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OBYTNÝ DŮM ELISABETH

ARCHITEKTONICKÉ

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

Bytový dům je částečně podsklepen a skládá se ze

Bytová budova je částečně podsklepena a využívá stavební

pozedním ztužujícím věncem.

čtyř nadzemních podlaží. Sklep pod půlkou objektu

systémy od ﬁrmy Xella (Ytong, Silka, Multipor).

Objekt je zastřešen plochou střechou, která je nepochozí a je

obsahuje úložné kóje a další místnosti jako je

Celý objekt leží na betonových pasech a jeho obvodové stěny

následně odvodněna pomocí střešní vpustí skrz celý objekt.

prádelna a kotelna.

jsou vyzděny z tvárnic Ytong Statik PD 300 na tepelně

Schodiště je navrhnuto jako monolitické železobetonové

V 1.NP se nachází společná chodba a tři jednotlivé

izolační maltu Ytong. Zakládací vrstva u nepodsklepené části

dvouramenné s mezipodestou.

byty. Dva byty 3+kk a jeden 1+kk. Ve 2.NP a ve 3.NP

je řešena půl tvárnicí Ytong Statik PD 300. Na vnitřní nosné

se dispozice bytů nemění, střídá se pouze poloha

stěny byli použity tvárnice Ytong Silka KSRP 250 a na

rohových oken a oken normálních tak, aby se

nenosné příčky Ytong Silka KSRP 115. Celý objekt je

zachoval střídavý rytmus.

zateplen z desek Ytong Multipor 200

Ve 4.NP se dispozice bytů změnila tak, že se menší

Strop nad každým podlažím je řešen systémem Ytong

byt rozdělil a připojil k postranním bytům. Poslední

Ekonom 250 a ztužující pozední věnec je zateplen

podlaží tak neobsahuje tři byty, ale jen dva byty 4+kk.

věncovkou Ytong s integrovanou tepelnou izolací 125/250.

Balkóny jsou jsou půdorysu L a objímají na stranách

V obvodovém zdivu byli použity překlady NOP 300 a 2 x PSF

rohy budovy a tudíž patří pouze pro větší byty.

150. Nadále byli uvnitř objektu použity překlady typu NOP,
NEP, PSF a U. Nad rohovými okny byl navrhnut monolitický
železobetonový překlad který je následně spřažen s

PŮDORYS 1.NP - M1:50

AUTOR PROJEKTU: FILIP CIMBUREK
ODBORNÝ VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. ROMAN MIZERA
ŠKOLA: SPŠ STAVEBNÍ LIBEREC, NÁM. SOKOLOVSKÉ 264, 460 01
LIBEREC
4 ROČNÍK
4.
ROČNÍK2021/2022
2021/2022

OBYTNÝ DŮM ELISABETH
VÝKRES 2.NP - M1:50

STŘEDOŠKOLSKÁ SOUTĚŽ YTONG
2021/2022

SVISLÝ ŘEZ - M1:50

VÝKRES STROPU - M1:50

DETAIL ATIKY - M1:100

VÝKRES 1.PP - M1:50

AUTOR PROJEKTU: FILIP CIMBUREK
ODBORNÝ VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. ROMAN MIZERA
ŠKOLA: SPŠ STAVEBNÍ LIBEREC, NÁM. SOKOLOVSKÉ 264, 460 01
LIBEREC
4. ROČNÍK 2021/2022

VÝKRES 4.NP - M1:50

