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Abstrakt 

Bakalářská práce "Nízkopodlažní bytové domy" řeší výstavbu bytových domů v Brně, 

městské části Sadová. Bytové domy jsou navrženy na rohové parcele s původním využitím 

jako louka a zahrádkářské plochy. Objekty jsou umístěny na rovinatém terénu. Projekt 

navazuje na studii “Panorama Kociánka”, zamýšlenou výstavbu bytových domů na 

severovýchodní straně pozemku. Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Nosnou 

konstrukci tvoří stěnový systém založený na základových pasech. Střecha je plochá. Součástí 

bakalářské práce je model a detail sklopně posuvných stínících panelů.  

  

Klíčová slova 

Nízkopodlažní bytové domy, Brno, Sadová, podzemní garáže, bytové prostory, kavárna, 

komerční prostor, obklad sibiřský modřín, posuvně sklopné stínící panely.  

  

  

  

Abstract 

The bachelor´s thesis "Low-rise residential buildings" deals with the construction of a 

residential buildings in Brno, Sadová. The residential building is designed on a corner plot 

which original use was as a meadow and garden area. The building is located on flat terrain. 

The project builds on the study "Panorama Kociánka", the intended construction of residential 

buildings on the northeast side of the land. The building has one underground and three floors. 

Building structure is created of wall system placed on concrete grid foundations. The roof is 

flat. Part of the bachelor´s thesis is the physical model and detail of sliding folding shielding 

panels.  

  

Keywords 

Low-rise residential buildings, Brno, Sadová, underground garages, residential premises, café, 

commercial space, Siberian larch facing, sliding folding shielding panels.  
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Úvod 
 

Tématem zadání byl návrh nízkopodlažních domů v městské části Brno-Sadová, kde 

momentálně probíhají přípravy na výstavbu bytových domů. Řešený projekt navazuje na 

studii “Panorama Kociánka”, která s pozemkem přímo sousední ze severovýchodní strany, 

částečně i ze strany jižní. Jedná se o zástavbu v čistě geometrických tvarech, kterou návrh 

respektuje. Pozemek je momentálně využíván jako louka, v některých částech jsou 

zahrádkářské plochy. 

Na úrovni architektonické studie je řešena prostorová a hmotová návaznost na budoucí 

stavební strukturu místa, při respektování navržených komunikacích pro automobilovou 

dopravu I pěší. 

Funkční náplň je věnovaná bydlení, v části přízemí objektů se nacházejí komerční prostory 

sloužící jako kavárna a plocha pro drobné podnikání 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

(dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) 

 
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, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel, 
 
 

Identifikační údaje 
 

Název akce: Nízkopodlažní bytové domy 

Stávající stav: Louka, zahrady 

Charakteristika stavby:  Obytný dům, dva startovací byty, jeden mezonetový byt, 

dva nadstandardní byty, komerční prostor, parkování v 

suterénu budovy 

Místo stavby: městská část Sadová-Brno, 602 00 

Kraj: Jihomoravský 

Čísla parcely: 195, 196/1 

Vypracovala: Dominika Skrývalová 

Název projektu: Realizační – bakalářský projekt 

Název ústavu: FAST VUT, Brno 

Datum: Leden 2013 
 
 

Základní charakteristika stavby a její užití 
 

Nízkopodlažní domy jsou navrženy na pozemku přibližně trojúhelníkového tvaru, 

který nyní slouží jako louka, na částech se nalézají zahrádkářské plochy. Na pozemek 

jsou umístěny dva objekty, jeden v jeho severní části, druhý v části jižní. Bakalářská 

práce řeší objekt v jižní části pozemku. Objekt sestává ze tří horizontálně 

orientovaných kvádrů. Východní a střední kvádr je propojen spojovacím krčkem přes 

dvě podlaží. Západní kvádr je oproti dalším dvěma natočen o 15°. Mezi touto hmotou 

a prostředním kvádrem je situována vstupní hala s komunikačními prostory, z jižní 

strany prosklená. V objektu se nachází celkem 2 byty startovací, jeden mezonetový 

byt, dva byty nadstandardní. V přízemí východního kvádru je kavárna. V suterénu 

stavby jsou podzemní garáže.  
 

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

majetkoprávních vztazích, 

 
Jedná se o rohovou parcelu, přibližně trojúhelníkového tvaru, která se nachází v 

území s plánovanou výstavbou dle studie “Panorama Kociánka”. Pozemek dosud 

sloužil jako louka, zčásti jako zahrádkářská kolonie. Návrh navazuje na studii 

“Panorama kociánka”, respektuje hmotové pojetí návrhu, navrhované komunikace, 

zeleň i inženýrské sítě. 
 

Navrhovaný objekt je umístěn na parcelách číslo 195, 196/1 v lokalitě Brno – 

Sadová v katarálním území Sadová. Parcela č. 195 je vedena jako orná půda, 

parcela č. 196/1 je vedna jako zahrada. Majetkoprávní vztahy nebyly zjišťovány. 

 

 

 

 
 



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

infrastrukturu, 

 
Bude nutné provést podrobný hydrogeologický a radonový průzkum. Studii hlukové 

zátěže. Ověřit oslunění a proslunění. 

Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu z plánované místní komunikace. 

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu přípojkami plánovaného vedení 

pod silnicí a chodníkem v návaznosti na pozemek - kanalizace, vodovod, plynovod, 

sdělovací vedení a rozvod nízkého napětí, viz.výkres č. 01 Situace. Vše bude řešeno 

dle speciálních projektů. 

 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 

 
Na území pozemku  bude vybudováno  nové vedení kanalizace, vodovodu,  plynu, 

sdělovacího vedení a rozvodu nízkého napětí. Byly vybudovány nové přípojky. Další 

požadavky dotčených orgánů nejsou známy. 

Stavbou nedojde k dotčení ochranných pásem chráněných částí území a kulturních 

památek. 

 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 

 
Stavba je navržena tak, aby splňovala obecně technické požadavky dle vyhlášky č. 

137/1998 Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu. 

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

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona, 

 
Na dané území je zpracován uzemní plán města Brna, získané informace byly 

zapracovány do návrhu nízkopodlažních domů. 

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

v dotčeném území, 

 
Jedná se o novostavby objektů, které navazují na plánovanou zástavbu a respektují 

její hmotové řešení, stejně jako stavbu vily na západní straně pozemku. Objekty 

viditelně nepřevyšují horizont stávajících objektů. V souvislosti se stavbou lze 

předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí pozemku a 

rovněž zvýšenou dopravní zátěž na příjezdových komunikacích. 

Jistou podmínkou zahájení stavby je provedení přeložení sítí technického vybavení, 

vybudování přípojek inženýrských sítí. 

V dotčeném území nejsou žádné věcné a časové vazby stavby na související a 

podmiňující stavby a nejsou potřeba jiná opatření. 

 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 

 
Předpokládaná doba výstavby v této fázi projektu neřešena. 

Výstavba bude probíhat v pořadí: zařízení staveniště, zemní a výkopové práce, potrubí 

včetně prostupů pro napojení inženýrských sítí do objektů, vložení zemnícího pásku 



pro hromosvod, konstrukce základů, konstrukce vany z betonu, hydroizolace, 

konstrukce nosných s t ě n  a  ž elezobetonových sloupů a stropů vždy pro jedno 

podlaží, konstrukce střechy, konstrukce příček, konstrukce podlahy, rozvod 

elektřiny, vody, kanalizace, teplovzdušného vytápění, vnitřní úpravy. 

 
i) 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, 

 
Pozemek: 

Plocha stavebního pozemku:              4725 m
2

 

Zastavěná plocha:                                 

383 m
2

 

 
Objekt: 

Obestavěný prostor     4580 m
3

 

Podlahová plocha:                           1449 m
2

 

Počet bytů:                                           5 

Počet parkovacích stání:                      8 (1ZTP) 

Propočet dle THU v této fázi neřešeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------------ 

 
V Brně dne 17. 02. 2013 Vypracovala: Dominika Skrývalová 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

( dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) 

 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 

památkové rezervaci nebo je v památkové zóně, 

 
V lokalitě Sadová se počítá s intenzivní výstavbou bytových a rodinných domů. 

Řešené území sousedí s lokalitou, která je zpracována v projektu “Panorama 

Kociánka”. V rámci této studie jsou navrženy také komunikace pro pěší a 

automobilovou dopravu. Řešený pozemek navazuje na tuto studii, jako přístupových 

komunikací využívá navržených silnic II. třídy. Parcela nepravidelného tvaru je 

nárožní. Terén je rovinatý. Celkem jsou na řešený pozemek umístěny 2 objekty. Jeden 

je v jeho jižní části, druhý v části severní. Prostor mezi obytnými domy je řešen jako 

poloveřejný, s dětským hřištěm a městským mobiliářem. Výsadba zeleně rovněž 

respektuje navrhované solitérní dřeviny i zelený pás v lokalitě. 

 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 

 
Napojení objektu na komunikace a inženýrské sítě vychází ze studie této lokality. Na 

navrhované chodníky navazují komunikace pro pěší vedoucí ke vstupům do objektu. 

Závětří bude provedeno z kamenné dlažby, stejně jako okapový chodník. K propojení 

pěších přístupových cest k objektům budou sloužit nášlapné kameny.  

Pozemek bude zatravněn a bude osázen zelení. Před jižní fasádou objektu vznikne alej 

okrasných dřevin, která bude sloužit i jako pohledová bariéra a stínění. 

Objekt viditelně nepřevyšuje horizont stávajících objektů. 

Architektonické řešení stavby vychází z jednoduchého tvaru vertikálně orientovaného 

kvádru. Základem jsou tři takovéto objekty. Společné komunikační prostory jsou 

situovány do prostoru mezi prostřední hmotu a hmotu západní, natočenou o 15° na 

západ. Prostřední hmota je s hmotou východní propojena krčkem ve 2. a 3. 

nadzemním podlaží, který zároveň vytváří na jih orientované terasy. Stavba zahrnuje i 

podzemní garáže pod objektem, pro automobily přístupné z komunikací II třídy 

pomocí ramp. Vertikální pohyb osob v objektu se třemi nadzemními podlažími je 

umožněn rampami, schodišti a výtahem. Dispoziční řešení bytů je voleno s ohledem 

na orientaci je světovým stranám. Společenské prostory jsou situovány na jih, servisní 

prostory na sever, ložnice na severovýchod, východ, severozápad. V prvním 

nadzemním podlaží východní hmoty je umístěna kavárna.  

Výrazným prvkem návrhu je dřevěný obklad ze sibiřského modřínu, na který navazují 

posuvně sklopné stínící panely. Jižní fasáda objektu se tak dle slunečního svitu a 

potřeby stínění může měnit. 
 
 

c)  technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch, 

 
Použité materiály, konstrukční řešení jsou standardní, s tradičním provedením. Některé 

subdodávky dodá specializovaná firma obeznámená s kompletním řešením a 

referenčními příklady. 



Konstrukční řešení objektu je založeno na následujících zásadách: 
 

Základové konstrukce 

Základové pasy z prostého betonu C 16/20 jsou navrženy pro únosnost základové půdy 

0,35 MPa. Z důvodu ušetření betonu je doporučeno prokládat je lomovým kamenem.  

Pod zdmi v suterénu tl. 300 mm budou základové pasy rozšířeny 100 mm na vnější 

stranu a 100 mm na stranu vnitřní, tl. pasu bude tedy 500 mm. Pod sloupem bude 

vybetonována čtvercová patka o rozměru 800x800 mm. Dále bude proveden základ pod 

schodištěm. Hloubka založení je 800 mm od vodorovné hydroizolace provedené 

z asfaltového pásu glastek 40 mineral. 

 

Svisle nosné konstrukce 

Budova je navržena jako stěnový konstrukční systém, v suterénu je místo vnitřních 

nosných stěn pro uvolnění půdorysu využito železobetonových sloupů 400x400 mm 

z betonu C 20/25 a výztuží B500. Nosné zdivo je tvořeno tvárnicemi porotherm, které 

mají mimo nosné funkce a dělící funkce i dobré akustické a tepelně izolační vlastnosti. 

Obvodové zdivo tvoří tvárnice porotherm 36,5 T Profi na maltu porotherm profi. 

Vnitřní nosné zdivo tvoří tvárnice porotherm 30 T Profi na maltu porotherm profi. Na 

zdivo v suterénu jsou použity tvarovky velox doplněné o výztuž a vylité betonem. 

Každá nosná stěna je v úrovní stropní konstrukce a nebo pod stropní konstrukcí 

ztužena železobetonovým věncem. Železobetonový věnec je z betonu C16/20 a 

vyztužen betonářskou výztuží 10 245 (K).  

Návrh základových konstrukcí a železobetonových prvků je proveden na základě 

empirického určení, proto je nutné ověřit rozměry prvků a vyztužení statikem. 

 Použité tvárnice splňují požadavky ČSN 73 0532.  

 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropy v objektu jsou monolitické železobetonové tl. 180 mm. Jedná se o křížem 

vyztužené desky, které jsou uložené na nosném zdivu, eventuelně na průvlacích 

podporovaných nosným zdivem nebo železobetonovými sloupy, viz výkres C-7 výkres 

stropu. Stropní deska nad posledním nadzemním podlažím je tl. 300 mm. 

Železobetonové stropy budou provedeny z betonu třídy C30/37 a vyztuženy ocelí B 

500. Dimenze prvků železobetonové monolitické konstrukce a prvků vychází z 

empirických vztahů, proto je nutné posouzení statikem. 

Překlady nad otvory v nosném zdivu jsou porotherm 7, dále jsou užity překlady 14,5 – 

nosné až po spřažení s nadezdívkou. Některé otvory v nosném zdivu sahají přes celou 

světlou výšku místností, funkci překladu pak přejímá železobetonová deska. U 

překladů porotherm je dodrženo minimální uložení 125 mm na každou stranu. 

 

 

Konstrukce schodišť 

Hlavní komunikační prostor, vstupní hala, se nachází mezi prostřední a západní 

hmotou. Zde je provedeno hlavní schodiště spojující suterén s nadzemním podlažím a 

propojující všechna 3 nadzemní podlaží. Jedná se o ocelové schodnicové schodiště 

s dřevěnými nášlapy, čely stupňů a designovým dřevěným, deskovým, plným 

zábradlím, které vychází z boků jednotlivých stupňů. Schodiště je tříramenné se dvěma 

podestami. Nosný prvek, schodnice, je kotvena do železobetonových desek. Další 

schodiště je v mezonetovém bytě. Zde se jedná o jednoramenné schodiště vynášené 

rovněž ocelovou schodnicí. Zábradlí bude provedeno ze skla. Podrobnou dokumentaci 

a řešení detailů provede subdodavatel, firma Arami. 

 



 
Jednotlivé úrovně domu spojují schodiště: 

1. PP a 1. NP – schodiště o 16 stupních, o rozměrech stupně 175x280 mm. 

1. NP a 2. NP – schodiště o 18 stupních, o rozměrech stupně 175x280 mm. 

2. NP a 3. NP – schodiště o 18 stupních, o rozměrech stupně 175x280 mm. 

3. Schodiště mezonet – schodiště o 16 stupních, rozměru 197x250 mm 

 

Střešní konstrukce 

Objekt je zastřešen plochou nepochozí střechou. Nosnou konstrukci tvoří monolitická 

křížem vyztužená železobetonová deska tl. 300 mm nad 3NP. Skladba střešního pláště 

je ve výkresech značena odkazem S1. Souvrství střešního pláště je chráněno proti 

pronikání par nopovou folií dekdren 900. Tepelná izolace je tvořena minerální 

izolací isover S 8 v tl. 80 mm a isover T 12 tl. 120 mm. Spád střešní konstrukce je 

tvořen přímo nosnou konstrukcí, tedy železobetonovou deskou. Pojistná hydroizolace 

je volena jako asfaltový pás glastek 40 mineral. Horní souvrství hydroizolace je 

tvořeno z asfaltových pásů elastek 40 combi a mastek 40 mineral. Odvodnění střechy 

je řešeno batikovým žlabem. Žlab je vyhřívaný, aby v zimním období nedocházelo 

k zapadání sněhem a průniku vody do konstrukce. Oplechování žlabu a přiléhající 

strany atiky je voleno z jednoho kusu titanzinkového plechu tak, aby se předešlo 

poruchovému místu a zatékání vody do konstrukce. Žlab je uložen v nenasákavé 

tepelné izolaci isover styrodur S 4000 tl. 30 mm na bočních stranách a 50 MM při 

spodní straně. Spád žlabu jsou 3°. Horní hrana atiky (oplechování) je vytažena o 450 

mm vůči žlabu. Atika je rovněž ve spádu cca 3°. Jednotlivé spoje hydroizolace jsou 

dělány překrytím dvou pásů přesahem 100 mm. V rozích jsou osazeny náběhové 

klíny z EPS 30x30, aby nedošlo k  porušení hydroizolace v rozích objektu. 

Střešní konstrukce splňuje požadavky na doporučenou hodnotu součinitele prostupu 

tepla U dle aktuální platné tepelně - technické normy SN 73 0540-2 (2007). 

Střecha je po obvodu objektu zakončena atikou. Atika je provedena ze železobetonu. 

Je kontaktně zateplena, aby nedocházelo k vytváření tepelných mostů.  

 

 

Obvodový plášť 

Obvodový plášť je z keramických tvárnic porotherm Profi 36, 5 T na maltu porotherm 

UNI. Na tvárnice je nanesena minerální perlitová omítka porotherm TO tl. 15 mm a 

uzavírací hydrofobizovaná omítka porotherm universal v tl. 10 mm. Dále jsou 

připevněny vodorovné dřevěné latě tvořící roznášecí rošt pro dřevěný obklad. 

K ukotvení latí slouží kotevní svorníky fischer pro kotvení do děrovaného keramického 

zdiva.  Dřevěný obklad je tvořen vertikálním laťováním. Jedná se o dřevěné profily ze 

sibiřského modřínu rozměru 58x19 mm, mezi nimiž je ponechána mezera 12 mm.  

Obvodové zdivo v suterénu je z tvárnic velox 30 OL. Na vnější straně je vytažena 

hydroizolace glastek 40 mineral, která je kryta nenasákavou tepelnou izolací isover 

styrodur C400  tl. 100 mm.  

Výplně otvorů v obvodovém plášti (okna + dveře) jsou navrženy od firmy Josko. 

Jedná se o hliníkové kompozitní a hliníkovo dřevěné profily v šedé barvě s osazeným 

izolačním dvojsklem či trojsklem a s plastovým distančním rámečkem s ocelovou 

výztuží viz výpisy výrobků a výkres pohled. Okna a dveře se umístí do otvoru 

tak, aby tepelná izolace přesahovala 25 mm přes okraj rámu. 



Příčky 

Příčky jsou rovněž vyzděny systémem porotherm. Použity jsou tvárnice porotherm 14 

profi na maltu porotherm profi a zdivo porotherm 8 profi na maltu porotherm profi. Pro 

vytvoření instalačních jáder je využito sádrokartonové konstrukce knauf fireboard na 

vynášecích CW a UV profilech, která je výrobcem přímo doporučena pro konstrukce 

instalačních jader.  

Překlady nad dveřními otvory jsou voleny opět ze sortimentu porotherm. U příček tl. 

150 mm je užit keramický překlad PTH 14,5, který však sám o sobě není nosný, 

nosným se stává až po nadezdění, kdy dojde ke spřažení s konstrukcí. 

U příček, u kterých nelze použít uvedený překlad, bude překlad řešen ocelovým L-

profilem 50x50x1000 mm. 

Jednotlivé skladby, délky a počty kusů jsou uvedeny ve výpisech překladů na 

jednotlivých výkresech půdorysu objektu. Použité tvárnice splňují požadavky ČSN 73 

0532. 

 
Hydroizolace 

Jako hydroizolace pro plochou střechu je užito pásu z SBS modifikovaného asfaltu a 

to elastek 40 combi tl. 4,4 mm a glastek 40 special mineral tl. 4 mm. 

V místnostech s mokrým provozem - koupelny, WC je navržena dvousložková vysoko 

elastická polymércementová vodotěsná stěrka hydrostop elastik je v podlahových 

konstrukcích v celkové tloušťce min. 2mm. Tato stěrka je vytažena na stěny do výšky 

cca 0,5m, v místech instalovaných sprchových boxů a van na výšku celého obkladu 

stěny. 

 
Tepelné izolace 

Navržené tloušťky izolace vyhovují požadavkům normy ČSN 73 0540-2:2002 – 

Tepelná ochrana budov. 

Ve střešní konstrukci jsou navrženy izolace z minerální vaty isover S 8 tl. 80 mm a 

isover T 12 tl. 120 mm. Zaatikový žlab je zateplen nenasákavou izolací isover 4000 CS 

v tl. 30 mm. Atika je zateplena kontaktním systémem, izolací isover EPS 5 tl. 50 mm. 

Pro přerušení tepelných mostů v místě stropních konstrukcí je do věnců vkládána 

izolace isover EPS 10 tl. 100 mm, která je užita i jako ochrana spodní hydroizolace 

stavby. V podlahách v suterénu je užito tepelné izolace styrodur 4000 CS v tl. 2x140 

mm.  

 
Zvukové izolace 

V podlahových konstrukcích, nacházejících se nad stropy, je použita zvukově  a 

tepelně izolační vrstva z tepelné a akustické izolace rockwool steprock HD pro 

stavební lehké plovoucí podlahy s požadavky na snížení kročejové a vzduchové 

neprůzvučnosti. Deska steprock HD odolává rovnoměrně rozloženému tlaku, který 

na ni má být roznášen pomocí dostatečně tuhé betonové nosné roznášecí desky 

(anhydrit). 

Odpadní, dešťové potrubí je obaleno a celý prostor vyplněn zvukovou a tepelnou 

izolací z měkké kamenné vlny, která bude tlumit hluk tekoucí vody a současně 

zabraňovat kondenzaci vody uvnitř konstrukce vlivem rozdílu teplot. 

 

Podlahy 

V objektu je navrženo několik typů podlah s několika typy nášlapných vrstev. 

Uplatňují se nášlapné vrstvy z keramické dlažby (vlhké prostory, prostory, které 

jsou náročné z hlediska údržby a hygieny), lité, slinuté keramické dlažby, kamenné 

dlažby, laminátové podlahy. Podlaha garáže je provedena z lité anhydritové podlahy 

s uzavírací vrstvou, samonivelační stěrkou na cementové bázi. 



 
Truhlářské výrobky 

Z truhlářských výrobků jsou v objektu navrženy dveře, parapety a stínící panely. 

Truhlářské výrobky jsou uvedeny včetně specifikací v příloze - Výpis prvků truhlářské 

výrobky. 

 
Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky jsou navrženy z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Klempířské 

výrobky jsou uvedeny včetně specifikací v příloze - Výpis prvků klempířské výrobky. 

 

Obklady 

V objektu jsou navrženy obklady z keramických obkladaček. Jsou lepeny k podkladu 

flexibilními lepidly a spárovány spárovací flexibilní hmotou. Pro spárování je 

užíváno vodoodpudivých hmot. Obklady jsou provedeny v koupelnách, záchodech, v 

úklidové místnosti, za kuchyňskou linkou. Jednotlivé výšky jsou uvedeny na 

jednotlivých výkresech půdorysu objektu. 

 
Omítky 

Vnitřní omítky na tvárnicích porotherm jsou navrženy z minerální přírodně bílé 

jednovrstvé omítky s jemnou zrnitostí  porotherm  Universal.  V  interiéru  se  jako 

jednovrstvá  omítka  aplikuje  v tloušťce 10 mm přímo na zdivo z cihel POROTHERM 

bez cementového postřiku. Omítky na stropní železobetonové desce jsou provedeny 

systémem baumit. Na desku se nanese baumit BET primer, přednástřik a Baumit MPI 

25. Omítky na zdivu velox jsou provedeny rovněž systémem baumit. Jedná se o vnitřní 

vápenocementovou omítku, kdy je nejprve proveden přednástřik, poté nanesena smět 

MPI 25 a na ní baumit omítková stěrka. Vnější omítky objektu jsou provedeny 

z omítek porotherm, nejprve je v tl. 15 mm nanesena minerální perlitová omítka a poté 

je v tl. 10 mm nanesena uzavírací hydrofobizovaná omítka porotherm universal. 

 
Malby a nátěry 

Na omítku porotherm universal bude použita vnitřní malba Primalex Plus bílý. Při 

aplikaci musí být podkladní vrstvy suché, aby nedošlo k popraskání při schnutí. V 

případně nutnosti se bude malba provádět ve dvou vrstvách. V prostorách chodby, 

schodišť, kavárny bude použit vnitřní nátěr Primalex Fortissimo, který je 

omyvatelný a otěruvzdorný s vysokým stupněm bělostí a výborným krytím a je 

propustný pro vodní páry. 

Kovové konstrukce jsou proti korozi ošetřeny základními antikorozními nátěry a 

pohledovou povrchovou barvou (lakem)opět od firmy Primalex. Takto ošetřeny nejsou 

konstrukce, které mají jako antikorozní ochranu žárové zinkování. 

Dřevěné konstrukce jsou chráněny akryluretanovými transparentními laky. 

 
Barevné řešení 

Barevné řešení je v základní bílé barvě. Barevné řešení by bylo zpracováno na 

objednání. 

 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

 
Napojení objektu na dopravní infrastrukturu je provedeno novým nájezdem na místní 

komunikaci viz výkres 01-situace. 



Odkanalizování objektu (splaškové vody) je vyřešeno novým potrubím napojeným do  

místní splaškové kanalizace, která je svedena na centrální ČOV Brno - Modřice. 

Potrubí přípojky je navrženo z trubek PVC- systém KG, DN 250. 

 
Dešťová voda z plochých střech a teras bude svedena do zaatikového žlabu a dále 

svedena hranatými svody rheinzink 80x80 mm do gajgru a napojena na dešťovou 

kanalizaci. 

Vlastní propojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci provedou Vodovody a 

kanalizace Brno a.s. na základě předložení odsouhlasené projektové dokumentace a 

objednávky investora stavby. 

 
Zásobování objektu pitnou vodou bude zajištěno z městského vodovodu nově 

vybodovanou vodovodní přípojkou. Vodovodní přípojka bude ukončena v technické 

místnosti ve vodoměrné šachtě s vodoměrem. Potrubí bude uloženo do pískového 

lože a obsypáno štěrkopískem, zásyp bude proveden prohozenou zeminou a řádně 

zahutněn. Nová vodovodní přípojka bude uložena v nezámrzné hloubce 1,7 m. Před 

záhozem potrubí se provede tlaková zkouška vodovodního potrubí dle ČSN EN 1610 

(75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Propojení 

stávajícího vodovodu s novou vodovodní přípojkou, včetně osazení vodoměrné 

sestavy se zpětnou klapkou a vodoměru provedou Vodovody a kanalizace Brno a.s. na 

základě zpracované projektové dokumentace a objednávky investora stavby. Do 

celého objektu je přiváděna pitná voda přivedena touto novou vodovodní přípojkou. 

 
Zásobování objektu požární vodou bude provedeno prostřednictvím hydrantů pro  

zásah hasičů při požáru (vnější odběrné místo požární vody) a hadicovými systémy 

pro požární zásah (vnitřní odběrné místo požární vody).  

 
Zásobování objektu plynem bude realizováno přípojkou NTL plynu, napojenou na 

stávající městský plynovod. Plynovodní potrubí bude ukončeno ve stěně v nice, kde 

bude umístěn hlavní uzávěr plynu (HUP) a plynoměr. Prostup potrubí stěnou a 

skladbou podlahy je řešen vložením plynovodního potrubí do chráničky (ochranná 

trubka ocel BRALEN). Plynovodní přípojka bude provedena dle projektové 

dokumentace v nezámrzné hloubce, uložena do pískového lože, obsypáno 

štěrkopískem a zasypána prohozenou zeminou. Nad potrubí bude položena 

výstražná folie (žluté barvy). Vlastní propojení stávajícího distribučního plynovodu 

s novou plynovodní přípojkou včetně osazení odběrného plynoměrného zařízení 

provede  Jihomoravská plynárenská, a.s. na základě 

odsouhlasené projektové dokumentace a objednávky investora stavby. 

 

 
Napojení objektu na elektrickou energií bude zabezpečeno nově vybudovanou 

elektropřípojkou. V místě připojení budovy bude provedena PS. Přípojka bude 

provedena naspojkováním na stávající rozvod NN. Elektroinstalace bude provedena 
 
 



dle odsouhlasené projektové dokumentace. Rozvody el. energie budou vedeny vodiči 

CYKYL a kabely CYKY uloženými za sádrokartonovým obložením nebo pod 

omítkou. Intenzita osvětlení bude navržena dle platných předpisů a ČSN v souladu s 

interiéry. Svítidla budou použita běžná typová zářivková nebo žárovková. Ochrana 

před nebezpečným dotykem bude provedena dle ČSN 33 2000-4- 41. 

Řešený objekt bude připojen na uzemnění vytvořené strojeným  základovým 

zemničem. Objekt bude rovněž napojen na stávající místní sdělovací a optické kabely 

(TELEFONICA O2) pomocí samostatné přípojky sdělovacích kabelů. 

 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 

 
Stavba je napojena z jižní a západní strany na navrhovanou silnici II třídy, odkud 

jsou také vedeny rampy do podzemních garáží. 

 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 

 
Stavba ani její provoz nenaruší stávající životní prostředí a nebude mít negativní 

účinky na zdraví osob. Veškerý odpad bude odvezen na registrované úložiště 

stavebního odpadu v souladu se zákonem o odpadech a jeho provádějícími vyhláškami 

v plném znění. 

 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 

 
Navazující veřejně přístupné plochy a komunikace jsou řešeny bezbariérově dle 

vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Chodníky s náběhy a vodícími pásy (pro nevidomé), rozměry chodeb, dveří (bez 

prahů), manipulačních prostor před výtahem. Rovněž vertikální komunikace – výtahy 

byly navrhnuty tak, aby vyhovovaly bezbariérovému užívání. 

 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace, 

 
Geologický průzkum a geodetické zaměření stavby není v této fázi řešeno. 

 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém, 

 
Umístění stavby bylo navrženo dle regulačního plánu města Brna. Vytyčení bude 

probíhat vzhledem ke dvěma polygonovým bodům na severní straně a ke dvěma 

polygonovým bodům na straně jižní.Pozemek bude znovu zaměřen autorizovaným 

geodetem po udělení územního rozhodnutí. Referenční výškový bod 

(±0,000=281,500 m.n.m. B.p.v) bude označen na stavbě a chráněn proti zničení. 
 



 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory, 

 
SO 01 – Polyfunkční dům 

SO 02 – Přípojky splaškové kanalizace 

SO 03 – Vodovodní přípojka 

SO 04 – Přípojka NTL plynovodu 

SO 05 – Přípojka NN 

SO 06 – Přípojka sdělovacího vedení  

 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, 

 
Zatížení stavby bude přenášeno základovými pasy přímo do únosné zeminy. Nehrozí 

okolní sesuvy a narušení okolních staveb a jejich základů. Při výstavbě se  bude  dbát  

na  dodržení  technologických  postupů  pro  danou  stavbu,  aby  nedošlo k negativním 

účinkům. Ochrana okolí stavby během provádění stavby bude zajištěna ochranným 

oplocením výšky 1,6m. Krátkodobě může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během 

stavby bude třeba čistit kola dopravních prostředků tak, aby nedocházelo k 

znečišťování komunikací. 

 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, 

 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 SB. O bližších 

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

z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli, 

popř. na stavebním dozoru. 

Všichni pracovníci budou srozuměni s pravidly ochrany a bezpečnosti práce během 

stavebního procesu- ochranné pomůcky budou zajištěny odbornou stavební firmou. 

BOZP-vyhláška  č.324/1990  Sb.,  o  bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení  při 

stavebních pracích. 

 
2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Podrobný  popis  a  dimenzování  konstrukčního  řešení  a  statiky  stavby  vychází  z 

empirických vztahů, proto je nutné posouzení statikem 

 
3. Požární bezpečnost 

 

Všechny nosné i nenosné konstrukce, včetně oken i dveří splňují požadavky normy ČSN 

73 08 51 na požární bezpečnost. 

Evakuace osob a zvířat bude zajištěna jednotlivými otvory v budově. Zásah jednotek 

požární ochrany bude zajištěn z přilehlé komunikace a dostupnost na stavební parcelu. Je 

zajištěno, aby se požár nešířil na sousední stavby. 

 
 



 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 

 

Stavba nemá velký vliv na životní prostředí. Budou dodržené normy, aby byla zachována 

hygiena a ochrana zdraví. Komunální odpad bude ukládán do popelnice a likvidován 

běžným způsobem. Odpad vzniklý po dobu výstavby bude odvážen dle druhu odpadu na 

určenou řízenou skládku. Jednotlivé byty a prostory budou mít každý svůj kotel. 

Splaškové a dešťové vody budou odváděny do městské splaškové a dešťové kanalizace. 

Budou splněny základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 

ochrany obyvatelstva a plněny směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze 

dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí. Na 

úklidové služby a  nezbytnou údržbu prostranství budou provozovatelem najaty externí 

firmy  na základě řádných smluvních vztahů.  

 
5. Bezpečnost při užívání 

 

Projekt stavby byl navržen dle norem a jsou dodrženy základní požadované zásady na 

bezpečnost při užívání stavby. 

 
6. Ochrana proti hluku 

 

Objekt je řešen v teoretické rovině bez vazby na hygienické limity hluku zadané lokality. 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 730532 Akustika 

– Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – 

Požadavky. 

Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou 

minerální vlnou pro utlumení zvukového vlnění. 

Ochrana proti hluku mezi jednotlivými podlažími je zajištěna skladbou podlah s použitím 

kročejové izolace v tl. 50 mm,viz. skladby. Hluk od okolního prostředí je zabezpečen 

kvalitním obvodovým zdivem Porotherm 36,5 T Profi. Sousední byty jsou od sebe 

odděleny zdivem Porotherm tl. 300 mm, který podle ČSN 730532 splní požadavky. V 

celém objektu jsou použita kvalitní hliníková okna s izolačním trojsklem. 

 
7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Ochrana proti tepelným ztrátám je zaručena vhodně zvoleným systémem obvodového 

zdiva, použitím tepelné izolace v dostatečné tl., tak aby nedocházelo k tepelným mostům. 

Okna, která jsou použita, jsou termoizolační trojskla, kompozitní hliníkové panely od 

firmy Josko, které splňují požadavky prostupu tepla.  

 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Stavba je řešena pro všechny osoby s omezenou schopností pohynu a orientace. 

 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Objekt se nachází v lokalitě s nízkým indexem radonové aktivity. Není třeba provádět 

žádná zvláštní protiradonová opatření. Za dostatečné je provedení všech kontaktních 

konstrukcí v 2. kategorii těsnosti. Tomuto vyhovuje konstrukce, která je vybavena jednou 

vrstvou povlakové hydroizolace s vodotěsnými provedenými spoji a prostupy. Navržená 

hydroizolace spodní stavby z SBS modifikovaného asfaltového pásu tedy vyhovuje i z  

 

 

 



hlediska ochrany objektu proti radonu z podloží. Stavba se nenachází v oblasti 

chráněných pásem. 

 
10. Ochrana obyvatel 

 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala své okolí, pokud budou řádně splněny 

pracovní postupy a dohled na stavbu. Pracovníci budou opatřeny při pohybu na stavbě 

ochrannými helmami, oblečením a pomůckami tak, aby byla dodržena bezpečnost práce. 

 
11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 

 
Odkanalizování objektu (splaškové vody) je vyřešeno novým potrubím napojeným do 

stávající místní splaškové kanalizace, která je svedena na centrální ČOV Brno - 

Modřice.  

 
Dešťová voda z plochých střec bude svedena do batikového žlabu a dále systémem 

svodů Rheinzink do místní dešťové kanalizace. 

Vlastní propojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci provedou Vodovody a 

kanalizace Brno a.s. na základě předložení odsouhlasené projektové dokumentace a 

objednávky investora stavby. 

 
b) zásobování vodou, 

 
 

Zásobování objektu pitnou vodou bude zajištěno z městského vodovodu nově 

vybodovanou vodovodní přípojkou. Vodovodní přípojka bude ukončena v technické 

místnosti ve vodoměrné šachtě s vodoměrem. Potrubí bude uloženo do pískového 

lože a obsypáno štěrkopískem, zásyp bude proveden prohozenou zeminou a řádně 

zahutněn. Nová vodovodní přípojka bude uložena v nezámrzné hloubce. Před 

záhozem potrubí se provede tlaková zkouška vodovodního potrubí dle ČSN EN 1610 

(75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Propojení 

stávajícího vodovodu s novou vodovodní přípojkou, včetně osazení vodoměrné 

sestavy se zpětnou klapkou a vodoměru provedou Vodovody a kanalizace Brno a.s. na 

základě zpracované projektové dokumentace a objednávky investora stavby. Do 

celého objektu je přiváděna pitná voda přivedena touto novou vodovodní přípojkou. 

 
Zásobování objektu požární vodou bude provedeno prostřednictvím hydrantů pro  

zásah hasičů při požáru (vnější odběrné místo požární vody) a hadicovými systémy 

pro požární zásah (vnitřní odběrné místo požární vody).  

 
c) zásobování energiemi, 

 
Napojení objektu na elektrickou energií bude zabezpečeno nově vybudovanou 

elektropřípojkou. V místě připojení budovy bude provedena PS. Přípojka bude 

provedena naspojkováním na stávající rozvod NN. Elektroinstalace bude provedena 

dle odsouhlasené projektové dokumentace. Rozvody el. energie budou vedeny vodiči 

CYKYL a kabely CYKY uloženými za sádrokartonovým obložením nebo pod 

omítkou. Intenzita osvětlení bude navržena dle platných předpisů a ČSN v souladu s 

interiéry. Svítidla budou použita běžná typová zářivková nebo žárovková. Ochrana 

před nebezpečným dotykem bude provedena dle ČSN 33 2000-4- 41. 

 

 

 



Řešený objekt bude připojen na uzemnění vytvořené strojeným  základovým zemničem. 

Objekt bude rovněž napojen na stávající místní sdělovací a optické kabely 

(TELEFONICA O2) pomocí samostatné přípojky sdělovacích kabelů. 

 
d) řešení dopravy, 

Podél stavby jsou budou vybudovány komunikace s asfaltovým povrchem. Po 

komunikacích je vedena MHD a včetně veškeré automobilové dopravy. Na pozemku 

jsou navrženy podzemní garáže, které máji vjezdy a výjezdy z ulice v západní části 

pozemku. Vjezd a výjezd do podzemních garáží je vyřešen rampami.  

 
e)  povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 

 
Přístupové komunikace 

Pro zpevněné povrchy nových ploch je navržena kamenná dlažba v tmavé, modročerné 

barvě a v různých velikostních formátech.  

 

Zeleň 

V řešení území se na severní straně nachází zelený pás, dále pak množství 

dřevin, solitérních stromů a křovin. Mezi obejkty je navržen polosoukromý 

prostor s dětským hřištěm a prvky městského mobiliáře. Před jižní fasádou 

domů budou vysázeny okrasné stromy pro přist ínění  objektů a dále jako 

pohledové bariéry. Dále bude před objekty v  jižní straně vytvořena menší 

okrasná zahrádka, která zabrání přístupu k  proskleným plochám. Na východní 

straně bude moci být vysázen sad.  

 

Oplocení 

V přístupu na celý pozemek bude bráněno v době výstavby. Jinak se se stavbou plotu 

nepočítá. 
 

 
 

f) elektronické komunikace, 

 
Stavba je napojena na elektronické komunikace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------ 

 
V Brně dne 17. 02. 2013 Vypracovala: Dominika Skrývalová 



Závěr 
 

Zadáním mé bakalářské práce bylo detailní zpracování jednoho ze dvou objektů navržených 

na daném pozemku, který se nachází v městské části Brno Sadová. V současnosti je 

pozemek využíván jako louka, v některých částech lze najít zahrádkářské plochy. 

Komplexně je však pozemek v neutěšeném stavu.  

Hmotovým řešením objekty navazují na plánovanou zástavbu v okolí. Nízkopodlažní domy 

splňují jak funkci obytnou, tak poskytují prostory pro zřízení kavárny nebo kancelářských 

ploch. Nabídka bytů je rozmanitá. V objektu jsou byty vhodné pro mladé rodiny, tzv. 

startovací byty, byt mezonetový a dva byty nadstandardní. Uživatelům se nabízí parkování v 

suterénu objektu a velké plochy zeleně, což by mělo zvýšit zájem o koupi bytu či komerčních 

prostor. 

U jednotlivých provozů je dodržena funkční, typologická a normativní správnost. 
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Anotace práce Bakalářská práce "Nízkopodlažní bytové domy" řeší výstavbu bytových 

domů v Brně, městské části Sadová. Bytové domy jsou navrženy na rohové 

parcele s původním využitím jako louka a zahrádkářské plochy. Objekty 

jsou umístěny na rovinatém terénu. Projekt navazuje na studii “Panorama 

Kociánka”, zamýšlenou výstavbu bytových domů na severovýchodní straně 

pozemku. Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Nosnou 

konstrukci tvoří stěnový systém založený na základových pasech. Střecha je 

plochá. Součástí bakalářské práce je model a detail sklopně posuvných 

stínících panelů. 



 
 

Anotace práce 

v anglickém 

jazyce 

The bachelor´s thesis "Low-rise residential buildings" deals with the 

construction of a residential buildings in Brno, Sadová. The residential 

building is designed on a corner plot which original use was as a meadow 

and garden area. The building is located on flat terrain. The project builds 

on the study "Panorama Kociánka", the intended construction of residential 

buildings on the northeast side of the land. The building has one 

underground and three floors. Building structure is created of wall system 

placed on concrete grid foundations. The roof is flat. Part of the bachelor´s 

thesis is the physical model and detail of sliding folding shielding panels. 
 

Klíčová slova  Nízkopodlažní bytové domy, Brno, Sadová, podzemní garáže, bytové 

prostory, kavárna, komerční prostor, obklad sibiřský modřín, posuvně 

sklopné stínící panely. 

 
 

Klíčová slova v 

anglickém 

jazyce 

 

Low-rise residential buildings, Brno, Sadová, underground garages, 

residential premises, café, commercial space, Siberian larch facing, sliding  

folding shielding panels.
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