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Abstrakt v �eském a anglickém jazyce 

Novostavba m�stského bytového domu se nachází v centru m�sta Brna, za�len�na do 
zástavby starších bytových dom� na ulici Klí�ova a z �ásti na ulici Zv��inova, v blízkosti ulic 
K�enová, Olomoucká a Tržní. Jedná se o monolitický betonový skelet, založený na pilotách, o 
p�ti nadzemních a jednom podzemním podlaží, zakon�ený plochou st�echou. D�m je pomocí 
�ty� odd�lených vstup� roz�len�n na celky, obsahující vždy specifický druh byt� a je pln�
bezbariérový. V dom� se nachází podzemní parkovišt�, servisní plochy a byty. Za domem se 
nachází rekrea�ní plocha pro obyvatele domu. D�m krom� zajímavého interiérového �ešení 
disponuje také atraktivní lokalitou a to p�edevším díky své poloze v centru m�sta, snadné 
dostupnosti a p�íjemnému prost�edí v blízkosti �eky Svitavy a p�ilehlého stromo�adí.  

New city apartment house is located in the center of Brno, incorporated into older apartment 
buildings on the Klí�ova street and partly on the Zv��inova Street, near the K�enová street, 
Olomoucká street a Tržní street. It is a monolithic reinforced concrete skeleton, founded on 
piles, with five aboveground floors and one underground floor, finished by a flat roof. The 
house is separated by four entrances to units. Each of these units contains a specific type of 
flat and house is fully wheelchair accessible. In the house there is a underground parking, 
service areas and flats. Behind the house there is a recreational area for residents of the house. 
This house is interesting because of interior design and attractive location, especially thanks 
to the position in the city center, easy accessibility and pleasant surroundings near the river 
Svitava and a adjacent alley.   
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Úvod 

Tématem mé bakalá�ské práce je novostavba m�stského bytového domu na ulici 
Klí�ové v Brn�. Pokra�ování v ateliérové práci, kterou jsem zapo�ala ve druhém ro�níku, pro 
m� bylo p�ínosným tv�r�ím procesem. Projekt novostavby je dle mého názoru kvalitn�
zpracován a svým návrhem usnad�uje r�zné potencionální životní situace. Promyšlené 
rozmanité dispozice skryté za jednoduchou fasádou uspokojí pot�eby širokého spektra 
uživatel domu. D�m je navržen s maximálním ohledem na vyhlášky a normy, aby dokázal co 
nejlépe sloužit svým obyvatel�m. 
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A. PR�VODNÍ ZPRÁVA 
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1. Identifika�ní údaje stavby, investora a projektanta: 

Identifika�ní údaje stavby: 

1.1   Název akce:               M�stský bytový d�m Klí�ova 

1.2   Místo stavby:               ulice Klí�ova, Brno – St�ed 

1.3   Charakter stavby:                      Novostavba bytového domu  

Navržená novostavba se nachází v centru m�sta Brna, za�len�na do zástavby starších 
bytových dom�. Jedná se o bytový d�m o p�ti nadzemních a jednom podzemním podlaží. 
Objekt je pomocí �ty� odd�lených vstup� rozd�len na celky, obsahující vždy specifický druh 
byt�. Úrove� 1NP je ve výšce 600mm nad p�ilehlým chodníkem a to zejména pro zajišt�ní 
soukromí obyvatel byt� v 1NP.  

Podzemní podlaží slouží jako parkovací plocha obyvatel domu, dále pro uskladn�ní v�cí 
ve sklepních kójích a technické zázemí celého objektu.  

První nadzemní podlaží je krom� byt� ur�eno p�edevším servisním plochám, jako jsou 
úschovny kol a ko�árk� v�etn� mycích box�, úklidových místností, ve�ejných domovních WC 
a úschovné plochy pro seniory a imobilní osoby, jimž m�že pohyb do 1PP zp�sobovat potíže. 
Nachází se zde také prostory pro uskladn�ní za�ízení pro údržbu domu a soukromého parku za 
domem. �áste�n� v úrovni 1NP a �áste�n� v úrovni chodníku se nachází n�kolik místností na 
komunální odpad. Jejich uživatelé se do nich mohou dostat p�ímo z prostor domu, zatímco 
vchodové dve�e z ulice do t�chto prostor se již nacházejí v úrovni chodníku, což zna�n�
usnad�uje manipulaci s odpadem p�i jeho odvozu.  

Druhé až �tvrté nadzemní podlaží jsou ve všech sekcích dispozi�n� totožná a to 
p�edevším kv�li instala�ním šachtám a zatížení jednotlivými konstrukcemi, které je lépe 
p�enášeno do základové p�dy, nacházejí-li se konstrukce pr�b�žn� nad sebou.  

Páté nadzemní podlaží je tém�� stejné jako podlaží pod ním, s tou výjimkou, že zde byly 
�ásti p�dorysu „vykrojeny“ pro terasy, kryté d�ev�nými pergolami. 

3 hlavní vstupy p�ístupné z chodníku pro p�ší se nacházejí z ulice Klí�ové a jeden vstup 
p�ístupný z chodníku pro p�ší z ulice Zv��inové. Z této ulice je zárove� možné vjet do 
soukromé garáže pod objektem a dv�ma pr�jezdy (každý z jedné ulice) je možné vjet do 
parku za domem, ve kterém se rovn�ž nacházejí parkovací stání.  

Všechny vstupy mají svoji recepci, ve které je p�edpokládána p�ítomnost osoby 
dohlížející na bezpe�nost v dom� a jeho bezprost�edním okolí.  

  
S p�ihlédnutím k jistým omezením zp�sobených nosnou konstrukcí bylo dosaženo 

maximálního využití vhodné orientace ke sv�tovým stranám, která p�ispívá ke 
zvýšení p�íznivému mikroklimatu jednotlivých byt�.  
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Parcela je velice atraktivní p�edevším díky své poloze blízko centra m�sta a vzrostlému 
stromo�adí lemující �eku Svitavu, vzdálenou jen n�kolik metr� od stavby.  

Identifika�ní údaje investora: 

1. 4   Název a sídlo investora:         Vysoké u�ení technické v Brn�,  
Antonínská 548/1  

 601 90 Brno 

1. 5   Provozovatel:                        Vysoké u�ení technické v Brn�,  
Antonínská 548/1  

 601 90 Brno 

Identifika�ní údaje projektanta: 

1. 6   Název a sídlo projektanta:     Michaela Foltýnová 
 Podlomní 9 
 636 00 Brno 

2. Dosavadní využití pozemku: 

Na míst� stavby �ešeného objektu se nyní v reálném �ase nachází novostavba 
bytového domu. P�ed zahájením výstavby se zde nacházely odkládací plochy p�ilehlého 
autoservisu, který v novém návrhu m�stského bytového domu není uvažován. Parcela se 
nachází na tém�� rovinatém terénu. 

3. Údaje o napojení na technickou a dopravní infrastrukturu: 

       Objekt bude napojen na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. Pod ulicí 
Zv��inovou bude p�ípojkami odbo�eno z inženýrských sítí. P�ípojky budou sm��ovány 
k technické místnosti, která se nachází tém�� ve st�edu p�dorysu domu. Napojení na dopravní 
infrastrukturu je možné n�kolika r�znými sm�ry od objektu. Auta zaparkovaná v podzemní 
garáži se na úrove� silnice dostanou pomocí železobetonové rampy, umíst�né v jižním cípu 
objektu. 
  
4. Podklady: 

  K vypracování projektové dokumentace bylo využito norem �SN, záznam� z katastru 
nemovitostí, v�etn� odpovídajícího výškopisu a další typových a výrobních podklad�.  
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5. Základní vým�ry: 

Celková plocha pozemku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3 375 m² 

Celková zastav�ná plocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2 070 m² 

Obestav�ný prostor stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   58,150 m³
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B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení:

a)   Urbanistické �ešení: 

P�i návrhu stavby byl respektování nový územního plánu m�sta Brna a jeho plánované 
zm�ny. Dá se konstatovat, že nový navržený objekt bude naprostém souladu s územním 
plánem a svým rozsahem a charakterem nenaruší genius loci p�ilehlého území.  

Bezprost�ední okolí domu tvo�í bytové domy, v�etn� nové bytové zástavby, která se 
nachází p�es �eku od �ešeného pozemku. Postupn� zde vznikají rovn�ž  polyfunk�ní domy, 
které množstvím provozovaných služeb p�ispívají k atraktivit� lokality. Vzhledem k tomu, že 
d�m se nachází jen n�kolik desítek metr� od ulice K�enové, je mu práv� díky této tepn�
dop�áno zna�né výhody z hlediska vybavenosti službami a dopravním spojením. 

b)   Architektonické �ešení: 

    Stavba je koncipována jako monoblok, který je však funk�n� rozd�len na n�kolik 
samostatných celk�. Tyto celky nejsou voln� propojené a pohyb mezi nimi je uskute�nitelný 
pouze vchodovými dve�mi, samostatnými pro každý úsek, nebo garáží, do které ústí všechna 
schodišt� a výtahy z jednotlivých sekcí.  
  Tvar domu je velice jednoduchý, dal by se popsat jako „hokejka“. Jedno k�ídlo je 
rovnob�žné s ulicí Klí�ovou a z n�j vybíhá k�ídlo rovnob�žné s �ekou Svitavou.  
 A�koli je d�m na první pohled spíše minimalistický až strohý, o to zajímav�jší je jeho 
interiérové �ešení. V jednotlivých sekcích se nachází vždy ur�itý druh byt�. Krajní sekce 
p�ístupná vstupem V1 (viz. Situace, výkres B-01) skýtá malé byty, nap�íklad pro páry, nebo 
ty, kte�í cht�jí bydlet sami. Tyto byty jsou vybaveny obývacím pokojem s kuchy�ským 
koutem, ložnicí s vlastní koupelnou a šatnou a WC p�ístupným ze zádve�í bytu.  pro za�ínající 
rodiny, páry, nebo lidi, kte�í cht�jí jednoduše bydlet sami. Druhá sekce, p�ístupná ze vstupu 
V2, obsahuje velké prostorné byty, koncipované tak, aby umožnily kvalitní život p�ípadnému 
imobilnímu obyvateli bytu nebo �lov�ku, který si jednoduše potrpí na prostor. Rohová sekce 
se vstupem V3, nacházející se mezi jednotlivými k�ídly, v sob� kloubí byty pro obyvatele 
mén� náro�né na prostor, ale také naopak pro jedince, kte�í si potrpí na luxusní bydlení 
s výhledem a možností za�ídit si ve svém byt� nap�íklad kancelá� nebo ordinaci. 
  Všechny sekce mají velice výrazný architektonický prvek a tím je atrium o rozm�rech 
2x4 m, které nejenže p�íjemn� ozvláštní prostor chodby, ale které zárove� prosv�tlí 
komunika�ní prostory a to díky sv�tlík�m, které se nachází nad posledním NP.  
 Vzhledem k blízkosti okolních dom� má objekt klasické zd�né st�ny a a�koli nedisponuje 
velkými prosklenými st�nami, poskytuje svým obyvatel�m krásný výhled na p�ilehlou �eku. 
Jednoduchou podobu fasády oživuje nat�ený „sokl“ v tmav� �ervené barv�, balkonové 
zást�ny z d�ev�ných lamel a stínící okenice korespondující se zást�nami. Komfort pro 
obyvatele domu p�edstavuje i možnost vjet autem za novostavbu a zaparkovat na soukromém 
pozemku za domem. To za p�edpokladu, že doty�ný nevyužije parkovacího stání v podzemní 
garáži. 



8

c)   Technické �ešení: 

1. 1    P�ípravné práce 

Mezi hlavní p�ípravné práce, které bude pot�eba p�ed výstavbou vykonat, 
m�žeme za�adit zejména: drobné bourací práce, kácení a vysekání d�evin, vyklízení 
nepot�ebného materiálu a p�íprava pozemku k dalším stavebním pracím.  

1. 2   Zemní práce 

Objekt se nachází v blízkosti  �ek Svitavy a Ponávky, což má za následek 
vysokou hladinu podzemní vody a p�ítomnost �í�ní nivy. Výkopy pro podzemní 
podlaží budou hloubeny hloubkovými rypadly. Úrodná zemina bude uskladn�na na 
pozemku pro pozd�jší terénní úpravy v zahrad�. Zbylá zemina bude odvážena na 
skládku. Vzhledem k nivnímu podloží je navrženo pilotové �ešení spolu s podzemní 
železobetonovou st�nou. Piloty budou vhán�né do  hloubky 13.030 metr� pod úrove�
p�ilehlého terénu. 

1. 3   Základové konstrukce 

Objekt bude založen na železobetonových pilotách o pr�m�ru 650mm a 
obvodové podzemní železobetonové st�n�. P�sobením podzemních vod a samotnou 
strukturou zeminy je zp�sobeno, že p�da je pom�rn� neúnosná. Na pilotách bude 
spo�ívat vana z vodostavebního železobetonu, jejíž dno je tvo�eno deskou tlustou 
300mm. Pod touto deskou bude provedena podkladní vrstva z prostého betonu o 
tlouš�ce 100mm. Obvodová konstrukce vany bude podep�ena podzemní 
železobetonovou monolitickou st�nou, sahající do hloubky 13.030 metr� pod p�ilehlý 
terén.  
Mezi základní použité materiály bude pat�it beton C 20/25 a ocel S 10 505. 

1. 4   Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 

 Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti bude zajišt�na klasickým a 
extrudovaným polystyrenem, hydroizolací a nopovou fólií. Ochrana proti radonu bude 
zajišt�na speciální fólií. 

  
1. 5   Svislé konstrukce 

1. 5. 1   Nosné konstrukce 
 Nosnou konstrukcí stavby je monolitický železobetonový skelet o 
modulu 6x6 metr� (po�ítáno osov�). Skelet je navržen z železobetonových 
sloup� �tvercového pr��ezu o stran� 300mm. 

1. 5. 2   Obvodový pláš�
Obvodový pláš� je proveden jako zd�ná fasáda vyhotovená 

z obvodového zdiva Porotherm 30 P+D. Cihelné bloky budou zd�ny na 
klasickou vápennocementovou maltu. 

1. 5. 3   Vnit�ní ztužující konstrukce 
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Vzhledem k charakteru skeletové konstrukce se p�edpokládá dostate�né 
p�enesení ú�ink� podélných i p�í�ných sil samotným skeletem p�es základy do 
základové p�dy bez nutnosti p�idaných ztužujících konstrukcí. 

  1. 5. 4   P�í�ky a vnit�ní st�ny 
           Mezibytové st�ny jsou tvo�eny  speciálním akustickým  mezibytovým 
zdivem Porotherm AKU SYM o tlouš�ce 300mm. Jednotlivé �ásti byt� jsou od 
sebe odd�leny akustickými p�í�kami Porotherm o tlouš�ce 115 mm. Instala�ní 
šachty jsou chrán�ny p�í�kami Porotherm o tlouš�ce 80mm. V �ástech domu, 
kde není pot�eba dodržet p�ísné akustické podmínky, jsou navrženy p�í�ky 
Porotherm o tlouš�ce 115mm bez speciálních protihlukových vlastností. 
V dom� se nacházejí též p�í�ky Porotherm tlouš�ky 190mm a ty jsou využity 
zejména v místech, kde je pot�eba zav�sit na st�nu za�izovací p�edm�ty, nebo 
kde je pot�eba vést rozvody vody ve st�n�. 

1. 6   Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce je navržena jako lokáln� podep�ená bezpr�vlaková 
železobetonová monolitická deska, jejíž tlouš�ka se dle pot�eby m�ní. Ve v�tšin�
domu je její tlouš�ka 200mm, avšak v místech, kde není po patrech pr�b�žné zdivo, 
je deska zesílena na 300 mm. V konstrukci bude použito betonu C20/25 a oceli S 10 
505. Stropy budou zhotoveny do systémového bedn�ní firmy Doka. 

1. 7   Schodišt�

 V objektu je navrženo n�kolik totožných schodiš�. Jedná se o monolitická 
železobetonová schodišt�, která jsou vetknutá podestou od obvodové st�ny. Obklad 
schod� tvo�í stejn� jako ve vstupní hale velkoformátová dlažba Kerlite tlouš�ky 
7mm.  Mezi rameny se nachází zrcadlo, do kterého je umíst�n osobní výtah Liftcomp 
OLJIE 630 pro maximální po�et 8osob. Jedná se o trak�ní výtah bez strojovny o 
rozm�rech kabiny 1100x1400mm a rozm�rech šachty 170x1800mm a nosností 
630kg. Výtah svými rozm�ry spl�uje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. na transport 
imobilních osob na invalidním vozíku.  

1. 8   St�ešní konstrukce 

  St�ešní konstrukci tvo�í jednopláš�ová plochá st�echa. Nosnou konstrukcí je 
zde železobetonová deska stropní konstrukce posledního NP tl. 200mm. Spád je 
zajišt�n pomocí betonové vrstvy, jejíž tlouš�ka je v nejužším míst� 60mm. Tato 
vrstva je opat�ena penetra�ním nát�rem, na který je natavena parozábrana 
z asfaltových pás�. Další vrstvu tvo�í mechanicky kotvená tepelná izolace ORSIL T 
tl. 80mm a na ní uložená tepelná izolace ORSIL S tl. 80mm. Vrchní vrstvu tvo�í 
celoplošn� natavený podkladní  asfaltový pás typu S,  GLASTEK 30 STICKER 
tl.4mm s vložkou ze skelných vláken a na n�m asfaltový pás typu S, ELASTEK 40 
COMBI tl.4mm s vložkou z polyesterové rohože s m�ížkou ze skelných vláken.  
Odvodn�ní je zajišt�no pomocí nezámrzných st�ešních vtok� DN 150mm, které svádí 
vodu p�es celou výšku budovy do garáží, kde ji v podhledu odvád�jí z budovy do 
kanalizace. St�ešní vtoky jsou rovnom�rn� rozmíst�ny po celé ploše st�echy, aby 
zajistily optimální odvod deš�ové vody. 
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1. 9   Úprava vn�jších povrch�

 Celý pláš� budovy bude zateplen polystyrenovými deskami o tlouš�ce 150mm. 
Vn�jší fasáda bude v úrovni 1NP upravena strojní jádrovou omítkou a jemnou 
štukovou omítkou nat�enou tmav� �ervenou barvou  a v úrovni vyšších podlaží bude 
fasáda upravena stejným technologickým postupem, tentokrát ve sv�tle šedém 
zbarvení.  

1. 10   Úprava vnit�ních povrch�

 Železobetonové st�ny v suterénu budou povrchov� upraveny jako pohledový 
beton. Prostory od 1NP výše budou opat�eny bílými omítkami. Dekora�ní motiv 
stromu na výtahové šacht� tvo�í speciální nalepovací fólie s potiskem. Železobetonová 
šachta bude povrchov� ošet�ena a opat�ena tenkými deskami laminátu, aby na ní fólie 
snadno p�ilnula. V místnostech, ve kterých se p�edpokládá manipulace s vodou a 
zvýšená hygiena - jako jsou koupelny, kuchyn�, WC,…- je navržen vhodný obklad do 
výšky odpovídající provád�né �innosti a ot�ruvzdorný nát�r. 
  

1. 11   Tepeln� izola�ní opat�ení 

    Zateplení st�echy je provedeno pomocí tepelné izolace ORSIL o celkové tl. 
160mm. Na zateplení teras bylo použito tepelné izolace ISOVER R tl. 60mm a 
spádových klín� ISOVER SD tl. 60mm v nejširším bod�. Fasáda je zateplena pomocí 
mechanicky kotvených polystyrenových desek ISOVER EPS 70F tl.150mm . 
Prosklené hliníkové dve�e jsou opat�eny izola�ními dvojskly.  

1. 12   Podhledy 

Podhledy jsou navrženy sádrokartonové z protivlhkostních desek GREEN firmy 
Knauf o tlouš�ce 15mm. Zav�šené jsou na nosné kovové konstrukce a nacházejí se 
p�edevším v prostorách, kde je uvažováno s odv�trávacím vzduchotechnickým 
systémem, který se pod tento podhled schová. Nejmenší sv�tlá výška v místnosti 
s podhledem je 2600mm.  

1. 13   Podlahy 

    Ve spole�ných prostorách domu jsou podlahy obloženy velkoformátovou 
dlažbou Kerlite Twin tl. 7mm, která je uložena do lepidla tl.3mm. Této dlažby bylo 
využito i v hygienických prostorech bytu. V místnostech, jako jsou obývací pokoje a 
ložnice se nachází d�ev�né plovoucí podlahy tl 7mm, r�zných odstín� uložených na 
pružnou podložku Mirelon tl. 3mm. Podlahy teras v úrovni 1NP jsou tvo�eny 
d�ev�nými terasovými prkny na nosném roštu s venkovní povrchovou úpravou.  

1. 14   Obklady st�n 

    Obklady vnit�ních st�n jsou navrženy jako keramický obklad menších rozm�r�
(ve�ejné WC), ale také jako velkoformátový obklad a to zejména v prostorn�jších 
koupelnách.  Obklad je ke zdivu p�ichycen flexibilním lepidlem Baumit Baumacol, 
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které je naneseno na st�nu opat�enou penetra�ním nát�rem. Spárování je provád�no 
spárovací hmotou Baumit Baumacol, vhodnou k jednotlivým odstín�m obklad�.   

1. 15   Výpln� otvor�

1. 15. 1   Okna 

    Okna jsou navržená z t�íkomorových hliníkových profil� firmy Šenk. Zasklení 
je provedeno izola�ním dvojsklem. V úrovni 1NP jsou okna zasklena bezpe�nostním 
sklem. V celém objektu jsou použita okna se zvýšeným útlumem hluku. N�která okna 
jsou opat�ena d�ev�nými posuvnými okenicemi, které krom� stínící funkce mají také 
výraznou funkci dekora�ní.  

1. 15. 2   Dve�e 

    Ve vjezdech na úrovni 1.NP budou osazena sek�ní hliníková garážová vrata 
firmy Lomax, opat�ená automatickým ovládáním. Vrata jsou zateplená. 
Vstupní dve�e jsou bezpe�nostní t�íkomorové, firmy Šenk, s výpln�mi z tepeln�
izola�ních dvojskel. Dve�e do prostor p�ístupným všem nájemník�m domu, v�etn�
vstupních dve�í do byt� jsou hliníkové a dve�e v bytech jsou d�ev�né.   
Dve�e do byt� jsou navrženy bezpe�nostním zasklením zrcadlícím sklem, protipožární 
a kou�ot�sné. Dve�e v jednotlivých bytech jsou oto�né v obložkových zárubních, 
posuvné, nebo skládací.  
Sou�ástí dve�í je p�íslušné kování.  

1. 16   Oplechování 

 Veškeré klempí�ské prvky jsou navrženy z titanzinku.  

1. 17   Vnit�ní schodiš�ová zábradlí a madla 

 Schodiš�ová zábradlí jsou tvo�ena nerezovým rámem, který nese tabule 
mlé�ného skla tlouš�ky 6mm a nerezovými oblými madly. Zábradlí je kotveno do 
schodiš�ových stup��.   

1. 18   Vytáp�ní objektu 

    Objekt je napojen na místní plynovodní sí� a v celém objektu je zajišt�no 
vytáp�ní pomocí otopných t�les, která jsou napojena na 3 kotle BUDERUS. P�ibližn�
ve st�edu p�dorysu se nachází technická místnost s kotli, ze které je teplo rozvád�no 
do celého objektu. 

1. 19   Vzduchotechnické za�ízení 

    Vzduchotechnika je v objektu �ešena decentralizovan� systémem firmy 
Siemens, p�i�emž všechny byty jsou opat�eny za�ízením pro odvod par a pach� p�es 
kuchy�skou digesto� a zárove� za�ízením pro odvod zápachu z hygienických 
místností. Pot�ebné p�íslušenství je v t�chto místnostech skryto v podhledu.  

1. 20   Úprava okolního terénu 
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Vn�jší plochy budou upraveny jako dlážd�né plochy, typov� se hodící ke 
stávající dlažb�, kterou jsou vydlážd�ny okolní chodníky. Rozší�ený chodník na 
nároží, který svými rozm�ry dovolil typ parcely, slouží zárove� jako rekrea�ní místo 
poblíž �eky. V návrhu se rovn�ž po�ítá s upravením terénu za domem. Tento prostor 
by m�l sloužit jak pro terasy byt� v 1NP, tak pro park a odstavné plochy pro obyvatele 
domu. 

d)   Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

     V úrovni 1NP se nachází 4 vstupy do domu, dva pr�jezdy do prostoru za domem a 
jeden vjezd do garáže. P�ilehlé komunikace jsou plynule napojeny na dv� hlavní dopravní 
tepny v okolí a to jak na ulici K�enovou, tak na ulici Olomouckou.  

P�ípojky inženýrských sítí budou napojeny dle jednotlivých projekt� profesí do 
uli�ního hlavního �adu v komunikaci a chodníku. Dále viz koordina�ní situace a navazující 
�ásti PD. 

e)   �ešení technické a dopravní infrastruktury 

    K objektu je p�ístup ze t�í p�ilehlých ulic – Olomoucké, Tržní a Zv��inové. V suterénu 
objektu se nachází parkovišt�, které je p�ístupné po ramp� a které mimo klasických stání 
obsahuje i stání pro imobilní. Ty jsou umíst�ny co nejblíže vchodu do sekce, která je 
vybavena byty pro imobilní. 

f)   Vliv stavby na životní prost�edí 

     Stavba by svým provedením, využíváním a charakterem nem�la mít negativní dopad 
na životní prost�ední. 

g)   Bezbariérové užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

  Objekt je pln� bezbariérov� p�ístupný a je vybaven jak výtahem, tak i nap�íklad 
hygienickým zázemím spl�ujícími podmínky pro život imobilní osoby. 

h)   Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

     Stavba by nem�la negativn� p�sobit na své okolí. Je pravd�podobné, že p�ilehlé 
plochy autoservisu �asem ustoupí rozší�ení venkovního prostoru za domem. 

2. Mechanická odolnost a stabilita: 

     Stavba je navržena v souladu s podmínkami vyplívajícími z vyhlášky  
�.268/2009 Sb. 

3. Požární bezpe�nost: 

3. 1  Nosnost a stabilita stavby bude v p�ípad� požáru zachována v p�edepsané   dob�. 
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3. 2 V objektu je navržen systém samo�inného hašení a systém �ízeného odv�trání 
v p�ípad� požáru, který ochrání objekt p�ed ší�ením ohn� a kou�e. 

3. 3   Sousední objekty se nenacházejí v požárn� nebezpe�ném prostoru navrženého 
objektu. 

3. 4   V budov� je p�edepsaný po�et únikových cest odpovídající t�ídy. 

3. 5   Navržené �ešení umož�uje bezpe�ný zásah protipožárních jednotek. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí: 

    Objekt odpovídá požadavk�m na ochranu zdraví a životního prost�edí. 

5. Bezpe�nost p�i užívání: 

    V objektu nejsou zvláštní požadavky na bezpe�nost p�i užívání stavby. 

6. Ochrana proti hluku: 

    V objektu se nebudou vyskytovat provozy se zvýšenou mírou hlu�nosti a ze strany od 
ulice Olomoucké bude objekt chrán�n p�ibližn� 10 m vysokou protihlukovou st�nou. 

7. Úspora energie a ochrana tepla: 

Budova spl�uje požadavky na energetickou náro�nost. 

    
8. �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu  

a  orientace: 

 Celý d�m je p�ístupný imobilním osobám, používajícím pro sv�j pohyb invalidní 
vozík. Pro imobilní obyvatele domu jsou ur�eny zejména byty v prost�ední sekci v �ásti 
domu p�ístupné z ulice Klí�ova. Rampa k této sekci spl�uje podmínky normy pro 
samostatný pohyb imobilních osob. Rovn�ž byty v této �ásti domu jsou prostorov�
uzp�sobeny p�ípadnému bydlení imobilního �lov�ka – a� už se jedná o p�izp�sobení sv�tlé 
ší�ky dve�í nebo o rozm�ry jednotlivých �ástí bytu, usnad�ující snadn�jší pohyb �lov�ka na 
invalidním vozíku. 
Objekt je navržen v souladu s podmínkami vyplývajícími z vyhlášky �.389/2009Sb 

9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí: 

   Objekt bude celoplošn� izolován od zemní vlhkosti a proti radonu hydroizola�ní a 
protiradonovou fólií. Ostatní škodlivé vlivy nejsou uvažovány. 
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10. Ochrana obyvatelstva: 

   Jsou spln�ny veškeré základní požadavky na situování a stavební �ešení     objektu 
z hlediska ochrany obyvatelstva. A� už se jedná o povrchové úpravy, použité materiály, 
nebo nap�íklad vhodné výšky zábradlí. 

11. Inženýrské objekty: 

11. 1   Stavba bude napojena na místní jednotnou kanalizaci. 

11. 2   Stavba bude napojena na  místní vodovodní sí�. 

11. 2   Stavba bude napojena na  místní nízkotlakou plynovodní sí�. 

11. 3   Stavba bude napojena na  místní elektrorozvodnou sí�. 

11. 4   Podzemní parkovišt� je napojeno na ulici Zv��inova 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení stavby: 

   Nevyskytují se. 

13. Bezpe�nost práce: 

P�i výstavb� je nutné bezpodmíne�n� dodržet všechna zákonná ustanovení a 
p�edpisy o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci. Stejn� tak návrh a provedení budovy 
bude vyhovovat  požadavk�m na bezpe�nost a ochranu zdraví. 

Provoz v objektu se p�edpokládá jako bezbariérový. 

El. za�ízení musí vyhovovat �SN 341010 a 341440. 

Komunikace, schodišt� a další prvky spl�ují platné normy a p�edpisy. 
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C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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Identifika�ní údaje stavby: 

Název: M�stský bytový d�m Klí�ova 
Adresa:  ulice Klí�ova, Brno-m�sto, Jihomoravský kraj 
Ú�el: Bytový d�m 

Identifika�ní údaje investora (žadatele):

Jméno:  Vysoké u�ení technické v Brn�  
Ulice:  Antonínská 548/1, 601 90, Brno 
  

Identifika�ní údaje zpracovatele projektu:

Jméno: Michaela Foltýnová 
Adresa:  Podlomní 9, 636 00, Brno 

Ú�el stavby:

Jedná se o m�stský bytový d�m, který by m�l doplnit stávající bytovou zástavbu a svým 
zpracováním a rozmanitou strukturou byt� p�isp�t ke kvalit� a hodnot� bezrpost�edního okolí. 

Technické a konstruk�ní �ešení stavby:

D�m má jedno podzemní a p�t nadzemních podlaží. POdzemní podlaží je nevytáp�né, v 
t�chto prostorách se nachází parkování a sklepy. Nadzemní podlaží, ve ketrých se nachází 
byty jsou vytáp�ná. Konstruk�ní výšky nadzemních podlaží jsou 3,2 m a sv�tlé výšky 2,87m. 
V místnostech s podhledy pak 2,6m. 

Obvodové zdivo je z cihel Porotherm tl. 300 mm. Stropy jsou tvoženy monolitickými 
bezpr�vlakovými železobetonovými deskami. V místech nároží ulic Klí�ova a Zv��inova je 
mezi konstrukcemi umíst�na dilata�ní spára. 

Technické vybavení:

Každý byt je vytáp�n zvláš� a to plynovým kotlem umíst�ným v centrální �ásti domu. D�m je 
pln� napojen na dopravní infrastrukturu a inženýrské sít�. D�m je vybaven trak�ním výtahem 
bez strojovny s nosnostní 630kg a maximální kapacitou 8 osob. Výtah spl�uje podmínky pro 
p�epravu imobilních osob.  
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Údaje o podlahové ploše

Celková plocha pozemku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3 375 m² 

Celková zastav�ná plocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2 070 m² 

Obestav�ný prostor stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   58,150 m³ 

Údaje o po�tu byt�

V bytovém dom� se nachází celkem 39 bytových jednotek. 

Zateplení fasády

Obvodový pláš� bude zateplen polystyrenovými deskami tlouš�ky 150 mm 
mechanicky kotvený do fasády. Tepelná izolace fasády bude provedena od úrovn� UP -0,600 
až po nejvyšší bod atiky. 

Zateplení stropu v suterénu

Strop v 1S bude zateplen polystyrenovými deskami tlouš�ky 150mm a bude opat�en 
podhledem, ve kterém povedou veškeré instalace.  

Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí  a výplní otvor�   

Cílem projektu je takový návrh, který by zajistil, aby veškeré konstrukce oplášt�ní 
vyhov�ly doporu�eným hodnotám sou�initele prostupu tepla dle �SN 730540-2. 

  

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

P�i provád�ní stavebních prací a úprav je t�eba maximáln� eliminovat nep�íznivé vlivy 
výstavby na životní prost�edí. Omezení negativních vliv� výstavby se týká jak p�ípravy 
staveništ�, tak organizace výstavby objektu. 

Dopravní �ešení

K objektu je umožn�n vjezd po zpevn�ných komunikacích, k vlastním vstup�m do 
objektu vedou chodníky pro p�ší. Veškerá staveništní doprava, za�ízení staveništ� i vlastní 
provád�ní stavebních úprav budou respektovat stávající dopravní podmínky. 
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Odpadové hospodá�ství:

Odpad bude vznikat p�i výstavb� a p�i užívání stavby. Klasické komunální odpady 
budou odváženy z jednotlivých odpadových místností. Splaškové odpadní potrubí bude 
napojeno na ve�ejnou splaškovou kanalizaci. 

Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�

 Ve smyslu zákona �. 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., a v souladu s na�ízením vlády 
�.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 
na staveništích ,  je nutné zhodnocení veškerých rizik stavby a to jak ve fázi p�ípravy a 
následné realizace díla.  

Dodržení obecných požadavk� na výstavbu

V projektu jsou respektovány požadavky vyhlášky �. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby: 

• stavba je navržena takovým zp�sobem, aby neohrožovala zdraví, život a zdravé životní 
podmínky uživatel� ani uživatel� okolních staveb 

• projekt respektuje požadavky na bezpe�nost p�i provád�ní i užívání staveb 
• projekt respektuje tepeln� technické požadavky 

  

V Brn� dne 9. 1. 2012                                             ………………………………………. 
                                                                                                        podpis  



Záv�r 

Svoji práci bych ráda zakon�ila citátem, kterým jsem se �ídla b�hem celého tv�r�ího procesu 
své bakalá�ské práce. Pan architekt Renzo Piano kdysi �ekl: „Architektura je spole�ensky 
nebezpe�né um�ní, protože je nevyhnuteln� nevyhnutelné. Špatnou knihu nemusíte �íst, 
p�íšernou hudbu nemusíte poslouchat, ale ošklivý �inžák p�ed vaším domem vám nenechá 
žádnou alternativu, musíte se na n�j dívat. Architektura vnucuje totální pono�ení do své 
ošklivosti, nedává uživateli žádnou volbu, je to tísnivá nutnost a tím spíše se týká i p�íštích 
generací.“ 
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[1] �SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres�

[2] �SN ISO 128-23 (01 3114) – Technické výkresy – Pravidla zobrazování 

[3] �SN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody 

[4] �SN 01 3419 – Vyty�ovací výkresy staveb 

[5] �SN 01 3411 – Mapy velkých m��ítek – Kreslení a zna�ky 
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Anotace práce Novostavba m�stského bytového domu se nachází v centru m�sta Brna, 
za�len�na do zástavby starších bytových dom� na ulici Klí�ova a z �ásti na 
ulici Zv��inova, v blízkosti ulic K�enová, Olomoucká a Tržní. Jedná se o 
monolitický betonový skelet, založený na pilotách, o p�ti nadzemních a 
jednom podzemním podlaží, zakon�ený plochou st�echou. D�m je pomocí 
�ty� odd�lených vstup� roz�len�n na celky, obsahující vždy specifický druh 
byt� a je pln� bezbariérový. V dom� se nachází podzemní parkovišt�, 
servisní plochy a byty. Za domem se nachází rekrea�ní plocha pro obyvatele 
domu. D�m krom� zajímavého interiérového �ešení disponuje také 
atraktivní lokalitou a to p�edevším díky své poloze v centru m�sta, snadné 
dostupnosti a p�íjemnému prost�edí v blízkosti �eky Svitavy a p�ilehlého 
stromo�adí. 

Anotace práce 
v anglickém 

New city apartment house is located in the center of Brno, incorporated into 
older apartment buildings on the Klí�ova street and partly on the Zv��inova 



jazyce Street, near the K�enová street, Olomoucká street a Tržní street. It is a 
monolithic reinforced concrete skeleton, founded on piles, with five 
aboveground floors and one underground floor, finished by a flat roof. The 
house is separated by four entrances to units. Each of these units contains a 
specific type of flat and house is fully wheelchair accessible. In the house 
there is a underground parking, service areas and flats. Behind the house 
there is a recreational area for residents of the house. This house is 
interesting because of interior design and attractive location, especially 
thanks to the position in the city center, easy accessibility and pleasant 
surroundings near the river Svitava and a adjacent alley.   

Klí�ová slova M�stský bytový d�m, centrum m�sta, Brno, zástavba starších bytových 
dom�, Klí�ova, Zv��inova, K�enová, Olomoucká, Tržní, monolitický 
železobetonový skelet, piloty, nadzemní podlaží, podzemní podlaží, plochá 
st�echa, vstup, celek, byt, pln� bezbariérový, podzemní parkovišt�, servisní 
plochy, rekrea�ní plocha, obyvatelé, interiérové �ešení, lokalita, poloha, 
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