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Abstrakt  
Cílem práce bylo navrhnout rekonstrukci rodinného domu z 30.let, modernizovaného v roce 
1998. Projekt se zaměřuje především na zvýšení využitelnosti podkroví, zateplení objektu a 
odstranění závad. Zvláštní pozornost byla věnována statickému návrhu železobetonového, 
spřaženého stropu a krovu.  
  
Klí čová slova 
rekonstrukce, spřažený železobetonový strop, krov  

  
  
  
Abstract 
The aim of the thesis was to design rehabilitation of familly house built in 30&apos;, 
renovated in 1998. Projekt aims especially to increase utilization of the attic, insulation of the 
object and elimination of faults. Special attention was paid to static design of the steel and 
concrete composite ceiling and truss structure.  
  
Keywords 
rehabilitation, composite ceiling, truss structure  
… 
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Úvod 
 
Bakalářská práce řeší rekonstrukci rodinného domu. Cílem projektu bylo odstranění funkčních nedostatků a 

modernizace objektu. Práce se primárně zaměřuje především na zvýšení utilizace podkroví. 
Cílem bylo, dle přání investora, navrhnout podkroví a především využitelnou, předsazenou konstrukci ve 

formě balkonu. 
Na objektu nebyly zjištěny významné závady, kromě naprosto nevyhovující skladby střechy, do níž je 

zatečení již tak významné, že vážně poškodilo rámy oken a sádrokartonové příčky. Naprosto nevyhovující je i 
výška střešních oken, která jsou osazena velmi vysoko a tedy nad úrovní zorného pole pozorovatele. 

Další významnou částí byl požadavek provedení kontaktního zateplovacího systému s plnou návazností na 
skladbu střechy a základy. 

Velká část projektu je věnována statickému řešení krovu a stropu 4np, toto bylo nutné vzhledem 
k atypičnosti střešní konstrukce. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

a) Identifikace stavby, stavebníka, projektanta 

a.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby: RD Mečířova 

Druh stavby: Rodinný dům 

Charakter stavby: Rekonstrukce 

Účel stavby: Bydlení 

Místo stavby: Brno, Mečířova 46  

Stupeň: DPS 

Předpokládaný termín stavby: 08-10/2012 

a.2. Stavebník a provozovatel 

Petr Polický 
Mečířova 46, Brno 
612 00 

  GSM: +420 608 456 425, e-mail: policky@esox.cz. 

a.3. Zpracovatel dokumentace 

Firma: Jan Polický 

Adresa: Mečířova 46, 612 00 Brno 

IČO: 54234578 

DIČ: CZ54234578 

Zástupce: Jan Polický 

   GSM:    +420 608 111 132 

   Fax:    +450 541 106 132 

   e-mail:    policky@fast.cz 

a.4. Kontaktní osoby 

  Hl. inženýr projektu:  Jan Polický      
      policky.j@fast.cz,  +420 776 054 642 
 
  Zodpovědný projektant:   Jan Polický      
      policky.j@fast.cz,  +450 776 054 642 
   
 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a majetkoprávních vztazích 

b.1. Charakteristika staveniště, stávající využití území 

- Staveništěm je určeno parcelou č. 3545, obecného, polygonálního tvaru v k.ú. Brno-Královo Pole. Na 

pozemku je objekt, na kterém bude prováděna rekonstrukce. 

- Pozemek je v současné době zastavěn a využíván – úpravou se nemění účel využití. 

b.2.Pozemky dotčené stavbou 

- Výčet parcel:   

3565, 3546, 3544, 3543, 3541 
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b.3. Památková ochrana 

- Objekt nespadá do plánu památkové ochrany. Objekt se nedotýká objektů památkově chráněných. 

b.4. Zátopové území 

- Stavba se nenachází v zátopovém území. 

b.5. Ochranná pásma 

- Stavba se nedotýká významných ochranných pásem. Ochranná pásma lokálních sítí budou vytyčena a 

bude dbáno na ochranu těchto sítí. 

b.6. Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa a zemědělského 

půdního fondu 

- Stavba se takovýchto pozemků nedotýká. 

c) Údaje o provedených průzkumech, napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

c.1. Provedené průzkumné práce, použité podklady 

- Byly provedeny průzkumné geologické práce, viz samostatný protokol. Pro předběžný geologický 

průzkum bylo využito databáze geofondu. 

- Byl proveden radonový průzkum, viz samostatný protokol 

c.2.Doprava 

- Vstup na pozemek je z ulice Mečířova, přes zpevněnou plochu určenou k parkování. 

- Zastávka MHD je situována 60m od stavby. 

- Pozemek těsně přiléhá k ulici Mečířova a touto ulicí je zprostředkováno napojení na širší dopravní 

infrastrukturu. 

c.3. Napojení na technickou infrastrukturu 

- Je realizováno stávajícími přípojkami. Tyto přípojky se nemění, nejsou tedy do projektu rekonstrukce 

zahrnuty. 

d) Informace o splnění požadavku DO 
- DO se nevyjadřují. 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
- Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy, zvláště pak se: 

- zákonem č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
- Dále se souvisejícími právními předpisy, jmenovitě: 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, 
- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 

rozhodnutí 
- Plán v daném území není. 



3 

g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a 

jiná opatření v dotčeném území 
- Stavba nevyvolává ani nepředpokládá výše uvedené stavy. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby vč. postupu výstavby 
- Předpokládané zahájení stavby:  08/2012 

- Předpokládané ukončení stavby:  10/2012 

- Lhůta výstavby:    2měsíců 

- Stavba nepředpokládá zkušební provoz. 

- Stavba nepředpokládá postupné uvádění do provozu. 

- Postup výstavby je popsán v samostatné příloze této dokumentace E. zásady organizace výstavby. 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 
- Předpokládané investiční náklady stavby: 900 000,- Kč.  

- Podlahová plocha budovy:  267m
2
 

- Předpokládaný počet bytů:  1 

- Obytná plocha bytů:   128m
2
  

- Zastavěná plocha budovy:   87,75m
2
 

- Obestavěný prostor budovy:  965,25m
2
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Urbanistické architektonické a stavebně technické řešení 

stavby 

a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 

současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, 

která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v 

památkové zóně.  

- Jedná se o třípodlažní objekt, nepodsklepený s půdní vestavbou, tedy rodinný dům.  

- Objekt je začleněn do řadové zástavby.  

- Fasády jsou bez výrazného členění, na východní straně s rizalitem a balkony ve 2np a 3np, 

okna jsou klasické konstrukce a dimenzí vesměs otočná, některá sklopná. 

- Střecha je sedlová bez vikýřů, okna střešní. 

- Orientační rozměry – 12/6,5/12m (d/š/v). 

  

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

- Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce řadového rodinného domu. Stavba je součástí 

řadové zástavby. V blízkosti stavby se nachází budovy s obdobnými parametry, zatravněné plochy a 

rozptýlená zeleň. 

- Budova je situována v řadové zástavbě v ulici Mečířova. 

- Hlavním objektem je řadový rodinný dům se 4 nadzemními podlažími. Tvar budovy je kvádr s rizalitem 

na východní fasádě a balkony ve 2np a 3np. Západní fasáda, tedy fasáda se vstupem, je orientována 

rovnoběžně s ul. Mečířova.  

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

řešení vnějších ploch 

- SO 1 –  Rekonstruovaný objekt 

- Veškeré úpravy probíhají především na objektu rodinného domu, členění na objekty 

je v tomto případě neúčelné. 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

- Vstup na pozemek je z ulice Mečířova, přes zpevněné plochy určené k parkování. 

- Zastávka MHD je situována 60m od stavby. 

- Inženýrské sítě jsou vedeny v blízkosti pozemku. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 

a svážném území 

- Technická infrastruktura je řešena napojením na stávající sítě – viz předchozí body. 

- Dopravní infrastruktura je řešena napojením na stávající systém silniční dopravy. Parkování je řešeno 

garáží situovanou v objektu.  

- Geologickou oblastí je Moravikum – Brněnský masív. 

- Stávající parametry ovlivňující stavbu: 
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- Důlní dílo    neovlivňuje stavbu  

- Bezpečnostní pásmo důlního díla  neovlivňuje stavbu 

- Stavební uzávěra v okolí důlního díla neovlivňuje stavbu 

- Odplyňovací vrt    neovlivňuje stavbu 

- Pozemek není ovlivněn poddolováním.  

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

- Vliv na půdu 

- Stavba bude realizována na k.ú. Brno Žebětín na pozemku 1938/1. Vytěžená půda na tomto 

pozemku bude znovu využita při úpravách terénu a sadových.  

-  Vliv na vodu 

- Stavba nemá vliv na odtokové poměry v lokalitě. Vlastní výstavba nepředstavuje významnější 

riziko v ohrožení kvality vod v případě respektování dobrého stavu techniky používané při 

výstavbě. 

- Pro eliminaci rizika během provádění stavebních prací jsou navržena následující opatření: 

- Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v 

dokonalém technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska 

možných úkapů ropných látek. 

- Zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke 

kontaminaci podloží, konkretizace předpokládaných míst očisty vozidel vyjíždějících 

na veřejné komunikace ze stavenišť, včetně návrhu zařízení v dalších stupních 

projektové dokumentace. 

- Vliv na ovzduší 

- Ovzduší a klima předmětného území nebude stavebními procesy negativně ovlivněno. 

- Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s 

přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály.  

- Minimalizaci znečištění ovzduší bude dosaženo zejména organizačními opatřeními - 

koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém 

technickém stavu a čistotě. Při dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek 

(zejména prachu) na okolí považovat za nepodstatný. 

- Budova bytového domu nebude mít podstatný vliv na klima a ovzduší. 

- Vliv na zeleň 

- Na parcele se nachází náletová zeleň, kterou bude nutné před výstavbou odstranit. U MMB 

OOŽP bylo zažádáno o povolení tuto zeleň odstranit. Vzrostlá zeleň, použitá v sadových 

úpravách bude během výstavby individuálně opatřena ochranným samonosným bedněním. 

Za vykácenou náletovou zeleň bude provedena předepsaná, náhradní výsadba. 

- Návrh na odstranění nebo minimalizaci případných dopadů 

- V budově nejsou umístěny žádné zdroje, produkující škodliviny.  

- Odpady budou likvidovány dle příslušných předpisů. Původce bude dle povinností uvedených 

v zákoně č. 185/2001 Sb. odpady třídit a likvidovat. 

- Dodavatel zajistí odpovědným orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží 

dokumentaci a poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 

- Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou. 

- Odpady vznikající při provozu bytového budou v souladu s platnou legislativou, 

provozovatelem tříděny a ukládány do doby odvozu k využití nebo odstranění oprávněnou 

organizací, se kterou bude uzavřena příslušná smlouva. 

- Pro jednotlivé druhy odpadů bude nutno zabezpečit vhodné nádoby a jejich umístění. Odpad, 

který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti, musí být odkládán do zvlášť k tomu určených 

kontejnerů. Tyto kontejnery musí být vyrobeny z nepropustného materiálu s ochranou proti 

zatečení dešťových vod. Kontejnery musí být umístěny tak, aby byly průběžně 
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kontrolovatelné zaměstnanci, kteří budou odpovědni za nakládání s odpady. Plastové a 

papírové odpady budou lisovány na příslušných zařízeních a následně odváženy smluvním 

odběratelem. 

- Odpad vznikající v období výstavby 

- Při výstavbě Bytového domu budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady 

jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. resp. Katalogu odpadů. 

 

Kód druhu 
odpadu 

Název druh odpadu Kat. Příklad zdroje odpadů 

08 Opady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů) 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

N 
Natěračské práce v rámci 
výstavby 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
Natěračské práce v rámci 
výstavby 

08 02 01 Odpadní práškové barvy O Stavební práce 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahují organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N Stavební práce 

08 04 10 
Jiné odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 
04 09 

O Stavební práce 

15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

Stavební práce 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 10* 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

N 

15 02 02* Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N Zejm. použité čistící textilie 
z údržbářských prací 15 02 03 Čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02  O 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst 

17 01 01 Beton O Materiály z demolice zbytky z 
výstavby 17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Keramické výrobky O 

17 01 06* 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků obsahující nebezpečné látky 

N 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 01 Měď O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 05 Železo a/nebo ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O Stavební práce 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O Příprava staveniště 

17 06 01* Izolační materiál s obsahem asbestu N Materiály z demolice 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O Stavební práce 

17 09 03* 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N 
Materiály z demolice zbytky z 
výstavby 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02, 17 09 03 

O 
Jiné stavební a demoliční 
odpady 

20 
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), 
včetně složek z odděleného sběru 

20 01 01 Papír a lepenka O  

20 01 02 Sklo O  
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20 01 10 Oděvy O  

20 01 39 Plasty O  

20 03 01 Směsný komunální odpad O  

 

- Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo 

staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je 

povinen vést evidenci odpadů. Tato evidence bude předložena ihned po ukončení stavebních 

prací magistrátu statutárního města Brna. Bude vhodné, aby investor při uzavírání smluv na 

jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil ve smlouvách povinnost zhotovitele k 

odstraňování odpadů způsobených jeho činností. 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

- neřeší se 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

- Pro zpracování dokumentace byl vyhotoven stavebně technický průzkum (viz dokumentaci: stavebně 

technický průzkum). Výsledky a doporučení průzkumů byly zahrnuty do technického řešení stavby. 

- Viz samostatné, přiložené protokoly. 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 

a výškový systém 

- Všeobecným geodetickým podkladem pro projekt bylo polohopisné a výškopisné zaměření stavby. 

Aktuální stav zaměřeného terénu, v době zpracování dokumentace, byl porovnán se zaměřením 

během kontrolní prohlídky. 

- Souřadnicový systém S-JTSK 

- Výškový systém  B.p.v. 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

- Vzhledem k povaze projektu, jakožto rekonstrukce, je jediným stavebním objektem řešený 

řadový rodinný dům. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 

minimalizace 

- Pří provádění stavby budou zvoleny takové technologické postupy, kterými nebudou překročeny 

jakékoliv hygienické směrnice. 

- Minimalizace negativních vlivů bude dosaženo zvolením vhodných technologických postupů. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není 

uveden v části F 

- Bude zajištěna kontrola proškolení pracovníků před vstupem na stavbu a to v rovině obecné 

bezpečnosti a bezpečnosti na předmětné stavbě. 

- Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků bude zajišťována dodržováním všech souvisejících právních 

předpisů a ustanovení platných v době provádění stavby, zejména: 

- Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce stanoví vyhláška č. 48/1982 Sb. 
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- Základní právní normou je zde vyhláška č. 591/2006 Sb. ze dne 31.7.1990 O bezpečnosti práce 

a technických zařízeních při stavebních pracích. Vyhlášku č. 591/2006 Sb. Je nutné 

kombinovat s některými souvisejícími 

- Předpisy a ČSN v příslušném rozsahu: 

- Nařízení vlády č. 121/90 Sb. O pracovně právních vztazích 

- Nařízení vlády č. 523/02 Sb. O podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců 

- Zákoník práce 

- Zákon č. 580/90 Sb. O zdravotním pojištění 

- ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky 

- ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen. 

- ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce 

- ČSN 74 33 05 Ochranná zábradlí 

- ČSN 83 2612 Bezpečnostní lana 

- ČSN 83 2611 Bezpečnostní postroje a pásy 

- ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy a další související předpisy. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
- Nosné stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a trvanlivost při 

provádění i během užívání po celou dobu předpokládané životnosti. Dimenze konstrukcí byly ověřeny 

statikem a jsou vyhodnoceny statickým výpočtem. Nenosné konstrukce jsou navrženy v souladu s 

normovými požadavky, v souladu s technickými podmínkami jejich výrobce a obecnými technickými 

požadavky viz technologické předpisy. 

3. Požární bezpečnost 
- Neřeší se. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
- Z hlediska hygienických podmínek a ochrany zdraví a životního prostředí je stavba v souladu s platnými 

směrnicemi a normami, hodnoty odpadních produktů nebudou překračovat normové požadavky. 

5. Bezpečnost při užívání 
- Z hlediska bezpečnosti užívání stavby, je tato v souladu se závaznými normovými a právními předpisy; 

při běžném provozu tedy nebude docházet k ohrožení zdraví osob v souvislosti s technickým řešením 

stavby. 

6. Ochrana proti hluku 
- Provoz v budově bude odpovídat jejímu charakteru. Obalové a vnitřní dělící konstrukce budovy 

vyhovují normovým požadavkům ČSN 730532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a související 

akustické vlastnosti prvků. Řešení je v souladu s NV 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy 

hluku a vibrací. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovná-

vacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti 

budov 

- Budova je navržena v souladu s ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov.  

- V rámci projektu byly dodrženy limitní hodnoty pro prostup tepla konstrukcemi dle ČSN 730540: 2011. 

Minimální požadavky na prostup tepla obálkou musí být tedy dle přechozího splněny. 
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b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

- Celková energetická spotřeba stavby: 30,5 kWh.m
-2

.rok
-1

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 
- neřeší se 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
- Stavba bude provedena standardně v souladu s platnými ČSN. Její charakter nevyžaduje zvláštní 

opatření vůči vnějším vlivům. 

10. Ochrana obyvatelstva 
- Projekt nebyl podmíněn úpravami z hlediska ochrany obyvatelstva. 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

- Odpadní voda bude zaústěna do stávajícího kanalizačního systému. 

b) Zásobování vodou 

- Zásobování vodou bude zajištěno stávajícím vodovodním řádem. 

c) Zásobování energiemi 

- Budou využity stávající elektrické rozvody. 

d) Řešení dopravy 

- Doprava materiálu je zajištěna přes příjezdovou komunikaci (ul. Mečířova) a parkovací stání přilehlé k 

objektu. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

- Projekt neřeší. 

f) Elektronické komunikace 

- Projekt neřeší. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud 

se ve stavbě vyskytují) 

a) Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického 

zařízení 

- Projekt neřeší. 

b) Popis technologie výroby 

- Projekt neřeší. 

c) Údaje o počtu pracovníků 

- Projekt neřeší. 
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d) Údaje o spotřebě energií 

- Osvětlení 1NP-4NP  20kW 

- Zásuvkové rozvody 1NP-4NP 20kW 

- Ohřev vody   20kW 

- Výpočtové zatížení  60kW x 0,7=42kW 

e) Bilance surovin, materiálů a odpadů 

- Projekt neřeší. 

f) Vodní hospodářství 

- Projekt neřeší. 

g) Řešení technologické dopravy 

- Projekt neřeší. 

h) Ochrana životního a pracovního prostředí 

- Budova je navržena v souladu s normovými požadavky, které zajišťují ochranu životního a pracovní 

prostředí v potřebném rozsahu. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA – STAVEBNÍ ČÁST 
 

Stavbu podle této projektové dokumentace musí prová dět odborná firma k tomuto 
ze zákona zp ůsobilá podle platných norem ČSN a případných dalších závazných 
předpis ů a vyhlášek. Postup výstavby musí být chronologicky  zaznamenán ve 
stavebním deníku a p řípadné nejasnosti a rozpory se skute čným stavem je pot řeba 
projednat s projektantem a investorem v dostate čném p ředstihu tak, aby nedocházelo k 
plýtvání a poškozování prost ředků žádné ze zú častn ěných stran. P řed zahájením prací, 
po konzultaci s dodavatelskou firmou a jejich znalo stí, doporu čuji vypracovat 
provád ěcí a p řípadn ě i dílenskou dodavatelskou dokumentaci, v četně detail ů, apod.  

1. POPIS OBJEKTU 

a) Hygienické požadavky a ochrana zdraví při práci, ochrana proti požáru 

  Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny dle platné vyhlášky – O bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu, dále dle zákon č. 258/2000 Sb. – zákon o ochraně veřejného 
zdraví. Dále bude dodrženy všechny technologické postupy provádění dle doporučení dodavatelů 
jednotlivých materiálů a stavebních prvků. Dodržena bude vyhl. 292/2006. Z hlediska požární 
bezpečnosti je objekt posouzen dle vyhlášky 246/2001Sb., ČSN 73 0802, ČSN 73 0834, ČSN 73 
0843 a norem souvisejících. 

b) Postup výstavby a použité materiály 

Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným 
předpisům a jejich vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle 
platných zákonů. 

Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a 
budou odstraněny na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady vč. přepravy bude 
vedena evidence (§39 a 40 zák.č.185/2001 o odpadech v platném znění). 

V případě nejasností či dohadů musí dodavatel neprodleně kontaktovat projektanta, aby 
nedošlo ke vzniku škod vlivem projektu. Dodavatel je povinen upozornit zpracovatele 
dokumentace na případné diskoordinace v projektu a vyzvat projektanta k řešení před jejich 
realizací tak, aby nedošlo ke vzniku škod vlivem projektu. 

c) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

- Vliv na půdu 

- Stavba bude realizována na k.ú. Brno Žebětín na pozemku 1938/1. Vytěžená půda na tomto 

pozemku bude znovu využita při úpravách terénu a sadových.  

-  Vliv na vodu 

- Stavba nemá vliv na odtokové poměry v lokalitě. Vlastní výstavba nepředstavuje 

významnější riziko v ohrožení kvality vod v případě respektování dobrého stavu techniky 

používané při výstavbě. 

- Pro eliminaci rizika během provádění stavebních prací jsou navržena následující opatření: 

- Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém 

technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů 

ropných látek. 

- Zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 

podloží, konkretizace předpokládaných míst očisty vozidel vyjíždějících na veřejné 

komunikace ze stavenišť, včetně návrhu zařízení v dalších stupních projektové 

dokumentace. 

- Vliv na ovzduší 

- Ovzduší a klima předmětného území nebude stavebními procesy negativně ovlivněno. 
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- Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s 

přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály.  

- Minimalizaci znečištění ovzduší bude dosaženo zejména organizačními opatřeními - 

koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém 

technickém stavu a čistotě. Při dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek 

(zejména prachu) na okolí považovat za nepodstatný. 

- Budova bytového domu nebude mít podstatný vliv na klima a ovzduší. 

- Vliv na zeleň 

- Na parcele se nachází náletová zeleň, kterou bude nutné před výstavbou odstranit. U MMB 

OOŽP bylo zažádáno o povolení tuto zeleň odstranit. Vzrostlá zeleň, použitá v sadových 

úpravách bude během výstavby individuálně opatřena ochranným samonosným bedněním. 

Za vykácenou náletovou zeleň bude provedena předepsaná, náhradní výsadba. 

- Návrh na odstranění nebo minimalizaci případných dopadů 

- V budově nejsou umístěny žádné zdroje, produkující škodliviny.  

- Odpady budou likvidovány dle příslušných předpisů. Původce bude dle povinností 

uvedených v zákoně č. 185/2001 Sb. odpady třídit a likvidovat. 

- Dodavatel zajistí odpovědným orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží 

dokumentaci a poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 

- Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou. 

- Odpady vznikající při provozu bytového budou v souladu s platnou legislativou, 

provozovatelem tříděny a ukládány do doby odvozu k využití nebo odstranění oprávněnou 

organizací, se kterou bude uzavřena příslušná smlouva. 

- Pro jednotlivé druhy odpadů bude nutno zabezpečit vhodné nádoby a jejich umístění. 

Odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti, musí být odkládán do zvlášť k tomu 

určených kontejnerů. Tyto kontejnery musí být vyrobeny z nepropustného materiálu s 

ochranou proti zatečení dešťových vod. Kontejnery musí být umístěny tak, aby byly 

průběžně kontrolovatelné zaměstnanci, kteří budou odpovědni za nakládání s odpady. 

Plastové a papírové odpady budou lisovány na příslušných zařízeních a následně odváženy 

smluvním odběratelem. 

- Odpad vznikající v období výstavby 

- Při výstavbě Bytového domu budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady 

jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. resp. Katalogu odpadů. 

Kód druhu 
odpadu 

Název druh odpadu 
Ka
t. 

Příklad zdroje odpadů 

08 Opady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů) 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

N 
Natěračské práce v rámci 
výstavby 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
Natěračské práce v rámci 
výstavby 

08 02 01 Odpadní práškové barvy O Stavební práce 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahují organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N Stavební práce 

08 04 10 
Jiné odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 
04 09 

O Stavební práce 

15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

Stavební práce 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 
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15 01 10* 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

N 

15 02 02* 
Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N Zejm. použité čistící textilie 
z údržbářských prací 

15 02 03 Čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02  O 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst 

17 01 01 Beton O Materiály z demolice zbytky 
z výstavby 17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Keramické výrobky O 

17 01 06* 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků obsahující nebezpečné látky 

N 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 01 Měď O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 05 Železo a/nebo ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O Stavební práce 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O Příprava staveniště 

17 06 01* Izolační materiál s obsahem asbestu N Materiály z demolice 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O Stavební práce 

17 09 03* 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N 
Materiály z demolice zbytky 
z výstavby 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02, 17 09 03 

O 
Jiné stavební a demoliční 
odpady 

20 
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady 
z úřadů), včetně složek z odděleného sběru 

20 01 01 Papír a lepenka O  

20 01 02 Sklo O  

20 01 10 Oděvy O  

20 01 39 Plasty O  

20 03 01 Směsný komunální odpad O  

 

- Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo 

staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel 

je povinen vést evidenci odpadů. Tato evidence bude předložena ihned po ukončení 

stavebních prací magistrátu statutárního města Brna. Bude vhodné, aby investor při 

uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil ve smlouvách povinnost 

zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností. 

2. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

a) Postup výstavby a použité materiály 

i. Bourací práce 

Uvažováno je s bouracími pracemi týkajícími se: 
- krovu a stropní konstrukce. 
- uvažováno je s kompletním odstraněním stávajícího krovu – vazné trámy, 

sloupky, krokve, bednění a laťovaní střechy, stávající krytina, oplechování atd. a 
stropu – stropnice, podlaha, násyp, bednění atd., částečně je zahrnuto i zdivo. 

- odbourání stávajícího komínového tělesa na severní straně objektu, odbourání je 
uvažovanou od úrovně dané výkresem stropů. 
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- dále je uvažováno s demolicí omítek a odstranění dostatečné, avšak statiku 
neohrožující, tloušťky stěn dle půdorysů a to zejména v ostěních. 

 
Veškeré bourací práce musí být vykonávány za odborného dohledu a dle daných 

předpisů.  
 

ii. Svislé nosné a výplňové konstrukce 

- svislé nosné konstrukce jsou plánovány pouze po obvodu schodišťového 
prostoru a to dozdění zdiva do nové úrovně dle výkresu krovu. 

- výplně otvorů zůstávají ve větší míře stávající, avšak je plánována výměna 
stávajících kastlových a ocelových oken za nová vyhovující tepelně 
technickým požadavkům. 

iii. Příčky 

- výstavba příček se týká pouze podkroví, jde pouze o příčky ze SDK, jejichž 

účelem je zakrýt sloupky krovu a kotvení pozednic, resp. funkce dělící. 

b) Svislé konstrukce 

iv. Stropní konstrukce 

- je navržena jako konstrukce z nosníků a trapézových plechů, spřažena je piny. 

Její návrh je předmětem samostatného projektu, jež je přiložen. 

v. Konstrukce krovu 

- navržený krov má vzhledem k požadavkům na využití podkroví atypickou 

konstrukci, vycházející z novodobé hambalkové konstrukce. Statickým 

výpočtem byla ověřena jeho únosnost. Zvláštní pozornost je nutno věnovat 

kotvení pozednic, vzhledem k velkým vodorovným silám a absenci průběžných 

věnců. Konstrukce je oslabena dvěma vikýři, a proto je nad kleštinami a v celé 

ploše vikýřů použito bednění z OSB. 

 

vi. Střecha 

- Střešní plášť je navržen dle tepelně technického výpočtu a s tepelnou izolací 

mezi a pod krokvemi. 

vii. Podlaha 

- Jediná nová podlaha v objektu je navržena v podkroví. Je navržena lehká 

podlaha s nosnou vrtvou z OSB. 
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c) Tepelné a zvukové izolace 

Tepelná izolace je navržena na celé obálce budovy především z minerální vlny. 

V zatěžovaných vrstvách je navržen EPS. Nad únikovou cestou z objektu – vstup do objektu, 

je navržen požárně odolný obklad. Všechny systémy jsou certifikovány ETICS – na fasádě 

provedeny jako kontaktní zateplení. 

d) Hydroizolace 

Do izolace nebude zasaženo. 

e) Povrchy vnitřní a vnější 

Do vnitřních povrchů bude zasaženo minimálně a případně budou sanovány. Vnější povrchy 

jsou tvořeny novou omítkou armovanou síťkou v systému a dle technologického postupu 

výrobce. 

f) Výplně otvorů 

Výplně otvorů zůstávají ve větší míře stávající, avšak je plánována výměna stávajících 

kastlových a ocelových oken za nová vyhovující tepelně technickým požadavkům. 

g) Klempířské práce 

Veškeré klempířské prvky oplechování budou provedeny z titanzinkového plechu v tl. 0,7 
mm v souladu s příslušnou normou ČSN, alt. z plechu firmy Prefalz barveného – barva tmavě 
šedá. 

 

3. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZODNĚNÍ 

Rozměry konstrukcí a jednotlivé kóty otvorů jsou uvedeny ve skladebných rozměrech a 
všechny otvory pro výrobky je třeba přeměřit a přepočítat jejich počet před jejich výrobou. 

Při provádění stavby je nutné účinně vnitřní prostory stavby větrat, neprodyšně neuzavírat, 
aby byl zajištěn odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. 

4. ROVOZNÍ OPATŘENÍ A ÚDRŽBA 

Stavbu i jednotlivé prostory je možno užívat jen běžným způsobem pouze k takovým 
účelům, kterým byla určena projektem. V zimním období bude zajištěno nepřetržité temperování 
a vytápění objektu a po celou dobu řádné větrání. 

V období zahájení využívání objektu je nutno zajistit zvýšené větrání vnitřních prostor, aby 
bylo dosaženo dokonalé vyschnutí stavebních konstrukcí a nastavení běžných parametrů úrovně 
vlhkosti vnitřního prostředí. 

V rámci dotvarování, konečného sednutí a vysychání stavby se mohou objevit po dokončení 
a předání díla v některých místech drobné vlasové trhliny, které nejsou na závadu funkčnosti a 
bezpečnosti stavby. Tyto běžné projevy stavby se odstraní po „usednutí“ stavby při dalším 
vnitřním vymalování stěn. 

 

 

 



Závěr 
 
V projektu byly statickými výpočty vyřešeny veškeré konstrukční problémy. Stavební část vyřešila 

návaznost stávajících konstrukcí na nový zateplovací systém a konstrukci krovu a stropu.  
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