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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce je navrhnout a vypracovat projektovou dokumentaci 

novostavby bytového domu s téměř nulovou spotřebou energie v rozsahu 

provádění stavby. Bytový dům se nachází v městské části Štýřice ve městě Brno.  

Jedná se o samostatně stojící objekt umístěný na svažitém terénu. Objekt se skládá 

ze tří nadzemních podlaží a jednoho podlaží částečně zapuštěného do terénu. 

Suterén objektu slouží jako technické zázemí, skladovací prostory a hromadná 

garáž. Další tři podlaží jsou určena pro bytové jednotky. Celkem se v bytové domě 

nachází 14 bytových jednotek. Budova je založena na základových pasech                         

z železového betonu. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy ze ztraceného bednění 

podzemním podlaží a z keramických tvárnic v nadzemních podlažích. Stropní 

konstrukce jsou z předpjatých stropních panelů Spiroll. Zastřešení objektu je 

tvořeno plochou střechou s vegetační vrstvou. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bytový dům, novostavba, svažitý terén, plochá vegetační střecha, stropní panel 

Spiroll, kontaktní zateplovací systém, vnitřní hromadná garáž.  

ABSTRACT 

The subject of this bachelor‘s thesis is the design of a new apartment building with 

almost zero energy consumption and the elaboration of project documentation for 

the construction. The apartment building is located in city part Štýřice in Brno. It is 

a detached building located on a sloping terrain. The building consists of three 

floors and one floor partially embedded into the terrain. The basement will serve 

as storage space with technical utilities and collective garage. Rest of the 

apartment house will serve for housing. . In the apartment building are 14 flats. 

The building is based on foundation strips made of reinforced concrete. 

Construciton of vertical supporting are made of ceramic block Porotherm. The 

ceilings are from prefabricated panels Spiroll. The roof of the building consists of a 

flat roof with a vegetation layer. 

KEYWORDS 

Apartment building, new building, sloping terrain, green flat roof, prefabricated panels 

Spiroll, contact thermal insulation system,  collective garage 
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Úvod 

Tématem bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu a vypracování 

projektové dokumentace pro provedení stavby dle platných předpisů, vyhlášek a 

norem. Cílem bylo vyřešit dispoziční uspořádání budovy s návrhem vhodné 

konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů a 

konstrukčních prvků, včetně osazení do terénu. 

Bytový dům Horní je situován v městské části Štýřice ve městě Brně.  Jedná se                          

o samostatně stojící objekt o rozměrech 26,8 x 19,9 metru umístěný na svažitém 

terénu. Objekt se skládá ze tří nadzemních podlaží a jednoho podlaží částečně 

zapuštěného do terénu. Suterén objektu slouží jako technické zázemí, skladovací 

prostory a hromadná garáž. Další tři podlaží jsou určena pro bytové jednotky. 

Celkem se v bytové domě nachází 14 bytových jednotek. V prvním nadzemním 

podlaží je pět bytů, přičemž tři z nich disponují terasou. V 2.NP je bytových jednotek 

pět a v posledním, 3.NP se nachází byty čtyři. Bytový dům je sice navržen s 

bezbariérovým přístupem, ale byty bezbariérově řešeny nejsou. Není tedy úplně 

vhodný pro bydlení osob s omezenou schopností pohybu. 

Nosný systém bytového domu je zvolen jako podélný stěnový. Obvodové stěny 

podzemních podlaží tvoří tvarovky ze ztraceného bednění. Nosné obvodové zdivo 

v nadzemních podlažích je z keramických tvárnic typu Therm a je kontaktně 

zatepleno izolací z kamenné vlny tl. 200 mm. Vnitřní nenosné konstrukce jsou 

tvořeny z keramických tvarovek typu Therm. Objekt je založen na železobetonových 

pásech. Okna a balkónové dveře jsou dřevohliníkové s izolačním trojsklem. 

Bakalářská práce je rozdělena na jednotlivé části následovně – hlavní textová část; 

přípravné a studijní práce; situační výkresy; architektonicko-stavební řešení; 

stavebně-konstrukční řešení; požárně bezpečnostní řešení a stavební fyzika  
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje stavby 

a) Název stavby: 
Bytový dům Horní 

  

b) Místo stavby 
Místo stavby:   ulice Horní, 639 00 Brno - Štýřice 

Kraj:    Jihomoravský  

Katastrální území:   Štýřice [610186] 

Číslo parcely:  1852/8, 1853/5, 1853/4, 1853/1, 1837/275, 

1837/274, 1866/7, 1857/1, 1857/4, 1856/1, 

1856/4, 1856/5, 1855/3, 1855/2, 1855/1, 

1854/3, 1854/2, 1854/1 

 

c) Předmět dokumentace – nová stavba nebo změna 

dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel 

užívání stavby 

Předmětem dokumentace je novostavba bytového domu s 14 

bytovými jednotkami. Jedná se o trvalou stavbu určenou k bydlení. 

Projektová dokumentace stavby pro ohlášení ve smyslu §105 

stavebního zákona a §2 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci 

staveb ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb.   

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

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

Jméno a příjmení:    Martin Polák  

Trvalé bydliště:   Prostřední 841, 66401  

Tel:     +420 777 458 562 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Architektonicko-stavební řešení: 

▪ David Pavlovský 

Prostřední 830, Bílovice nad Svitavou 664 01 

Tel:   +420 777 433 555 

E-mail:  205643@vutbr.cz 
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Stavebně-konstrukční řešení: 

▪ David Pavlovský 

Prostřední 830, Bílovice nad Svitavou 664 01 

Tel:   +420 777 433 555 

E-mail:  205643@vutbr.cz 

 

Požárně bezpečnostní řešení: 

▪ David Pavlovský 

Prostřední 830, Bílovice nad Svitavou 664 01 

Tel:   +420 777 433 555 

E-mail:  205643@vutbr.cz 

 

Tepelně technické posouzení: 

▪ David Pavlovský 

Prostřední 830, Bílovice nad Svitavou 664 01 

Tel:   +420 777 433 555 

E-mail:  205643@vutbr.cz 

 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 

▪ SO01 – Bytový dům – samostatně stojící podsklepená budova 

ve svahu o 3 nadzemních podlažích s plochou střechou 
▪ SO02 – Zpevněná plocha pro parkování 
▪ SO03 – Zpevněné plochy pojízdné  
▪ SO04 – Zpevněné plochy pochozí 
▪ SO05 – Plocha pro uložení komunálního odpadu 
▪ SO06 – Okapový chodník 
▪ SO07 – Vodovodní přípojka 
▪ SO08 – Kanalizační přípojka 
▪ SO09 – Plynovodní přípojka 
▪ SO10 – Přípojka silového vedení nízkého napětí  
▪ SO11 – Oplocení  

▪ SO12 – Schodiště na zahradu 

 

 

 

mailto:205643@vutbr.cz
mailto:205643@vutbr.cz
mailto:205643@vutbr.cz
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A.3 Seznam vstupních podkladů  

▪ Katastrální mapa území, informace o parcelách z katastru 

nemovitostí 

▪ Územně plánovací dokumentace města Brna 

▪ Vyjádření správců inženýrských sítí o existenci sítí v okolí 

stavebního pozemku 

▪ Prohlídka lokality 

▪ Geotechnický průzkum  

▪ Radonová mapa ČR 

▪ Průkaz energetické náročnosti  
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití a zastavěnost území, 

Pozemek se nachází na parcelách (viz odstavec n) v katastrálním území Štýřice 

[610186]. Bytový dům je situován na svažitém terénu. Pozemek je situován 

v jihozápadní části města Brna. Objekt je přístupný z místní komunikace a                          

na části pozemku 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 

Projektová dokumentace je v souladu s uzemním rozhodnutím 

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, včetně 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Novostavba bytového 

domu je navržena v souladu s územním plánem města Brna. Stavba je 

umístěna na pozemku určeném pro výstavbu pro bydlení (BO 1.1). 

BO – Plochy předměstského bydlení   BC – Plochy čistého bydlení 

SO – Smíšené plochy obchodu a služeb  KV – Plochy krajinné zeleně 

ZO – Plochy ostatní městské zeleně 

DG – Hromadné odstavné a parkovací garáže 
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d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí pro povolení výjimky. 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  

Nebyly vydány žádné podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V rámci bakalářské práce nebyly prováděny průzkumy. Dle geologických map 

se na území nachází jílovité sedimenty, radonové riziko je zde nízké. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Navrhovaný objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani 

na zvláštně chráněném území. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani 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 zástavbu, splňuje požadavky                      

na vzájemné odstupy staveb a je v souladu s okolními objekty. Stavbou nebudou 

narušeny odtokové poměry v území 

j) Požadavky na asanace, demolice kácení dřevin 

V souvislosti s výstavbou není potřeba asanace ani demolice. Na celém 

pozemku se nachází keře a stromy, které budou odstranění před zahájením 

zemních prací  

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Druh pozemku má trvalý travní porost, nutno řešit vynětí pozemku ze 

zemědělského půdního fondu. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 

navrhované stavbě 
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Objekt bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu, ulice Horní, z východní 

strany. Na pozemku bude vybudována zpevněná plocha parkoviště. Objekt bude 

z východní strany napojen i na technickou infrastrukturu novými přípojkami. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V době zpracování dokumentace nebyly žádné vazby známé. 
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n)  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

provádí 

 

Parcela č. Katastrální území výměra (m2) Vlastnické právo Podíl 

1837/274 Štýřice [610186] 20
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

1837/275 Štýřice [610186] 40
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10, Pisárky, 60300 Brno
3/4

Stapleton Bettins, 2 Waltham Close, Bedford 

MK41 8DL, Spojené království Velké Británie 

a Severního Irska

1/4

1852/8 Štýřice [610186] 42
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

1853/1 Štýřice [610186] 23
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

1853/4 Štýřice [610186] 101
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

1853/5 Štýřice [610186] 51
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

1854/1 Štýřice [610186] 84
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

1854/2 Štýřice [610186] 238
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

1854/3 Štýřice [610186] 401
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

1855/1 Štýřice [610186] 107
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

1855/2 Štýřice [610186] 311
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

1855/3 Štýřice [610186] 260
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

1856/1 Štýřice [610186] 375
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

1856/4 Štýřice [610186] 238
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

1856/5 Štýřice [610186] 56
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

1857/1 Štýřice [610186] 64
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

1857/4 Štýřice [610186] 248
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

1866/7 Štýřice [610186] 87
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

264Štýřice [610186]1851/8



  11 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

 Vzniknou nová ochranná pásma v místě nových přípojek vody, kanalizace a 

elektřiny. Ochranné pásmo kanalizace a vodovodu bude 1,5 metru na každou 

stranu od osy přípojky. Ochranné pásmo elektřiny bude 1 metr na každou stranu 

od osy kabelů. 

 

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 v katastrálním území Brno – Štýřice. 

b) Účel užívání stavby 

Bude sloužit pro trvalé ubytování osob. Bytový dům má 14 bytových jednotek. 

 Bytové jednotky:  2 bytové jednotky s balkónem   4+kk 

8 bytových jednotek s balkónem   3+kk 

    2 bytové jednotky s terasou    3+kk 

    1 bytová jednotka s terasou   1+kk 

    1 bytová jednotka s balkónem  1+kk 

 

Parcela č. Katastrální území výměra (m2) Vlastnické právo Podíl 

Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10, Pisárky, 60300 Brno
3/4

Stapleton Bettins, 2 Waltham Close, Bedford 

MK41 8DL, Spojené království Velké Británie 

a Severního Irska

1/4

1851/1 Štýřice [610186] 945
Statutární město Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno
 - 

1853/1 Štýřice [610186] 23
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

1854/1 Štýřice [610186] 84
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

1855/1 Štýřice [610186] 107
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

1855/2 Štýřice [610186] 311
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

1854/2 Štýřice [610186] 238
Rezidence Horní s.r.o., kamenomlýnská 

131/10,, Pisárky, 60300 Brno
 - 

1851/8 Štýřice [610186] 264
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c) Trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby 

Nebyla udělena výjimka na bezbariérové užívání stavby.  

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Závazná stanoviska jsou součástí dokladové části, která není předmětem 

bakalářské práce. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není předmětem bakalářské práce 

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

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod 

Plocha pozemků:   3010 m2 

Zastavěná plocha BD  539 m2 

Zpevněné plochy  1) Pojízdné 417 m2 

                2) Pochozí 133 m2 

Celková zastavěná plocha  1089 m2 

Procento zastavění  36,10 % 

Obestavěný prostor  7452 m2 

Užitná plocha    1155 m2 

 Bytové jednotky:  

  1.NP - 2 bytové jednotky s balkónem  3+kk ( 85,50 m2 ) 

   2 bytové jednotky s terasou   3+kk ( 94,40 m2 ) 

   1 bytová jednotka s terasou  1+kk ( 44,16 m2 ) 

2.NP - 2 bytové jednotky s balkónem  3+kk ( 85,50 m2 ) 

   2 bytové jednotky s balkónem 3+kk ( 80,67 m2 ) 

   1 bytová jednotka s balkónem 1+kk ( 38,16 m2 ) 

  3.NP - 2 bytové jednotky s balkónem  4+kk ( 87,33 m2 ) 

   2 bytové jednotky s balkónem 3+kk ( 103,10 m2 ) 
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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. 

 

Elektroinstalace 

Přípojka elektra bytového domu bude umístněná na pozemku investora viz. 

koordinační situace. Elektroměr bude volně přístupný pro odečtení spotřeby 

elektřiny a bude osazen v elektroměrné skříni ve výšce zhruba 1,2 metru. 

Bilance odtoku odpadních vod 

Stanoví dokumentace zdravotechnikých instalací. Tato část není obsahem 

bakalářské práce 

Bilance potřeby vody 

Stanoví dokumentace zdravotechnikých instalací. Tato část není obsahem 

bakalářské práce 

Dešťová voda 

Střecha bude odvodněna vnitřními vpusťmi a voda bude odvedena                             

do akumulačních nádrží s přepadem do retenční nádrže a bude nadále 

využívána např. ke splachování WC. 

Vytápění bilance potřeb  

Výpočet bude stanoven v dokumentaci vytápění. Tato část není obsahem 

bakalářské práce 

Plyn  

Stanoví dokumentace plynovodních instalací. Tato část není obsahem 

bakalářské práce 

Energetická náročnost budovy 

Dle PENB 

Odpadní hospodářství 

Nevznikají nebezpečné odpady. Komunální odpad bude ukládán                            

do popelnic, které jsou umístěny na zpevněném prostoru před bytovým 

domem. 

 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy 

Stavba nebude členěna do etap 

Předpokládaný termín zahájení výstavby   Léto 2022 

Předpokládaný termín ukončení výstavby  Léto 2024 
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j) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady bytového domu byly stanoveny na 23 000 000 Kč 

 

B.2.2 Celkové Urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – Územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení plní požadavky kladené na danou kategorii staveb. Objekt 

bude mít tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Střecha bude plochá 

jednoplášťová. Výstavba bytového domu je v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací – viz výše. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Objekt je řešen jako samostatně stojící obdélníkového tvaru s úskokem u vstupu 

do objektu na východní straně. Má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní a je 

zastřešen plochou zelenou střechou se spádem 2 %. Výška objektu je 9,5 metru 

od úrovně čisté podlahy v 1.NP. Velikost a orientace okenních otvorů splňuje 

požadované hodnoty osvětlení a insolace. Nosné zdivo je z keramických tvárnic. 

Barevnost fasády je laděna do šedé a bíle barvy. Hlavní vstup do objektu je 

situován na východní straně objektu. Tomuto požadavku je přizpůsobeno i 

řešení zpevněných areálových ploch. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní vstup do objektu je situován na východní straně objektu. Vstupní prostory 

tvoří vstupní hala a schodiště s výtahem bez strojovny. Objekt je určen pro bydlení, 

nenacházejí se zde žádné další speciální technologie výroby.  

 

B.2.4 Bezbariérové řešení stavby 

Objekt není určený pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace. Tento požadavek není požadován ani investorem. V projektu byly 

dodrženy obecné technické požadavky zajišťující bezbariérový přístup do objektu. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba se bude řídit vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nevznikaly 

nebezpečné nehody např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 

elektrickým proudem a zraněním výbuchem. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební, konstrukční a materiálové řešení  

Objekt bytového domu má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží, které je 

částečně zapuštěno v terénu. 

Objekt je projektován jako stěnový podélný systém. Nosný systém 

podzemního podlaží tvoří obvodové nosné stěny z tvarovek ze ztraceného 

bednění BEST tl. 300 mm, kontaktně zatepleno izolací z kamenné vlny tl. 120 

mm, v prostorech hromadné garáže jsou dva železobetonové monolitické 

sloupy o rozměru 400x500 mm. Nosné obvodové zdivo v nadzemních 

podlažích je z keramických tvárnic POROTHERM a je kontaktně zatepleno 

izolací z kamenné vlny tl. 200 mm. Vnitřní dělící konstrukce tvoří příčky 

z keramických tvarovek typu Porotherm tl. 125 mm. Mezibytové příčky v 1NP 

a 2NP jsou z keramických tvarovek Porotherm tl. 300 mm se zvýšenými 

akustickými vlastnostmi a mezibytovou příčku ve 3.NP tvoří keramické 

cihelné bloky PROTHERM AKU tl. 125 mm s akustickou předstěnou 

Vodorovné konstrukce jsou ze stropních dílců SPIROLL.  

Vyložení balkónů je řešeno pomocí ISOKORB nosníků, které obsahují 

tepelnou izolaci tl. 120 mm pro přerušení tepelných mostů. Montované desky 

balkonů jsou ve sklonu 2 % o tloušťce 150 mm 

Střešní plášť je navržen jako jednoplášťová plochá střecha se dvěma vtoky a 

dvěma pojistnými přepady na severní a jižní straně objektu. 

Základovou konstrukci budou tvořit železobetonové základové pásy, 

v suterénu napojeny a zmonolitněny se stěnami ze ztraceného bednění. 

Hlavní vnitřní schodiště je montované, situované ve vnitřním nosném jádru 

objektu, uložené na stropních deskách a částečně vynášené pomocí tlumících 

podložek. 

 

b) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanické odolnosti a stability bude dosaženo provedením stavby                     

dle projektové dokumentace. Mechanická odolnost a stabilita je                                 

v projektové dokumentaci zajištěna volbou materiálů a dimenzemi prvků. 

Základové konstrukce, zdivo, ŽB věnce a ŽB průvlaky a překlady budou 

posouzeny statikem a podloženy statickým výpočtem. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a 

technologických zařízení 

a) technické řešení 

Objekt bude osazen standartní technologií vytápění, elektrorozvodů a zdravotně 

technickou instalací obvyklou pro daný typ objektu. 
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b) výčet technických a technologických zařízení 

▪ Slaboproud  

▪ Rozvody pitné vody a požární vody  

▪ Splašková a dešťová kanalizace 

▪ Elektrická energie 

▪ Vytápění 

▪ Hromosvod 

Další technologická zařízení v objektu nejsou  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Podrobné znění dle. D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Budova vychází na posouzení všech potřebných součinitelů prostupů tepla. 

Energetický štítek obálky budovy je zatříděn do třídy A – Velmi úsporná. Viz. Složka 

č.7 – Stavební fyzika 

 

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. 

 Vytápění větrání a zásobování vodou 

Všechny přirozeně nevětrané místnosti budou větrány pomocí 

vzduchotechnické jednotky situované v podzemním podlaží, rozvody jsou 

vedeny v instalačních šachtách a podhledech. Koupelny a samostatné WC 

jsou větrány axiálním ventilátorem. Větrání hromadné garáže v 1.S je nucené. 

Vytápění je zajištěno pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda v technické 

místnosti v podzemním podlaží objektu.  

Objekt je napojen na vodovodní síť. Odvedení splaškových vod z objektu je 

řešeno pomocí přípojky na veřejnou kanalizace.  

Osvětlení a proslunění  

Bytové jednotky jsou posuzovány a jsou v souladu s vyhláškami a stanovisky 

vydanými hygienickou stanicí. Tato stanoviska jsou závazná. 
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Odpady 

Odpady vzniklé běžným užíváním budou tříděny. Kontejnery na komunální 

odpad budou umístěny na pozemku objektu. Viz. C2 - Situační koordinační 

výkres. 

Vliv stavby na okolí 

V okolí stavby se nenachází žádný zdroj hluku a vibrací. V přílohách je 

vypracována hluková studie zabývající se vlivem provozu okolních 

komunikací. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí 

a) Ochrana před unikáním radonu 

Stavba se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem. Bytový dům bude                  

před radonem chráněn správným navržením celoplošné hydroizolace                                   

z asfaltových pásů s nosnou vložkou ze skelné tkaniny ve dvou vrstvách                            

na podkladní betonové mazanině vyztužené kari sítí. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Stavba není ovlivněna žádnými bludnými proudy. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba a celé území se nenachází v seizmické oblasti. 

d) ochrana před hlukem 

V okolí stavby se nenachází žádný zdroj hluku a vibrací, proto nebudou muset 

být zřízena žádná protihluková opatření. V přílohách je vypracována hluková 

studie zabývající se vlivem provozu okolních komunikací. 

e) protipovodňová opatření 

Oblast není v záplavovém území, nebudou zřizována žádná protipovodňová 

opatření. 

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

Výše uvedené vlivy se zde nevyskytují. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) Napojovací místa technické infrastruktury  

Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno na ulici Horní, jedná se o 

vybudování nových přípojek ke stálým sítím kanalizačním, elektrickým a 

sdělovacím. Všechny přípojky jsou zakresleny v koordinační situaci C.2 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

▪ Vodovodní přípojka -  délka přípojky 17,48m 

▪ Přípojka splaškové kanalizace - délka přípojky 20,30 m 

▪ NN elektrické energie -  délka přípojky 14,65  m 

▪ Nakládání s dešťovou vodou  délka 16,75 m 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Na severovýchodní straně pozemku bude vybudována příjezdová cesta s 13 

parkovacími místy pro osobní automobily včetně 2 parkovacích míst pro osoby 

s omezenou možností pohybu, která jsou umístěna v blízkosti hlavního vstupu. 

Na příjezdové cestě je situován vjezd do hromadné garáže v podzemním podlaží 

s 11 parkovacími místy pro osobní automobily. 

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Bytový dům bude napojen navrženým sjezdem na ulici Horní na východní straně. 

Okolo pozemku bude na východní straně vybudován chodník šířky 1 m, který 

bude napojen na stávající chodníky. 

c) Doprava v klidu 

Na pozemku nejsou vybudována další parkovací místa. Ve vzdálenosti cca 50 m  

se nachází Parkoviště Horní  

d) Pěší a cyklistické stezky  

Chodníky pro pěší na pozemku budou napojeny na vnitřní chodníky v areálu 

objektu viz koordinační situace příloha C.2. Žádné cyklistické stezky nejsou 

navrhovány 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav   

a) Terénní úpravy 

Okolí stavby je svažité. Bude provedena skrývka ornice a vykopána stavební 

jáma. Část zeminy bude odvezena na skládku a zbylá část se uloží na vymezenou 

plochu na stavbě. Ve finální fázi bude použita na vybudování dětského hřiště                 

na západní straně objektu. Po dokončení veškerých stavebních prací včetně 

zpevněných ploch bude okolí objektu srovnáno a zatravněno. 

b) Použité vegetační prvky 

Na pozemku budou nově osázeny stromy a okrasné dřeviny dle koordinační 

situace C.2  

c) Biotechnická opatření  

Žádná biotechnická opatření nejsou nutná 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Výstavba a užívání bytového domu bude probíhat s co nejmenším vlivem                        

na životní prostředí. Při výstavbě bude docházet k mírnému zvýšení hluku a 

prašnosti v okolí staveniště. Dešťová voda z navrhovaných střech bude  svedena 

do retenční nádrže a ze všech zpevněných ploch bude dešťová voda sváděna                 

do jednotné kanalizace. Odpady vzniklé provozem objektu budou tříděny                       

do příslušných veřejných kontejnerů na komunální odpad, které budou 

situovány na pozemku budoucí stavby. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazem v krajině 

apod. 

Stavba se nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavbou není dotčeno chráněné území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí, je-li podkladem 

Zjišťovací řízení ani stanovisko EIA není vyžadováno. 
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e) v případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrovaného povolení, bylo-li vydáno 

Stavba nespadá do režimu daného zákona. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Vzniknou nová ochranná pásma v místě nových přípojek vody, kanalizace a 

elektřiny. Ochranné pásmo kanalizace a vodovodu bude 1,5 metru na každou 

stranu od osy přípojky. Ochranné pásmo elektřiny bude 1 metr na každou stranu 

od osy kabelů 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Objekt negativně neovlivní životní podmínky v dané lokalitě. Nevznikají zdravotní 

rizika. Při realizaci stavby bude pozemek oplocen plotem do výšky 1,8 metru                       

pro zamezení vstupu nepovolaným osobám. 

 

B.8 Zásady a organizace výstavby 

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

Zařízení staveniště bude připojeno na dočasné přípojky vody a kanalizace DN25 

a elektřiny 400 V. Předběžný návrh zpevněných ploch, jejich umístění a přípojné 

body řeší situace ZOV. Celková spotřeba materiálu bude vypočtena z projektové 

dokumentace  

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště nebude nutno odvodňovat. Odvodnění staveniště bude řešeno 

vsakováním do propustné zeminy. Stavební jáma bude svahována do rýh, které 

povedou do vsakovacích jímek. Pokud dojde k velkým dešťovým srážkám, musí 

být zabráněno podmáčení staveniště a ploch přiléhající ke staveništi. Nutno v 

takovém případě zřídit odtokové kanálky. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení staveniště bude na východní straně pozemku z ulice Horní. 

Pozemek bude oplocen oplocením do výšky 1,8 metru a opatřen uzamykatelnou 

bránou. Na technickou infrastrukturu je staveniště napojeno pomocí přípojek 

NN elektrické energie, vodovodu a splaškové kanalizace. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bytového domu bude mít mírný negativní vliv na okolní prostředí. Okolní 

zástavba bude výstavbou zatěžována jen v nezbytné míře, nebude nadměrně 

zatěžována hlukem, vibracemi ani prachem. Eliminace prašnosti bude 

prováděna kropením. Je nutnost zařídit pořádek a neznečišťování stávající 

komunikace.  

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

kácení dřevin 

Vozidla vjíždějící ze staveniště na komunikaci musí být očištěna. Asanace a 

demolice pozemních objektů se nepředpokládá. Dojde pouze k odstranění 

náletových křovin a trav. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Krátkodobé zábory pro přípojky budou zabezpečeny dopravním značením proti 

vniknutí a pádu. Staveniště nepřesáhne obvod parcely a v nočních hodinách 

bude zabezpečeno proti vniknutí.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bezbariérové obchozí trasy nejsou na staveništi zřizovány. 

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

jejich likvidace 

Na stavbě budou vznikat následující druhy dopadů: 

Číslo odpadu název odpadu způsob likvidace 

15 01 06 Směs obalových materiálů
Bude uložen na skládku určenou 

pro příslušnou kategorii odpadu

17 01 01 Beton Bude předáno k recyklaci 

17 02 01 Dřevo Bude předáno k recyklaci 

17 02 03 Plasty
Bude uložen na skládku určenou 

pro příslušnou kategorii odpadu

17 04 05 Železo a ocel
Bude odevzdáno do sběrných 

surovin

17 06 04 Izolační materiály
Bude uložen na skládku určenou 

pro příslušnou kategorii odpadu

17 01 07
Směsi nebo frakce betonu, cihel 

a keramických výrobků
Bude předáno k recyklaci 

17 01 27 Barvy, lepidla
Bude uložen na skládku určenou 

pro příslušnou kategorii odpadu
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V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících 

nebezpečné látky je nutný souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být 

použita firma, která tento souhlas vlastní. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Objekt bude částečně zapuštěný ve svažitém terénu, očekávají se poměrně 

rozsáhlé zemní práce. Bude sejmuto 200 mm ornice po celé ploše bytového 

domu. Část zeminy bude odvezena na skládku. Část bude uložena na vymezenou 

plochu na staveništi a ve finální fázi použita na další terénní úpravy  

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu stavby budou vznikat běžné stavební odpady, které budou tříděny, 

recyklovány a odváženy na příslušné skládky a sběrné dvory viz h) popsáno výše. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Během výstavby budou dodržována nařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích                                

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu                    

z výšky nebo do hloubky. Je třeba kontrolovat dodržování BOZP. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nebudou řešeny žádné úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 

staveb. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Po čas výstavby bude při sjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci dopravní 

značení  „Vjezd a výjezd ze stavby“. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Není třeba stanovit speciální podmínky pro provádění stavby. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Harmonogram stavebních prací vypracuje realizační firma. Je nutné naplánovat 

provádění prací tak, aby nenarušovalo okolí během nočních hodin a o svátcích. 

Stavba není řešená na etapy.  

Předpokládaný termín zahájení výstavby   Léto 2022 

Předpokládaný termín ukončení výstavby  Léto 2024 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Stavba bytového domu bude napojena na veřejný vodovod. Splaškové vody budou 

z objektu odvedeny přípojkou do veřejné splaškové kanalizace. Dešťové vody budou 

svedeny do akumulačních nádrží na dešťovou vodu s přepadem do retenční nádrže. 

Dešťové vody ze střechy budou svedeny do akumulační nádrže a následně v objektu 

využívány jako užitkové. 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Účel objektu 

Obsahem projektové dokumentace je projekt pro stavební povolení na bytový dům 

ve městě Brně, na ulici Horní. Bytový dům je samostatně stojící a bude umístěn                    

na svažitém terénně, viz situace. Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního objektu, 

částečně zapuštěného do terénu. V bytovém domě je celkem 14 bytových jednotek. 

Navrhovaný dům bude sloužit pro trvalé bydlení. Objekt je řešen podle 

předepsaných norem a platných vyhlášek. 

a) Architektonické řešení a dispoziční řešení  

Architektonické řešení 

Navržené řešení nijak nenarušuje okolní ráz krajiny a okolní zástavbu. Objekt je 

projektován jako stěnový podélný systém. Nosný systém podzemního podlaží tvoří 

obvodové nosné stěny z tvarovek ze ztraceného bednění BEST tl. 300 mm, 

kontaktně zatepleno izolací z kamenné vlny tl. 120 mm, v prostorech hromadné 

garáže jsou 2 železobetonové monolitické sloupy o rozměru 400x500 mm. Nosné 

obvodové zdivo v nadzemních podlažích je z keramických tvárnic POROTHERM a je 

kontaktně zatepleno izolací z kamenné vlny tl. 200 mm. Vnitřní dělící konstrukce 

tvoří příčky z keramických tvarovek typu POROTHERM AKU tl. 125 mm. 

Mezibytové příčky v 1.NP a 2.NP jsou z keramických tvarovek POROTHERM AKU SYM 

tl. 300 mm se zvýšenými akustickými vlastnostmi a mezibytová příčka ve 3.NP je                      

z keramických cihelných bloků PROTHERM AKU tl. 125 mm s akustickou předstěnou. 

Vodorovné konstrukce jsou ze stropních dílců SPIROLL. Vyložení balkónů je                          

za pomocí ISOKORB nosníků, které obsahují tepelnou izolaci tl. 120 mm pro 

přerušení tepelných mostů. Montované desky balkonů jsou ve sklonu 2 % o tloušťce 

150 mm. 

Střešní plášť je navržen jako jednoplášťová plochá střecha se dvěma vtoky a dvěma 

pojistnými přepady na severní a jižní straně objektu. 

Základovou konstrukci budou tvořit železobetonové základové pásy, v suterénu 

napojeny a zmonolitněny se stěnami ze ztraceného bednění. 

Hlavní vnitřní schodiště je montované a je situováno ve vnitřním nosném jádru 

objektu, uloženo na stropních deskách a částečně vynášeno pomocí tlumících 

podložek. 

Východní a západní fasáda je členěna balkony a okny. Okna a dveřní výplně jsou 

vyvedeny v antracitově šedé barvě. Omítka je silikonová v bíle a šedé barvě. 

 

Dispoziční řešení 

Hlavní vstup do objektu je situován na východní straně objektu v podzemním 

podlaží. Vstupní prostory tvoří vstupní hala a schodiště s výtahem bez strojovny. 

Dále se v suterénu nachází technické zázemí objektu s VZT strojovnou, kotelnou, 
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úklidem, kočárkárnou, skladovacími kójemi a vnitřní garáží. V nadzemních 

podlažích jsou situovány bytové jednotky: 

 

 

1.NP - 2 bytové jednotky s balkónem  3+kk ( 85,50 m2 ) 

  2 bytové jednotky s terasou   3+kk ( 94,40 m2 ) 

  1 bytová jednotka s terasou  1+kk ( 44,16 m2 ) 

2.NP - 2 bytové jednotky s balkónem  3+kk ( 85,50 m2 ) 

  2 bytové jednotky s balkónem 3+kk ( 80,67 m2 ) 

  1 bytová jednotka s balkónem 1+kk ( 38,16 m2 ) 

3.NP - 2 bytové jednotky s balkónem  4+kk ( 87,33 m2 ) 

  2 bytové jednotky s balkónem 3+kk ( 103,10 m2 ) 

Před objektem je situováno 13 parkovacích stáni, z toho 2 pro osoby s omezenou 

možností pohybu. 

 

Bezbariérové uspořádaní stavby  

Objekt není určený pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace. Tento požadavek není požadován ani investorem. V projektu byly 

dodrženy obecné technické požadavky zajišťující bezbariérový přístup do objektu. 

c) Celkové provozní řešení  

Hlavní vstup do objektu je situován na východní stranu. Na stávající komunikaci 

Horní je napojen pozemek z východní strany. Nová příjezdová cesta do hromadné 

garáže bude mít šířku 5 metrů. Před objektem bude umístěno 13 parkovacích stání, 

z toho 2 pro osoby s omezenou možností pohybu. 

d) Technologie výroby 

Při výstavbě budou dodrženy všechny technologické postupy.  

e) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Objekt je projektován jako stěnový podélný systém. Nosný systém podzemního 

podlaží tvoří obvodové nosné stěny z tvarovek ze ztraceného bednění BEST tl. 300 

mm. V prostorách hromadné garáže jsou dva železobetonové monolitické sloupy o 

rozměru 400x500 mm. Nosné obvodové zdivo v nadzemních podlažích je 

z keramických tvárnic POROTHERM. Nosné vodorovné konstrukce tvoří předpjaté 

stropní panely SPIROLL tl. 250 mm. Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou 

plochou vegetační střechou. Bytový dům je založen na železobetonových 

základových pásech. 
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f) Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s platnými normami a předpisy. Veškeré materiály 

budou použity dle technických norem a předpisů. Objekt splňuje požadavky na: 

bezpečnost při užívání, ochranu zdraví osob a zvířat, stabilitu a mechanickou 

odolnost, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a 

úsporu energie a ochranu tepla v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. v pozdějším 

znění 

g) Ochrana zdraví a pracovní prostřední  

Během výstavby bytového domu budou dodrženy veškeré postupy a požadavky dle 

platných norem a vyhlášek. 

h) Stavební fyzika 

Viz složka č 6 – stavební fyzika. 

i) zásady hospodaření s energií 

Obálka bytového domu se zatřídí do klasifikační třídy A – velmi úsporná. Viz složka č 

6 – stavební fyzika. 

j) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

viz složka č. 5 – D1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

 

D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení 

a)  Popis navrženého konstrukčního systému 

Objekt je projektován jako stěnový podélný systém 

b)  Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

• Zemní práce 

Před zahájením výstavby bytového domu Horní se sejme 150 mm ornice a uloží se 

na deponii do maximální výšky 1,5 m na pozemku. Vytěžená úrodná zemina se 

později využije na vyrovnání terénu a zatravnění. Přebytek bude odvezen na skládku.  

• Základové konstrukce 

Základy jsou navrženy jako základové pásy z železového betonu C20/25, výztuž 

B500B, do nezámrzené hloubky (minimálně 80 cm). Jejich přesné rozměry jsou 

stanoveny výpočtem. Nad terén budou základy dozděny z tvarovek ze ztraceného 

bednění BEST. Ztracené bednění bude vyplněné betonářskou ocelí B500B dle 

návrhu statika. Při provádění základů je nutné uvažovat s umístěním inženýrských 
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sítí a provést pro ně prostupy. Hydroizolací spodní stavby zajišťují modifikované 

asfaltové pásy. 

• Svislé konstrukce 

Nosný systém podzemního podlaží tvoří obvodové nosné stěny z tvarovek 

ze ztraceného bednění BEST tl. 300 mm, kontaktně zatepleno izolací z kamenné vlny 

tl. 120 mm, v prostorech hromadné garáže jsou dva železobetonové monolitické 

sloupy o rozměru 400x500 mm. Nosné obvodové zdivo v nadzemních podlažích je 

z keramických tvárnic POROTHERM a je kontaktně zatepleno izolací kamenné vlny 

tl. 200 mm. Vnitřní dělící konstrukce tvoří příčky z keramických tvarovek typu 

POROTHERM AKU tl. 125 mm. 

Mezibytové stěny v 1.NP a 2.NP jsou z keramických tvarovek POROTHERM AKU SYM 

tl. 300 mm se zvýšenými akustickými vlastnostmi a mezibytovou příčku ve 3.NP tvoří 

keramické cihelné bloky PROTHERM AKU tl. 125 mm s akustickou předstěnou.  

• Překlady, ztužující věnec 

Překlady obvodových nosných stěn v nadzemních podlažích budou zmonolitněny 

zároveň s obvodových věncem. Obvodové nosné stěny v suterénu budou řešeny 

pomocí soustavy překladových betonových tvárnic BEST – UNIKA 15. Překlady 

vnitřních nosných stěn budou řešeny pomocí čtyř keramických překladů typu 

THERM KP7 a u nenosných stěn pomocí plochých překladů typu THERM KP14,5. 

v Každém podlaží bude proveden železobetonový věnec z betonu C20/25 s výztuží 

B500B. věnec bude po obvodu zateplen extrudovaným polystyrenem STYRODUR 

3000 CS 

• Stropní konstrukce 

Stropní konstrukci tvoří přepjaté stropní panely SPIROLL tl. 250 mm uložené                          

na obvodové a vnitřní nosné zdivo. Uložení stropních panelů bude min. 150 mm a 

budou uloženy do betonového lože tl. 20 mm. Rozměry a kladení panelů je zřejmé z 

výkresů stropních konstrukcí, které jsou součástí této projektové dokumentace. 

• Konstrukce střechy 

Střešní konstrukce předmětného bytového domu je řešena jako plochá 

jednoplášťová vegetační střecha s atikou a se sklonem střešních rovin 2 % směrem 

k střešní vpusti. Pro zabránění nashromáždění vody na střeše jsou po okrajích 

navrženy dva pojistné přepady v atice.  

• Konstrukce schodiště 

Schodišťová ramena a mezipodesty jsou navržené jako prefabrikované 

železobetonové konstrukce. Schodišťové stupně i mezipodesta budou následně 

opatřeny obkladem z keramické protiskluzové dlažby. Šířka schodišťového ramene 

je navrhovaná 1200 mm. Mezi rameny je navržena výtahová šachta o rozměrech 
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1750 x 1800 mm. Schodiště mezi 1.NP a 3.NP má v nástupním i výstupním ramenem 

9 stupňů. Schodiště mezi PP a 1.NP má v nástupním ramenní 10 stupňů a                                

ve výstupním rameni 9 stupňů. Šířka stupně je 300 mm a výška 166,67 mm. 

Schodiště je po stranách opatřeno madly ve výšce 1000 mm.   

• Podlahy 

Nášlapná vrstva v hromadné garáží v suterénu je navržena jako epoxidová stěrka, 

dostatečně odolná do prostor s tímto využitím. Ve všech ostatních místnostech 

v suterénu (technická místnost, společenská místnost, kočárkárna, úklid, místnost 

pro VZT a sklepní kóje) je podlaha z keramické dlažby. Keramická dlažba tvoří 

povrchovou úpravu také na schodišti a na podestách. V bytových jednotkách jsou 

nášlapné vrstvy z keramické dlažby nebo vinylu podle účelu místnosti. Jednotlivé 

skladby jsou vypsány ve složce č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení soubor 

D.1.1.13 – Výpis skladeb konstrukcí. 

• Výplně otvorů  

Okna a balkónové dveře jsou dřevohliníkové s izolačním trojsklem od firmy Vekra 

(barva RAL 7016). Střešní výlez je od firmy Velux. Hlavní a vedlejší vstup do objektu 

tvoří dveře hliníkové (barva RAL 7016). V suterénu jsou všechny dveře dřevěné 

v rámové ocelové zárubni. Vstupní dveře do bytů jsou také dřevěné v ocelových 

zárubních s prahem (barva dub). Dveře uvnitř bytů budou dřevěné a budou mít 

obložkové zárubně (barva dub). Osazování a manipulace s výplněmi otvorů se bude 

řídit technickými podklady výrobců. 

 

• Vnější omítky 

Vnější omítky budou provedeny v rámci ETICS. Na tepelnou izolaci z čedičových 

minerálních desek ISOVER TF PROFI bude nanesena stěrková hmota CEMIX 

COMFORT v tloušťce 5 mm a bude vyztužená sklovláknitou síťovinou. Dále se                       

na stěrkovou hmotu nanese penetrační nátěr pod omítky a poté silikonová 

tenkovrstvá pastovitá omítka v bílém a šedém odstínu. 

• Vnitřní omítky  

Vnitřní omítky budou vápenocementové v tloušťce 20 mm. Na keramickou tvárnici 

se strojně provede cementový postřik v tloušťce 3 mm, následně strojní jádrová 

omítka tloušťky 15 mm, ruční vnitřní štuk tloušťky 2 mm, penetrační nátěr a 

silikátový interiérový nátěr v bílé barvě, případně v jiné dle upřesnění investora.                        

V místě, kde budou keramické obklady se nanese pouze cementový postřik a jádrová 

omítka. V případě stropní konstrukce se místo cementového postřiku nanese 

polymercementový spojovací můstek, jádrová omítka, štuková omítka, penetrace a 

silikátový interiérový nátěr v bílé barvě. 

• Tepelné izolace 
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Zateplení budovy je navrženo jako certifikovaný zateplovací systém ETICS. V 1.NP                 

- 3.NP je objekt zateplen tepelnou izolaci z čedičové minerální vlny ISOVER TF Profi 

tl. 200 mm. V nevytápěných prostorech je tloušťka ISOVERU TF PROFI snížena na 120 

mm. Pod úrovní terénu s vytažením 250 mm nad terén je navržen extrudovaný 

polystyren STYRODUR 300 CS tl. 80 mm. Zateplení terasy a střešní konstrukce je 

řešeno polystyrenem STYRO EPS 150. Je jím řešena jak tepelná izolace tak spádová 

vrstva ve spádů 2 %. 

• Truhlářské, klempířské a zámečnické výrobky  

Všechny truhlářské, klempířské a zámečnické výroby jsou detailně popsaný                               

v D.1.1.12 – Výpis prvků. 

 

• Obklady stěn 

Obklady jsou navrženy v hygienických zařízeních a za kuchyňskou linkou, provedou 

se z keramických obkladů do výšky dané ve výkresu půdorysu podlaží v tabulce 

místností. Obklady budou provedeny na podkladní (jádrové) omítky lepením (nutný 

je kvalitní podklad a rovná omítka). Spárovací hmota bude upřesněna při provádění, 

budou použity rohové a koutové lišty. 

• Podhledy 

V místnostech bytových jednotek jako chodba, předsíň, koupelna a WC bude 

navržen sádrokartonový podhled zavěšený na stropní konstrukci kvůli vytvoření 

prostoru pro vedení vzduchotechniky. Světlá výška v bytech po zavěšení podhledu 

bude 2370 mm. Je nutné osazovat desky dle prostředí – v prostorech se zvýšenou 

vlhkostí použít SDK desky Knauf GREEN, v ostatních místnostech běžné SDK desky 

Knauf WHITE. Podhled bude zavěšený dvouúrovňový křížový rošt, hlavní rošt tvořen 

z profilů CD 60/27 mm, montážní profil CD 60/27 mm, po obvodu profily UD 28/27 

mm. Prostor pro vedení instalací min. 250 mm. Podhled bude také navržen ve 

vstupní hale, aby byl vytvořen prostor pro vedení instalací. 

• Instalační předstěny 

Instalační předstěny jsou tvořeny nosnou ocelovou konstrukcí a opláštěny 

sádrokartonovou deskou. Šířky předstěny 150 a 100 mm, podrobněji viz výkresy 

půdorysů. 

• Zpevněné plochy 

Pochozí zpevněné plochy budou z betonové zámkové dlažby tl. 50 mm uložené                  

na drcené kamenivo. Příjezdová komunikace do hromadné garáže a venkovní 

parkovací stání budou z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm. Okapové chodníky 

bude tvořit prané říční kamenivo frakce 16/32. 

c)  Údaje uvažovaných zatížení ve statickém výpočtu 
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Užitné zatížení:    1,5 kN/m2  

Zatížení sněhem:    0,5 kN/m2  (I. sněhová oblast)  

Součinitel zatížení – nahodilé:  1,5  

Součinitel zatížení – stálé:   1,3 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Je řešeno v samostatné příloze D.1.3 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci                             

pro provedení stavby bytového domu Horní.  

Součástí projektové dokumentace jsou složky přípravných studijních prací, situační 

výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně-konstrukční řešení, požárně 

bezpečnostní řešení a posouzení z hlediska stavební fyziky.  

Bytový dům je navržen tak, aby řešení vyhovovalo platným stavebním normám a 

návrhovým požadavkům. 

K vypracování práce byly použity tyto programy: AutoCad, Building design, Teplo+, 

ArchiCad a Microsoft Office 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

S   suterén  

1.NP   první nadzemní podlaží  

2.NP   druhé nadzemní podlaží  

3.NP   třetí nadzemní podlaží  

BD  bytový dům 

k.ú.   katastrální území 

p.č.   parcelní číslo 

ČSN   česká technická norma  

Sb.   sbírky 

BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka  

ZPF   zemědělský půdní fond  

H.p.V.   hladina podzemní vody  

m.n.m  metrů nad mořem 

S-JTSK   systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (souřadný systém) 

NN   nízké napětí  

NTL   nízkotlaký 

PT  původní terén 

UT   upravený terén 

RŠ   revizní šachta  

VŠ   vodoměrná šachta 

EL  elektrická skříň sdělovacího vedení 

RN  retenční nádrž 

AN  akumulační nádrž 

DN  jmenovitá světlost 

ŽB  železobeton 

PB  prostý beton 

C20/25 charakteristická pevnost v tlaku 

EPS  expandovaný polystyren 

XPS  extrudovaný polystyren 

PE    polyethylen 

SDK  sádrokarton 

tl.   tloušťka 

mm  milimetr 

m  metr 

m2  metr čtvereční 

m3  metr krychlový 

A  plocha 

MPa  mega pascal 

Rdt  návrhová únosnost zeminy 

q  nahodilé zatížení 

g  stálé zatížení 
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R  odpor konstrukce 

U  součinitel prostupu tepla 

Um  průměrný součinitel prostupu tepla 

Ug  součinitel prostupu tepla rámem 

Ψg  lineární součinitel prostupu tepla distančního rámečku 

Uf  součinitel prostupu tepla zasklení 

λ  průměrný součinitel tepelné vodivosti 

fRsi  teplotní faktor 

HT  měrná tepelná ztráta prostupem tepla 

Rw  vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost [dB] 

R´W   výpočtová hodnota vzduchové neprůzvučnosti [dB]  

k1   korekční součinitel vedlejších cest šíření zvuku 

h   požární výška [m]  

CHNÚC chráněná úniková cesta 

DP1   druh konstrukční části  

SPB   stupeň požární bezpečnosti  

PÚ   požární úsek  

POP   požárně otevřený prostor  

d   odstupová vzdálenost [m]  

ϴi   návrhová vnitřní teplota [°C]  

ϴe   návrhová venkovní teplota [°C] 

apod.   a podobně  

tzn.   to znamená  

tzv.   takzvaný  

atd.   a tak dále 

min.  minimálně 

tab.  tabulka 
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