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Abstrakt  
Diplomová práce "Bytový dům s občanskou vybaveností" je zpracována ve formě 
projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený 
objekt je umístěn v Brně, v katastrálním území Stránice. Je to čtyřpodlažní nepodsklepená 
budova s plochou střechou. V přízemí se nachází zdravotnické středisko, technické zázemí 
objektu a klubovny. Ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží jsou navrženy bytové 
jednotky.  
  
Klí čová slova 
bytový dům, zdravotnické středisko, klubovny, bytové jednotky, nepodsklepený, plochá 
střecha, zděný konstrukční systém, parkoviště  
  
  
  
Abstract 
Thesis "Apartment building with amenities" is developed in the form of project 
documentation containing all requirements according to applicable regulations. The 
proposed facility is located in Brno, in Stránice district. It is a four story building with flat 
roof and no basement. On the ground floor there are medical center, technical facilities and 
clubrooms. Housing units are proposed in the second to the fourth floor.  
  
Keywords 
Apartment building, medical center, clubrooms, housing units, without basement, flat roof, 
brick construction system, car park  
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Úvod 
 
Obsahem zadání diplomové práce bylo zpracovat novostavbu bytového domu  s občanskou 
vybaveností. Objekt je situován v Brně, v katastrálním území Stránice. Kromě funkce 
bydlení rozšiřuje novostavba vybavenost Masarykovy čtvrti. V přízemí se nachází malé 
zdravotnické středisko zahrnující ordinaci praktického lékaře a zubní ordinaci. Pro místní 
skautský oddíl jsou v přízemí k dispozici klubovny se zázemím. V nadzemních podlažích 
jsou bytové jednotky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY, STAVEBNÍKA, 
PROJEKTANTA 
 
A.1 Identifika ční údaje stavby 
 

Název stavby:   Bytový dům s občanskou vybaveností 
 
Místo stavby:   katastrální území Brno-Stránice 

parcela č. 425/1, č. 426/2, č. 426/3, č. 426/4, č. 426/5, 
 
Okres:    Brno – město 
 
Kraj:    Jihomoravský 
 
Charakter stavby:  novostavba 
 

Účel stavby:   bydlení, zdravotnická péče, volnočasové aktivity 
 

A.2 Identifika ční údaje stavebníka 
Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí 196/1 
Brno 601 67 

 
A.3 Identifika ční údaje zpracovatele projektové dokumentace 
Projektant:  Bc. Marek Štolfa 
Adresa:  Kaplanova 3, Brno 602 00 
TEL./FAX:   +420543241423 
E-MAIL:  marek.stolfa@gmail.com 
 

A.4 Zpracovatelé jednotlivých částí projektové dokumentace 
Architektonické a 
stavebně technické řešení:  Bc. Marek Štolfa, Kaplanova 3, Brno 602 00, 
  tel. +420543241423 
 
Požárně bezpečnostní řešení:  Bc. Marek Štolfa, Kaplanova 3, Brno 602 00, 
  tel. +420543241423 
 

 
 
 
 
 



B. ÚDAJE O ÚZEMÍ A POZEMKU STAVBY 
 
B.1 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti pozemku 
 Na daném území se v současnosti nachází 3 budovy, které v minulosti sloužily pro ČSLA. 
Parcela na níž má stát nový objekt se nachází na prostranství mezi 2 objekty. Při návrhu byly 
respektovány podmínky stanovené územním plánem města Brna. 

B.2 Údaje o stavebním pozemku 
 Stavební pozemky parc.č. 425/1, č. 426/2, č. 426/3, č. 426/4, č. 426/5 se nachází v k.ú. Brno-
Stránice, jsou určeny pro výstavbu bytového domu s občanskou vybaveností a stavby sloužící 
k zajištění funkce bydlení – parkoviště. Na pozemek je v současnosti vstup včetně příjezdu 
z komunikace v ulici Lerchova. Pozemky nepodléhají ochraně zemědělského půdního fondu a 
nenachází se v památkově chráněném území. 
Informace o stavebním pozemku: 
Číslo parcely:    425/1 
Výměra:    1832 m2 
Katastrální území:   Stránice 
Číslo LV:    10001 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   DKM 
Určení výměry:   Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku:    ostatní plocha 
Způsob ochrany nemovitostí:  Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidovaná žádná omezení 
 
Číslo parcely:    426/2 
Výměra:    2121 m2 
Katastrální území:   Stránice 
Číslo LV:    10001 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   DKM 
Určení výměry:   Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku:    ostatní plocha 
Způsob ochrany nemovitostí:  Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidovaná žádná omezení 
 
Číslo parcely:    426/3 
Výměra:    685 m2 
Katastrální území:   Stránice 
Číslo LV:    10001 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   DKM 
Určení výměry:   Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku:    zastavěná plocha a nádvoří 
Způsob ochrany nemovitostí:  Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidovaná žádná omezení 
Číslo parcely:    426/4 
Výměra:    737 m2 
Katastrální území:   Stránice 



Číslo LV:    10001 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   DKM 
Určení výměry:   Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku:    zastavěná plocha a nádvoří 
Způsob ochrany nemovitostí:  Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidovaná žádná omezení 
 
Číslo parcely:    426/5 
Výměra:    8 m2 
Katastrální území:   Stránice 
Číslo LV:    10001 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   DKM 
Určení výměry:   Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku:    zastavěná plocha a nádvoří 
Způsob ochrany nemovitostí:  Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidovaná žádná omezení 
 

B.3 Majetkoprávní vztahy 
 Seznam dotčených parcel dle katastru nemovitostí: 
 
Parcely dotčené stavbou - k.ú. Brno-Stránice, parc. č.: 
 
425/1 ostatní plocha   vlastník: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,  
     601 67 Brno 
426/2 ostatní plocha   vlastník: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,  
     601 67 Brno 
426/3 zastavěná plocha a nádvoří vlastník: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,  
     601 67 Brno 
426/4 zastavěná plocha a nádvoří vlastník: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,  
     601 67 Brno 
426/5 zastavěná plocha a nádvoří vlastník: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,  
     601 67 Brno 

 
Sousední parcely - k.ú. Brno-Stránice, parc. č.: 
 
423 zastavěná plocha a nádvoří vlastník: Liška Petr 

, Břehová 637/14, 614 00 Brno-Obřany 

     Škrdlík Miloš, Havlíčkova 137/23, 602 00 Brno-Stránice 
426/1 zastavěná plocha a nádvoří vlastník: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9,  
     601 77 Brno 
425/4 zastavěná plocha a nádvoří vlastník: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,  
     601 67 Brno 
425/5 zastavěná plocha a nádvoří vlastník: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,  
     601 67 Brno 

 

 
 



C. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
C.1 Údaje o provedených průzkumech 

Inženýrsko – geologický průzkum nebyl proveden, avšak z dříve provedeného průzkumu bylo 
zjištěno, že hladina podzemní vody Hpv není v dosahu základových konstrukcí. Základová půda je 
tvořena hlinitým pískem o mocnosti 0 – 3,8 m. Výpočtová únosnost Rdt = 225 kPa. Jedná se o 2. 
geotechnikou kategorií – jednoduché základové poměry, složitá stavba. 
 

C.2 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Pozemky navrhované pro výstavbu bytového domu s občanskou vybaveností jsou umístěny 

podél stávající komunikace v ul. Lerchova a v ul. Údolní. V komunikaci v ulici Lerchova jsou 
vedeny inženýrské sítě (kanalizace jednotná DN 400 BET, vodovod DN 100 LI, nízkotlaký 
plynovod) a v chodníku sdělovací kabely Telefónica O2. V komunikaci v ulici Údolní jsou vedeny 
inženýrské sítě (kanalizace jednotná DN 500/750 BEO) a v chodníku podzemní vedení nn. Zájmové 
pozemky budou na veřejné inženýrské sítě připojeny nově vybudovanými přípojkami. Stávající 
vodovodní přípojka z ulice Lerchova bude zrušená. Bytový dům má dvě přípojky vody, dvě přípojky 
plynu, dvě přípojky nn, dvě přípojky sděl kabelů a jednu přípojku kanalizace. Na pozemku budou 
vybudována 2 parkoviště. Pro bytový dům se 23 stání, z toho 2 stání pro invalidy. Pro provoz s 18ti 
stání, z toho 2 stání pro invalidy. V rámci navrhované stavby budou pozemky a stavby připojeny na 
místní komunikaci v ulici Údolní. 
 

D. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVK Ů DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Vyjádření souhlasu ze studií bytového domu na stavebním odboru příslušného stavebního 
úřadu si zajistil stavebník. Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů si zařizuje stavebník. V 
průběhu projektových prací nebyla zajištěna žádná vyjádření dotčených orgánů. 

 

E. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA 
VÝSTAVBU  

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem 183/2006 Sb, vyhlášky o 
obecných technických požadavcích na stavby č.268/2009 Sb. a vyhlášky o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb č.398/2009 Sb. Dokumentace je v souladu 
s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN. Dokumentace splňuje příslušné 
předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
 

F. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULA ČNÍHO PLÁNU, 
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POP ŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
INFORMACE U STAVEB PODLE § 104 ODST. 1 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 
 Navržený objekt odpovídá podmínkám stanoveným v územním plánu města Brna. Řešené 
území je v územním plánu vyhrazeno pro plochy všeobecného bydlení. 
 

 
 



G. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A 
PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPAT ŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 Podmiňující stavební činností, předcházející vlastní výstavbě navrhovaného rodinného 
domu, je možnost napojení stavby na inženýrské sítě, tj. vodovodní řad, splaškovou kanalizaci, 
elektro NN, a plyn. Přípojky inženýrských sítí jsou přivedeny a zakončeny na pozemku 
investora. Dále je pozemek napojen na dopravní infrastrukturu obce. Jiná opatření v dotčeném 
území nejsou nutná. 
 

H. PŘEDPOKLÁDANÁ LH ŮTA VÝSTAVBY V ČETNĚ POPISU 
POSTUPU VÝSTAVBY 
 Investor předpokládá zahájení stavby v dubnu roku 2013. Stavba bude realizována a 
dokončena cca v březnu roku 2015. 

Jedná se o stavbu většího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební firmou. 
Stavební firma – stavební podnikatel bude vybrána po výběrovém řízení investora akce. Název a 
adresa odborné firmy – stavebního podnikatele, která bude stavbu realizovat, vč. jména a adresy 
osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací, bude sděleno písemně 
příslušnému stavebnímu úřadu -odboru výstavby 3 týdny před započetím prací. Výstavba bytového 
domu bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 
 
Předpokládané termíny stavby : 
Zahájení stavby  ……. 04.2013 
Ukončení stavby ……. 03.2015 
Lhůta stavby  ……. 23 měsíců 
 
Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Veškeré stavební práce budou 
prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na okolí a stavební činnost neomezovala žádné stávající 
objekty a provozy v sousedství. Případné poškození přilehlých komunikací, ploch a povrchů bude 
opraveno zhotovitelem. 
 

I. STATISTICKÉ ÚDAJE 
 
I.1 Orientační investiční náklady stavby 
 Předpokládané náklady na realizaci stavby činí 6000 × 7130 m3……42.765.000,-Kč 
 
I.2 Kapacitní údaje navrhované stavby 
Zastavěná plocha: 535,90 m2 
Obestavěný prostor: 7128 m3 
Výška atiky od UT: 13,3 m 
Počet bytů: 18 
Počet parkovacích stání: 41 
 
V Brně dne 25. 12. 2012 
             
…….………..……………………………. 
         Bc. Marek Štolfa 
 
 



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

A. ZHODNOCENÍ STAVENIŠT Ě 

Staveniště se nachází v zastavěné části k.ú. Stránice. Vlastníkem pozemků je Statutární 
město Brno. V současné době jsou pozemky určené k výstavbě bez využití. Nachází se na nich 3 
budovy, které v minulosti sloužily pro ČSLA. Parcela na níž má stát nový objekt se nachází na 
prostranství mezi 2 stávajícími objekty. Stavba svým charakterem a účelem užívání splňuje 
požadavky dle platné územně plánovací dokumentace. 

Stavební pozemek je mezi 2 stávajícími budovami rovinatý, na severozápad mírně svažitý.  
Příjezd na staveniště bude zřízen ze současného příjezdu z komunikace v ulici Lerchova, bude 
zpevněn betonovými panely se štěrkovým podsypem. 
 Stávající staveniště je oploceno ze strany sousedů. Stavební pozemek není součástí 
zemědělského půdního fondu. Uvažovanou stavbou nejsou dotčena chráněná území nebo existující 
kulturní památky. 
 Před zahájením výstavby budou odstraněny všechny stávající budovy, zpevněné plochy mezi 
budovami a veškeré dřeviny. V terénu bude provedena skrývka orniční vrstvy o mocnosti 25 cm. Pro 
potřebu ozelenění areálu bude tato zemina uloženo v jihovýchodní části pozemku. 
 

B. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 Nově samostatně stojící objekt má 4 nadzemní podlaží. Ve vstupním podlaží 
v severozápadní části se nachází zdravotnické zařízení – ordinace praktického lékaře a zubní 
ordinace, včetně zázemí. V jihovýchodní části se nachází volnočasové centrum – klubovny se 
zázemím. Vstup do provozních jednotek je z jihozápadní strany. Zbývající část 1NP tvoří zázemí 
bytového domu – sklepní kóje, kotelny, kočárkárny a hlavní vstup do bytového domu ze 
severovýchodní strany. 
 V 2NP až 4NP se nachází bytové jednotky. Bytové jednotky jsou dispozičně od 1+kk až po 
4+kk. Obývací pokoje s kuchyňským koutem jsou orientovány na jihozápad. Pokoje a ložnice jsou 
orientovány na severovýchod. 
 Podlaží jsou propojena monolitickým schodištěm a osobním výtahem ve společných 
prostorách (chráněná úniková cesta). 
 Zastřešení objektu je jednoplášťovou plochou střechou. Fasáda domu je barevně rozčleněna. 
Jednotlivé vystupující „krychle“ z jihovýchodní strany mají barvu světle šedou nebo tmavě šedou. 
 

C. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A 
INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH 
 
Založení objektu 
 Založení objektu je uvažováno na základových pasech. Hloubka založení železobetonových 
monolitických pasů nesmí klesnout pod minimální nezámrznou hloubku 0,8 m. Nad základovými 
pasy a štěrkopískovém podsypu bude podkladní betonová deska tl. 150 mm. 
 
Svislé konstrukce 
 Při zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém Porotherm. 
Obvodové zdivo tl. 300 mm vyzděno z cihel Porotherm 30 P+D je zatepleno kontaktním 
zateplovacím systémem Baumit Pro s tepelným izolantem Rockwool Frontrock Max E tl. 180 mm. 
Vnitřní nosné zdivo tl. 100 mm je vyzděno z akustických cihel Porotherm 30 AKU SYM. Dělící 
příčky jsou vyzděny z cihel Porotherm 14 P+D a 8 P+D. 



 Objekt bude opatřen lanovým výtahem Schindler 3100 odpovídajícím pro využití tělesně 
postiženými dle vyhl. č 398/2009 Sb. Výtahová šachta z monolitického železobetonu tl. 200 mm je 
umístěna v zrcadle schodiště a stroj je umístěný nad výtahovou šachtou. 
 
Vodorovné konstrukce 
 Stropní konstrukce je tvořena stropem Porotherm tl. 250 mm – nosníky POT + stropní 
vložky Miako. Prostupy ve stropech je potřeba vynechat dle výkresu stropy. Všechny prostupy větší 
jak 100 x 100 mm, které nejsou zakresleny ve výkresu, musí být odsouhlaseny statikem. 
 Překlady jsou navrženy systémové Porotherm 7, Porotherm 11,5 a 14,5. 
Balkonové desky jsou řešeny jako železobetonové prefabrikáty se zabudovaným isonosníkem 
z výroby. 
 
Zastřešení 
 Zastřešení bude provedeno jednoplášťovou plochou střechou. Jako hydroizolace budou 
použity asfaltové pásy. Střecha bude zateplena polystyrenem EPS tl. 260 mm a spádována ke 
střešním vpustím pomocí cementové lité pěny. Atiky střech budou upraveny oplechováním 
titanzinkem. 
 
Schodiště 
 Jako schodiště je navrženo železobetonové monolitické schodiště opatřené cementovou 
stěrkou. 
 

D. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU  
 
Dopravní napojení 

Stávající stavební plocha je dopravně napojena na místní komunikaci v ulici Lerchova, která 
bude po dobu výstavby určena k příjezdu vozidel na staveniště. Příjezdová cesta bude zpevněna 
betonovými panely uloženými do štěrkového podsypu. Po výstavbě bude zrušena. 

Příjezd na pozemek bude vybudován z komunikace v ulici Údolní. Na pozemku budou 
vybudována 2 parkoviště. Pro bytový dům se 23 stání, z toho 2 stání pro invalidy. Pro provoz s 18ti 
stání, z toho 2 stání pro invalidy. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu 
 
Vodovod 

Na pozemku investora je v současnosti již nefungující vodovodní přípojka, která pro novou 
výstavbu nebude využívána. Na stávající venkovní vodovodní řad DN 200 Li v ulici Lerchova budou 
napojeny 2 nové vodovodní přípojky z HDPE 63, které budou zásobovat bytové domy pitnou a 
požární vodou. Sestava fakturačního vodoměru bude umístěna ve venkovní vodoměrné šachtě. 
 
 Hlavní rozvod studené vody bude veden pod stropem suterénu (ve sklepních prostorech), 
případně v drážce v podlaze. Instalačními šachtami je přivedena studená voda do bytů. 
 
Zdrojem teplé vody pro byty budou předávací stanice umístěné v koupelnách, kde bude osazeno také 
měření spotřeby studené vody. Předávací stanice včetně vodoměrů budou dodávkou profese ÚT. U 
kuchyňského dřezu v bytových jednotkách A, 2.E vzhledem k vzdálenosti od bytové stanice je 
navržen lokální ohřev elektrickým beztlakovým zásobníkem. 
Přívod vody k zařizovacím předmětům v bytech bude veden v drážce pod omítkou nebo v podlaze. 
 
Vnitřní vodovod bude proveden z trub PP, případně PEX. Potrubí studené i teplé vody bude 
izolováno návlekovou izolací Mirelon. 
 
 
 



Splašková a dešťová kanalizace 
V bytovém domě je řešena zvlášť větev dešťové a splaškové kanalizace, které jsou napojeny 

do jednotné kanalizační přípojky PVC DN 200 ústící v horní třetině do kanalizační stoky DN 
500/750 BEO v ulici Údolní. 
 
Odtok dešťových vod: 
 
Q = r * A * C    (l/s)  Q … odtok dešťových vod v l/s, 
     r … intenzita deště v l/s.m2, 
    A … účinná plocha střechy v m2, 
    C … součinitel odtoku 
 
Q = 0,03 * 535,98* 1 = 16,08 l/s 
 

Splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení bytů jsou napojeny svislými stoupačkami 
v instalačních šachtách na ležaté svody splaškové kanalizace. Na těchto budou umístěny venkovní i 
vnitřní čistící revizní šachty (v místnosti kočárkárna). Dále budou na svislých odpadech čistící kusy 
nad podlahou nejnižšího podlaží. Vnitřní kanalizace je odvětrána nad střechu ventilační hlavicí. 

V místnosti kotelna je navržena podlahová vpust se suchou zápachovou uzávěrkou typu HL  
s nerezovou mřížkou. 
 
Svislé odpady a připojovací potrubí  - trouby PVC, typ HT. 
Svody pod podlahou – trouby PVC , typ KG 
 
Požární vodovod 

Objekt bude vybaven vnitřním hadicovým systémem s tvarově stálou hadicí o jmenovité 
světlosti 19 mm dl.30m, umístěný ve schodišťovém prostoru. Tento systém bude trvale pod tlakem 
s okamžitě dostupnou plynulou dodávkou vody.  

Hadicový systém bude proveden tak, aby mohl být účinně obsluhován jednou osobou. 
Hadicový systém bude osazen ve výšce 1,1 m až 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu 

zařízení) a dispozičně umístěn tak, aby k němu měly osoby snadný přístup. 
Situování hadicového systému bude řešeno v souladu s požadavky obsaženými v čl. 6.6 ČSN 

73 0873, i nejodlehlejší místo jakéhokoliv požárního úseku bude od hadicového systému (s tvarově 
stálou hadicí) ve vzdálenosti do 40 m. 
 
Plynovod 

Pro napojení areálu budou provedeny 2 nové NTL plynovodní přípojky napojena na stávající 
NTL plynovod v ulici Lerchova. Na fasádě bytového domu ve skříňce s větranými dvířky bude 
umístěn fakturační plynoměr, regulátor a hlavní uzávěr plynu.  

Dále bude veden domovní plynovod  k místnosti s kotli. Na svodu je před každým kotlem 
osazen uzavírací ventil KK. 
 
Elektřina 
 2 NN přípojky přivedeny na pozemek investora z ulice Údolní jsou zaústěny do přípojkové 
skříně na fasádě domu. Elektroměrové rozvaděče a stoupací vedení budou provedeny v instalační 
šachtě ve schodišťovém prostoru každého podlaží. 
 
Ústřední vytápění 
Zdroj tepla bytového domu: 

Jako zdroj tepla bytového domu je navržena kaskáda dvou kondenzačních kotlů Geminox 
THRi 10-35 C o výkonu 9,7-66 kW, včetně regulace. Kotle budou umístěny v 1NP v místnosti 1.05, 
1.13 - Kotelna. Odvod spalin z kotle bude veden do vnějšího prostředí prostřednictvím komínových 
tvárnic systému Schiedel a trubek odkouření. Kotel bude regulován ekvitermní regulací. 
Kaskáda kotlů s odvodem spalin do komína - o maximálním výkonu: 66 kW - jedná se o spotřebič 
typu B23. 
 



Větrání je řešeno dle TPG 704 01 čl. 9.3.: 
Pro umísťování spotřebičů v provedení B jsou kladeny zvláštní požadavky na objem prostoru, na 
větrání a na přívod vzduchu. Odvod spalin z kotlů bude veden sdruženým odvodem spalin se 
zpětnými klapkami (pro každý kotel), určeným pro kaskádu kotlů o průměru DN 160 firmy 
BRILON. Sběrné potrubí DN 160 bude napojeno na komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT DN 
160, který je určen pro mokrou spalinovou cestu a je přetlakový.  

Přisávaní vzduchu pro spalování z venkovního prostoru je zajištěno vzduchotechnickým potrubím 
přes portidešťovou žaluzií na fasádě domu. 
 
Zdroj tepla bytových jednotek: 

V bytových jednotkách bude jako zdroj tepla instalována výměníková stanice Geminox  
MODUSAT 75, MODUSAT 50, které budou zajišťovat vytápění bytové jednotky i ohřev TUV. 

Výměníková stanice bude umístěna v každé bytové jednotce v koupelně nad pračkou. Ve 
zdravotnickém zařízení v místnosti 1.24a – sklad, v klubovnách 1.22b – sklad. 
 
Otopná soustava: 

Otopná soustava je navržena jako teplovodní, uzavřená s nuceným oběhem topného média. 
Otopná soustava bude tvořena dvěma okruhy, primárním a sekundárním. V primárním okruhu bude 
teplonosná látka dodávat teplo od kotle umístěného v 1NP bytového domu do výměníkových stanic 
umístěných v jednotlivých bytových jednotkách v prostoru koupelny. Bytové jednotky MODUSAT 
budou napojeny přes vyvažovací ventil STAD, který bude vřazen do zpětného potrubí připojovacího 
potrubí.  V sekundárním okruhu bude teplonosná látka dodávat teplo z výměníkových stanic 
do topných těles v určených místnostech.  

V místnostech budou instalována desková otopná ocelová tělesa, trubková otopná tělesa. 
Rozvody k těmto otopným tělesům budou realizovány plastovými trubkami např. REVEL-PEX. 
Otopná tělesa budou napojena ze stěny, přes rohovou uzavíratelnou armaturu VEKOLUX. Trubková 
koupelnová otopná tělesa budou opatřena el. topným tělesem pro přitápění v mimo topnou sezónu.  
Oběh topné vody sekundární okruhu zajišťuje čerpadlo, které je umístěno přímo ve výměníkové 
stanici. 

Do systému bude doplňována voda z vodovodního řadu přes trvale napojenou tlakovou 
hadici a uzavíratelný kohout a elektronickou magnetickou úpravnu vody, která zajistí potřebnou 
kvalitu vody. 
Spotřeba tepla a studené vody bude měřena v bytové jednotce vestavěným měřičem tepla a 
vodoměrem. 
 
Na smontovaném zařízení bude provedena topná zkouška dle ČSN 060310. 
Po dokončení stavebních a instalačních prací bude provedeno vyregulování celého topného systému. 
 
Vzduchotechnika 

Hygienické zázemí bytů, šatny, zdrav. zařízení, kluboven 1-4NP - odvod vzduchu 
Pro odvod vzduchu z koupelen a WC v bytových jednotkách jsou navrženy radiální 

ventilátory se samočinnou klapkou a časovačem, u koupelen navíc s hygrostatem. 
Pro odvod vzduchu z WC ve zdravotnickém zařízení a klubovnách jsou navrženy talířové 

ventily, které ústí do kruhového potrubí s potrubním ventilátorem. 
 Ventilátory v bytových jednotkách a vodorovné potrubí s ventilátorem v provozech budou 

zaústěny do instalačních šachet do společného odvodního potrubí. Potrubí bude vyvedeno nad 
střechu, kde nad úrovní střešní krytiny bude zakončeno výfukovou hlavicí. V patě odsávacího 
potrubí bude osazen ventil pro jímání kondenzátu.  

Úhrada odsátého vzduchu bude přes dveřní mřížky nebo snížením prahu dveří z chodeb. 
Nátěry nebudou uvažovány. Potrubí v instalační šachtě bude izolováno izolací Mirelon tl.20mm. 
Dávka vzduchu: WC, výlevka…50m3/h, sprcha…150m3/h, umyvadlo…30m3/h, pisoár…25m3/h. 
Ventilátory budou spínány spolu s osvětlením, u koupelen pomocí vlhkostního čidla. Ventilátory 
jsou vybaveny doběhem. 

 
 



Kuchyňky 2- 4NP- odvod vzduchu 
Pro odvod par z prostoru nad kuchyňskými linkami budou instalovány odsavače (nejsou 

dodávkou VZT), zaústěné do společného odvodního potrubí vyústěného nad střechu objektu. Úhrada 
odsátého vzduchu bude z prostoru kuchyně. 

Přesnou polohu odvodního potrubí je nutno koordinovat s dodavatelem kuchyňské linky 
případně s uživatelem. Potrubní trasy v projektu jsou navrženy podle poslední známé dispozice 
kuchyňských linek a jsou zakončeny záslepkou. Při instalaci odsavačů par dodaných s kuchyňskou 
linkou, případně uživatelem, je nutno dodržet předepsaný vzduchový výkon min 250 m3/h,  pracovní 
tlak  min. 150 Pa a provedení odsavačů par s instalovanou samočinnou klapku, spínacím tlačítkem a 
osvětlením. V patě odsávacího potrubí bude osazen ventil pro jímání kondenzátu.  

Nátěry potrubí nebudou uvažovány. Potrubí v instalační šachtě bude izolováno izolací Mirelon 
tl.20mm 

Odsavače par budou spínány samostatným tlačítkem (dodávka odsavače) dle potřeby. 
 
Sklepy, ÚK - odvod vzduchu  

Pro odvod vzduchu z uvedených prostor jsou navrženy nástěnné radiální (axiální) ventilátory 
se samočinnou klapkou a časovým doběhem. Ventilátory jsou zaústěny do instalačních šachet do 
společného odvodního potrubí. Potrubí je vyvedeno nad střechu, kde je nad úrovní střešní krytiny 
zakončeno výfukovou hlavicí. V patě odsávacího potrubí je osazen ventil pro jímání kondenzátu. 

 Úhrada odsátého vzduchu je přes dveřní mřížky nebo snížením prahu dveří z chodeb. Nátěry 
nebudou uvažovány. Potrubí v instalační šachtě je izolováno izolací Mirelon tl.20 mm 
Dávka vzduchu: umyvadlo (výlevka)….30m3/h, sklep...2x/h 

Ventilátory budou spínány spolu s osvětlením (dodávka elektro).  
 
Kotelna – přívod a odvod vzduchu 
Pro odvod tepelné zátěže z prostoru je navrženo nucené větrání. Přívod vzduchu je zajištěn 
potrubním ventilátorem se samočinnou klapkou osazenou v potrubí. Čerstvý vzduch je nasáván přes 
protidešťovou žaluzii se sítem proti ptactvu osazenou na fasádě, dále je veden potrubím přes 
potrubní dvou-otáčkový ventilátor do prostoru kotelny, kde je vyfukován přes vyústky osazené 
v potrubí. Odvod vzduchu je veden šachtou v komínovém tělese nad střechu domu. Přívodní vzduch 
je filtrován a dohříván elektrickým ohřívačem v zimním období na teplotu +10°C. 

Přívodní potrubí po teplovodní ohřívač je izolováno tepelnou izolací  ORSIL 40mm+Al polep. 

 
Zařízení pracuje ve dvou režimech: 
Zimní – ventilátor je provozován na nízké otáčky spolu s elektrickým ohřívačem a chodem kotlů. 
Letní - odvod tepelné zátěže bude řízen termostatem při dosažení max. teploty + 30°C bude přepnut 
ventilátor na vysoké otáčky a bude blokován elektrický ohřívač. Chod zařízení bude řízen systémem 
měření a regulace kotelny. Budou zajištěny veškeré bezpečnostní funkce pro chod el. ohřívače. 

Hromosvody 
Na novém objektu bude instalován hromosvod. Instalace hromosvodů chránících objekt před 

účinky blesku bude řešena kombinací mřížové soustavy a jímacích tyčí. 
 
E. ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČETNĚ 
ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU, DODRŽENÍ PODMÍNEK STANOVENÝC H 
PRO NAVRHOVÁNÍ STAVEB NA PODDOLOVANÉM A SVÁŽNÉM ÚZE MÍ  
  

Viz výše. 
Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území. 
 
 
 
 



F. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY  
 
Provádění stavebních úprav ani následné užívání stavby nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí. Při vlastní realizaci musí být zajištěna likvidace odpadových materiálů v rámci 
odpadového hospodářství realizační firmy. Jedná se o výskyt odpadů, jako je: 

• Stavební suť – likvidace v násypech, nebo na skládku, nebo předáním odborné firmě 
zabývající se likvidací stavební sutě. 

• Dřevěný odpad – likvidace spálením na vhodném místě. 
• Obalové materiály – plasty, obaly od nátěr. hmot apod. – likvidace na příslušné skládce, 

nebo likvidace dle údajů výrobce. 
 
Nové stavební konstrukce splňují podmínky platných tepelně – technických norem. 
Sociální zařízení a kuchyně jsou nuceně větrány pomocí VZT zařízení, taženým 

v instalačních jádrech nad plochou střechy objektu. 
Nové stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby byla zajištěna ochrana proti hluku, zajišťují 

také požadované hodnoty kročejové neprůzvučnosti. 
 Pobytové místnosti jsou dostatečně osvětleny denním světlem a osluněny. Zajištěno je také 

umělé osvětlení všech prostor.  
Likvidace jednotlivých odpadů se řídí se zákonem o odpadech,  vyhláškami Ministerstva 

životního prostředí ČR, vyhláškami Hlavního hygienika ČR. Produkci odpadů je možno rozdělit na 
odpady vzniklé před realizací stavby, při realizaci stavby a na odpady vznikající během vlastního 
provozu stavby. 

Odpady vzniklé před realizací stavby se omezují na stavební odpad produkovaný při 
demoličních prací na stávajících odstraňovaných objektech. Odpady vzniklé při realizaci stavby se 
omezují na stavební odpad produkovaný při stavebních pracích na nových konstrukcích. Odpad bude 
nabídnut dle povahy k recyklaci, popř. bude odvážen na povolené skládky viz.tabulka. 

Běžný komunální odpad bude ukládán do odpadních nádob v konstrukci pro ně určené, 
osazené na volném prostranství vedle objektu. Komunální odpad na základě smlouvy zlikviduje 
oprávněná místní organizace. Předpokládaný týdenní zbytkový komunální odpad pro dům 2200 
litrů/týden (2x kontejner 1100 l). 

 

Číslo 
Odpadů název odpadu Původ 

Způsob nakládání 
s odpadem 

17 01 01 Beton 
Odpadní materiál vzniklý  při 
realizaci: části základů, podlah, 
stropů 

 
skládka 
 

17 01 02 Cihly 
Odpad zdícího materiálu, vadné 
kusy 

skládka, recyklace a 
znovupoužití 

17 02 01 
Dřevo 
 

Obklad , odřezky, bednění skládka 

17 02 03 
Plasty 
 

Odřezky  rozvodů  ZTI, konstrukcí skládka 

17 03 01 
Asfalt s obsahem 
dehtu 

bourání stávajících konstrukcí, 
hydroizolační pásy, část zásob. 
dvoru 

Odvoz autorizovanou 
firmou, dodavatelem 

17 04 07 
Směsné kovy 
 

Sdk kce, opláštění, hromosvod Sběrné suroviny 

17 06 03 
Ostatní izolační 
materiál 

zbytky tep.izol. pásů a vrstev Sběrné suroviny skládka 

17 09 04 
Směsný stavební 
a demoliční 
odpad 

odpad nezatříděný do výše 
uvedených kategorií 

Odvoz autorizovanou 
firmou 

17 05 04 
Zemina a 
kamení 

Výkopy, skrývka ornice 
Skládka, terénní 
úpravy,navrácení  ZPF 

17 08 02 
Stavební mat. na 
bázi sádry 

sádrokartonové  podhledy skládka 



G. ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VE ŘEJNĚ 
PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ  

 
Přístup k jednotlivým hlavním vstupům bytového domu, zdravotnického zařízení a 

volnočasového centra je řešen jako bezbariérový, na odstavných parkovištích jsou zřízena dvě 
parkovací stání pro invalidy. Osobám s omezenou schopností pohybu je umožněn bezbariérový 
přístup z prostoru parkoviště do 1NP objektu. 

Vstupní dveře do bytového domu a provozních zařízení budou opatřeny ve výšce 1500 mm 
výraznou páskou šíře 50 mm pro zvýraznění prosklených ploch pro osoby se zhoršenou schopností 
orientace. 

Soc. zařízení v provozních jednotkách je dispozičně řešeno tak, aby proti dveřím uvnitř byl 
volný prostor pro umístění vozíku a byl umožněn přístup k záchodové míse z boku. Navržené 
prostory splňují podmínku o min. velikosti kabiny u novostaveb tj. min. rozměr kabiny 1800 x 2150 
mm. 
Dveře min. šířky 800 mm, otevírané ven, opatřené zámkem, který se dá v případě nutnosti otevřít 
zvenčí. Z vnitřní strany vodorovné madlo ve výšce 800 až 900 mm. 
 Jako vertikální komunikace z prostoru 1NP až 4NP bude sloužit výtah vyhovující pro 
dopravu tělesně postižených osob, osazenou v rámci bezbariérového řešení objektu. Rozměr klece 
1100x1400 mm. 
 
 
H. PRŮZKUMY A M ĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZA ČLENĚNÍ 
JEJICH VÝSLEDK Ů DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
  

Inženýrsko – geologický průzkum nebyl proveden, avšak z dříve provedeného průzkumu 
bylo zjištěno: 

Vzhledem k tomu, že se základová půda v rámci staveniště nebude výrazně měnit a 
jednotlivé vrstvy budou mít přibližně stálou mocnost, hodnotíme základové poměry  jako 
jednoduché.  Je nutno upozornit na možnost zastižení skalního podloží, které zde má značně 
nepravidelný průběh a proto hodnotíme základové poměry  jako složité.  
 

Podzemní voda nebude pravděpodobně zastižena a s jejím vlivem na základové konstrukce 
neuvažujeme. Přesto však nevylučujeme možnost jejího lokálního naražení. 
 
Hlinité písky, a písky jsou převážně bez vody. 
 
            Eluviální hlinité písky a písky  řadíme mezi zeminy písčité, skupiny S, třídy S4 SM (písek 
hlinitý) až S2 SP (písek špatně zrněný). Do statických výpočtů uvádíme následující směrné normové 
charakteristiky : 
 
pro S4 SM : 
 
                               objemová tíha                       =     18,0  kN . m - 3                          
                               efekt. úhel vnitř. tření      ef    =     28 0 

                               efektivní soudržnost       c  ef    =       4  kPa 
                               modul přetvárnosti         E def   =       8  MPa 
 

Základová půda ve výkopu by měla být před betonáží řádně nahutněna a měla by být 
chráněna před povětrnostními vlivy. 
 

Pro zeminy písčité lze uvést tabulkové výpočtové hodnoty únosnosti  R dt  při hloubce 
založení 1,0 m a šířce základu  0,5 – 1,0 – 3,0 m : 
 
a) S4 SM               R dt  =  175 – 225 – 300  kPa 



I. ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝ ČENÍ STAVBY, GEODETICKÝ 
REFERENČNÍ POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM  
  

Je použito souřadnicového systému S-JTSK a výškového systému Bpv. 
 
J. ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ 
OBJEKTY A TECHNOLOGICKÉ PROVOZNÍ SOUBORY  
 
Seznam stavebních objektů: 
SO 01 Bytový dům 
SO 02 Parkoviště - bytový dům 
SO 03 Parkoviště – provoz a připojení na MK 
SO 04 Přípojka vody 
SO 05 Přípojka kanalizace 
SO 06 Přípojka plynu  
SO 07 Přípojka nn 
SO 08 Přípojka sdělovacího vedení 
SO 09 Zpevněné plochy na pozemku 
SO 10 Plocha na kontejner pro komunální odpad 
SO 11 Sadové a terénní úpravy 
SO 12 Oplocení 
SO 13 Veřejné osvětlení 
 
K. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLÍ 
STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI Ú ČINKY PROVÁD ĚNÍ STAVBY A PO 
JEJÍM DOKON ČENÍ, RESP. JEJICH MINIMALIZACE  
 
VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY 

Odstup k okolním stavbám vyhovuje požadavkům na denní osvětlení, oslunění. Umožňuje 
také údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami. Požárně nebezpečný prostor navrhované stavby 
neovlivňuje sousední stavby. 

Při provádění nových přípojek na parcele budou dodrženy všechny podmínky dle vyjádření 
správců sítí a pozemku.  

 
OCHRANA OKOLÍ STAVBY P ŘED NEGATIVNÍMI Ú ČINKY PROVÁD ĚNÍ STAVBY A 
PO JEJÍM DOKON ČENÍ, RESP. JEJICH MINIMALIZACE  

• Stavba ani její provoz neovlivňuje negativně životní prostředí. 
• Navrhovaná stavba neovlivňuje negativně přírodu. V okolí stavby se nenachází vodní zdroje 

ani léčivé prameny. 
• Navrhovaná stavba nevyžaduje zřízení nových ochranných pásem. 

 
L. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPE ČNOSTI 
PRACOVNÍK Ů, POKUD NENÍ UVEDEN V ČÁSTI F  

 
Při výstavbě je nutné dodržovat podmínky a ustanovení zákonů ve vztahu k BOZP 

č.262/2006 Sb., č.309/2006 Sb., č.59/2006 Sb. související nařízení vlády, vyhlášky a platné ČSN 
 

Před započetím musí dodavatel stavebních prací zajistit potřebná opatření k bezpečnosti práce a to 
tak aby: 
• pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou způsobilost a příslušné instrukce k 

prováděným činnostem 
• pracovníci byli vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky 
• pracoviště bylo předáno a splněny požadavky jejich zabezpečení 



• mezi účastníky výstavby písemnou formou dohodnuty vzájemné vztahy 
• ostatní dodavatelé a investor byli informováni o rozsahu a způsobu zabezpečení prací 
• pracovníci dodavatele byli seznámeni o způsobu chování a s případným zdrojem nebezpečí na 

pracovištích 
• řídící pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy a podklady k obsluze ,technologické a 

pracovní postupy apod. 
• k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická vybavenost 

 

Při vlastním provádění stavebních prací je nutné mít řádně zajištěné pracoviště (lešení, 
zábradlí, přístupy, průchozí profily, technické prostředky). Dále je nutné mít řádně vymezeno, 
oploceno a připraveno staveniště, zajištěny vnitrostaveništní komunikace, řádně umístěny a 
zabezpečeny sklady a skladiště, vytýčeny veškeré inženýrské sítě. 
Podle platných výše jmenovaných zákonů, nařízení vlády a vyhlášek se budou provádět a budou 
zajištěny výkopové práce, řádně provádět betonářské, zednické, železářské, montážní práce a ostatní 
stavební práce (sklenářské, lepení podlahových povlaků, vstřelování, svařování, práce se živicemi). 
Při provádění demontáže je nezbytně nutné řídit se podmínkami pro práci ve výškách (lešení, 
zajištění pracoviště). Dále je nutno se řídit pokyny pro obsluhu, opravy, provoz a údržbu strojů 
používaných při výstavbě. Zároveň je nutno dodržovat ustanovení pro práce související se stavební 
činností. 
 
Dodržováním výše jmenovaných předpisu nepřispívá pouze k bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
pouze na staveništi, ale má také vliv na bezpečnost a ochrany zdraví třetích osob. 
 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

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

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 
Je řešena v samostatné požární zprávě, která je součástí projektové dokumentace. 

 

4. HYGIENA. OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

 
Stavba ani její provoz neovlivňuje negativně životní prostředí. Jsou navrženy takové 

stavební technologie a materiály, které negativně neovlivní užívání stavby po jejím dokončení. 
 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ  

 
Navrhovaná stavba vyhovuje svým stavebně technickým uspořádání účelu, pro který byla 

navržena. Jsou navrženy takové stavební technologie a materiály, které negativně neovlivní užívání 
stavby po jejím dokončení. Veškerá instalovaná zařízení budou odpovídat požadavkům bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví. Stavba respektuje práva a oprávněné zájmy dotčených subjektů. 

Stavba splňuje požadavky na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

 
 



6. OCHRANA PROTI HLUKU  

 
Vnitřní a vnější konstrukce svojí skladbou a tím i svými akustickými izolačními vlastnostmi 

zajistí splnění legislativních požadavků - NV č. 272/2011 Sb., a tím i zajištění nepřekročení 
maximálně přípustných hodnot hladin akustického tlaku ve vnitřních chráněných prostorech, viz. 
Stanovení vzduchové a kročejovy neprůzvučnosti. 
 

 
 
7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA  

 
Všechny konstrukce obvodového pláště jsou řešena tak, aby splňovaly dle normy ČSN 73 

0540-2:2011 a Z1:2012 nejen požadované hodnoty, ale i doporučené hodnoty součinitele prostupu 
tepla UN. Objekt vyhovuje požadavkům vyhlášky 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov.  

 
 

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVK Ů NA BEZBARIÉROVÉ 
ŘEŠENÍ STAVBY. 
  

Viz. kapitola 1.G. 
 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  
 

Obvodový plášť zajišťuje dostatečnou ochranu objektu před škodlivými vnějšími vlivy.   
Na pozemku je radonový výskyt nízké kategorie, což nevyžaduje ochranná opatření. Na dotčeném 
pozemku se nevyskytují agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní 
pásma apod. 
 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA  
 

Stavba je situována a řešena tak, že není třeba řešit ochranu obyvatelstva. 
 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY)  
 

E. POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ STAVBY, VČETNĚ VEGETAČNÍCH 
ÚPRAV 

 Pojezdové plochy budou z betonové pojezdové zámkové dlažby. Pochůzné plochy budou z 
betonové pochůzné zámkové dlažby. Ostatní plochy budou zatravněné. Vyškove úpravy terénu 
(svahovaní, venkovní schody) jsou orientačně řešeny ve výkresové dokumentaci. 
 
V Brně dne 25. 12. 2012 

    
….………..………………………. 

       Bc. Marek Štolfa 
 



TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
A. ÚČEL OBJEKTU 
 

Nový samostatně stojící objekt – bytový dům s občanskou vybaveností bude plnit funkci 
ubytovací a bude rozšiřovat vybavenost Masarykovi čtvrti o zdravotnickou péči a volnočasové 
aktivity. 

Zdravotnické zařízení umístěné v severozápadní části 1NP má 2 ordinace – zubní a 
praktického lékaře pro dospělé, včetně čekáren, sociálních zařízení a zázemí pro zaměstnance. 

 Pro volnočasové aktivity se v jihovýchodní části 1NP nachází 2 klubovny se zázemím, které 
budou sloužit místnímu skautskému oddílu, které v současnosti má klubovnu ve sklepních prostorech 
fary kostela sv. Augustina. 

Lokalita, do které je záměr umístěn, je pro volnočasové aktivity mládeže vhodná. Důkazem 
je blízkost dvou základních škol, parku Kraví hora a Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora. 
 
B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A 

VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV 
OKOLÍ OBJEKTU A ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU 
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 
B.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Navrhovaná stavba svými pravoúhlými tvary odkazuje na architekturu 30. let, která má 
v této lokalitě významné zastoupení. Objekt je z jihozápadní strany z ulice Lerchova rozčleněn na 3 
barevně rozlišené „krychle“, které navzájem vystupují.   
 
B.2 FUNKČNÍ ŘEŠENÍ 

Objekt je rozdělen na 4 účelové jednotky: 
1NP tvoří účelová jednotka zdravotnické zařízení, technické zázemí bytového domu a klubovny. 
2NP – 4NP tvoří účelová jednotka byty a spojovací komunikace se schodištěm. 
 
B.2 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Jde o samostatně stojící čtyřpodlažní bytový dům, nepodsklepený, který je zastřešen plochou 
jednoplášťovou střechou. 

V 1NP v severozápadní části objektu se nachází zdravotnické zařízení s dvěma ordinacemi, 
čekárnami, sociálním zařízeními pro veřejnost (WC muži, WC ženy+invalidé) a zázemí pro personál 
čítající WC, šatna, denní místnost, sklad, úklidová komora. 

V jihovýchodní části objektu 1NP se nachází 2 klubovny pro volnočasové aktivity se 
zázemím čítající WC pro muže, ženy, invalidy, šatna, sklad, úklidová komora. 

V prostřední části objektu 1NP se nachází zázemí bytového domu – kočárkárna, sklepní 
kóje, kotelna, komunikační chodba a schodiště. 

Hlavní vstupy do zdravotnického zařízení a kluboven jsou z jihozápadní strany. 
Hlavní vstupy do objektu bytového domu jsou řešeny ze severovýchodní strany od 

parkoviště do 1NP přes zádveří do komunikační chodby, ze které je přístup ke sklepním kójím, 
kotelně a kočárkárně.  V komunikační chodbě se nachází hlavní schodiště s osobním výtahem 
spojující jednotlivá podlaží. Část objektu sloužící pro bydlení obsahuje 18 bytů dispozičně řešených 
od 1+kk až 4+kk. 4 bytové jednotky jsou 1+kk, 2 jsou 2+kk, 8 je 3+kk a 4 jsou 4+kk. Na každém 
podlaží 2NP až 4NP se nachází 6 bytových jednotek. Vstup do bytu je z hlavní podesty schodiště do 
chodby, ze které je přístup ke všem místnostem v bytě – šatny, koupelny, WC, pokoje, obývacího 
pokoje s kuchyňským koutem, ze kterého se vstupuje na balkón. 
 
 
 
 



B.3 ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU 
 Pro vegetační úpravy pozemku bude sloužit ornice, která bude sejmuta před zahájením 

zemních prací a bude pro tyto účely deponována na předem určeném místě zadní části pozemku. 
Konkrétní vegetační úpravy budou prováděny podle projektu zahradního architekta.  
 
B.4 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 Přístup k jednotlivým provozním jednotkám je řešen jako bezbariérový. Na 
odstavném parkovišti pro bytový dům i pro zdravotnické zařízení a klubovny, jsou zřízena dvě 
parkovací stání pro imobilní. Osobám s omezenou schopností pohybu je umožněn bezbariérový 
přístup z prostoru parkoviště do 1NP objektu. 

Vstupní dveře do bytových domů budou opatřeny ve výšce 1500 mm výraznou páskou šíře 
50 mm pro zvýraznění prosklených ploch pro osoby se zhoršenou schopností orientace. 
 

C. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, 
ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ  

 
Objekt je rozdělen na 4 účelové jednotky: 

1NP tvoří účelová jednotka zdravotnické zařízení, technické zázemí bytového domu a klubovny. 
2NP – 4NP tvoří účelová jednotka byty a spojovací komunikace se schodištěm. 
 
Zastavěná plocha: 535,90 m2 
Obestavěný prostor objektu: 7128 m3 
Výška atiky od UT: 13,3 m 
Počet bytů: 18 
Počet parkovacích stání: 41 
 

Podlaží (účel)  Plocha (m2) 
1NP sklepní kóje, technické zázemí 
+ spojovací komunikace 172,42 
1NP Zdravotnické zařízení 126,46 
1NP Klubovny 128,16 
2NP byty + spojovací komunikace 467,86 
3NP byty + spojovací komunikace 468,37 
4NP byty + spojovací komunikace 468,37 
                              Celkem 1831,64 

 
Orientace stávajícího objektu ke světovým stranám: 
- vstupní část do bytového domu je orientována na severovýchod 
- vstupní část do zdravotnického zařízení a kluboven je orientována na jihozápad 
 
Osvětlení a oslunění: 
- u všech obytných místností objektu se předpokládá přirozené osvětlení a oslunění. 
viz. zpráva Prosvětlení a oslunění budov 
 
 
 
 
 
 
 
 



D. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 
D.1 ZEMNÍ PRÁCE 
 Před zahájením zemních prací budou na pozemku zbourány nevyužívané objekty, které v 
minulosti sloužily ČSLA.  

Zemní práce budou provedeny v místech nové stavby, nových příjezdových komunikací, 
parkovišť. Před zahájením zemních prací nutno vyměřit veškeré inženýrské sítě. Bude sejmuta ornice 
tl. 25 cm a uložena na deponii v místě parcely a využita pro sadové a terénní úpravy.  
 Zemní práce představují výkopy pro přípravu základové spáry. Boky obvodových rýh budou 
svahovány v poměru 1:1. Podzemní voda je dle geologického průzkumu na staveništi v hloubkách, 
při nichž neovlivní zakládání. 
 
D.2 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
 Založení objektu je uvažováno na základových pasech. Šířka železobetonových 
monolitických pasů je 0,55 m pod obvodovými zdmi a 0,9m pod středními zdmi 0,9 m, hloubka 0,8 
m nebo 0,5 m.  

Podkladová deska - podkladní beton : 
 Betonová deska je provedena v tl. 150 mm, z betonu C 25/30, vyztužená sítí 6/100x100 při 

obou površích. Sítě musí být uloženy s přesahem min. 250 mm. Obě vrstvy sítí musí být uloženy na 
nosičích zajišťujících požadované krytí, dostatečně tuhých, aby nedošlo k sešlápnutí, musí být 
zachována předepsaná poloha. 

 Podloží desky musí být provedeno na rostlý terén bez ornice a podornice. Svrchní vrstva 
násypu pod betonovou deskou musí být provedena ze zhutněného štěrkopísku tl. 150 mm. 

Před zabetonováním základů je nutné uložit pásek FeZn 30x4mm pro založení 
hromosvodu. 
Již při bednění základových konstrukcí je nutná koordinace s profesemi, v základech 
zejména ZTI (kanalizace). 

 
D.3 SVISLÉ KONSTRUKCE 

Při zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém Porotherm. 
Obvodové zdivo tl. 300 mm vyzděno z cihel Porotherm 30 P+D je zatepleno kontaktním 
zateplovacím systémem Baumit Pro s tepelným izolantem Rockwool Frontrock Max E tl. 180 mm. 
Vnitřní nosné zdivo tl. 100 mm je vyzděno z akustických cihel Porotherm 30 AKU SYM. Dělící 
příčky a přizdívky jsou vyzděny z cihel Porotherm 14 P+D a 8 P+D. 
 
D.4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Stropní konstrukce je tvořena stropem Porotherm tl. 250 mm – nosníky POT + stropní 
vložky Miako. Prostupy ve stropech je potřeba vynechat dle výkresu stropy. Všechny prostupy větší 
jak 100 x 100 mm, které nejsou zakresleny ve výkresu, musí být odsouhlaseny statikem. 
Železobetonové věnce jsou izolovány deskami pěnového polystyrenu  STYROTRADE EPS 70 F 
TL. 60 mm. 
 Překlady jsou navrženy systémové Porotherm 7, Porotherm 11,5 a 14,5. 
Balkonové desky jsou řešeny jako železobetonové prefabrikáty se zabudovaným isonosníkem 
z výroby. 
 
D.5 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Zastřešení bude provedeno jednoplášťovou plochou střechou. Jako hydroizolace budou 
použity asfaltové pásy. Střecha bude zateplena polystyrenem EPS tl. 260 mm a spádována ke 
střešním vpustím pomocí cementové lité pěny. Atiky střech budou upraveny oplechováním 
titanzinkem. 
 
D.6 SCHODIŠTĚ, VÝTAH  

V objektu je navržené nové železobetonové tříramenné schodiště šířky 1250 mm se zrcadlem 
o rozměrech 2000x2150, ve kterém je umístěna výtahová šachta. Schodišťová deska tl. 160 mm je 
vetknuta do stropních konstrukcí. Hlavní podesty a mezipodesty jsou uloženy do cihelné stěny 



pomocí podestového izobloku Bronze, z důvodu eliminování kročejového hluku. Výška stupně ve 
schodišti z 1NP do 2NP je 170 mm a šířka 300 mm, v nástupním a výstupním rameni je 7 stupňů, ve 
středním 6 stupňů. Výška stupně v ostatních podlaží je 166 mm a šířka 300 mm, v každém rameni je 
6 stupňů. 
 
Objekt bude opatřen lanovým výtahem Schindler 3100 odpovídajícím pro využití tělesně 
postiženými dle vyhl. č 398/2009 Sb. Výtahová šachta z monolitického železobetonu tl. 200 mm je 
umístěna v zrcadle schodiště a stroj je umístěný nad výtahovou šachtou. 
 
D.7 KOMÍNOVÉ TĚLESO 

Komínové těleso bude tvořeno ze systémové šamotové vložky SCHIEDEL Absolut 
∅160mm. Samonosná komínová tvarovka musí být oddilatována od stropní konstrukce. Provedení 
dle standardů a požadavků Schiedel. Nad střešní konstrukcí bude provedeno zateplení komínové 
tvarovky minerálními deskami pro fasády tl. 50 mm a provedena vnější omítka na perlinku 
s fasádním nátěrem, barva (odstín Baumit 0924). 
 
D.8 VÝPLNĚ OTVORŮ 
 Výplně otvorů budou dřevohliníková okna a dveře. Nosný rám smrk s povrchovou úpravou 
Natureffekt. Vnější hliníkové opláštění - šedá (odstín RAL 7010). Zasklení izolačním trojsklem Ug= 
0,5 W/m2K. Součinitel prostupu tepla okna U = 0,73 W/m2K (výrobce Slavona). Okna ve sklepních 
prostorech, kočárkárně a ve schodišti budou zaskleny izolačním dvojsklem Ug= 1,1 W/m2K. 
 Vstupní dveře do objektu budou hliníkové, zaskleny dvojsklem. Barva – přírodní hliník. 
 Vnitřní dveře v 1NP budou dřevěné s ocelovými zárubněmi. Vchodové dveře do bytů budou 
dřevěné s ocelovými zárubněmi. Vnitřní dveře v bytových jednotkách budou dřevěné s obložkovou 
zárubní. 
 
D.9 ÚPRAVY POVRCHŮ A OBKLADY  

Vnitřní úpravy povrchů budou řešeny keramickými obklady na WC, koupelnách do výšky 
2,0 m. Nad kuchyňskou linkou bude keramický obklad š. 500 mm. 

V obytných a společných místnostech je navržena hladká štuková omítka. 
Kontaktně zateplené povrchy vnějších stěn budou kryty systémovou tenkovrstvou 

probarvenou omítkou.   Na zateplovací systém s deskami z minerální vlny bude provedena omítka 
minerální. Barevnost jednotlivých ploch určí architekt na stavbě podle vzorků (podle zvoleného 
systému, barvy nebudou vybírány jen podle palety dodavatele, vzorky jsou nezbytné). Stěrková 
omítka bude hladká s maximální zrnitostí výplňového kameniva 1,5mm. 
 Sokl navržen z mozaikové omítky. 
 
D.10 PODLAHY 

Povrchy podlah jsou podrobně popsány ve výkrese Skladby konstrukcí. 
 
D.11 IZOLACE 
 
D.11.a IZOLACE TEPELNÉ  
 Obvodové konstrukce budou izolovány kontaktně rohožemi s minerálních vláken tl. 180 
mm. Minerálními rohožemi tl. 240 mm je zateplen i strop nad vstupem. Tepelná izolace v ploché 
střeše je z EPS. V podlaze 1NP je tepelná izolace EPS tl. 120 mm. 
 
D.11.b IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

Hladina podzemní vody nedosahuje úrovně základové spáry. Izolace s charakterem proti 
zemní vlhkosti a působení radonu je navržena pod celým půdorysem objektu. Probíhá 
v úrovni mezi základovou deskou a podlahou 1NP. Hydroizolace z asfaltových pásu GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL bude pokládána na souvislou vrstvu podkladní betonové mazaniny. Podklad 
bude předem napuštěn penetračním nátěrem. 
 
 



D.12 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

Jedná se převážně o vnitřní dveře, které jsou navrženy dřevěné do ocelových a v bytech do 
obložkových zárubní. 

Dalšími výrobky jsou laminované nebo dřevotřískové parapetní desky. 

Před zahájením jejich výroby nutno zaměřit skutečné provedení stavby. 
 
D.13 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

Jedná se o vstupní dveře do objektu včetně kování, zábradlí a madla schodišť. 
Zábradlí balkonů a francouzských oken bude z bezpečnostního skla s kotvícími 
zámečnickými prvky. Dále žaluzie, dvířka bytových instalačních šachet, stínící markýzy, 
požární hydrant.  

Před zahájením jejich výroby nutno zaměřit skutečné provedení stavby. 
 
D.14 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Klempířské výrobky představují oplechování vnějších parapetů, atik, instalačních šachet, 
lemování komínového tělesa. Na veškeré oplechování je použit titanzinkový plech .   
Pro jednotlivé výrobky musí být dodrženy normou stanovené minimální tloušťky plechu. 
 

E. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ  
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 

požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb. 
 
Konstrukce podlahy na terénu bude splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 na požadované 
hodnoty součinitele prostupu tepla UN = 0,45 W/m2.K. Jako tepelný izolant bude použit 
expandovaným polystyrenem tl. 120 mm. Výsledný U = 0,34 W/m2.K . 
 
Střecha bude splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 na doporučené hodnoty součinitele 
prostupu tepla UN = 0,16 W/m2.K . Tepelná izolace bude tvořena expandovaným polystyrenem tl. 
260 mm. 
Výsledný U = 0,15 W/m2.K . 
 
Vnější obvodová stěna bude splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 na doporučené hodnoty 
součinitele prostupu tepla UN = 0,25 W/m2.K . Tepelná izolace bude tvořena minerální vlnou tl. 180 
mm. Výsledný U = 0,17 W/m2.K . 
 
F. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO 
PRŮZKUMU 

 
Inženýrsko – geologický průzkum nebyl proveden, avšak z dříve provedeného průzkumu 

bylo zjištěno: 
Vzhledem k tomu, že se základová půda v rámci staveniště nebude výrazně měnit a 

jednotlivé vrstvy budou mít přibližně stálou mocnost, hodnotíme základové poměry  jako 
jednoduché.  Je nutno upozornit na možnost zastižení skalního podloží, které zde má značně 
nepravidelný průběh a proto hodnotíme základové poměry  jako složité.  
 

Podzemní voda nebude pravděpodobně zastižena a s jejím vlivem na základové konstrukce 
neuvažujeme. Přesto však nevylučujeme možnost jejího lokálního naražení. 
 
Hlinité písky, a písky jsou převážně bez vody. 
 



            Eluviální hlinité písky a písky  řadíme mezi zeminy písčité, skupiny S, třídy S4 SM (písek 
hlinitý) až S2 SP (písek špatně zrněný). Do statických výpočtů uvádíme následující směrné normové 
charakteristiky : 
 
pro S4 SM : 
                              objemová tíha                   γ     =     18,0  kN . m - 3                          
                               efekt. úhel vnitř. tření     φ ef    =     28 0 

                               efektivní soudržnost       c  ef    =       4  kPa 
                               modul přetvárnosti         E def   =       8  MPa 
 

Základová půda ve výkopu by měla být před betonáží řádně nahutněna a měla by být 
chráněna před povětrnostními vlivy. 

Pro zeminy písčité lze uvést tabulkové výpočtové hodnoty únosnosti  R dt  při hloubce 
založení 1,0 m a šířce základu  0,5 – 1,0 – 3,0 m : 
 
a) S4 SM               R dt  =  175 – 225 – 300  kPa 
 
G. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 
 

Provádění stavebních úprav ani následné užívání stavby nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. Při vlastní realizaci musí být zajištěna likvidace odpadových materiálů v rámci 
odpadového hospodářství realizační firmy. Jedná se o výskyt odpadů, jako je: 

• Stavební suť – likvidace v násypech, nebo na skládku, nebo předáním odborné firmě 
zabývající se likvidací stavební sutě. 

• Dřevěný odpad – likvidace spálením na vhodném místě. 
• Obalové materiály – plasty, obaly od nátěr. hmot apod. – likvidace na příslušné skládce, 

nebo likvidace dle údajů výrobce. 
 
Nové stavební konstrukce splňují podmínky platných tepelně – technických norem. 
Sociální zařízení a kuchyně jsou nuceně větrány pomocí VZT zařízení, taženým 

v instalačních jádrech nad plochou střechy objektu. 
Nové stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby byla zajištěna ochrana proti hluku, zajišťují 

také požadované hodnoty kročejové neprůzvučnosti. 
 Pobytové místnosti jsou dostatečně osvětleny denním světlem a osluněny. Zajištěno je také 

umělé osvětlení všech prostor.  
Likvidace jednotlivých odpadů se řídí se zákonem o odpadech,  vyhláškami 

Ministerstva životního prostředí ČR, vyhláškami Hlavního hygienika ČR. Produkci odpadů 
je možno rozdělit na odpady vzniklé před realizací stavby, při realizaci stavby a na odpady 
vznikající během vlastního provozu stavby. 

Odpady vzniklé před realizací stavby se omezují na stavební odpad produkovaný při 
demoličních prací na stávajících odstraňovaných objektech. Odpady vzniklé při realizaci stavby se 
omezují na stavební odpad produkovaný při stavebních pracích na nových konstrukcích. Odpad bude 
nabídnut dle povahy k recyklaci, popř. bude odvážen na povolené skládky viz.tabulka. 

Běžný komunální odpad bude ukládán do odpadních nádob v konstrukci pro ně určené, 
osazené na volném prostranství vedle objektu. Komunální odpad na základě smlouvy zlikviduje 
oprávněná místní organizace. Předpokládaný týdenní zbytkový komunální odpad pro dům 2200 
litrů/týden (2x kontejner 1100 l). 
 
H. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 Stávající stavební plocha je dopravně napojena na místní komunikaci v ulici Lerchova, která 
bude po dobu výstavby určena k příjezdu vozidel na staveniště. Po dokončení výstavby bude zrušena 
a nově bude navržen sjezd na komunikaci v ulici Údolní. Sjezd šířky 6,0 m bude ze zámkové 
betonové dlažby, dešťové vody budou svedeny na vlastní pozemek.  



 Na pozemku budou vybudována 2 parkoviště. Pro bytový dům se 23 stání, z toho 2 stání pro 
invalidy. Pro provoz s 18ti stání, z toho 2 stání pro invalidy. Rozměr stání 2,5x5,3 m, pro invalidy 
3,5x5,3 m. Zpevněná plocha bude lemována betonovým obrubníkem. Obruby bude uloženy do 
betonového lože. 
Zpevněná plocha: parkoviště + komunikace 1415 m2 
 
I. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 

Obvodový plášť zajišťuje dostatečnou ochranu objektu před škodlivými vnějšími vlivy. 
Radonový průzkum zařadil podle naměřených hodnot pozemek do kategorie nízkého radonového 
indexu. Stavba proto nevyžaduje realizaci speciálních protiradonových opatření.  
 
J. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Při provádění stavebních úprav budou zhotovitelem dodržovány platné zákony, platné normy a 
předpisy zejména pak: 

• zákon č. 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky 

• zákoník práce 
• stavební zákon 183/2006 Sb 
• další související jako je vyhl. č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na 

stavby 
 
 
 
 
 
V Brně dne 26. 12. 2012 

       
      …….………..……………………………. 

        Bc. Marek Štolfa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Závěr  
 
Zpracování diplomové práce na zadané téma „Bytový dům s občanskou vybaveností“ 
vyžadovalo použití a zvládnutí všech znalostí, získaných studiem na Fakultě stavební 
Vysokého učení technického v Brně. 
Výsledkem diplomové práce je projektová dokumentace na úrovni provedeni stavby 
obsahující jednotlivé výkresy, tepelně technické posouzení, stavební akustiku, osvětlení a 
proslunění budov, požárně bezpečnostní řešení stavby. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
NP  Nadzemní podlaží 
XPS  Extrudovaný polystyren 
EPS Expandovaný polystyren 
SPB  Stupeň požární bezpečnosti 
PÚ  Požární úsek 
Š Šachta 
PHP Přenosný hasicí přístroj 
H Hydrantové systémy 
OSB  Dřevoštěpková deska 
SDK  Sádrokartonová deska 
TI  Tepelná izolace 
HI  Hydroizolace 
DN Jmenovitá světlost 
PT  Původní terén 
UT  Upraveny terén 
NN  nízké napěti 
ŽB  Železobeton 
PHP  Přenosný hasicí přístroj 
U  Součinitel prostupu tepla 
R  Tepelný odpor 
λ  Součinitel tepelné vodivosti 
k.ú. Katastrální území 
par.č. Parcelní číslo 
Bpv  výškový systém „Balt po vyrovnání“ 
JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
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