární pásy. 

Provádění zateplovacího systému musí odpovídat technologickým pravidlům 
jednotlivých systémům jak z hlediska postupů prací, tak i z hlediska podmínek pro 
použité materiály. Zateplení musí být provedeno z materiálu určených pro vybraný 
systém (např. Baumit, Weber, Sto apod.). Materiály nesmí být kombinovány. Řešení 
jednotlivých detailů jsou uvedeny ve výkresové části. Veškerá ukončení a hrany KZS 
musí být opatřeny rohovými, nebo ukončujícími lištami stejně jako ostění oken a 
dveří. Nadpraží okenních a dveřních otvorů, stejně jako hrany nezateplovaných částí 
( střešní římsa, balkónové desky ) budou opatřeny rohovými lištami s okapnicí. U 
ostění oken ve styku s oknem budou použity začišťovací omítkové lišty. Změny 
v řešení detailů mohou být provedeny pouze se souhlasem projektanta a investora.  

Celá plocha zateplované fasády před zahájením zateplování bude omyta tlakovou 
vodou. Oddělené části fasádní omítky budou odstraněny a tyto části vyspraveny 
reprofilační maltou. 

Dále budou demontovány 4 svody bleskosvodu. Svody budou po dokončení 
zateplení opět namontovány na stejná místa, přičemž příchytky do zdiva budou 
prodlouženy. Průchody zateplovacím pláštěm bude zatmelen polyuretanovým 
tmelem. Svody budou následně napojeny na stávající podzemní jímací vedení. 

Stejně tak budou demontovány 4 ks střešních dešťových svodů a znovu 
přikotveny pomocí prodloužených kotev přes zateplovací systém. Kotvení bude 
provedeno před provedením omítky. Zatmelení PU tmelem bude provedeno stejně 
jako u bleskosvodů. Zároveň bude nutné upravit napojení na stávající lapače krytiny. 

Před prováděním zateplování suterénního obvodového pláště bude demontován 
okapový chodník. Ten bude po zatažení KZS pod upravený terén opět na původní 
místo. 

Kompletace fasády spočívá v osazení nových nerezových mřížek s nerezovou 
síťkou na původní větrací otvory. Dále pak stávající vyústění odtahů od plynových 
topidel bude před zateplováním demontováno a po provedení KZS budou trubky 
prodlouženy  a hlavice opět osazena na původní místo. V okolí vnější trubky odtahů 
bude provedeno zateplení v rozměru cca 350x350mm z desek z minerální vaty. 
Utěsnění kolem potrubí bude provedeno těsnící páskou. 

 Okenní otvory budou opatřeny novými parapetními AL plechy v barvě hnědé.   
Navržený zateplovací systém sytém kontaktní, kotvený s doplňkovým 

lepením. Izolační desky budou kotveny hmoždinkami EJOTHERM STR-U Ø8mm se 
zatloukacím trnem, délka 240mm, v počtech dle statického výpočtu. Celá fasáda je 
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rozdělena na zóny podle zatížení kotev a tomu odpovídajícímu jejich počtu ( viz 
výkresová příloha statického výpočtu). Kotvení desek bude provedeno 
zapuštěnou montáží. Před zahájením zateplování provede dodavatelská firma 
tahovou zkoušku únosnosti kotev. 
 
 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ 
 
Navržený zateplovací systém je sytém kontaktní kotvený, s doplňkovým 

lepením. Izolační desky budou kotveny hmoždinkami EJOTHERM STR-U  
s natloukacím trnem, průměr dříku Ø8mm, v NP. délka 240mm, v 1.PP. 180mm 
v počtech dle statického výpočtu. Celá fasáda je rozdělena na zóny podle zatížení 
kotev a tomu odpovídajícímu jejich počtu ( viz výkresová příloha statického výpočtu). 
Kotvení desek bude provedeno zapuštěnou montáží, t.zn. hmoždinka bude zakrytá 
zátkou dle druhu izolantu. 

Před zahájením zateplování provede dodavatelská firma tahovou zkoušku 
únosnosti kotev. 

Lepení desek bude provedeno po obvodě desky „housenkou“ šířky 70mm a 
bodově uvnitř desky 3xØ120mm. Plocha lepidla je tedy 40% plochy jedné desky. 

Zateplení fasády bude provedeno na zakládací systémový soklový profil s 
okapnicí š. 160mm. Profil je opatřen síťovinou. Veškerá nároží, ostění oken a dveří 
budou opatřena rohovými profily. V nadpraží oken budou použity ukončující profily 
s okapnicí, stejně jako hrany nezateplovaných částí (střešní římsa, balkónové desky). 
U ostění oken ve styku s oknem budou použity začišťovací omítkové lišty. V místech 
ukončení KZS např. pod střešní římsou, balkónovými deskami budou spáry utěsněny 
těsnícími páskami. 
                                           
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 
Vnější plocha - omítka bude silikátová, probarvená ve hmotě. Struktura omítky bude 
jemně zrnitá, rozptýlená. Velikost zrna do 1,5mm.  Odstíny barev – kombinace 
žlutooranžové a šedivé (viz kap. b). 
Ostění oken – vnější omítka v barvě bílé. 
            
 
PLASTOVÉ VÝROBKY 

Jedná se o rohové a ukončující lišty ETICS. 
 

 
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
 

Stávající parapetní plechy oken na fasádě budou demontovány a nově osazeny 
nové AL plechy v barvě hnědé RAL 8011 (ČSN 2477).  
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Přemístění svislých dešťových svodu na KZS má za následek drobnou úpravu 
v místě střešní římsy a u napojení na stávající lapač krytiny a nečistot. 
 
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
 
Jedná se o ventilační mřížky z nerezového plechu o rozměru 700x190mm 
s nerezovou síťkou. Mřížky budou vlepeny polyuretanovým lepidlem do otvoru 
v polystyrénu kontaktního zateplovacího systému. 
Dalšími zámečnickými konstrukcemi jsou prodloužené trubky odtahového systému 
plynových topidel. Stejně tak budou prodlouženy kotevní držáky bleskosvodových 
svodů.  
Kotvení satelitních antén do KZS by mělo být omezeno na minimum. Doporučuji 
projednat s nájemníky kotvení antén na balkónová zábradlí, pouze ve výjimečných 
případech do fasády a to na držáky s rozpěrnou trubkou, vše v nerezu. Kotvy musí 
být provedeny před realizací omítkoviny. 
 Veškeré průchody kotev, stejně jako stávajícího ocelového zábradlí musí být 
utěsněno polyuretanovým tmelem, event. těsnícími páskami. 
 
 
TEPELNÉ, AKUSTICKÉ A POŽÁRNÍ IZOLACE  
 

Tepelné izolace obvodových panelů je navržena z polystyrénu EPS-F tl. 160mm  
- λmax=0,037 W/mK. Zateplení suterénního obvodu bude provedeno izolantem XPS tl. 
100mm. 

 
 
e) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ 
OTVORŮ 
  
Stavební konstrukce   Koeficient prostupu tepla (W.m-2K-1) 
 
Obvodový plášť    0,223 
 
 
f) ZALOŽENÍ OBJEKTU 
 
Neřeší se 
 
 
g) VLIV OBJEKTU  NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Realizace zateplení bytového domu č.p. 243, 244 na pozemku p.p.č. 516/1, 
st.č.560, 561 v k.ú. Chrastava I bude mít částečný negativní vliv na životní prostředí 
pouze přechodně v průběhu provádění. Prašnost při dopravě materiálu musí být 
eliminována kropením. Hlučné procesy budou omezovány na nezbytně nutnou dobu. 
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Nakládání s odpady – odpady vznikající při stavbě budou na staveništi tříděny. 
Běžný stavební odpad bude odvážen na skládku, kterou zajistí dodavatel stavby při 
realizaci, nebezpečný a zdravotně závadný odpad bude shromažďován 
v kontejnerech na stavbě a likvidován specializovanou, k tomuto účelu zřízenou 
firmou. O likvidaci odpadů bude vydáno potvrzeni. 
 
 
h) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 
Připojení na dopravní infrastrukturu 

Pro přístup i vjezd k domu budou využity stávající místní komunikace.  
      

 
i) OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
 

Použité materiály a provádění stavby, vliv na životní prostředí - Všechny 
stavební materiály, které jsou pro stavbu navrženy nejsou zdravotně závadné. 
Stávající stav domu z hlediska působení škodlivých vlivů nebude zateplením 
změněn. 
  
 
j) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 
Způsob zajištění zdraví a ochrany pracovníků 

Veškerá stavební činnost spojená s realizací zateplení domu č.p.243, 244 na 
pozemku p.p.č. 516/1, k.ú. Chrastava I musí respektovat : 
 

 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, hlava V – Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci v platném znění 

 Zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci )… 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
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 yyhl. 48/1982 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti a technických zařízení 

 
Splnění technických požadavků na stavby 
Technické požadavky na stavby řeší vyhl. 268/2009 Sb. O technických požadavcích 
na stavby. ve znění vyhl. 20/2012 Sb.  
 
 
       
Poznámka. 

Při realizaci stavebních prací musí být dodrženy všechny předpisy a nařízení 
týkající se bezpečnosti práce na stavbě. 

Veškeré změny prováděné během realizace stavby musí být konzultovány a 
odsouhlaseny projektantem a TDI stavby.     

    
 
 
V Liberci  květen 2013 
 
Vypracoval: Ing. Miloš Pazour 
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1. PODKLADY  A  NORMY 

1 1. Projektový podklad pro bytové  domy T0 1 B 
1.2. Projekt  bytového domu o 1pp, 3np a podkroví Turpišova  243, 244, 
 CHRASTAVA,  p.p.č.516/1, st.560, 561 
1.3. Hmoždinky EJOT.  
1.4.  ČSN EN 1990 EUROKÓD   :Zásady navrhování konstrukcí 
 ČSN EN 1991 EUROKÓD  1 :Zatížení konstrukcí 
 ČSN EN 1992 EUROKÓD  2 :Navrhování betonových konstrukcí 
 ČSN EN 1993 EUROKÓD  3 :Navrhování ocelových konstrukcí 
 ČSN EN 1994 EUROKÓD  4 :Navrhování spřažených ocelobetonových
      konstrukcí 
 ČSN EN 1995 EUROKÓD  5 :Navrhování dřevěných konstrukcí 
 ČSN EN 1996 EUROKÓD  6 :Navrhování zděných konstrukcí 
 ČSN EN 1997 EUROKÓD  7 :Navrhování geotechnických konstrukcí 
 ČSN EN 1998 EUROKÓD  8 :Navrhování konstrukcí odolných proti  
      zemětřesení 
 ČSN EN 1999 EUROKÓD  9 :Navrhování hliníkových konstrukcí 
1.5. Výkresová část projektu zateplení zpracovaná v květnu  2013, autor 
 Ing.Miloš Pazour , Raspenavská 212, Liberec 32 
1.6. ETAG 004  Řídící pokyn pro evropské schvalování pro vnější kontaktní 
 tepelně izolační systémy s omítkou  
1.7. ETAG 014 Řídící pokyn pro evropské schvalování pro plastové kotvy pro 
 kotvení vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou 
1.8. Kriteria pro kvalitativní třídy ETIC vymezení a požadavky, Technická  
 pravidla CZB 
1.9. Posouzení spolehlivosti připevnění vnějších tepelně izolačních kontaktních 
 systémů. Technická pravidla CZB. 
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2. VŠEOBECNÝ  POPIS 

 Předmětem tohoto projektu je zateplení obvodových stěn předmětného 
domu, kompletním zateplovacím systémem KZS 160 a návrh kotvení 
dodatečného zateplení. Původní obvodové zdivo je jednovrstvé z cihel CDm 
skladebné tloušťky 375mm s tl.vnitřní omítky 10mm a vnější omítkou 20mm.  

3. ZATĚŽOVACÍ  HODNOTY 
 
tíha KZS 160 1,50kN/m2  1,65kN/m2 
vítr I.oblast              22,5m/sec  
sníh  III.oblast, sk 1,50kN/m2     2,25kN/m2 
 
rozměrové charakteristiky domu 
délka 37,00 m 
šířka 11,25 m 
výška do hřebene 15,90 m 

zatížení fasády větrem 
kategorie terénu  III 
minimální výška  zmin 5       (m) 
parametr drsnosti  zo  0,3 (m) 
součinitel ortografie co(z) 1,0 
součinitel turbulence ki  1,0 
výchozí rychlost větru vb,0 22,5 (m/s) 
součinitel směru větru cdir 1,0 
součinitel ročního období cseason 1,0 
základní rychlost větru vb 22,5 (m/s) 
součinitel terénu kr  0,183 
výška z  5,0 (m) 
součinitel drsnosti cr(z) 0,516 
střední rychlost větru vm(z) 11,603 (m/s) 
intenzita turbulence  Iv(z) 0,355 
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maximální dynamický tlak qp(z) 0,294 (kN/m2) 
základní dynamický tlak qb 0,316 (kN/m2) 
součinitel expozice ce(z) 0,928 

PODÉLNÝ SMĚR 
výška konstrukce h 15,9 (m) 
délka konstr.kolmo na vítr b 37,0 (m) 
šířka konstr.ve směru větru d 11,25 (m) 
  h/d 1,41 
  e 31,8 
součinitel vnějšího tlaku  tlak větru na vnější konstr. 
  cpe10 we 
 A -1,2 -0,352 kN/m2 
 B -1,4 -0,411 kN/m2 
 C -0,5 -0,147 kN/m2 
 D +0,8 +0,235kN/m2 
 E -0,5 -0,147 kN/m2 

výška konstrukce h 15,9 (m) 
délka konstr.kolmo na vítr b 37,0 (m) 
šířka konstr.ve směru větru d 11,25 (m) 
  h/d   1,41 
  e 31,8 

PŘÍČNÝ  SMĚR   

součinitel vnějšího tlaku  tlak větru na vnější konstr. 
  cpe10 we 
 A -1,2 -0,352 kN/m2 
 B -0,8 -0,235 kN/m2 
 C -0,5 -0,147 kN/m2 
 D +0,7 +0,205kN/m2 
 E -0,3 -0,088 kN/m2 
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5. POŽADAVKY  NA  KOTVENÍ  ZATEPLOVACÍHO  SYSTÉMU 

5.1.Posouzení spolehlivosti na účinky sání větru 

Pro zateplení posuzovaného objektu je nutno použít mechanicky připevňovaný 
systém s doplňkovou lepící hmotou. Jelikož nejsou dostatečně známé vlastnosti  
obvodového zdiva, před zahájením prací musí realizátor provést tahovou 
zkoušku únosnosti kotev, jimiž bude kotvit zateplovací systém.  

Rd=(Rzdivo x nzdivo + Rjoint x njoint) ) /
Rd=NRK x n /


5.1.1.polystyren – počet kotev 6ks/m2 
  nzdivo=2, njoint=4 
  Rd=(580 x 2 + 480 x 4)/2=1540 N 

  počet kotev 8ks/m2 
  nzdivo=4, njoint=4 
  Rd=(580 x 4 + 480 x 4)/2=2120 N 

  počet kotev 12ks/m2 
  nzdivo=6, njoint=4 
  Rd=(580 x 6 + 480 x 4)/1,5=2700 N 

5.2.2.Doporučený typ kotev zateplovacího systému 

 Navrhuji rozpěrné kotevní hmoždinky např. EJOT STR U, dříku 8mm se 
zatloukacím trnem. Délka osazení hmoždinky ve zdivu 50mm, nezapočítává se 
tloušťka omítky. Předpokládaná délka hmoždinky při zápustné montáži je 
240mm . 

6. NÁVRH  HUSTOTY  KOTEV 

6.1.Nároží šířky 2000mm od rohové hrany  

  nz2=10, polystyren, 10ks/m2 

6.2.Fasádní plocha mimo nároží 

  nz1= 6, polystyren, 6ks/m2   
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1. PODKLADY  A  NORMY 

1 1. Projektový podklad pro bytové  domy T0 1 B 
1.2. Projekt  bytového domu o 1pp, 3np a podkroví Turpišova  243, 244, 
 CHRASTAVA,  p.p.č.516/1, st.560, 561 
1.3. Hmoždinky EJOT.  
1.4.  ČSN EN 1990 EUROKÓD   :Zásady navrhování konstrukcí 
 ČSN EN 1991 EUROKÓD  1 :Zatížení konstrukcí 
 ČSN EN 1992 EUROKÓD  2 :Navrhování betonových konstrukcí 
 ČSN EN 1993 EUROKÓD  3 :Navrhování ocelových konstrukcí 
 ČSN EN 1994 EUROKÓD  4 :Navrhování spřažených ocelobetonových
      konstrukcí 
 ČSN EN 1995 EUROKÓD  5 :Navrhování dřevěných konstrukcí 
 ČSN EN 1996 EUROKÓD  6 :Navrhování zděných konstrukcí 
 ČSN EN 1997 EUROKÓD  7 :Navrhování geotechnických konstrukcí 
 ČSN EN 1998 EUROKÓD  8 :Navrhování konstrukcí odolných proti  
      zemětřesení 
 ČSN EN 1999 EUROKÓD  9 :Navrhování hliníkových konstrukcí 
 ČSN 730020  Názvosloví spolehlivosti stavebních konstrukcí a  
  základových  půd 
 ČSN 730031 Stavební konstrukce a základy.Základní ustanovení pro   

 výpočet 
 ČSN 730033 Stavební konstrukce a základy.Základní ustanovení pro 

 zatížení 
 ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí 
 ČSN 731201 Navrhování betonových konstrukcí 

 ČSN 731205 Betonové konstrukce, základní ustanovení pro navrhování 
 ČSN 731401 Navrhování ocelových konstrukcí 

 ČSN 731701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí 
 ČSN 732001 Projektování betonových staveb 

 ČSN 732902 Návrh kotvení zateplovacích systémů 
1.5. Výkresová část projektu zateplení zpracovaná v květnu  2013, autor 
 Ing.Miloš Pazour , Raspenavská 212, Liberec 32 
1.6. ETAG 004  Řídící pokyn pro evropské schvalování pro vnější kontaktní 
 tepelně izolační systémy s omítkou  
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1.7. ETAG 014 Řídící pokyn pro evropské schvalování pro plastové kotvy pro 
 kotvení vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou 
1.8. Kriteria pro kvalitativní třídy ETIC vymezení a požadavky, Technická  
 pravidla CZB 
1.9. Posouzení spolehlivosti připevnění vnějších tepelně izolačních kontaktních 
 systémů. Technická pravidla CZB. 
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2. VŠEOBECNÝ  POPIS 

 Předmětem tohoto statického výpočtu je posouzení možnosti a způsobu 
zateplení obvodových stěn předmětného domu, kompletním zateplovacím 
systémem KZS 160 a návrh kotvení dodatečného zateplení. Původní obvodové 
zdivo je jednovrstvé z cihel CDm skladebné tloušťky 375mm s tl.vnitřní omítky 
10mm a vnější omítkou 20mm.  

3. ZATĚŽOVACÍ  HODNOTY 
 
tíha KZS 160 1,50kN/m2  1,65kN/m2 
vítr I.oblast              22,5m/sec  
sníh  III.oblast, sk 1,50kN/m2     2,25kN/m2 
 
 
rozměrové charakteristiky domu 
délka 37,00 m 
šířka 11,25 m 
výška do hřebene 15,90 m 
 
 
kategorie terénu  III 
minimální výška  zmin 5       (m) 
parametr drsnosti  zo  0,3 (m) 
součinitel ortografie co(z) 1,0 
součinitel turbulence ki  1,0 
výchozí rychlost větru vb,0 22,5 (m/s) 
součinitel směru větru cdir 1,0 
součinitel ročního období cseason 1,0 
základní rychlost větru vb 22,5 (m/s) 
součinitel terénu kr  0,183 
výška z  5,0 (m) 
součinitel drsnosti cr(z) 0,516 
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střední rychlost větru vm(z) 11,603 (m/s) 
intenzita turbulence  Iv(z) 0,355 
 
maximální dynamický tlak qp(z) 0,294 (kN/m2) 
základní dynamický tlak qb 0,316 (kN/m2) 
součinitel expozice ce(z) 0,928 

PODÉLNÝ SMĚR 
výška konstrukce h 15,9 (m) 
délka konstr.kolmo na vítr b 37,0 (m) 
šířka konstr.ve směru větru d 11,25 (m) 
  h/d 1,41 
  e 31,8 
součinitel vnějšího tlaku  tlak větru na vnější konstr. 
  cpe10 we 
 A -1,2 -0,352 kN/m2 
 B -1,4 -0,411 kN/m2 
 C -0,5 -0,147 kN/m2 
 D +0,8 +0,235kN/m2 
 E -0,5 -0,147 kN/m2 

výška konstrukce h 15,9 (m) 
délka konstr.kolmo na vítr b 37,0 (m) 
šířka konstr.ve směru větru d 11,25 (m) 
  h/d   1,41 
  e 31,8 

PŘÍČNÝ  SMĚR   

součinitel vnějšího tlaku  tlak větru na vnější konstr. 
  cpe10 we 
 A -1,2 -0,352 kN/m2 
 B -0,8 -0,235 kN/m2 
 C -0,5 -0,147 kN/m2 
 D +0,7 +0,205kN/m2 
 E -0,3 -0,088 kN/m2 
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5. POŽADAVKY  NA  KOTVENÍ  ZATEPLOVACÍHO  SYSTÉMU 

5.1.Posouzení spolehlivosti na účinky sání větru 

Pro zateplení posuzovaného objektu je nutno použít mechanicky připevňovaný 
systém s doplňkovou lepící hmotou. Jelikož nejsou dostatečně známé vlastnosti  
obvodového zdiva, před zahájením prací musí realizátor provést tahovou 
zkoušku únosnosti kotev, jimiž bude kotvit zateplovací systém.  

Rd=(Rzdivo x nzdivo + Rjoint x njoint) ) /
Rd=NRK x n /


5.1.1.polystyren – počet kotev 6ks/m2 
  nzdivo=2, njoint=4 
  Rd=(580 x 2 + 480 x 4)/2=1540 N 

  počet kotev 8ks/m2 
  nzdivo=4, njoint=4 
  Rd=(580 x 4 + 480 x 4)/2=2120 N 

  počet kotev 12ks/m2 
  nzdivo=6, njoint=4 
  Rd=(580 x 6 + 480 x 4)/1,5=2700 N 

5.2.2.Doporučený typ kotev zateplovacího systému 

 Navrhuji rozpěrné kotevní hmoždinky např. EJOT STR U, dříku 8mm se 
zatloukacím trnem. Délka osazení hmoždinky ve zdivu 50mm, nezapočítává se 
tloušťka omítky. Předpokládaná délka hmoždinky při zápustné montáži je 
240mm . 

6. NÁVRH  HUSTOTY  KOTEV 

6.1.Nároží šířky 2000mm od rohové hrany  

  nz2=10, polystyren, 10ks/m2 

6.2.Fasádní plocha mimo nároží 

  nz1= 6, polystyren, 6ks/m2     
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Název stavby   :   Zateplení nadzemní fasády bytového domu  
                              Turpišova 243,244 

         Chrastava 
 
 
Stupeň     :   Dokumentace pro stavební povolení 
 
 
 
 
 
 
D.1.3a.   Požární zpráva. 
 
Použité podklady pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby. 
1. Projektová dokumentace Zateplení nadzemní fasády bytového domu, 

obsahující situaci, půdorysy, pohledy a textovou část 
2. ČSN 73 0802,  ČSN 73 0833, ČSN 73 0834, ČSN 730810,   ČSN 73 0873 
3.   Vyhláška č.23/2008 Sb., Vyhl.č.62/2013 Sb. 
 
Popis stavby. 
Předmětem posuzované projektové dokumentace je návrh technického řešení 
zateplení  nadzemní fasády bytového domu v ul. Turpišová 243,243 v Chras - 
tavě. 
Jedná se o bytový řadový dům realizovaný v 60 letech minulého století. 
Dům je čtyřpodlažní s polovalbovou střechou s plechovou krytinou. Do 
podkroví byla v letech 1990 – 2000 provedena půdní vestavba s 5 bytovými 
jednotkami. V domě je nyní celkem 21 bytových jednotek. 
Fasáda je členěna balkóny u bytů na jihozápadní straně a balkóny ze 
schodiště na straně severozápadní. Okna a balkónové dveře byly v předstihu 
vyměněny za plastové. V bytech jsou osazena okna s izolačními trojskly, 
v suterénu pak plastová okna s dvojskly. Fasádní povrch tvoří původní 
vápenná omítka. 
 
Rozsah stavebních úprav. 
Stavební úpravy stávajícího  bytového domu budou prováděny v následujícím 
rozsahu : 

 Příprava povrchu štítové a obvodových stěn  
 Zateplení nadzemní fasády bytového domu  
 Nové hromosvody na fasádě bytového domu 
 

Popis stavebních úprav a posouzení  požární bezpečnosti. 
Z hlediska požární bezpečnosti jsou navržená technická řešení zateplení  
bytového domu posuzována dle  ČSN 73 0834,  ČSN 73 0802 a ČSN 73 
0810.  Bytový objekt je pětipodlažní (1PP+4NP),  konstrukční systém je ne - 
hořlavý, požární výška objektu h=9,00 metrů.  
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Příprava povrchu štítových obvodových stěn  
Navržené mechanické očištění, omytí odkryté fasády tlakovou vodou a pří -
padné opravy a doplnění venkovních omítek a betonových povrchů fasády  
nemá vliv na požární bezpečnost bytového domu. Uvedené stavební úpravy 
lze posuzovat jako změna stavby skupiny I, bez dalších opatření z hlediska 
požární bezpečnosti.  
 
Zateplení nadzemní fasády bytového domu 
Fasáda štítového domu bude zateplena nespecifikovaným kontaktním 
zateplovacím systémem (Baumit, Weber Sto a p.). Jako povrchová úprava 
bude použita tenkovrstvá omítka škrábaná zrnitosti 1,5 mm, v suterénu 
soklová stěrka dle volby technologie..    

           V 1.NP – 4.NP průčelí bude použit zateplovací systém s izolačními deskami 
z fasádního pěnového polystyrénu EPS 70F v tl. 140 mm, v suterénní části 
extrudovaný polystyrén  XPS v tl. 100mm .   
Navržené konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací obvodových 
stěn stávajícího bytového objektu splňují požadavky čl.8.4.11 ČSN 73 0802 a 
čl.3.1.3 ČSN 73 0810.  
Na dodatečné zateplení bude použit schválený zateplovaní systém, např. 
Baumit, Weber, Sto a pod. 
Pro pětipodlažní bytový objekt s výškou objektu h=9,00 metrů bude v  celé 
ploše použit izolant z desek EPS 70 - F  – třída reakce na oheň E.  
Dle čl. 3.1.3 ČSN 73 0810 nejsou v tomto případě požadovány  vodorovné po- 
žární pásy široké 500 mm z minerálních rohoží – třída reakce na oheň A1. 
Povrch celého zateplovacího systému bude tvořit tenkovrstvá omítka 
škrábaná zrnitosti 1,5 mm s povrchovou vrstvou vykazující index šíření 
plamenem is=0. 
 
Nové hromosvody na fasádě štítů 
Stávající hromosvody budou demontovány, po realizaci nového zateplení 
budou osazeny nové svody s následnou revizí zařízení. 
Uvedené stavební úpravy lze posuzovat jako změna stavby skupiny I, bez 
dalších opatření z hlediska požární bezpečnosti. 
 
 Odstupy  
Odstupové vzdálenosti od neměněných  průčelí bytového objektu s požárně 
otevřenou plochou okenních a dveřních otvorů jsou posuzovány dle ČSN 73 
0834 jako vyhovující.  
Odstupová vzdálenost od zateplených štítových obvodových stěn bytového 
domu je stanovená dle čl.10.4.6 ČSN 73 0802 (eventuelní možnost padání 
polystyrénu) : 
-    průčelí bytového domu        v=  10,40m  d=10,40 x 0,36=3,74 m  
V požárně nebezpečném prostoru  průčelí posuzovaného stavebního objektu 
se nenachází žádný objekt ani zařízení z hořlavých hmot, pouze veřejné 
komunikace, chodníky a zatravněné plochy.   
 
Závěr. 
Posuzovaná projektová dokumentace je v souladu s Vyhl.č. 23/2008 Sb. a po- 
žadavky platných ČSN na požární bezpečnost staveb. Při splnění uvedených   
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požadavků nebudou realizací uvedených stavebních úprav zhoršeny podmín- 
ky požární bezpečnosti posuzovaného stavebního objektu. 

 
 
V Liberci       květen  2013 
Vypracoval : Rudolf Poupa 
a.t. pro požární bezpečnost staveb 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


