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 Abstrakt  
Diplomová práce na téma "Bytový dům" je zpracována ve formě projektové dokumentace dle 
platných předpisů. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s plochou střechou. Bytový dům je navržen 
pro komfortní bydlení osmi rodin ve dvou posledních podlažích. Zbývající část objektu je 
využita ke komerčním účelům tak aby bylo maximálně zachováno pohodlí a soukromí 
obyvatel.  
  
Klí čová slova 
bytový dům, byt, obchod, kancelář, strop, základy, kuchyň, chodba, obývací pokoj  
  
  
  
Abstract 
The diploma theses covers the topic of "Apartment building" and is written in the form of 
project documentation in accordance with valid regulations. It deals with a four-storey 
building with a flat roof. The building was designed to provide comfortable housing for eight 
families on the upper two floors. The rest of the building should be used for commercial 
purposes so that the comfort and the privacy of the residents would be preserved.  
  
Keywords 
apartment house, flat, shop, office, ceiling, grounds, kitchen, corridor, living room  
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Úvod 
 
 
 
Toto téma jsem si zvolil na základě pozorování negativního vývoje stavu 
pozemku který se nachází mezi budovou FAST „Z“ a budovou GML. 
Z mého pohledu je tento pozemek vhodný k výstavbě budovy pro bydlení. 
Cílem práce je vytvořit projekt který jak po stránce funkční tak estetické 
„zapadne“ do stávající rozmanité výstavby. A dodá nový rozměr využití této 
atraktivní lokality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

A.Průvodní zpráva 
 

 
a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma  

(fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a  příjmení 
projektanta, číslo 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, jeho kontaktní 
adresa a základní charakteristika stavby a její účel, 
 
Název stavby: 
novostavba bytového domu v Brně, ulice Žižkova, k.ú. Brno-Veveří,p,č. 794/1 
 
Stavebník:  
VUT BRNO 
 
Projektant: 
Bc. Matal Pavel 

 
 
Základní charakteristika stavby a její účel: 

 . Bytový dům je navržen pro komfortní bydlení osmi rodin ve dvou posledních 
podlažích. Zbývající část objektu je využita ke komerčním účelům tak aby bylo maximálně 
zachováno pohodlí a soukromí obyvatel.  

 
    

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích,  
 

Stávající pozemek byl dosud využíván z části jako parkoviště a z části jako skladiště nepotřebných 
věcí. Pozemek je v těsné blízkosti několika vzdělávacích institucí. 
 

c) údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 

Na pozemku nebyl proveden radonový průzkum.. Projekt předpokládá střední radonové riziko, 
takové jaké je v blízkém okolí. Dále pak bylo provedeno výškové a polohové zaměření (viz. 
situace). Dům bude napojen na veškerou dostupnou technickou infrastrukturu z místní ulice nebo 
v rámci vnitřních instalací.. Příjezd k domu bude zhotoven nový ve stávající trase, ze stejné  ulice. 

 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 

Informace o splnění  požadavků dotčených orgánů jsou součástí samostatné přílohy.  
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  

obecné požadavky jsou plněny 
 

 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně 

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   
 
Řešená stavba podléhá stavebnímu povolení a je v souladu s platným územním plánem.  

 



  

 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná opatření 

v dotčeném území, 
 

nejsou 
 
 předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 

 

Předpokládané zahájení stavebních prací 11/2013. 
Předpokládané dokončení stavebních prací 09/2014 

 

h) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové či  nebytové 
v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.  

 

Předpokládané náklady stavby jsou cca 45mil.Kč. 
V budově bude 8 bytových jednotek. 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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1.   URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

a)  Zdůvodnění výběru a zhodnocení staveniště. 
Výběr této lokality pro plánovanou stavbu byl proveden investorem. Pozemek leží v Brně v části Veveří 
pozemek byl zvolen s ohledem na jeho výhodnou polohu a dosavadní nevyužití. Do centra Brna zabere 
cesta pouze cca 10-15 minut, ale zároveň se jedná o relativně klidné místo pro bydlení s dobrou 
dostupností mhd, škol a kulturního vyžití. Také se v blízkosti nachází rozsáhlý park. Staveniště je dobře 
přístupné pro dopravní a technickou infrastrukturu.  
 

b)  Urbanistické a architektonické řešení stavby. 
 
Objekt je samostatně stojící, čtyřpodlažní, s plochou střechou. Okna jsou umístěna na všechny světové 
strany. Bytový dům je navržen s ohledem na okolní zástavbu. Z východní strany  objekt sousedí 
s budovou „Z“ fakulty stavební. Ze západní strany vzdáleně sousedí s budovou Gymnasia Matyáše 
Lercha a severovýchodní soused je tvořen budovou „D“ fakulty stavební. Hlavní hmota je tvořena 
podlouhlým kvádrem s bohatým prosklením, který svým barevným vzezření navazuje na okolní budovy. 
1NP a 2NP budou sloužit komerčním účelům(prodejny,kanceláře). Zbývající patra budovy budou využita 
k bydlení. Každé obytné patro obsahuje 4 bytové jednotky.  
 
Celková užitná plocha: 1583 m2 
Zastavěná plocha: 538 m2 
Obestavěný prostor: 6456 m3 
 

c)  Technické řešení pozemních a inženýrských staveb; řešení vnějších ploch. 
 
Výkopy a základy 
Po provedení skrývky ornice, budou vyhloubeny výkopy pro základové pasy a desky. Zemina bude 
deponována na pozemku a následně použita pro terénní a sadové úpravy. Základy budou betonové, 
monolitické. Budou taktéž uzemněny dle platných předpisů a norem, 
 
Svislé konstrukce 
Příčný a podélný konstrukční systém je stěnového typu. Vnější nosné stěny budou vyzděny ze systému 
HELUZ P15 30 broušená, vnitřní nosné stěny budou vyzděny také ze systému HELUZ P15 30 
broušená. Nenosné příčky v systému HELUZ 11,5 broušená. Obvodové stěny budou zatepleny pomocí 
kontaktního zateplovacího systému Baumit. Mezibytové příčky budou z HELUZ 30 AKU. Příčky 
v administrativní části a veškeré niky budou vyzděny z Ytongu. 
 
Překlady a průvlaky 
Ve většině případů bude použito systémových překlad. V místech, kde nebude možné tyto použít, 
budou umístěny ocelové profily dle statického výpočtu.(statický výpočet není součástí DP) 
 
 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce budou řešeny pomocí monolitických ŽB desek. ŽB je volen z důvodu akustiky a 
volné dispozice. Při návrhu je nutné zohlednit liniové zatížení od mezibytových příček. 
 
 
 
 
 



  

Schodiště 
V budově bude jedno schodiště. Jedná se o železobetonové monolitické schodiště spojující všechna 
podlaží. Pro kontrolu a údržbu střechy bude zřízen výlez na střechu pomocí žebříku s ochranným 
košem.  
 
 
Výplně otvorů  
Okenní otvory a vstupní dveře jsou materiálově navrženy z EURO hranolů vnější barvy hnědé dle 
vzorníku. Dveře budou osazeny bezpečnostním sklem a bezpečnostním kováním, vnitřní dveře budou 
v obložkových zárubních. Mimo dveře které slouží jako požární uzávěry ty budou v ocelové zárubni viz 
PBŘ. 
 
Omítky, fasády 
V jednotlivých místnostech jsou provedeny jádrové a štukové omítky bílé barvy, případně vápeno-
cementové omítky hladké.  
Objekt bude kontaktně zateplen dle technologického předpisu Baumit ETICS. TL. izolantu bude 140 
mm.  
Vnější finální omítky budou BAUMIT granopor top odstín viz. výkres č. 10. pohledy. 
 
Podlahy 

V 1np je navržena podkladní betonová mazanina tl.100-150mm, vyztužená KARI sítí 
150x150/5mm, na kterou bude natavena hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů s přesahy. 
Další vrstvou je tepelná izolace tl.100mm, na kterou se položí (v případě nepoužití polystyrenu jako 
tepelné izolace) separační vrstva (PE fólie) a provede se anhydritový potěr. Více viz skladby podlah 
v řezech. 
Nášlapnou vrstvu v kuchyních,kancelářích, prodejnách, chodbě, koupelnách a WC bude tvořit slinutá, 
popřípadě keramická dlažba. V obytných prostorách a v jídelně bude zhotovena dřevěná, popřípadě 
laminátová plovoucí. Na zpevněných exteriérových plochách /příjezdové a přístupové chodníčky/ budou 
položeny betonové / kamenné / dlažby do pískového, případně betonového lože a zatravňovací 
dlaždice. 
 
Izolace proti vlhkosti 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude celoplošně natavena ve dvou vrstvách: 
                1xBITALBIT S 35 AL 
                1xEXTRASKLOBIT 
 podklad bude napuštěný asfaltovým penetračním lakem. 
 
Izolace tepelné 

Fasáda bude zateplena polystyrenem EPS F.  
V podlahách bude užito jako izolantu polystyrenu EPS 100Z. V podlaze 1NP a2NP bude tl. 100mm ve 
zbývajících patrech bude tl. polystyrenu 50mm. 
K zateplení překladů bude použit polystyren EPS 150S tl.30mm. 
V konstrukci střechy bude 220mm EPS 200 stabil S 
  
Konstrukce tesařské 

Nevyskytují se. 

 

VZT potrubí 



  

Větrání prostor bez oken je uvažováno pomocí vzduchotechnického potrubí vedoucího do exterieru. Na 
straně interieru bude potrubí kryto žaluzií a na straně exterieru bude opatřeno samotahovou hlavicí. 
Takto budou odvětrána sociální zařízení a koupelny. 

 

Střešní krytina 

Bude použito modifikovaných asfaltových pásu Veda viz. skladby konstrukcí. 

 
Zámečnické výrobky 
Zámečnické výrobky – zábradlí, ventilační mřížky budou vyrobeny ze zinkované oceli, čistící rohože, a 
jiné drobné výrobky budou opatřeny taktéž žárovým pozinkováním.  
 
Klempířské výrobky 
Tyto výrobky budou vyrobeny ze zinkovaného plechu. Veškeré klempířské konstrukce musí být 
provedené v souladu s příslušnou normou, zejména musí být dodrženy výšky lemování stěn a spády 
oplechovaných ploch.  
 
Vnější plochy 
Nově budované zpevněné plochy budou komunikačně napojeny na stávající veřejnou asfaltovou 
komunikaci..  
 
Odvodnění:Povrchová voda ze zpevněných ploch bude odváděna pomocí vpustí do dešťové 
kanalizace, nebo místně vsakována. 
Povrchová voda z parkovacích stání půjde nejdříve přes lapil. 
Hrubé terénní úpravy: 
Hrubé terénní úpravy budou zahájeny provedením sejmutí ornice v tl. 150 mm v celém rozsahu.  
Po tomto odhumusování se provedou hrubé terenní úpravy, kterými budou vytvořeny základní výchozí 
pláně na budoucí konstrukce jednotlivých stavebních objektů. Od vybudovaných vodorovných plání 
budou vycházet všechny další stavební práce. Humus bude uložen na zemní deponii na pozemku 
investora a při konečných zemních úpravách bude použit ke zpětnému ohumusování zelených ploch. 
Při dokončení stavby budou všechny nezpevněné plochy upraveny do konečného stavu, opatřeny 
vrstvou humusu tl. 15cm a osety travou vč. ošetřování do dvou pokosů. Budou také vysázeny vzrostlejší 
stromy o průměru kmene cca 10 cm vč. opěrných kůlů s ošetřováním do úplného zakořenění, výběrem 
dle majitelů nemovitosti. 
 
Oplocení pozemku je navrhované, a to z vyzdívané zídky s obkladem z umělého kamene a pletivem 
s povrchovou úpravou. 
 

d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. 
 
Dopravní infrastruktura 
Bude vystavěna nová komunikace k zabezpečení obslužnosti novostavby, a to na stavebním pozemku 
investora. 
 
Voda, odběr a spotřeba vody 
Objekt je umístěn v lokalitě, která je zásobovaná vodovodním řádem s pitnou vodou, tento řad prochází 
okolo pozemku investora. Novostavba bude užívat stávající vodovodní připojení, napojením do stávající 
vodoměrné šachty. Vlastní rozvody pitné a teplé užitkové vody po objektech bude provedeno 
izolovaným plastovým potrubím. 



  

 
Splaškové vody 
Splaškové vody budou napojeny na kolemjdoucí kanalizaci. 
 
Dešťové vody 
Dešťové vody budou převážně odváděny do dešťové kanalizace. 
 
 
Hydrotechnické výpočty : 
 
Bilance spotřeby vody  dle zákona č. 274/2001 Sb.: 
 
Max. denní odběr 
32obyvatelé  á 150  l/os/den                   4800  l/den 
 
Spotřeba vody roční 
32 obyvatelé á 54 m3    1728 m3/rok       
 
Spotřeba  teplé užitkové vody 
32 osoby á 82 l/os/den    2624 l/den 
 
 
Množství dešťových vod 
 
Plocha střechy  538 m2 
odtok.koef.            1 
intenzita deště  300 l/sec/ha   celkem   16l/s 
 
 
Technické řešení stavby z hlediska zdravotechniky : 
 
Prodejny jsou vybaveny wc a umývátkem. Administrativní podlaží má hygienické zaříze dimenzované 
dle příslušných norem a vyhlášek (wc muží,wc ženy, wc invalidé). Všechny bytové jednotky jsou 
vybaveny svým hygienickým zařízením. 
 
Vnitřní kanalizace: 
 
Splaškové odpadní vody budou svedeny do ležaté splaškové kanalizace. Veškerá ležatá kanalizace 
bude z PVC – KG trub, uložených do pískového lože tl.100 mm a obsypaných pískem do výše 100 mm 
nad hrdlo trouby, u trub vedených v terénu do výšky 300 mm. Připojovací potrubí je z HT trub, vedeno 
v nikách. 
 
Pro napojení pračky a myčky je navržena podomítková souprava HL 406 s ventilem a zápachovou 
uzávěrkou. 
 
Na stoupacím potrubí bude umístěn dle potřeby čistící kus 1m nad úrovní podlahy . Větev ležaté 
kanalizace bude odvětrána stoupacím potrubím nad střechu ventilační hlavicí HL 810. 
 
Vnitřní vodovod: 

 



  

Teplá voda pro potřeby BD  bude připravována plynovými kotly. 
Rozvody studené a teplé vody budou vedeny ve společných trasách v drážkách ve zdivu a v podlaze. 
Potrubí bude tepelně izolováno trubicemi Mirelon. Teplá voda bude na hlavní trase vedena cirkulačně. 

 
Materiál vodovodu : 
Potrubí osazené pod omítkou i v tepelné izolaci podlahy – trouby PPR 20 – izolace Mirelon tl. dle 
norem.   

   
Zařizovací předměty 
 
Zařizovací předměty  budou ve standartu zařízení tohoto typu a budou v dalším stupni upřesněny 
investorem a architektem. Pro napojení jednotlivých zařizovacích předmětů budou v rámci stavby 
nachystána napojovací místa pro vodovod a kanalizaci. Jejich parametry budou upřesněny dle dodávky 
investora. 
 
Sociální zařízení: 
Klozet    – závěsný s nádržkou pro zazdění popř. SDK  
Umyvadla   – keramická, upevněná na šrouby do zdi 
Dřez v kuchyni  – součást vybavení interiéru 
Myčka, pračka  – napojení podmítkovým sifonem HL406 
Vana   – akrylátová vana dle výběru investora 
Použití baterií : 
- u zařizovacích předmětů – stojánkové pákové baterie u umyvadel a dřezů, nástěnné pákové sprch 
 
 
 
Elektrická energie 
Provozování objektu bude vyžadovat dodávky elektrické energie pro instalované spotřebiče, vnitřní a 
venkovní osvětlení a ústřední vytápění. 
Bytový dům bude napojen na stávající rozvody distribuční sítě a dle pokynů energetické společnosti 
z distribuční sítě NN, vedoucí po hranici pozemku investora.  
 
 
Sdělovací vedení 
Do bytového domu budou přivedena sdělovací vedení. 
 

e)  Řešení technické a dopravní infrastruktury. 
 
Řešení technické a dopravní infrastruktury dle koordinační situace. Objekt bude napojen na stávající 
zpevněnou komunikaci na severní straně pozemku. 
 

f)  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany.  
Projektovaným rozsahem objekt nepřesahuje vyznačené limitní hranice, které určuje zákon č. 100/2001 
Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v příloze č.1, kategorie II.  

Posuzovaný objekt má charakter bytové stavby, bude se jednat o čistý provoz, s  nízkou 
náročností na energie i jiné vstupy, bez požadavků na surovinové vstupy, s nízkými nároky na dopravní 
obslužnost, respektive významně nedojde k navýšení současné dopravní obslužnosti. 
Z procesu výstavby ani z vlastního provozování záměru nejsou reálně předpokládány žádné významné 
vlivy na sledované složky životního prostředí. Podle kritérií a limitů stanovených zákonem č. 100/2001 



  

Sb., ve znění pozdějších předpisů, nepodléhá tento záměr zařazení do příslušných kategorií 
posuzování záměrů. 
 

g)  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací. 
Z hlediska využití objektu i pozemku je zde bezbariérově upraveno 2NP. 
 

h)  Průzkumy a měření, vyhodnocení a začlenění výsledků do projektové dokumentace. 
Byla provedena  prohlídka pozemku a dotčeného okolí. Pro účel stavby bytového domu je místo 
vhodné. 
 
Hydrogeologické poměry 
Ze získaných informací chemismus vody není agresivní vůči stavebním konstrukcím. 
 
Seismické poměry 
Podle ČSN 73 0036 Seismická zatížení staveb, náleží dotčené území do oblasti s otřesy 5oM.C.S. mimo 
dosah mladších tektonických linií i seismicky pohyblivějších pásem. V těchto podmínkách není nutné 
zabezpečovat stavby před účinky seismických sil. Rovněž nebezpečí sesuvů půd není v dotčeném 
území aktuální. 
 
 
Radonové riziko 
Výsledkem provedeného radonového průzkumu bylo zjištění, že stavba vyžaduje protiradonová 
opatření pro střední radonové riziko podle normy ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.  
 
Klimatické poměry 
Klimatické poměry na dotčeném území jsou určeny zeměpisnou a výškopisnou polohou, reliéfem 
krajiny, srážkovými i větrnými poměry atd. 
Základní údaje o dotčeném území jsou čerpány ze zpracované rajonizace klimatických oblastí Ě.Quitt – 
Klimatické oblasti Československa (1971). 
 

i)  Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém. 
Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity mapové podklady, katastrální mapy a 
geodetické zaměření autorizovaným geodetem, zpracované ve výškopisném a polohopisném systému 
JTSK. 
 

j)  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty, technologické soubory. 
 

Stavba nebude členěna. 
 

k)  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby. 
Rozsah díla nepodléhá posouzení vlivu stavby na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb., 
nepředpokládá se negativní vliv na přilehlé okolí. Jedná se o výstavbu pro bydlení. Proto se můžeme 
především zaměřit na složky vznikajícího ze stacionárních zdrojů. Hluk ze stacionárních zdrojů není 
předpokládán a již vůbec není předpokládáno překročení povolených limitů vůči okolnímu prostranství a 
okolní zástavbě dle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 
K znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů je vzhledem ke způsobu vytápění a ohřevu teplé užitkové 
vody minimalizováno použitím moderních zařízení.  
Znečištění ovzduší z dopravy je řešeno v rámci zákona č. 86/2002Sb. o ochraně ovzduší, kde není 
upravena kategorizace a zařazování mobilních – dopravních zdrojů znečišťování ovzduší. Jsou zde 



  

pouze definovány, avšak podmínky ochrany ovzduší před znečišťováním mobilními zdroji upravují 
zvláštní předpisy, například technického zaměření pro výrobce vozidel apod. 
 

l)  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
Při realizaci musí být dodržen projekt, všechny platné ČSN, včetně vyhlášky o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a všechny předpisy související a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých 
výrobků a materiálů. V průběhu stavby jsou oprávněny provádět speciální pracovní úkony, vyžadující 
zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat, budou rovněž dodržovány všechny 
příslušné ČSN, včetně Vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a všechny předpisy 
související. Všichni zaměstnanci budou v oblasti BOZP řádně proškoleni. 
 
 
2.   MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Konstrukce objektu je navržena ze systému Heluz s monolitickým stropem. Tyto svislé a vodorovné 
konstrukce jsou uloženy na betonových základových pasech. Navržená konstrukce objektu splňuje 
současné ČSN a platné stavební zákony a související předpisy a je certifikována výrobcem a 
dodavatelem stavby - Heluz, a to včetně statického výpočtu a návrhu. Ostatní konstrukce – základové 
pasy a krov jsou posouzeny ve statickém výpočtu, který není součástí této dokumentace. 
 
 
 
3.   POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Viz. PBŘ 
 
4.   HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Stacionární spalovací zdroje 
Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody bude použito plynového kotle.  
Mobilní (dopravní) zdroje 
Zákonem č. 86/2002Sb. o ochraně ovzduší není upravena kategorizace a zařazování mobilních – 
dopravních zdrojů znečišťování ovzduší. Jsou zde pouze definovány, avšak podmínky ochrany ovzduší 
před znečišťováním mobilními zdroji upravují zvláštní předpisy, například technického zaměření pro 
výrobce vozidel apod. 
Je zřejmé, že četnost osobní obslužné dopravy, související s provozováním posuzovaného záměru, je 
velmi nízká, rovněž kapacita parkovacích stání na pozemku záměru je z hlediska zákona č. 100/2001 
Sb. významně podlimitní. Vzhledem k těmto skutečnostem nevzniká (ve vztahu k požadavkům určených 
přílohou č. 9 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb.) povinnost dokladovat povolení k umístění stavby 
související s dopravou z hlediska znečištění ovzduší, rozptylovou studií ani odborným posudkem. 
Ve vztahu ke stanovené četnosti obslužné dopravy bude produkce emisí těchto mobilních zdrojů 
záměru velmi nízká (produkci sledovaných znečišťujících látek lze reálně stanovit pouze v jednotkách 
kilogramů za rok) a bude naprosto nepodstatná z hlediska možných vlivů na znečišťování ovzduší 
dotčeného území. 
 
Plošné zdroje 
Plošné zdroje znečišťování ovzduší se při provozování posuzovaného záměru nebudou vyskytovat. 
Vozovky, parkovací a manipulační a odstavné plochy na pozemku budou mít zpevněný a bezprašný 
povrch, ostatní plochy budou zatravněné. 
 
Ovzduší 
Zdroji znečišťování ovzduší mohou být práce při přípravě pozemku a vlastní výstavbě. 



  

Z hlediska možného znečištění ovzduší se bude jednat o nahodilé zdroje tuhých znečišťujících látek, 
krátkodobého charakteru, vznikajících především při pracích na zakládání stavby. Množství 
produkovaného prachu z provádění těchto prací nelze přesně kvalifikovat, tyto nahodilé zdroje je nutno 
eliminovat v závislosti na charakteru prací, na vlhkosti zpracovávaných substrátů, klimatických 
podmínkách atd. Při provádění stavby na zakládání stavby je nutné udržovat zeminu vazkou a 
v prostoru staveniště kropením povrchů zamezit vzniku sekundární prašnosti při pojezdu vozidel. Při 
výstavbě není uvažováno s manipulací se suchými sypkými substráty na volném prostoru. 
Dalšími nepodstatnými zdroji znečišťování ovzduší pro období výstavby budou exhalace z provozu 
stavebních strojů, nákladních vozidel a dalších mechanizmů. Rovněž tyto zdroje je nutné považovat za 
nahodilé a krátkodobé, bez možnosti přesnějšího stanovení produkce emisí. Produkci znečišťujících 
látek z tohoto období lze klasifikovat jako minimální a prakticky nesledovatelnou. 
Celé období výstavby posuzovaného záměru je možné z hlediska kvality ovzduší označit za dočasné, 
krátkodobé, přesně neidentifikovatelné a při dodržení uvedených zásad i bez podstatných vlivů na 
dotčené území.  
 
Vody, množství odpadních vod a jejich znečištění 
Při provozovaní bude docházet k produkci jednak splaškových odpadních vod a jednak dešťových vod 
ze střech objektů a ze zpevněných ploch na pozemku, který sice není umístěn v lokalitě, která je v 
dosahu stávajících kanalizačních sítí, ale tento problém je vyřešen. Bilance a  jsou zohledněny v bodě 
11.a této zprávy. 
 
Odpady, kategorizace a množství odpadů 
Předpokládaná produkce odpadů, ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, je odpad každá 
movitá věc, která se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů 
uvedených v příloze č.1 zákona, bude vzhledem k charakteru a funkci posuzovaného záměru, kterou je 
funkce bydlení, jak z hlediska množství tak druhové skladby velmi nízká. 
Produkce odpadu z období běžného provozování posuzovaného záměru, včetně očekávané druhové 
skladby, je v následující tabulce stanovena na základě dnešní potřeby domácností s přihlédnutím na 
celkovou kapacitu objektu výstavby a počtu obyvatel.: 
 
Zatřídění odpadů Místo produkce Doporučené 

zneškodnění 
Orientační 
množ. t.r-1 

      
150101 Papírové a lepenkové 

obaly 
Kat. O Domácnost Sběr odpadů 0,5 

150102 Plastové obaly Kat. O Domácnost Sběr odpadů 0,4 
200121 Zářivky a jiný odpad 

obsahující rtuť 
Kat. N Domácnost Odstranění opr. 

osobou 
0,0005 

200201 Biologický odpad Kat.O Údržba zeleně Kompostárna 2,5 
200301 Směsný komunální 

odpad 
Kat. O Domácnost Odstranění opr. 

osobou 
1,2 

200303 Uliční smetky Kat. O Údržba ploch Spalovna 0,2 
 
Upřesnění produkce odpadů bude zpracováno v průběhu provozování posuzovaného záměru, 
v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. a dalších prováděcích předpisů platných v oblasti 
odpadového hospodářství, vyhlášky MŽP č. 381 a 383/2001 Sb. a eventuelních jejich pozdějších 
novelizací. Při dodržování předpisy stanovených požadavků není předpoklad, že u provozování 
posuzovaného záměru dojde k vzniku kolizí v oblasti odpadového hospodářství. 
 
Období výstavby 



  

Pozemek určený k výstavbě současné době pokryt zbytky stavební k-ce vyhořelého objektu.Vškerý 
tento odpad bude vyvezen na skládky k tomu určené. 
Vlastní výstavba bytového domu bude provedena dodavatelským způsobem a bude určena na základě 
výběrového řízení. Smlouva uzavřená s dodavatelem stavebních prací bude způsobem, 
specializovanou firmou. Tato firma zahrnovat i požadavky na sledování vznikajících odpadů z činnosti 
výstavby a na způsob jejich zneškodňování dodavatelem do ukončení prací. Výkazy o množství a 
doklady o způsobu zneškodnění odpadu budou předávány investorovi stavby v termínu ukončení prací. 
Investorem budou vytvořeny potřebné prostorové i organizační podmínky na vyznačeném staveništi pro 
možné shromažďování odpadů v období výstavby. 
 
 
5.   BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
Budou realizována potřebná protipožární technická opaření k rychlé eliminaci požáru i zásahu hasící 
techniky. 
 
6.   OCHRANA PROTI HLUKU 
 
Hluk – stacionární zdroje hluku 
Hluk ze stacionárních zařízení není uvažován, jedná se vnitřní zařízení pro výrobu tepla a teplé vody a 
u těchto zařízení není hluk předpokládán. Jiné zařízení není uvažováno. 
 
Hluk – mobilní dopravní zdroje hluku 
Mobilní zdroje hluku budou tvořit průjezdy osobních vozidel obslužné dopravy na cestách na pozemku. 
Hlukové vlivy na okolí z mobilních zdrojů jsou velice zanedbatelné, jedná se o rodinný dům, kde je 
počítáno maximálně dvou automobilů.  
Mimo pozemek záměru bude veškerá obslužná doprava využívat síť veřejných komunikací, na kterých 
se stane, respektive v současné době stává součástí běžné silniční dopravy. 
 
Hluk - období výstavby 
K objektivnímu výpočtovému vyhodnocení hlukových vlivů z období výstavby záměru (stavební činnost 
a stavební doprava) není v této fázi dostatek konkrétních údajů. Vzhledem ke vzdálené poloze pozemku 
a dostatečné vzdálenosti sousedních objektů, nebude stavba hlukově rušit, přesto bude maximální 
snížení míry obtěžování hlukem v okolí lokality výstavby zajištěno následujícími opatřeními: 

• Stavební činnosti budou prováděny v pracovních dnech a v denní době se zahájením po 07 hod 
a skončením před 21 hod. 

• Obyvatelé v okolních bytových stavbách budou včas seznámeni s termíny, způsobem a 
průběhem prováděných hlučných prací při stavebních činnostech. 

• Bude určen zodpovědný pracovník za provádění stavebních prací a jeho jméno, včetně 
kontaktů bude vyvěšeno na veřejnosti přístupném místě. 

• Termín i zajištění průběhu stavebních prací bude oznámen a projednán s příslušným odborem 
orgánu ochrany veřejného zdraví. 

• Organizací prací, personálním a technickým vybavením bude na maximum zkrácen průběh 
provádění hlukově významných stavebních činností. 

• Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v dobrém technickém stavu. 
 
Při dodržení těchto opatření bude realizace výstavby záměru bez problému realizovatelná a pro okolní 
venkovní prostředí dotčeného území bude hluková zátěž únosná. 
 
Vibrace 



  

Objekt posuzovaného záměru nebude obsahovat zařízení, která by způsobovala vibrace o hodnotách a 
ve frekvencích překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany 
lidského zdraví nebo vlivu na stabilitu a trvanlivost stavebních objektů. 
Rovněž nadlimitní působení vibrací vyvolané stavební činností nebo obslužnou dopravou záměru na 
budovy rozmístěných v okolí nejsou pravděpodobné. 
 
 
 
 
7.   ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 

a)  Splnění požadavků na energetickou náročnost budov. 
Objekt je navržen ze zcela obvyklých konstrukcí a jsou použity běžné materiály pro výstavbu používané 
v České republice. Obvodový a střešní plášť bude splňovat požadavky současné ČSN a to nejen  
ohledně tepelně technických parametrů. 
 
 

b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
 

Výpočtem byla budova zařazena do skupiny „C“ viz. výpočet. 
 
 
8.    ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU  SCHOPNOSTÍ POHYBU A      
       ORIENTACE       
Z hlediska využití objektu i pozemku je zde bezbariérově upraveno 2NP. 
 
9.   OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Tato problematika je řešena dle potřeby. Podlahové konstrukce budou chráněny proti účinkům zemní 
vlhkosti hydroizolacemi. Objekt bude chráněn proti účinkům bludných proudů a úderům blesku 
uzemňovací podzemní soustavou a bleskosvody. Ocelová výztuž základových konstrukcí bude 
chráněna dostatečným krytím betonu. Veškeré venkovní ocelové konstrukce budou chráněny proti 
korozi žárovým zinkováním a vrchními barevnými nátěry. Dřevěné konstrukce pak budou chráněny 
tlakovou impregnací a povrchovými bezbarvými nátěry. 
 
10.   OCHRANA OBYVATELSTVA 
Vzhledem k typu stavby a lokalitě se ochrana obyvatelstva (CO) nepředpokládá a ani není požadována 
dotčenými orgány státní správy. 
 
11.   INŽENÝRSKÉ STAVBY 
 

a)  Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod. 
 
Splaškové vody 
Splaškové vody budou napojeny na kolemjdoucí kanalizaci.  
 
Dešťové vody 
Dešťové vody budou převážně odváděny do dešťové kanalizace. 
 
 

b)  Zásobování vodou. 



  

Objekt je umístěn v lokalitě, která je zásobovaná vodovodním řádem s pitnou vodou, tento řad prochází 
okolo pozemku investora. Vlastní rozvody pitné a teplé užitkové vody po objektech bude provedeno 
izolovaným plastovým potrubím. 
 

c)  Zásobování energiemi. 
Provozování objektu bude vyžadovat dodávky elektrické energie pro instalované spotřebiče, vnitřní a 
venkovní osvětlení a ústřední vytápění. 
 
Bytový dům bude napojen na stávající rozvody distribuční sítě a dle pokynů distribuční společnosti. 
V období výstavby bude potřebné množství odebíráno ze stávajících rozvodů NN a to přes staveništní 
elektroměrový rozvaděč. 
 
Zemní plyn 
Objekt bude napojen na tento typ energetického média. 
 

d)  Řešení dopravy 
 
Nově budované zpevněné plochy budou komunikačně napojeny na stávající veřejnou asfaltovou 
komunikaci.  
 

e)  Povrchové úpravy okolí stavby, vegetačních úpravy 
 
Objekt bude ležet v svažitém terénu, nepředpokládají se ale větší terénní úpravy. 
 
Oplocení pozemku je nově budované z pletiva. 
 
Hrubé terénní úpravy: 
Hrubé terénní úpravy budou zahájeny provedením sejmutí ornice v tl. 150 mm v celém rozsahu.  
Po tomto odhumusování se provedou hrubé terénní úpravy, kterými budou vytvořeny základní výchozí 
pláně na budoucí konstrukce jednotlivých stavebních objektů. Od vybudovaných vodorovných plání 
budou vycházet všechny další stavební práce. Humus bude uložen na zemní deponii na pozemku 
investora a při konečných zemních úpravách bude použit ke zpětnému ohumusování zelených ploch. 
Při dokončení stavby budou všechny nezpevněné plochy upraveny do konečného stavu, opatřeny 
vrstvou humusu tl. 15cm a osety travou vč. ošetřování do dvou pokosů. Budou také vysázeny vzrostlejší 
stromy o průměru kmene cca 10 cm vč. opěrných kůlů s ošetřováním do úplného zakořenění, výběrem 
dle majitelů nemovitosti. 
 

f)  Elektronické komunikace, Sdělovací vedení 
 
Telefonní přípojka bude napojena na stávající sdělovací vedení okolo pozemku investora. Budou 
zřízeny domácí telefony ke vstupu. Jiných nároků, týkající se sdělovacích vedení není uvažováno. Pro 
období výstavby není žádný požadavek z hlediska sdělovacích vedení. 
 
12.   VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVBY 
Jiných technologických zařízení pro řešené objekty není uvažováno. 
 
 
 
 
 



  

 

Závěr 
 
 
 
Oproti původnímu plánu vybudovat mono funkční budovu čistě pro bydlení 
jsem postupem času dospěl k názoru, že budově a lokalitě prospěje její 
polyfunkční využití. Z tohoto důvodu jsem do 1NP umístil parkovací stání a 
dvě prodejní plochy včetně zázemí. Myslím si, že v této lokalitě kde se 
koncentrují tisíce studentu (MU, VUT, GML) citelně chybí prodejna potravin. A 
vybavené copy centrum. Druhé nadzemní podlaží je využito pro 
administrativní čí projekční činnost. Z mého pohledu by mohla být blízkost 
akademické půdy pro některé firmy prospěšná. Zbývající dvě podlaží jsou 
využita k bydlení. Rozmanité dispozice mohou být využity jak pro komfortní 
bydlení rodiny. Tak pro mladé lidi kterým bude vyhovovat blízkost a 
jednoduchá dostupnost centra města a s ním spojené zábavy a kulturního 
vyžití. Stejně jednoduchá je i dostupnost přírody v podobě parku na Kraví 
hoře. 
 
Na základě výše uvedeného jsem zhotovil práci v této podobě i když došlo 
k mírnému odklonu od původní vize. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
 
 
 -WWW.HELUZ.CZ 
 -WWW.XELLA.CZ 
 -WWW.BACHL.CZ 
 -NORMY ČSN 
 -WWW.BAUMIT.CZ 
 -WWW.VEDAG.CZ 
 -WWW.DEHTOCHEMA.CZ 
 -WWW.PREFA-BRNO.CZ 
 -WWW.FERONA.CZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SEZNAM PŘÍLOH 
 

1) SITUACE 
2) ZÁKLADY 
3) 1NP 
4) 2NP 
5) 3NP 
6) 4NP 
7) PLOCHÁ STŘECHA 
8) ŘEZ A-A 
9) ŘEZ B-B 
10) POHLEDY 
11) TYPICKÝ STROP 
12) DETAIL ATIKY 
13) DETAIL VPUSTI 
14) DETAIL PARAPETU 
15) DETAIL NADPRAŽÍ 
16) VÝPISY PRVKŮ  
17) TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
18) POŽÁRNE-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


