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ABSTRAKT  

Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení 

novostavby bytového domu v Brně. Navržený objekt má čtyři nadzemní podlaží a jedno 

podzemní podlaží. V objektu bytového domu se nachází 11 bytových jenotek a to 2 bytové 

jednotky na prvním nadzemním podlaží a 3 bytové jednotky na druhém,třetím a čtvrtém 

nadzemním podlaží. Jedná se o stěnový, kombinovaný konstrukční systém. Spodní stavbu 

konstrukce představuje železobetonová základová deska. Horní stavba je řešená pomocí 

keramických broušených tvárnic, které jsou zateplené izolačním systémem ETICS z minerální 

vlny a stropní systém je tvořen monolitickou obousměrně vystuženou železobetonovou 

deskou. Objekt je určen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, je vybaven 

rampou a výtahem a celej objekt je navržen jako bezprahový. Pro výplň otvorů jsou použita 

dřevohliníková okna. Zastřešení bytového domu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Bytový dům, zděný systém, novostavba, bytové jednotky, železobeton, plochá střecha, 

výtah, projektová dokumentace 

ABSTRACT  

The subject of the bachelor's thesis is the elaboration of project documentation for the 

construction of a new apartment building in Brno. The building has four floors above ground 

and one underground floor. There are 11 residential units in the apartment building, more 

precisely 2 residential units on the first floor and 3 residential units on the second, third and 

fourth floors. It is a wall structural – combined construction system. The lower structure 

consists of a reinforced concrete foundation slab. The upper structure is designed of ceramic 

blocks, which are insulated with the ETICS insulation system made of mineral wool, and the 

ceiling system is made of a monolithic reinforced concrete slab. The building is designed for 

people with limited mobility and orientation and is equipped with a ramp and elevator. The 

holes are filled with wood-aluminum windows. The roofing of the apartment building is 

solved by a flat roof. 

KEYWORDS  

Apartment building, brick system, new building, residential units, reinforced concrete, flat 

roof, elevator, project documentation  
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ÚVOD 
 

Cílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby bytového domu. Novostavba je navržena na parcele č. 2194/81 , která se 

nachází v katastrálním území Slatina města Brna.  

Navržený objekt má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V 

objektu bytového domu se nachází 11 bytových jenotek a to 2 bytové jednotky 

na prvním nadzemním podlaží a 3 bytové jednotky na druhém,třetím a čtvrtém 

nadzemním podlaží. Bytové jednotky jsou v různých dispozičních variantách 

1+KK, 2+KK a 3+KK vybaveny balkony. V podzemním podlaží objektu se nachází 

technická místnost a skladovací prostor. Před objektem se nachází parkoviště 

s parkovacím stáním pro 18 osobních vozidel, z čeho 2 pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

Objekt bytového domu byl vyhovoten v souladu s platnými vyhláškami, zákony 

a technickými normami. Hlavním cílem práce je navržení objektu objektu, který 

odpovídá všem nárokům budoucích obyvatel a příslušným stavebním normám.  



11 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:     Bytový dům  

b) místo stavby:    Brno, 627 00 

katastrální území: Slatina 

číslo parcely: 2194/81 

c) předmět projektové dokumentace:  Novostavba bytového domu  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

   
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba). 

MASTAV Development s.r.o. 
   IČ: 12345678 
   Rohovce 285,  
   930 30 Rohovce 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 

přiděleno, adresa sídla (právnická osoba):  

 

   Gábor Horváth,  

   Rohovce 285,  

   930 30 Rohovce 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

Gábor Horváth,  

   Rohovce 285,  

   930 30 Rohovce 
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c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 

včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob 

vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jejich autorizace. 

Gábor Horváth,  

   Rohovce 285,  

   930 30 Rohovce 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

Stavba je rozdělena na následující objekty: 

 

   SO 01 – Bytový dům 

SO 02 – Zpevněné plochy (parkoviště, komunikace uvnitř parkoviště, 

napojení na komunikace) 

   SO 03 – Chodník 

   SO 04 – Boxy pro skladování odpadu 

   SO 05 – Přípojka splaškové kanalizace 

   SO 06 – Dešťová kanalizace vedoucí do vsakovacího nádrže 

   SO 07 – Přípojka vodovodu 

   SO 08 – Přípojka nízkotlakého plynovodu 

   SO 09 – Přípojka nízkého napětí 

   SO 10 – Přípojka sdělovacího vedení 

   

A.3 Seznam vstupních podkladů 

  - Katastrální mapa Brno  

  - Terénní průzkum + fotodokumentace 

  - Územně plánovací dokumentace 

  - Inženýrsko-geologický průzkum 

  - Radonová mapa ČR 

  - Poloha stávajících inženýrských sítí 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití a zastavěnost území 

Řešený pozemek se nachází na parcele č. 2194/81 v katastrálním území Slatina 

města Brna. Ze severozápadní strany je pozemek ohraničen komunikací (ulice 

Za Kostelem), na kterou bude napojena příjezdová cesta k objektu a výjezd z 

parkoviště. Tvar parcely je nepravidelný, připomínající obdélník. Na pozemku 

se nenachází žádné stavby. Na části parcely bude vybudována zpevněná 

plocha sloužící jako parkoviště.  

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Stavba je v územním plánu obce na pozemku, jehož účel je vymezen jako 

plocha pro všeobecného bydlení (BO). Stavba je v souladu s územně plánovací 

dokumentací města. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 

úprav podmiňujících změnu v užíváni stavby 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Novostavba bytového 

domu je navržena dle platného územního plánu města Brna. Stavba je 

umístěna na pozemku (p.č.: 2194/81, k.ú.: Slatina) určeném pro výstavbu pro 

bydlení. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

V projektové dokumentaci jsou splněny požadavky všech dotčených orgánů. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

V rámci bakalářské práce nebyly prováděny geologický a hydrologický 

průzkumy. Potřebné informace byly převzaty z geologických map. Dle 

geologických map se na území nacházejí sprašové hlíny. Radonový index 

podloží je nízký.  
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Pozemek, na kterém je novostavba plánována nepatří do ochranného pásma. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Pozemek se nenachází ani v záplavovém ani v poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území: 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby a nenaruší 

odtokové poměry v území. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

V souvislosti s výstavbou není potřeba asanace, demolice ani kácení dřevin. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: 

Parcela č.2194/81 nespadá pod ochranu zemědělského půdního fondu, ani se 

nejedná o pozemek určený k plnění funkce lesa. 

l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu): 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je řešeno příjezdovou cestou 

napojenou na ulice Za Kostelem ze severozápadní strany pozemku. Objekt 

bude napojen novými přípojkami na stávající technickou infrastrukturu. Na 

pozemku bude vybudována zpevněná plocha parkoviště. Bezbariérový přístup 

k navrhované novostavbě je zajištěna pomocí 2 vyhrazeného parkovacího 

stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Podrobnější 

řešení viz příloha C.3 Koordinační situační výkres. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

Novostavba nemá věcné ani časové vazby stavby ani podmiňující, vyvolané a 

související investice. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitosti, na kterých se stavba 

provádí 

Novostavba se provádí na pozemku p.č.: 2194/81, k.ú.: Slatina [612286], obec: 

Brno [582786] 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitosti, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Na pozemku p.č.: 2194/81, k.ú.: Slatina [612286], obec: Brno [582786] 

vzniknou ochranná pásma v souvislosti s provedením přípojek-vodovodní 

přípojka, kanalizační přípojka, plynovodní přípojka a elektřina. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu bytového domu. Navrženo celkem 11 bytových 

jednotek. 

b) účel užívání stavby 

Stavba je určena k trvalému bydlení. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby, 

Navrhovaný objekt je v souladu s požadavky vyhl. č. 323/2017 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, v aktuálním znění, jsou v tomto projektu 

dodrženy. Nejsou povoleny žádné výjimky. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  
 

V projektové dokumentaci jsou splněny všechny požadavky na podmínky 

všech dotčených orgánů. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není kulturní památkou a není chráněna podle jiných právních 

předpisů. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Celková plocha pozemku: 1573 m2  
Zastavěná plocha:   957,85 m2  
Užitná plocha celkem: 708,80 m2  
Obestavěný prostor:   315,70 m3  
Počet ubytovaných osob:  25 osob  
Počet bytů:    11  
Počet parkovacích stání:  18 (z toho 2 pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace) 
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Kapacity jednotlivých bytů: 
 

1.NP: 
Byt A – 2+kk  Podlahová užitná plocha:  80,72 m2 
Byt B – 1+kk  Podlahová užitná plocha:  46,07 m2 
2.NP 
Byt A – 3+kk  Podlahová užitná plocha: 80,72 m2 
Byt B – 2+kk  Podlahová užitná plocha:  65,95 m2 
Byt C – 1+kk  Podlahová užitná plocha:  46,07 m2 
3.NP 
Byt A – 3+kk  Podlahová užitná plocha:  80,72 m2 
Byt B – 2+kk  Podlahová užitná plocha:  65,95 m2 
Byt C – 1+kk Podlahová užitná plocha:  46,07 m2 
4.NP 
Byt A – 3+kk Podlahová užitná plocha: 81,16 m2 
Byt B – 2+kk  Podlahová užitná plocha:  65,95 m2 
Byt C – 1+kk Podlahová užitná plocha:  46,07 m2 

 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod. 

Zdravotechnika – vodovod 

Počet bytových jednotek   11 

Celkový počet uživatelů n 25 

Základní spotřeba vody qn 150 l/den 

Průměrná denní spotřeba 
vody 

Qp = qn x n 3750 l/den 

Průměrná roční spotřeba vody 
Qr = Qp x 

365 

1368,75 

m3/rok 

Součinitel denní 
nerovnoměrnosti 

kd 1,5 

Maximální denní spotřeba 
vody 

Qm = Qp x 
kd 

5625 l/den 

Součinitel hodinové 
nerovnoměrnosti 

kh 1,8 

Doba čerpání vody z 24 h 

Maximální hodinová spotřeba 
vody 

Q = 
(Qm*kh)/z 

421,88 l/h 

 
Vodovodní přípojka:   PE DN 50 
Délka přípojky:    7,10 m 
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Zdravotechnika – kanalizace splašková 
  
 Bilance množství splaškových vod: 
 

Název 
zařízení 

Množství 
[ks] 

Spotřeba  
[l/s] 

Celková 
spotřeba 

[l/s] 

Umývadlo 11 0,5 5,5 

Umývátko 5 0,3 1,5 

Dřez 11 0,8 8,8 

Myčka 11 0,8 8,8 

Pračka 11 0,8 8,8 

Sprchový 
kout 

11 0,8 8,8 

Záchod 11 2 22 

Výlevka 1 0,8 0,8 

Celková spotřeba všech zařízení [l/s] : 65,00 

 

Součinitel odtoku K 0,5 

Výpočtové odtoky DU 65,0 l/s 

Průtok splaškových odpadních 
vod 

Qs = K 
x √DU 4,03 l/s 

 

Množství splaškových vod = množství vody = 985,50 m3/rok 
Přípojka splaškové kanalizace:  DN 160 PE 
Délka přípojky:    7,9 m 

 
Zdravotechnika – kanalizace dešťová 

 
Dešťová voda bude sváděna ze střech do retenční nádrže s přepadem do 
oddílné dešťové kanalizace.  
Q1 = i · A1 · C 
Q1 = 0,03 · 137,70 · 1 
Q1 = 4,131 l/s < 8,5 l/s => Navrženo TOPWET TWE 110 s DN 100 
Q2 = i · A2 · C 
Q2 = 0,03 · 141,80 · 1 
Q2 = 4,254 l/s < 8,5 l/s => Navrženo TOPWET TWE 110 s DN 100 
Navrženo celkem 2 x TOPWET TWE 110 s DN 100 

 
Elektroinstalace  
Instalovaný příkon bytu 20,0 kW  
Soudobý příkon bytu 10,0 Kw 
 
Třída energetické náročnosti budov 
Třída energetické náročnosti dle obálkové metody - „B“.  Podrobnější výpočet 
viz ve výpočtech energetický štítek obálky budovy. 
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Odpady 
Výpočet počtu a velikosti nádoby na komunální odpad: 
Počet osob:    25 
Doporučený objem:  4 l/osoba/den 
Celkem:    25 x 4 = 100 l/den → 700 l/týden 
Návrh:    1 x 1100 l kontejner 

 Katalogov
é číslo odpadu 

Název druhu odpadu 

Označe
ní pro 
účely 

evidenc
e 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

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 Znečištěné obaly N 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené složky 

betonu 
O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 Měď O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 11 
Kabely neuvedené pod čísly 

17 04 10 
O 

17 06 04 Izolační materiál O 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 10 Oděvy O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 01 39 Plasty O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizace stavby, členění 

na etapy 

Výstavba nebude členěna na etapy, průběh celé stavby je naplánován do 

jedné etapy. Předpokládaná doba výstavby činí 18 měsíců. 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 09/2021  

Předpokládaný termín ukončení stavby: 04/2023 

j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady bytového domu byly stanoveny odhadem na 20 000 000 

Kč. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Objekt je navržen v souladu s územním plánem města Brna, dle kterého je 

parcela č.: 2194/81 je určena pro objekty všeobecného bydlení (BO). Bytový 

dům je situován na přechodu zástavby bytových a rodinných domů (viz výkres 

C.1 – situace širších vztahů). Objekt má čtyři nadzemí podlaží a jedno 

podzemní podlaží. Max. výška budovy je 13,95 m. Okolní budovy nemají 

jednotný urbanistický vzhled a samotná stavba je navržena tak, aby 

nenarušovala vzhled okolního prostředí. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení. 

Objekt je řešen jako samostatně stojící. Půdorys budovy má nepravidelný tvar. 

Má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Střecha je navržena 

plochá jednoplášťová. Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou z keramických 

tvárnic. Objekt je zateplen systémem ETICS z čedičové minerální vlny. 

Vodorovné konstrukce jsou ze železobetonu vyztuženy obousměrně. 

Konstrukce balkónů jsou řešeny jako monolitické desky. Výplně otvorů jsou 

dřevohliníkové a hliníkové s izolačním trojsklem. Barevnost fasády objektu je 

řešena kombinací bílé a šedé barvy. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt je dispozičně rozdělen na tři bytovými jednotkami různé velikosti od 

2.NP až po 4.NP. V 1.NP jsou pouze dva byty. V podzemním podlaží se nahází 

technická místnost a skladovací prostory uživatelů. Hlavní vstup je situován na 

jihozápad a je krytý závětřím. Vstupní prostory tvoří zádveří potom následuje 

chodba se schodištěm a výtahem ze kterého vedou přístupy do jednotlivých 

bytů. Výtah se nachází u severní fasády budovy. Stavba je určena k trvalému 

bydlení. V objektu se nebudou nacházet žádné speciální technologie. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je určen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Dokumentace projektu je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Technické řešení zpevněných ploch, chodníků a cest umožňuje bezbariérový 

přístup a pohyb po areálu. Jsou vyhrazené 2 parkovací stání před objektem 

pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Přístupy do objektu 

jsou řešeny bezbariérově. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s požadavky na bezpečnost při užívání. Stavba je 

navržena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 

nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. Zpevněné plochy budou 

provedeny tak, aby byly v souladu s platnými legislativními předpisy na 
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bezpečnost při užívání, a dále aby splňovaly všechny podmínky pro bezpečné 

užívání veřejností a další požadavky. Bezpečnost během užívání stavby bude 

zaručena dodržováním obecně závazných předpisů a normativů. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení: 

Stavební a vnitřní dispoziční řešení odpovídá požadavkům pro bydlení. 

Konstrukční systém objektu je stěnový, kombinovaný. Vnitřní nosné i nenosné 

konstrukce budou vyzděné z keramický broušených tvárnic. Obvodové zdivo 

spodní stavby bude provedeno z tvarovek ztraceného bednění. Stavba bude 

celopodsklepená. Základová deska je železobetonová. Střecha je plochá 

jednoplášťová. Objekt má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Stropní 

konstrukce jsou monolitické železobetonové vyztužené obousměrně. 

b) konstrukční a materiálové řešení:  

Základová deska se  provádí ze železobetonu betonu třídy C 25/30. Obvodové 

konstrukce v suterénu jsou ze ztraceného bednění tl. 300 mm, vyztuženy oceli 

B500B a zality betonem C 20/25. Vnitřní nosné stěny v podzemním podlaží 

jsou navrženy ze ztraceného bednění tl. 300 mm a příčky z tvárnic Porotherm 

14 Profi. Ke zdění těchto cihel se používá speciální malta pro tenké spáry. 

Hydroizolace spodní stavby je zajištěna pomocí asfaltového pásu. Spodní 

stavba je zateplena s extrudovaným polystyrenem Styrodur 4000 CS, tl. 100 

mm. Pro obvodové i vnitřní nosné stěny nadzemní podlaží jsou použity zdící 

prvky Porotherm AKU Z, tl. 300 mm. Obvodové stěny jsou zatepleny 

kontaktním zateplovacím systémem ETICS z čedičové minerální vlny Isover TF 

PROFI, tl. 150 mm. Nenosné svislé konstrukce v nadzemních podlaží budou 

tvořeny z cihelných bloků Porotherm 14 Profi, tl. 140 mm. Ke zdění těchto 

cihel se používá speciální malta pro tenké spáry. V hygienických místnostech 

budou použity sádrokartonové příčky s dvojitým opláštěním. Příčky jsou 

tvořeny nosnými CW a UW profily. Budou použity sádrokartonové desky 

RIGIPS protipožární a odolní proti vlhkosti. Vnitřní prostor mezi nosnými 

profily se vyplní akustickou izolací z minerální vlny ISOVER AKU. Vodorovné 

konstrukce jsou tvořeny monolitickou železobetonovou obousměrně 

vyztuženou deskou tl. 200 mm. Konstrukce balkónů jsou řešeny jako 

monolitické desky. Střešní konstrukce je navržena jako plochá jednoplášťová s 

hydroizolací z asfaltových pásů. Schodiště je dvouramenné monolitické 

železobetonové, z 1.PP do 4.NP. Mezipodesty a hlavní podesty schodiště jsou 

monolitické železobetonové desky. Okna jsou dřevohliníková s izolačním 

trojsklem. Dveře v interiéru jsou dřevěné s obložkovou zárubní, s výjimkou 

dveří v suterénu a vstupním dveřím do bytových jednotek, které mají zárubeň 

ocelovou. Vstupní dveře do bytu jsou hliníkové, protipožární. Výplně otvorů, 

klempířské výrobky, truhlářské výrobky a zámečnické výrobky podrobněji viz 

ve výpisech prvků. 
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c) mechanická odolnost a stabilita: 

Budova splňuje všechny požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu 

konstrukcí. Navržená stavba je dostatečně tuhá v horizontálním i vertikálním 

směru. Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby stavba fungovala jako 

celek. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení: 

V objektu se nacházejí jen běžné zařízení. Objekt je zemním vedením napojen 

na distribuční síť nízkého napětí přípojkou. Pitnou vodou je objekt zásoben z 

veřejného vodovodu. Likvidace splaškových vod je řešena napojením na 

veřejnou kanalizaci. Plyn je do objektu zaveden přípojkou. Objekt je vytápěn 

kotlem na zemní plyn. 

b) výčet technických a technologických zařízení: 

- přípojka silové elektřiny NN  

- přípojka STL plynu  

- přípojka kanalizace  

- přípojka sdělovacího vedení  

- přípojka vody  

- VZT (včetně rozvodů a příslušenství)  

- zařízení pro vytápění  

- osobní výtah  

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požární bezpečnost BD je řešeno v samostatné příloze D.1.3 - Požárně 

bezpečnostní řešení. 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 

Není v této dokumentaci řešena. Viz Požárně bezpečnostní řešení. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 

Není v této dokumentaci řešena. Viz Požárně bezpečnostní řešení. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 

včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 

Není v této dokumentaci řešena. Viz Požárně bezpečnostní řešení. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 
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Není v této dokumentaci řešena. Viz Požárně bezpečnostní řešení. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru: 

Není v této dokumentaci řešena. Viz Požárně bezpečnostní řešení. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst: 

Není v této dokumentaci řešena. Viz Požárně bezpečnostní řešení. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 

komunikace, zásahové cesty):   

Není v této dokumentaci řešena. Viz Požárně bezpečnostní řešení. 

 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 

potrubí, vzduchotechnická zařízení):  

Není v této dokumentaci řešena. Viz Požárně bezpečnostní řešení. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními: 

Není v této dokumentaci řešena. Viz Požárně bezpečnostní řešení. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 

tabulek: 

Není v této dokumentaci řešena. Viz Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení: 

Parametry objektu splňují požadavky tepelné techniky, dle ČSN 730540-

2:2011+Z1:2012 Tepelná ochrana budov. Výpočet tepelně technických 

vlastností – viz složka č.6 - Stavební fyzika. 

b) energetická náročnost stavby: 

Řešeno v samostatné příloze – viz složka č.6 - Stavební fyzika – Energetický 

štítek obálky budovy. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

V projektu nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energií.  

 

 

 



23 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 

prašnost apod.): 

Objekt je větrán přirozeně okenními a dveřními otvory. Odvětrání 

hygienických místností a je zajištěno VZT potrubím v instalačních šachtách. 

Stavba splňuje požadavky na denní osvětlení a proslunění dle ČSN 734301 – 

viz složka č.6 - Stavební fyzika. V rámci prostoru budou rozmístěny odpadkové 

koše na směsný odpad. Odpad bude pravidelně odvážen komunálními 

službami spolu, v rámci celé lokality navrhovaným způsobem. Stavba a její 

provoz. a nebude mít negativní vliv (např.: hluk, prašnost) na okolí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Dle mapy Komplexní radonová informace v ČR daný pozemek spadá do oblasti 

se nízkým radonovým indexem. Jako ochrana proti radonu je navrženo 

hydroizolační vrstva (2x asfaltový pás, tl. 4 mm – se skleněnou vložkou) spodní 

stavby.   

b) ochrana před bludnými proudy: 

 V okolí stavby se nenachází zdroj bludných proudů. Není zapotřebí speciálních 

ochranných opatření. 

c) ochrana před technickou seizmicitou: 

Objekt se nenachází v seizmické oblasti. Není zapotřebí speciálních 

ochranných opatření. 

d) ochrana před hlukem: 

Při návrhu budovy byl dodržen Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhodnocení viz v části stavební fyzika 

„Zhodnocení stavebních konstrukcí a objektu z hlediska požadavků tepelné 

techniky a akustiky“. 

e) protipovodňová opatření: 

Objekt se nenachází v povodňové oblasti. Protipovodňová opatření nejsou 

nutná. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Na pozemku nehrozí poddolování ani zde není výskyt metanu. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury: 

Napojení bude řešeno novými přípojkami navazující na přípojky již existující – 

kanalizace, vodovod, nízkotlaký plynovod a elektrická síť. Poloha přípojek, 

revizních šachet, vodoměrné šachty, HUP a retenční nádrže je řešena v příloze 

C.3 Koordinační situační výkres. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

Objekt bude odkanalizován do stávající oddílné stoky DN 300. Pro odvod 

dešťových i splaškových vod budou nově vybudovány kameninové kanalizační 

přípojky DN 200. Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována vodovodní 

přípojka provedená z HDPE 100 SDR 11. Vodoměrná soustava s vodoměrem a 

hlavním uzávěrem vody bude umístěna v betonové vodoměrné šachtě. Plyn 

bude do objektu přiveden novou NTL plynovou přípojkou z potrubí HDPE 100 

SDR 11. Napojení na elektřinu přípojkou z distribuční soustavy. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení (včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 

a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace): 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je řešeno příjezdovou cestou 

napojenou na ulice Za Kostelem ze severozápadní strany pozemku. Přístupu 

objektu bude nově vytvořen dle návrhu. Objekt bude napojen novými 

přípojkami na stávající technickou infrastrukturu. Na pozemku bude 

vybudována zpevněná plocha parkoviště. Bezbariérový přístup k navrhované 

novostavbě je zajištěna pomocí 2 vyhrazeného parkovacího stání pro osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace. Podrobnější řešení viz příloha C.3 

Koordinační situační výkres. Budova a její napojení nebudou negativně 

ovlivňovat dopravu na místní komunikaci. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Pozemek bude z severozápadní strany napojen na stávající komunikaci – ulice 

Za Kostelem. Podrobné řešení viz v příloze C.3 Koordinační situační výkres. 

c) doprava v klidu: 

Výpočet počtu parkovacích míst byl proveden dle ČSN 773 6110 o 

projektování místních komunikací. Na pozemku je navrženo celkem 18 

parkovacích stání pro osobní automobily obyvatele a případné návštěvy, z 

čehož 2 jsou vyhrazena pro osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace.  

d) pěší a cyklistické stezky: 

 Pěší a cyklistické stezky se v okolí stavby nenacházejí. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy: 

Před začátkem stavby bude proveden skrývka ornice z plochy navrhované 

stavby a zpevněných ploch do 200 mm od povrchu, která se po dokončení 

stavby rozprostře po pozemku. Na sejmutí ornice bude nasazen rýpadlo-

nakladač a dozer. Budou provedeny finální úpravy: výkopy a zásypy kolem 

objektu a zpevněných ploch. Ostatní plochy budou po skončení stavebních 

prací zatravněny a výsadba nových dřeviny a rostliny. 

b) použité vegetační prvky: 

Většinu pozemku bude pokrývat trávník, který dále doplní menší okrasné 

dřeviny, rostliny. Přesné druhy a počty jednotlivých rostlin budou popsány v 

samostatné dokumentaci vytvořené zahradním architektem. 

c) biotechnická opatření: 

Nejsou navržena žádní biotechnická zařízení. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí (na ovzduší, vodu a 

půdu) ani během výstavby, ani po dokončení stavby. Nebude způsobovat 

žádný nadměrný hluk ani znečisťovat půdu. Vznikajícími odpady budou jedině 

komunální odpady a splašková voda. Různé odpady budou odváženy a 

zlikvidovány odpovídajícím způsobem. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině apod.): 

Na daném pozemku se nenachází památné stromy rostliny ani živočichové. 

Výstavba a užívání bytového domu nebude negativně ovlivňovat přírodu a 

krajinu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Pozemek se nenachází v oblasti chráněného území Natura 2000 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem: 

Není nutné. 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno: 

Nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů: 

 Kromě ochranných pásem nově budovaných inženýrských sítí, stavba 

nevyvolá žádné ochranná a bezpečnostní pásma, žádný rozsah omezení ani 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva. Podmínky v objektu budou odpovídat běžným 

podmínkám s předpoklady splnění hygienických normativních, bezpečnostních 

požadavků na prostředí.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

Pro stavební práce budou zapotřebí média vody a elektřiny. Na staveništi 

bude zřízena dodávka elektrické energie a vody nově vybudovanými 

přípojkami. Po dobu stavby bude elektrická energie odebírána přes staveništní 

rozvaděč s měřením. Měří se také voda odebraná během výstavby. Stavební 

hmoty je nutné objednávat v dostatečném předstihu, aby během výstavby 

nedocházelo k nedodržení termínů. Objednávka materiálu bude provádět dle 

časového harmonogramu.  

b) odvodnění staveniště: 

Odvodnění bude vyřešena přirozeným vsakem. V případě déle trvajícího 

deště, kdy by voda nestačila odtékat se bude voda přečerpávat a odvádět 

kanalizace. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Vjezd na pozemek bude zajištěn z přilehlé komunikace severozápadní strany. 

Na staveništi bude zpevněná plocha z betonového recyklátu pro komunikace 

mezi stavbou, prostorem pro skladování materiálu a silniční komunikací. 

Staveniště bude připojeno na stávající inženýrské sítě. Je potřeba přivést vodu, 

stejně tak bude zajištěna elektřina pro potřebné stroje. Rozváděč bude 

umístěna tak, aby byly splněny bezpečnostní požadavky na zpevněném 

povrchu, který je zabezpečen a zastřešen. Celé staveniště bude ohrazeno 

plotem vysokým 1,8 m a opatřen uzamykatelnou bránou. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Během provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustavení zákona o 

odpadech č. 93/2016 Sb. Dále je nutné provést opatření ke snížení hluku 

(dbáme na noční klid, práce v noci jsou zastaveny), dodržovat povolené 

normy, provést opatření ke snížení prašnosti. Stavební technika bude před 

výjezdem ze staveniště řádně očištěna, kdyby i přesto došlo ke znečištění 

obecní komunikace, je nutné ji co nejdříve očistit. Nebezpečné látky a odpady 

musí být likvidovány dle platných předpisů. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin: 

Staveniště bude oploceno do výšky 1,8 m, aby bylo během výstavby 

zabráněno neoprávněnému vniknutí na pozemek. Nejsou žádné požadavky na 

asanace, demolice a kácení dřevin.  

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: 

Žádné trvalé ani dočasné zábory nejsou nutné. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 

Objekt bude řešen jako bezbariérový dle vyhlášky 398/2009 Sb., ale během 

výstavby nebude staveniště řešen jako bezbariérový. Stavba neovlivňuje a 

neomezuje stávající bezbariérové trasy.  

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace: 

Při jednotlivých etap výstavby budou vznikat různé druhy odpadů. Odpady 

budou uloženy do přistavěných kontejnerů a odvezeny. Uložení a pozdější 

likvidace bude v souladu s Nařízením vlády č. 93/2016 Sb. – Katalogem 

odpadů. 

Katalogové 
číslo 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Označení pro 
účely evidence 

15 
01 
01 

Papírové a lepenkové obaly O 

15 
01 
02 

Plastové obaly O 

15 
01 
03 

Dřevěné obaly O 

15 
01 
04 

Kovové obaly O 
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15 
01 
06 

Směsné obaly O 

15 
01 
07 

Skleněné obaly O 

15 
01 
10 

Znečištěné obaly N 

17 
01 
07 

Směsi nebo oddělené složky 
betonu 

O 

17 
02 
01 

Dřevo O 

17 
02 
02 

Sklo O 

17 
02 
03 

Plasty O 

17 
02 
04 

Měď O 

17 
04 
05 

Železo a ocel O 

17 
04 
11 

Kabely neuvedené pod čísly 17 
04 10 

O 

17 
06 
04 

Izolační materiál O 

20 
01 
01 

Papír a lepenka O 

20 
01 
10 

Oděvy O 

20 
01 
11 

Textilní materiály O 

20 
01 
39 

Plasty O 

20 
03 
01 

Směsný komunální odpad O 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Část zeminy vytěžená během zemních prací se odveze, druhá část se uloží 

v deponiích. Vytěžená zemina se použije na konečné vyrovnání terénu v okolí 

stavby. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Budou se dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a 

ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. S veškerými 

odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v 

souladu se zákonem č. 93/2016 Sb. Dopravní prostředky musí být uzavřeny. 

Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci 

očištěny. Během výstavby musí být použita pouze technika v dobrém 

technickém stavu. Stroje budou po revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů 

a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, tak bude o této skutečnosti 

proveden zápis a bude se tento problém neprodleně řešit. Prašnost vznikající 

při stavebních pracích bude minimalizována.  V případě dodržování platných 

předpisů a norem nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Práce na staveništi se musí provádět v souladu s Nařízením vlády o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích č. 591/2006 Sb. V průběhu výstavby budou dodržovány tyto 

předpisy:  

• Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;  

• Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;  

• Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace.  

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy. Nejsou 

potřeba dopravní inženýrská opatření. Vjezd na staveniště bude označen 

značkou „pozor, výjezd vozidel stavby“. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

Žádné speciální podmínky pro provádění stanovené nejsou. 
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Výstavba proběhne v následujících etapách: zemní práce, výstavba základů, 

hrubá stavba, vnitřní dokončovací práce (podlahy, omítky,…), výstavba 

zpevněných ploch. Stavební práce budou prováděny oprávněnou stavební 

firmou dle výběru investora. Podrobný harmonogram stavebních a 

montážních prací vypracuje vybraný dodavatel stavby. Předpokládaná doba 

výstavby činí 19 měsíců od započetí prací. 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 09/2021  

Předpokládaný termín ukončení stavby: 04/2023  

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Vodohospodářské řešení bude zpracováno v samostatném dílčím projektu, a 

není součástí projektové dokumentace. Předmětem řešení je zejména způsob 

nakládání s dešťovými vodami. 
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ZÁVĚR 

Předmětem bakalářské práce bylo vytvoření projektové dokumentace pro 

provádění stavby novostavby bytového domu s 11 bytovými jednotkami. 

Novostavba se nachází na parcele v katastrálním území Slatina města Brna. 

Objekt má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. 

Cílem práce bylo vytvoření samostatního objektu, který je navržen dle platních 

norem a vyhlášek a bude svými hygienickými, tepelně technickými a akustickými 

vlastnostmi splňovat standardy pro trvalé bydlení, přičemž se vytvoří moderní a 

estetické bydlení.  

Vypracovaná projektová dokumentace je v souladu s platnými normami, 

předpisy a vyhláškami, které se týkají jednotlivých částí dokumentace a 

technických listů použitých výrobku.  
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http://www.topwet.cz Odvodnění střechy 

https://www.cemix.cz Omítky 

https://www.fakro.cz Střešní okna 

https://www.hormann.cz/ Garážová vrata 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
1.NP   první nadzemní podlaží 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

B.p.v.   Balt po vyrovnání 

Č.    číslo 

ČSN   česká státní norma 

DN j  menovitý průměr (vnitřní nebo vnější) 

DPS   dokumentace pro provedení stavby 

EN   evropská norma 

EPS   expandovaný pěnový polystyren 

HI    hydroizolace 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

IČ    identifikační číslo 

k.ú.   katastrální území 

m    metr 

m n.m.   metry nadmořské výšky 

NN   nízké napětí 

NÚC   nechráněná úniková cesta 

p.č.   parcelní číslo 

PBŘ   požárně bezpečnostní řešení 

PD   projektová dokumentace 

PÚ   požární úsek 

RAL   standard pro stupnici barevných odstínů 

Sb.   sbírky 

STL   středotlaký plynový řad 

TI    tepelná izolace 

tl.   tloušťka 

TZB   technické zařízení budov 

U    součinitel prostupu tepla samotné konstrukce 

UN,rc   normový součinitel prostupu tepla - doporučený 

UN,rq   normový součinitel prostupu tepla – požadovaný 
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Vyhl.   vyhláška 

XPS   extrudovaný pěnový polystyren  

Zák.  zákon 

ŽB    železobeton 

λ    součinitel tepelné vodivosti 
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1.04 ŘEZ A-A       1:100   2 x A4 
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− TEXTOVÁ ČÁST 
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− OSTATNÍ 
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SLOŽKA Č.2 – C SITUAČNÍ VÝKRESY 

− VÝKRESOVÁ ČÁST 

C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ    1:500   3 x A4 

C.2 NEOBSAZENO 

C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES    1:200   8 x A4 
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SLOŽKA Č.3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

− VÝKRESOVÁ ČÁST 
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D.1.1.08 ŘEZ B-B       1: 50   10 x A4 
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D.1.2.08 DETAIL ˈˈBˈˈ – STŘEŠNÍ VTOK    1:5   3 x A4 

D.1.2.09 DETAIL ˈˈCˈˈ – VÝLEZ DO PLOCHÉ STŘECHY  1:5   3 x A4 
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− TEXTOVÁ ČÁST 
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