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Abstrakt 
Zadání bakalářské práce řeší novostavbu bytových domů při ulici Klíčova, tržní a Hladíkova 
v Brně.  Objekty vytvářející ulici se nachází v blízkosti čtyřproudé silnice, kde spolu s 
administrativními budovami tvoří blok a reagují tak na okolní zástavbu. Nové bytové domy 
jsou členěny do 4 sekcí z nichž každá obsahuje 8 bytů, které spojují podzemní garáže, jejichž 
zelená střecha tvoří polosoukromý prostor pro bytové domy. Návrh klade důraz na hmotovou 
symetrii opakující se ve čtyřech bytových sekcí, tvořící uliční čáru. Hlavním motivem severní 
uliční fasády je most  (tvořící bytové prostory), kterým prochází ve středu prosklená vertikální 
komunikace.  Jižní fasáda  je hmotově tvarována vystupujícími arkýři, které jsou bíle 
akcentovány oproti šedé fasádě domu. Hmotovou celistvost sekcí zajišťuje horizontalita 
blkónů.  
  
Klíčová slova 
bytový dům, Brno, Klíčova, Tržní, sekce, byty, podzemní garáže, vnitroblok, terasy, 
železobeton, sklo, zelená střecha, administrativa, pavlače 
  
  
Abstract 
 
My Bachelor projekt solves new construction of Residential buildings on Klíčova 
street, Tržní and Hladíkova street in Brno. 
Objekts form the street near four/lane road. Along with office buildings create a 
block of houses that responds to surrounding development. New residential buildings 
are divided into four sections and each contains eight apartments that are connected 
with the underground garage. The green roof create [semi]private space for 
apartment buildings. 
Projekt puts emphasis on the symmetry of mass. This symmetry is repeated in all 
four sections of residential buildings. Together they creates a street line. The main 
motive of the North facade is a bridge that contains a vertical communication with 
glass section in the center. The South facade is shaped by  bow windows accented 
with white color. They create contrast to the gray color of the building. The horizontal 
shape of balconies ensures the mass integrity of all sections. 
 
Keywords 
 
section, apartment house, apartments/ flats, underground garage, courtyard, 
terraces, reinforced concrete, glass, green roof, administration, galleries/ balconies 
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Úvod 
 
 
Cílem bakalářské práce je vytvoření bytových domů na volné parcele v blízkosti ulice 
křenová. Parcela je jedním směrem ohraničena rušnou čtyřproudou ulicí a z druhé strany je 
limitována blokovou zástavbou, proto má urbanistické členění jak funkcí tak tvarů zásadní 
vliv na celý bakalářský projekt.  
 
Navržené bytové domy tvořící čtyři opakující se sekce a poskytují 4 druhy bytů. 
Bakalářská práce se skládá ze čtyř částí ve kterých byla řešena konstrukční studie domu, 
projektová dokumentace s technickou zprávou a architektonickým detailem, který  nastińuje 
řešení vstupní haly mezonetového bytu a točitého schodiště v ni zasazeném. 



  

 
 

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ NA ULICI KLÍČOVA 
V BRNĚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Průvodní zpráva 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

A.1.   PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 
 
1.   IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 
 
Název stavby : Novostavba bytových domů 

Místo stavby :  katastrální území Brno, Černovice, Klíčova ulice 

Kraj:    Jihomoravský  

Investor stavby :               Soukromá osoba  

Zodpovědný projektant: Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. 

    doc. Ing. arch. Naděžda Menšíková, Csc. 

Projektant:   Richard Sukač 
 
 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ PROVOZ 
 
Projektová dokumentace řeší projekt pro novostavbu bytových domů v katastrálním 
území obce Brno – Černovice. 
Objekty tvořící ulici se nachází v blízkosti čtyřproudé silnice. Spolu s 
administrativními budovami tvoří blok, který má půdorysně pravidelný tvar čtyř 
opakujících se sekcí 4x (19,3x14,6m).  Celková výška bytové sekce bude 18,2m.     

Vlastní stavba není v rozporu s územním plánem obce. Pozemek, na kterém se daná 
novostavba  nachází  je v místě stavby rovinný a nezalesněný. Pozemek je přístupný 
ze stávající veřejné komunikace. 
Objekt bude napojen na dostupné inženýrské sítě (vodovod, n.n.)  z ulice Klíčová a 
Tržní pomocí nově zbudovaných přípojek. Místo napojení na technickou 
infrastrukturu bude projednáno s dotčenými orgány – majiteli sítí.  
 
2.        Dosavadní využití pozemku a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 
a o majetkoprávních vztazích 
 
Momentálně se jedná o prázdný prostor.  
 
3.        Údaje o provedených průzkumech a o napojení na technickou a dopravní 
infrastrukturu 
 
Objekt bude napojen na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. V přípravné 
fázi stavby byly provedeny požadované průzkumy staveniště. 
 
4.        Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
(neřešeno) 
 
5.        Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Projektantem byly navrženy takové materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba nebude 
narušovat urbanistický ráz okolí. 



  

Výstavba bude prováděna podle platných norem a v souladu se Stavebním zákonem 
č.183/2006 Sb. Dále dle vyhlášky 268/2006 Sb., o obecně technických požadavcích 
na výstavbu. 
 
6.        Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
 
Stavba je v souladu s podmínkami regulačního plánu. 
 
7.        Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území 
 
V dokumentaci na této úrovni nebylo řešeno. 
 
8.         Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
V dokumentaci na této úrovni nebylo řešeno. 
 
 
9.    Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na 
ochranu životního prostředí a ostatní v tic. Kč, dále údaje o podlahové ploše 
budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a 
nebytových 
 
Objemové jednotky: 
bytová sekce                 5.NP, podsklepeno 

Plocha pozemku:    6649 mě 

Zastavěná plocha objektu                 295 m2  
Obestavěný prostor objektu  3824 m3 

Užitná plocha celkem:   1320 m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne:  20. 1. 2012 
Vypracoval:  Richard Sukač 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

B.2.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
1.     URBANISTICKÉ,  ARCHITEKTONICKÉ  A STAVEBNĚ - TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ STAVBY 
 
Zhodnocení staveniště 
 
Předmětem řešení je výstavba nových bytových domu tvořících ulici. Místo stavby se 
nachází v Brně, na mírně rovinném terénu  v městské části -  Černovice. Jedná se o 
pěti-podlažní objekt s podzemním patrem garáží.  Stavba je rozdělena do čtyř 
opakujících se sekcí. Okolo stavby jsou zpevněné pochozí plochy se zelenými 
polosoukromými plochami ve vzniklém vnitrobloku. 
 
Urbanistické řešení stavby 
 

      Staveniště se nachází na neudržovaném rovinatém pozemku č.parc. 21/1        v 
městě Brně . Původně byla parcela využívána jako volný městský prostor a v 
současnosti je pozemek určen jako stavební parcela. 

      Architektonické řešení respektuje okolní zástavbu bytových domů, tj. 4-5 podlažní 
objekty se šikmými sedlovými střechami. Výška bytových domů respektuje výškovou 
hladinu okolní zástavby. 

      Bytové domy jsou řešeny jako 4 sekce tvořící ulici, k nimž po bocích přiléhají domy 
pavlačové. 

      Na jižní straně ucelují administrativní budovy vnitřní trakt celé stavební parcely. 
Stavby budou řešeny jako monolitické, stěnové se skeletovými podzemními 
garážemi, střecha bude plochá. Severní fasáda -  šedá s prosklenými vertikálními 
komunikacemi. Jižní  fasáda je také šedá s vystupujícími arkýři z obytných prostorů.  

      Vstup do objektů je ze severní strany ulice do zádveří. Odtud pak do vzdušného 
schodišťového prostoru s výtahem. V jednom bytovém domě se nachází 4 typy bytů. 
Celkově je zde 8 bytů.  V jedné sekci jsou byty od 3+kk, 4+kk až po mezonetový 
6+kk. V posledním podlaží jsou byty navrhnuty jako mezonetové s prostornou 
terasou. Obytné prostory jsou přirozeně prosvětleny a větrány. Světlá výška je 
2,85m. Vjezdy do podzemních garáží jsou z ulice Tržní a Zvěřinova, vstupy má pak 
každá sekce zvlášť. Střechy všech objektů jsou ploché jednoplášťové. 
 
Architektonické řešení stavby 
 
Návrh klade důraz na hmotovou symetrii opakující se ve čtyřech bytových sekcích, 
které tvoří uliční čáru. Hlavním motivem severní uliční fasády je most  (tvořící bytové 
prostory), kterým prochází ve středu prosklená vertikální komunikace. Symetricky 
členěná okna zdůrazňují motiv mostu. Vstup je pak akcentován do prostoru ulice. 
Jižní fasáda  je hmotově tvarována vystupujícími arkýři, které jsou bíle akcentovány 
oproti šedé fasádě domu. Hmotovou celistvost sekcí zajišťuje horizontalita balkónů v 
každém patře s modře zbarveným zábradlím. 
 
 Dispoziční řešení 
 
Jednotlivé sekce jsou tvořeny 8 byty, které nabízejí 4 různé dispoziční varianty. Na 
každý byt připadá 1 parkovací místo. Přístup do objektu je z podzemních garáží nebo 
z ulice Klíčová. Komunikační prostory jsou díky mezipodestám vzdušné a prostorné, 
tvoří je dvouramenné schodiště a výtah Schindler 3300. Jednotlivé byty jsou tvořeny 



  

vstupní halou, ze které je přístup do všech pokojů bytu. V severní části jsou pokoje a 
ložnice, v jižní pak obývací pokoj a kuchyň. Z haly je též přístup do koupelny a na 
toalety. Velikosti bytů se pohybují od 72 m2 po 105 m2 plus luxusní mezonetové byty 
s prostornou terasou. 
 
 
a) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 
řešení vnějších ploch 

 
Přípravné práce: 

 
Z pozemku je třeba odstranit stávající zbytky domů. Materiál z demolic bude odklizen 
na specializovanou skládku.  

 
Zemní práce: 

 
Pro objekt bude proveden výkop stavební jámy. Stěny stavební jámy budou 
svahovány. Při vnějším obvodě stavební jámy bude položena drenáž z plastových 
perforovaných trubek vyvedená do drenážních vsaků. Obsyp drenáže bude proveden 
štěrkopískem fr. 8-32.  

 
 

Založení objektu: 
 
Objekt bude založen na základové desce podepřené základovými patkami z betonu 
C 20/25 a velkoprůměrovými pilotami -  vrtané pažené ocelovou výpažnicí délky 12m 
a průměru 1,08m. Obvod budovy je z monolitické stěny tl. 300mm, která je 3x 
kotvená a má funkci pažící a konstrukční. Při návrhu je nutno postupovat podle III. 
geotechnice kategorie z důvodů složitých základových poměrů a náročné 
konstrukce. Před betonáží základových konstrukcí při spodním líci je třeba provést 
zemní jímací vedení bleskosvodu. 
Izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna použitím asfaltového pásu s hliníkovou 
vložkou, zajišťujícího protiradonovou ochranu. 
 
Svislé konstrukce: 

 
a. nosné konstrukce: 

 
Nosnou konstrukci v podzemních garážích tvoří železobetonový monolitický skelet.    
Vrchní stavba je z monolitického liapor betonu  LC20/25. 

 
b. obvodový plášť: 
 
Obvodový plášť je tvořen monolitickým liapor betonem LC20/25 tl.300mm, 
kontaktním zateplovacím systémem ISOVER minerální vata tl. 100mm.  

 
c. příčky a vnitřní stěny: 
 
Příčky jsou zhotoveny z Porotherm AKU 14,5 P+D na maltu vápenocementovou. 
Mezibytové stěny jsou z monolitického liapor betonu.  
 
 



  

d.   Vodorovné konstrukce: 
 

Strop nad všemi podlažími je železobetonový monolitický, s tloušťkou desky 230mm 
a výškou průvlaku 200mm. Šířka průvlaku je 300mm. ŽB deska bude provedena 
z betonu C 30/37 a betonářská výztuž 10 425(v). 

 
e.   Střecha: 

 
Střecha je u všech objektů navržena jako jednoplášťová. Odvodnění střechy je 
navrženo pomocí střešních vpustí o průměru 150mm. Skladba střechy viz výkresová 
dokumentace. 

 
f.   Schodiště: 

 
Schodiště ve všech částech budovy bude železobetonové se skleněným zábradlím a 
dřevěným madlem. Počet výšek: 20, výška jednoho stupně je 160mm, šířka stupně 
300mm.  

 
g.   Úprava vnějších povrchů: 

 
Obvodový plášť budovy u objektů s bydlením je navržen z fasádní disperzní omítky B 
v barvě světle šedé. Viz. pohledy. 

 
h.   Úprava vnitřních povrchů: 

 
Vnitřní povrchy jsou opatřeny převážně bílou barvou Primalex. 

 
i.   Tepelně izolační opatření: 

 
Svislé nosné konstrukce jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 
 ISOVER TF PROFI minerální vata tl. 100mm. Střešní plášť je opatřen minerální 
izolací pěnový polyuretan min. tl. 240mm. 
 
j.   Podlahy: 

 
V objektu pro bydlení bude v ložnicích, dětských pokojích, obývacím pokoji, 
kuchyních a chodbách plovoucí podlaha. V koupelnách a WC bude keramická 
dlažba. Na společných chodbách bude protiskluzná keramická dlažba. Spárování je 
provedeno (záleží na barvě obkladu) - bílou, šedou spárovací hmotou. V podlahách 
je navržena kročejová izolace Isover Tango tl. 35mm. 

 
k.   Obklady stěn: 

 
Obklady v koupelně budou keramické, do výšky 2850mm. Na WC budou keramické 
(výška 1800mm) V kuchyních za kuchyňskou linkou je také keramický obklad. 

 
Výplně otvorů: 

 
a.   Okna: 
 
Okna v objektu pro bydlení  jsou  dřevohliníková eurookna ALBO s izolačním 
trojsklem s prostupem tepla U=0,73 W/m2K 



  

b.   Dveře: 
 

Hlavní vchody do objektu pro bydlení jsou navrženy jako hliníkové s izolačním 
trojsklem U=1,5w/m2K. Vstupní dveře do bytů jsou navrženy jako dřevěné 
bezpečnostní. Dveře v příčkách jsou ukotveny do obložkových zárubní. Chráněné 
únikové cesty jsou odděleny od nechráněné únikové cesty protipožárními dveřmi.  

 
c.   Oplechování: 

 
Atika je oplechována extrudovaným hliníkovým plechem. Venkovní parapety jsou 
řešeny jako hliníkové z extrudovaného plechy bez povrchové úpravy. 
 
2.  Napojení objektu na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
a.   Napojení na dopravní infrastrukturu 
 
Pozemek bude přístupný z ulice Klíčova, Tržní a Zvěřinova. Z  ulic Zvěřinova a Tržní 
se jedná o vjezdovou komunikaci do podzemního parkoviště.  Tyto ulice pak 
umožňují průjezd celým vnitroblokem pro požární vozidla. Vstupy do jednotlivých 
sekcí jsou z ulice Klíčová. 
 
b.   Napojení na technickou infrastrukturu 
 
Objekt novostavby bude napojen na nově zbudované přípojky inženýrských sítí 
z okolních ulic. 
 
Vodovod 

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená 
z DN 250 LI v ulici Klíčova. Vodovodní přípojka bude na veřejný řád napojena 
navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Místo připojení určí 
majitel sítě Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 
463 472 75.  
Všechny zařizovací předměty budou vybaveny zápachovou uzávěrkou, umyvadla a 
dřezy pákovou baterií. Bude zajištěn min. přetlak 0,1MPa. 
 
Kanalizace 

Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné stoky DN 600 BEo v ulici Klíčova. 
Pro odvod dešťových a splaškových vod z budovy bude vybudována nová 
kameninová kanalizační přípojka DN 250. Přípojka bude na stoku napojena jádrovým 
vývrtem. Místo připojení určí majitel sítě Brněnské vodárny a kanalizace a.s., 
Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 463 472 75.  
 
Elektroinstalace 
Přívod elektrické energie bude proveden napojením na veřejnou síť do 
elektroměrového rozvaděče. Místo připojení určí majitel sítě EON, a.s., Radlas 
YYY, Brno. 
 
Plynoinstalace 

Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou z potrubí 
HDPE 100 SDR 11- 42x5,4 podle ČSN EN 12007 a TPG  702 01. Nová přípojka 



  

bude napojena na stávající NTL plynovodní řád z oceli DN 150. Místo připojení určí 
majitel sítě RWE, s.r.o., Radlas YY., Brno.  
 
c.   Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svažném území 

 
      Doprava na staveniště bude po místní komunikaci. Silnice je obousměrná šíře 8m. 

V blízkosti silnice se nevyskytují žádné bariéry bránící průjezdu s nákladem. Přístup 
na stavební pozemek bude z ulice Klíčova. V místě vjezdu na pozemek bude 
chodník opatřen silničními panely proti poškození. Předepsané vzdálenosti mezi 
jednotlivými sítěmi budou v souladu s normou ČSN 73 6005. Sklad materiálů bude 
v částečně zakopaném 1.PP. 
Zásobování a práce na staveništi nesmí probíhat v době nočního klidu, neboť se 
pozemek nachází v blízkosti obytné zóny s bytovými domy. Povolená pracovní doba 
a doba, kdy je povoleno zásobování  je od 6:00h do 22:00h.  
Řešení technické infrastruktury – viz výkresová dokumentace.  
Stavba výrobní haly se nenachází na poddolovaném území.  
 
 
d.    PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

� Užívání a provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  
� Stavební a prostorové řešení - jednotlivé provozy stavby jsou řešeny s 

ohledem na prostorové požadavky dle příslušných ČSN. 
� Objekt je řešen jako bezbariérový. 

 
Vnitro-klimatické řešení :  
Vnitřní prostory jsou přirozeně větrány okny nebo vnitřní klimatizací. 

� Nakládání se stavebními odpady – stavební odpady z výstavby budou 
ukládány na řízené skládce. 

� Způsob likvidace stavebního odpadu musí investor prokázat při kolaudačním 
řízení. 

 
e.   Bezpečnost práce 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy a 
vyhlášky, zejména Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.   
Provádění stavby nevyžaduje zvláštních opatření k zajištění požární ochrany stavby 
přímo nebo jejího okolí. Při svářecích pracích nutno dodržet protipožární 
zabezpečení stavby.  
Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s příslušnými předpisy, které se 
týkají bezpečnosti a ochrany zdraví.  
Před zahájením zemních prací se provede vytyčení veškerých inženýrských sítí a 
budou dodrženy všeobecné podmínky pro zemní práce. Jako doklad vytyčení 
jednotlivých sítí bude pořízen protokol. 
 
f.   PRŮZKUMY, MEŘENÍ A ÚDAJE O STAVBĚ 
  V prostoru staveniště byly provedeny tyto průzkumy a měření: 
 



  

Geodetické zaměření (výškopis a polohopis) stávajícího stavu. V zaměření jsou 
zachyceny stávající komunikace, obrysy stávajících pozemních objektů, sloupy VO, 
stávající inženýrské sítě v nejbližším okolí apod. Zaměření je provedeno v 
souřadnicovém systému JTSK, výškopis je v místním systému. 
 
Radonový průzkum v dané lokalitě byl stanoven s nízkým radonovým indexem na 
dotčeném pozemku. 
 
Obhlídka staveniště projektantem měla za výsledek upřesnění výškového a 
polohového osazení stavby, resp. navázání na okolní zástavbu, dále možnosti 
napojení na stávající sítě, parkování apod. Jiné průzkumy a měření nebyly 
provedeny. 
 
g.   údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický, referenční, polohový a 
výškový  systém 
           
Výškopis a polohopis vychází ze zaměření provedeného v 3/2010. Zaměření je 
provedeno v souřadnicovém systému JSTK, výškopis je v místním systému. Výšková 
úroveň podlahy bude na relativní kótě 195,500m. 
 
h.   členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní  soubory 
  
stavba bude členěna na následující objekty: 

S0 01- bytový objekt 
S0 02- bytový objekt 

   S0 03- bytový objekt 
 S0 04- bytový objekt 
 S0 05- administrativní objekt 
 S0 06- pavlačový dům 
 S0 07- pavlačový dům 
 
i.   vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby, negativní 
účinky při provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 
Okolní pozemky budou pouze minimálně ovlivněny hlukem ze stavební výroby a 
dopravy materiálu. Stavební práce nebudou takového druhu a intenzity, aby 
nepřiměřeným způsobem negativně ovlivňovaly okolí stavby. 
 
       
k.   mechanická odolnost a stabilita 
  
Stavba je navržena tak, že výpočtové zatížení působící v průběhu výstavby a užívání 
nebude mít za následek 
 

-    zřícení stavby nebo její části, 
-    větší stupeň nepřístupného přetvoření, 
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo      
instalovaného vybavení v   důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
-    poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

               Vše viz samostatná část – statické posouzení. 
 



  

3.    POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
  
Zpráva PB posuzuje na úrovni dokumentace pro stavební povolení protipožární 
zabezpečení novostavby výrobní haly. Viz samostatná část - Požárně bezpečnostní 
řešení. 
 
4.    HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Stavba je navržena dle platných hygienických předpisů, které zajišťují ochranu zdraví 
a životní prostředí. Provoz v bytových a administrativních objektech nebude 
zatěžovat okolí nadměrným hlukem nebo prašností. 
 
Použité materiály na výstavbu budou mít certifikát o shodě.               
Navrhované objekty neovlivní  životní prostředí. 
Bezpečnost a ochrana při práci bude řešena v souladu s vyhláškou č.362/2010 Sb. 
 
5.    BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a 
předpisů, které budou při užívání objektu dodržovány.  
 
6.   OCHRANA PROTI HLUKU 
 
Provoz v objektu nebude zdrojem zvýšeného hluku. Kročejová a vzduchová 
neprůzvučnost navrhovaných konstrukcí splňuje požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. O 
obecných technických požadavcích na stavby. 
 
7.    ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 
Tepelně-technické parametry nově budovaných konstrukcí budou v souladu s 
požadavky současných platných norem, vyhlášek a předpisů, zvláště ČSN 73 05 40-
2. Úspory energie vyhovují současným normám a požadavkům na výstavbu. 
 
 
8.   ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU    
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 
Objekt je bezbariérově přístupný všemi vstupy, které vedou do objektu. Je vybaven 
výtahy o rozměrech kabiny 1400x1100mm. 
 
9.    OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Zvláštní opatření ochrany osob proti účinkům pronikajícího radonu nebudou 
navržena, jelikož se jedná o oblast s nízkým radonovým indexem. Agresivní spodní 
voda nebyla zjištěna. Stavba se nenachází v seismologicky aktivním prostředí, ani na 
poddolovaném území. 
 
Navržená stavba respektuje ochranná pásma stávajících inženýrských sítí na 
dotčených pozemcích a v jeho okolí, stejně jako požadavky správců sítí. Nová OP 
vzniknou v souvislosti s novými přípojkami.  
                
10.    OCHRANA OBYVATELSTVA  



  

 
Z hlediska obyvatelstva není nutno pro uvedený druh stavby řešit žádné požadavky. 
 
11.   INŽENÝRSKÉ STAVBY ( OBJEKTY ) 
  
Obytný dům je přípojkami napojen na inženýrské sítě. 
 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod – dešťové vody 
budou odváděny dešťovou přípojkou a budou napojeny na městskou 
kanalizaci.  

b) Zásobování vodou – bude zajištěno napojením na stávající veřejný 
vodovod 

c) Zásobování energiemi – zdrojem elektrické energie bude stávající 
distribuční síť. Provede se napojení se skříní vybavenou elektroměrem. 

d) Řešení dopravy – obsluha výrobní haly bude zajištěna vjezdem z místní 
komunikace. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby – Po ukončení stavebních prací se 
provedou konečné terénní úpravy spočívající v urovnání zeminy, osetí 
travním semenem a dalšími sadovými úpravami.  

f) Elektronické komunikace – Objekt bude napojen na telefonní kabelový 
rozvod, na který se připojí nová koncová stanice. 
 

 
  
12.   VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 
 

      Stavba nebude obsahovat žádná technologická zařízení ani provozní soubory- není 
      předmětem PD.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 20.1.2012 
Vypracoval: Richard Sukač 
 
 
 
 
 



Závěr 
 
V průběhu bakalářské práce jsem se snažil vytvořit nový městský blok, který svým tvarem 
bude reagovat na okolní zástavbu. Okolní prostředí dané lokality předurčilo funkční rozdělení 
parcely a to na vytvoření bytových sekcí k ulici klíčova a na druhou stranu vytvorení 
administrativi do rušné ulice hladíkova.       
  
 
Mým cílem bylo vytvoření 4 opakujících se bytových sekcí, které svojí celistvostí dotvoří 
ulici klíčova a spolu s bočními pavlačovými domy uzavřou polosoukromý vnitroblok pro 
potřeby nájemců. 
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