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Abstrakt: 
Bakalá�ská práce �eší urbanistický a architektonický návrh bytového souboru v Brn�, 
Královem poli v blízkosti zahradká�ské oblasti Sadová. Stavební parcela se nachází v severní 
�ásti Brna poblíž ulice Kociánka. Nejbližší okoli má siln� p�írodní charakter podpo�ený 
lesoparkem na severní stran� území. Návrh vychází z podkladové zastavovací studie, na 
kterou navazuje situa�ním �ešením. 
Komplex je tvo�ený t�emi bytovými domy o t�ech nadzemních a jednom podzemním 
podlažím. Dva jižní bytové domy jsou propojeny kr�kem s krytými podzemními garážemi, 
které zárove� vytvá�ejí vyhlídkovou plochu. V bakalá�ské práci dále rozveden objekt 
obsahuje �ty�i byty, jednou pronajímatelnou komer�ní plochu, suterén se sklepními boxy a 
t�emi soukromými garážemi. Orientace bytových dom� umož�uje velkorysý výhled na m�sto 
Brno.  
Hmotu objekt� tvo�í elemntární kvádry, které umož�ují bezproblémové spln�ní tepeln�
technických požadavk�. 
�
Klí�ová slova:�

Bytový soubor, bytový d�m, Brno, Sadová, vnitroblok, podzemní garáže, výhled, 
nízkoenergetický d�m, Velox systém�
�
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Úvod 

Bydlení v lokalit� blízko p�írody a zárove� na samém okraji velkom�sta je sen mnoha lidí. 
Snažil jsem se navrhnout bydlení, které by tento sen naplnilo po všech stránkách. Jednoduché 
formy budov reagují na blízkost m�sta, ale svým p�írodním výrazem dop�ávají uživatel�m 
relaxovat. Nízkopodlažní bytový soubor Sadová dává zapomenout na klasickou bytovou 
výstavbu a nabízí lidšt�jší prost�edí. 
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a) identifikace stavby, jméno a p�íjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické 
osoby), obchodní firma, I�, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a p�íjmení projektanta, �íslo pod 
kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené �eskou komorou architekt� nebo �eskou 
komorou autorizovaných in�enýr� a technik� �inných ve výstavb� s vyzna�eným oborem, pop�ípad�
specializací jeho  autorizace, dále  jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její ú�el, 

Identifikace stavby: 
- Název:   Bytový soubor Brno Sadová 
- Místo stavby:  Brno, Královo Pole � Sadová 
- Okres:  Brno m�sto 
- Kraj:  Jihomoravský 
- Parcelní �íslo:  197/1 
- Stavebník:  m�sto Brno, , �eská 18, Brno, 602 00 
- Projektant:  Pavel Hendrych, Peka�ská 114, Opava 747 05 
- Charakteristika stavby:  Soubor bytových dom�, 14 byt� klasického a mezonetového typu a   
        1 nájemní plocha pro komer�ní vyu�ití. 
  

b) údaje o dosavadním vyu�ití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních 
vztazích,  

Jedná se o stavební parcelu, pozemek se nachází v nezastav�ném území. Dosavadní vyu�ití je volná louka 
s hustým porostem k�ovin a vysokých travin, a zahrádkami. Pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka. Území bude 
opat�eno in�enýrskými sít�mi a komunikacemi. 

Navrhovaný komplex objekt� bude umíst�n na parcele �íslo 197/1 v Brn�, Králov� Poli � Sadová. Na 
sousedních pozemcích 197/2, 204/5 a 143/1 se nacházejí obytné stavby, kterými jsou t�ípodla�ní bytové domy, 
dvoupodla�ní rodinný d�m a dvoupodla�ní stavba s obchodem smí�eného zbo�í. Nezastav�né okolní plochy jsou 
soukromé zahrádky a ve�ejné plochy m�stské zelen� s návazností na lesopark.  

c) údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 

Pr�zkumy nebyly v sou�asné dob� provedeny. Pravd�podobná hladina podzemní vody se nachází 5 metr� pod 
úrovní p�vodního terénu. Na území je p�edpokládaná �t�rko-hlinitá zemina, která zaru�uje snadné zakládání 
stavby. 

Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu ze stávajících místních komunikací.   
Stavba bude napojena na stávající nebo plánovanou technickou infrastrukturu p�ípojkami jednotné kanalizace, 

vodovodu, nízkotlakého plynovodu, nízkého elektrického nap�tí a sd�lovacími a optickými kabely.   

d) informace o spln�ní po�adavk� dot�ených orgán�, 

Na území pozemku budou vybudovány nové p�ípojky vedení jednotné kanalizace, vodovodu, nízkotlakého 
plynovodu, nízkého elektrického nap�tí a p�ípojky sd�lovacích a optických kabel�. V�echny dané po�adavky od 
majitel� in�enýrských sítí budou spln�ny. Architektonické a stavební �e�ení bude v souladu s urbanistickými 
podmínkami a regulacemi. Po�adavky budou zpracovány do projektové dokumentace a navr�ené �e�ení 
odsouhlaseno. 

Stavbou nedojde k dot�ení ochranných pásem chrán�ných �ástí území a kulturních památek. 

e) informace o dodr�ení obecných po�adavk� na výstavbu,  

Stavba spl�uje obecné technické po�adavky dle vyhlá�ky 137/1998 Sb. O technických po�adavcích na 
výstavbu. 



f) údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí, pop�ípad� územn� plánovací 
informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   

Na území je zpracován regula�ní plán, jeho� po�adavky byly zapracovány v návrhu. Zárove� návrh respektuje 
zpracovanou zastavovací studii území. 

g) v�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná opat�ení v dot�eném území, 

Novostavba bytových dom� neovlivní okolní  stávající objekty vzhledem k tomu, �e se v blízkostí parcely 
nevyskytují. V souvislosti se stavbou lze p�edpokládat do�asné zvý�ení hlu�nosti a pra�nosti v bezprost�edním 
okolí pozemku a rovn�� zvý�enou dopravní zát�� na p�íjezdových komunikacích. 

Jistou podmínkou úsp��ného provozu stavby je provedení navr�ených p�ípojek in�enýrských sítí. 
V dot�eném území nejsou �ádné v�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a nejsou 

pot�eba jiná opat�ení.  

h) p�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby, 

P�edpokládané zahájení stavby:   01/2014 
P�edpokládané ukon�ení stavby: 10/2015 
Výstavba bude probíhat v po�adí: za�ízení staveni�t�, zemní a výkopové práce, potrubí v�etn� prostup� pro 

napojení in�enýrských sítí do objektu, vlo�ení zemnícího pásku pro hromosvod, základy, podkladní beton, 
hydroizolace, konstrukce podlahy, konstrukce obvodových zdí spole�n� s konstrukcí stropu (systém ztraceného 
bedn�ní Velox) a st�echy, konstrukce p�í�ek, rozvod elekt�iny, vody, kanalizace, teplovzdu�ného vytáp�ní 
a vnit�ní úpravy. 

i) statistické údaje o orienta�ní hodnot� stavby bytové, nebytové, na ochranu �ivotního prost�edí 
a ostatní v tis. K�, dále údaje o podlahové plo�e  budovy bytové �i nebytové v m

2
,  a o po�tu byt�

v budovách bytových a nebytových.  

Statistické údaje celkové stavby: 
- Vým�ra parcely: 5051m2

- Celková zastav�ná plocha: 961m2 

- Celkový obestav�ný prostor: 7232m3

- Orienta�ní hodnota stavby: 60 mil. K�
- Celkový po�et byt�: 14 
- Celkový po�et ploch ob�anské vybavenosti: 1 
- Celkový po�et krytých parkovacích stání: 21 
- Celkový po�et venkovních parkovacích stání: 25 
- Celkový po�et parkovacích stání: 46 

Statistické údaje bytového domu, �e�eného v rámci bakalá�ské práce: 
- Zastav�ná plocha: 287m2 

- Obestav�ný prostor: 2652m3

- Orienta�ní hodnota stavby: 18 mil. K�
- Po�et byt�: 4 
- Po�et ploch ob�anské vybavenosti: 1 

V Brn� dne 26. 1. 2013          Pavel Hendrych 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �e�ení 

 a) zhodnocení staveni�t�, u zm�ny dokon�ené stavby té� vyhodnocení sou�asného stavu konstrukcí;  

stavebn� historický pr�zkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je 

v památkové zón�,

Stavební parcela je vhodná pro novostavbu s obytnou funkcí, díky klidnému charakteru lokality, 
podpo�eným blízkým lesoparkem a velkorysým výhledem na panorama m�sta Brna. Pozemek se nachází 
v mírn� sva�itém terénu, terén se sva�uje na jih. Komunika�ní spojení je pro staveni�tní dopravu dobré.  

V �ir�ích vztazích je stavební místo ze západní stany ohrani�eno ulicí Kociánka. Samotná parcela je 
ohrani�ena navrhovanou dvouproudovou komunikací ze západní a ji�ní strany. Z t�chto komunikací je 
parcela p�ímo p�ístupná. Z východní strany se napojuje vnitroblok nového budoucího bytové sídli�t�. 
Autobusové zastávky na ulici Kociánka linky 43 jsou v docházkové vzdálenosti. 

Stávající pozemek pokrývají náletové rostliny, p�evá�n� k�oviny a vysoký a� neprostupný vegeta�ní porost. 
Solitérní stávající stromy na parcele ji� nejsou hodnotné a budou pokáceny. 

V navrhované místní komunikaci a chodníku jsou vedeny hlavní sít� plynu, vody, kabely nízkého nap�tí, 
sd�lovací kabely a jednotná kanaliza�ní sí�. 

Základové pom�ry nejsou slo�ité. P�da je �t�rko-hlinitou, s dobrou propustností. Hladina podzemní vody se 
nachází 5m pod stávající úrovní terénu. 

b) urbanistické a architektonické �e�ení stavby, pop�ípad� pozemk� s ní souvisejících, 

Urbanistické a architektonické �e�ení

Na pozemku bude navr�en soubor t�í bytových dom�, celkov� 14 byt� a jedna plocha pro ob�anskou 
vybavenost. Dva ji�ní objekty budou mít spole�nou otev�enou gará�. Severní objekt bude mít samostatnou. 
Na povrchu je mezi objekty vytvo�en polo-ve�ejný prostor. Poch�zí st�echa nad gará�emi je �e�ena jako 
polosoukromá a umo�	uje výhled na panorama m�sta Brna. Plochy mezi objekty budou �e�eny parkovou 
formou a budou voln� navazovat na stávající systém p��ích cest z východní strany. Travnaté plochy lemující 
parcelu budou zatravn�ny polovysokou a� lu�ní travinou, pro vytvo�ení filtru mezi vnitroblokem a místní 
komunikací. Vnitroblok bude zatravn�n zát��ovým trávníkem. D�le�ité je rozmíst�ní objekt�, tak aby si 
vzájemn� nebránily ve výhledu, který je urbanistickou kompozicí podporován. 

Vjezd do suterénních gará�í je umíst�n z ji�ní strany z místní komunikace. V rámci pozemku jsou �e�eny i 
odstavné parkovací plochy, která jsou v úrovni místních komunikací. Ka�dá parkovací plocha zaji��uje jedno 
parkovací stání pro ZTP, celkov� �ty�i místa pro ZTP. Dále jsou navr�ena dv� místa pro popelnice, které jsou 
v blízkosti místní komunikace. P��í cesty, které jsou tvo�eny velkoformátovou betonovou dla�bou, pop�ípad�
kamennými bloky z lomového kamene, vyhlídková ve�ejná terasa p�ístupná z vnitrobloku. Vyrovnání 
vý�kových úrovní mezi parkováním ZTP a vnitroblokem, stejn� jako bezbariérový p�ístup do samotných 
objekt�, je �e�eno pomocí ramp s mírným sklonem. 

Forma objekt� je  jednoduchý kvádr, který umo�	uje dosáhnout tepeln� technických po�adavk� na 
nízkoenergetické domy. Jednoduchý tvar horizontáln� d�lí pruhy �obepínající� celý objekt. Fasáda má za úkol 
sjednotit roztrou�ené okenní otvory. To je provedeno pomocí vzoru, kterým jsou fasádní desky p�ipojeny 
k sob�. Objekty jsou navr�eny ve dvou barevných variantách � p�írodní barv� d�eva a �ern� lakovaného 
d�eva. Spole�né podzemní gará�e u dvou ji�ních objekt� se pomysln� vno�ují do objekt� v úrovni suterénu a 
objekty tak spojují.  

Vlastní podrobn� �e�ený objekt v rámci bakalá�ské práce je �ty�podla�ní se 3 nadzemními podla�ími a 
jedním podzemním. St�echa nad spole�nými gará�emi je poch�zí, pokrytá extenzivní zát��ovou zelení. Zele	
navr�ena na této st�e�e je zasazená do kv�tiná��. Fasáda je navr�ena z fasádních desek MAX EXTERIOR 
v imitací d�eva.  

Vý�kové a polohové osazení �e�eného objektu je podrobn� zakresleno ve výkrese situace �. C-02. 
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Dispozi�ní �e�ení

V 1NP se nachází pronajímatelná komer�ní plocha a byt 3+kk o plo�e 123m². V 2NP se nachází byt 3+kk o 
plo�e 113m² a první patro mezonetového bytu o celkové plo�e 170m². Ve 3NP pak byt 3+kk o plo�e 113m² a 
2 patro mezonetového bytu.�Ka�dý byt je p�ístupný p�es p�edsí	. Jednopodla�ní byty jsou navr�eny jako 
3+KK. Je zde navr�en obývací pokoj s kuchy	ským koutem, pokoj, lo�nice, odd�lená toaleta, koupelna a 
komora. Mezonetový byt je velikosti 4+KK a sestává z obývacího pokoje s kuchy	ským koutem, pokojem, 
komorou a WC v prvním pat�e bytu; ve druhém pat�e jsou umíst�ny pokoj, lo�nice, �atna, sklad a koupelna 
s toaletou. Byt v 1NP disponuje polosoukromou st�e�ní zahradou vytvo�enou na st�e�e podzemních gará�í a 
lod�ii. Ostatní byty disponují v�dy 2 balkóny.�

Návrh zohled	uje velkorysost ji�ní strany, na kterou jsou orientované v�echny spole�enské zóny byt�
a sna�í se rozumn� vyu�ít tepelných zisk� pomocí francouzských oken v kombinací s akumulací betonových 
podlah. Proti p�eh�ívání budou v oknech instalovány �aluzie. 

c)  technické �e�ení s popisem pozemních staveb a in�enýrských staveb a  �e�ení vn�j�ích ploch, 

Zemní práce

Sejmutí ornice bude provedeno v tlou��ce 300mm. je p�edpokládaná �t�rko-hlinitá p�da. Geologický 
pr�zkum nebyl proveden. Hladina podzemní vody se nachází 5m pod úrovní p�vodního terénu a zalo�ení 
stavby bude nad  úrovní hladiny podzemní vody. Objekt je podsklepen a z ji�ní strany je zemina odstran�na 
na úrove	 150mm pod úrove	 podlahy suterénu. Stavební jáma je navr�ena nepa�ená, bude vytvo�eno 
svahování v pom�ru 1:2. Hrany stavební jámy budou ve vzdálenosti 1200mm od navr�ené základové 
konstrukce suterénu; ve vzdálenosti. Hlavní výkopové práce budou provedeny t��kými stroji, dopl	kové a 
men�í výkopové práce budou provedeny ru�n�. Základová spára bude ru�n� za�i�t�na. Do výkop� bude 
vyvedená drená� z odvodn�ní anglických dvork�. 

Dal�í zemní práce budou probíhat po vybetonování základových konstrukcí a vybudování hrubé stavby 1S 
a 1NP, v�etn� provedení hydroizolací a tepelných izolací. Bude provedeno zasypání zbývajících �ástí 
základové jámy krom� ji�ní strany výkopu, která bude slou�it jako sjezd do krytých gará�í. Zásypy budou 
zhutn�ny na únosnost p�vodní zeminy. 

Sejmutá ornice a vyt��ená zemina bude pou�ita pro násypy stavební jámy, terénní úpravy okolí stavby. 
P�ípadná zbylá zemina bude odvezena na p�edem ur�ené místo skladování zeminy. Na záv�r stavby bude 
provedeno osázení okolí stavby stromy, ke�i a travním semenem, dle výkresu situace �. C-02. 

Základové konstrukce

Stavba bude zalo�ena na základových pasech z prostého betonu C16/20. Základová spára pro obvodové 
zdivo nachází v nezámrzné hloubce 4110mm pod úrovní upraveného terénu od 0,000; pro vnit�ní zdivo ve 
hloubce 3,610mm pod úrovní upraveného terénu od 0,000. Základová spára v �ásti podsklepené se nachází 
v hloubkách 3350mm a 3150mm pod úrovní upraveného terénu. Základové pásy budou podsypány 
udusaným �t�rkem v tl. 100mm 

Podkladní beton je navr�ený v tlou��ce 100mm z prostého betonu C16/20 a bude vyztu�en vlo�ením kari 
sít� se �t�rkovým podsypem frakce 8-16mm. 

o,ooo = 295,050 m.n. B.p.v. 

Svislé nosné konstrukce

Celý objekt, krom� vnit�ních nenosných p�í�ek je tvo�ený systémem Velox. Obvodové nosné zdivo je 
tvo�eno �elezobetonovými st�nami Velox AL 37 plus tl 370mm se 150mm tepelné izolace EPS-plus. 
Obvodové nosné zdivo v suterénu je tvo�eno st�nou Velox UL 32 tl. 32mm se 100mm tepelnou izolací EPS. 
Nosné �B zdivo bude vyztu�ena po cca 2m st�novou výztuhou po celé vý�ce podla�í.. Vnit�ní nosná st�na a 
nosná mezibytová st�na je navr�ena Velox TT30 tl. 300mm s mírou utlumení hluku Rw = 63 dB. V suterénu 
je navr�en nosný �B sloup 400x300mm ze systému Velox. 

Komín je navr�ený SCHIEDEL UNI*** plus z tvárnic UNI 16 a keramickou vlo�kou o pr�m�ru 160mm. V 1S 
v technické místnosti je do komína zaúst�n plynový kotel pro oh�ev TUV a vytáp�ní objektu. Nadst�e�ní �ást 
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je navr�ena pouze keramickými vlo�kami s oplechováním. Komín je opat�en plechovou st�í�kou proti de�ti. 
Horní hrana komína je ve vý�ce 11,730m nad úrovní upraveného terénu a 1,5m nad horní hranou atiky.  

Obvodové svislé konstrukce spl	ují po�adavky dle �SN 730540 Tepelná ochrana budov. Podrobné výpo�ty 
skladeb a hodnoty sou�initele prostupu tepla U jsou provedeny v p�íloze slo�ky C Návrh konstrukcí � výpo�ty. 

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné stropní konstrukce jsou �B se ztraceným bedn�ním Velox � bedni�kové tl. 310mm na 
rozp�tí a� 7,5m. Stropy jsou probetonovány a provázány s nosnými svislými st�nami vetknuté v úrovni v�nc�. 
Stropy se betonují do p�ipraveného bedn�ní zárove	 s nosnými st�nami po jednotlivých patrech. Balkónové 
desky jsou �b desky tl. 180mm s pou�itím Iso nosníku TiP BRONZE pro minimalizací tepelných most�. 

P�eklady jsou tvo�eny prostorovou výztu�í R 10505 s po�ítanou únosností na beton B15 B20. U vet�í otvor�
bude pou�itá vázaná prostorová výztu�. Prostorová výztu� p�ekladu je umíst�ná v míst� v�nce � v�nec tvo�í 
p�eklad. 

Skladby vodorovných konstrukcí jsou podrobn� specifikovány ve výkrese výpisu skladeb �. C-14. 
Konstrukce odd�lující venkovní a vnit�ní prost�edí spl	ují po�adavky dle �SN 730540 Tepelná ochrana 
budov. Podrobné výpo�ty skladeb a hodnoty sou�initele prostupu tepla U jsou provedeny v p�íloze slo�ky C 
Návrh konstrukcí � výpo�ty. 

Vertikální komunikace

Schodi��ové desky jsou �B monolitické vetknuté do stropu velox. Stropy velox jsou v místech napojení 
probetonovány v celé tlou��ce. Desky jsou z betonu 20/25 s oceli B500, tlou��ky 100mm. Stupn� jsou 
dodate�n� nadbetonovány z prostého betonu C16/20. V míst� mezipodest je schodi�t�  vetknuté do �B 
nosníku B20/25 ocel B500. Tento nosník je ulo�en do schodi��ové a obvodové st�ny. Místa ulo�ení jsou 
izolovány izola�ním prvkem SCHOECK. 

Vý�kové úrovn� 1NP a upraveného terénu u hlavního vstupu jsou vyrovnány pomocí ramp se sklonem 2%, 
které umo�	ují bezbariérový p�ístup. 

   

St�e�ní konstrukce

Navr�ena je plochá jednoplá��ová st�echa. Odvodn�ní st�ech je provedeno pomocí  dvou vnit�ních vpustí o 
pr�m�ru 100mm. Spádová vrstva je tvo�ena perlitobetonem s maximálním sklonem 8% a minimálním 3%. 
Atiky jsou navr�eny �B o tlou��ce 150mm jako pokra�ování nosných st�n velox a jsou dodate�n� zatepleny 
EPS polystyrenem o tlou��ce 150mm z vn�j�í strany a 50mm z vnit�ní strany.  Na st�echu je navr�en vstup 
pomocí st�e�ního otvoru 1000x600mm s výsuvnými schody, který je p�ístupný z komunika�ní chodby. Nad 
schodi��ovým prostorem je umíst�n st�e�ní bezpe�nostní otvor pro odvod kou�e v p�ípad� po�áru. 

St�e�ní skladby jsou podrobn� specifikovány ve výkrese výpisu skladeb �. C-17 a spl	ují po�adavky dle 
�SN 730540 Tepelná ochrana budov. Podrobné výpo�ty skladeb a hodnoty sou�initele prostupu tepla U jsou 
provedeny v p�íloze slo�ky C Návrh konstrukcí � výpo�ty. 

Vnit�ní d�lící konstrukce

P�í�kové zdivo je navr�eno z pórobetonových tvárnic tvárnic Ytong P2-500 o tl. 100mm a 125mm vyzd�né 
na tenkovrstvou maltou Ytong 5 MPa. Otvory jsou opat�eny p�eklady Ytong NEP 10 a NEP 12,5. V 1S jsou 
navr�ené do p�í�ek sklepních box� v�trací otvory. V �ásti komunika�ního jádra domu jsou v 1NP a 1S 
navr�eny p�í�ky celosklen�né z protipo�árního skla v hliníkových rámech systému LICO-I a sklen�né dve�e 
s po�árním samouzavíratelným systémem. 

Výpln� otvor�

Okna v bytových jednotkách jsou navr�ena plastová Decplast premium s hodnotou U=1,1Wm-2K-1 . Okna 
v 1np p�i vstupu do komunika�ního jádra jsou plast-hliníková s dvojitým zasklením o hodnot� U=1,1Wm-2K-1. 
hlavní Vstupní dve�e jsou v hliníkovém rámu s dodate�nou tepelnou izolací. Okna suterénu jsou plastová 
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Ekodrain se sklepními sv�tlíky. Dve�e v celosklen�ných p�í�kách LICO-I jsou stejného systému a 
protipo�árního skla. Vstupní dve�e do jednotlivých byt� jsou ocelové protipo�ární v ocelových zárubních 
s bezpe�nostním zámkem. Dve�e v rámci byt� jsou d�ev�né v oblo�kové zárubni (pop�ípad� v ocelové � 
dve�e na wc do místnosti 113).. Revizní dví�ka do instala�ních �achet jsou navr�ena ocelová 400/400  
v ocelové zárubni. Dve�e v suterénu jsou v�echny ocelové v ocelových zárubních. Dve�ní k�ídla sklepních 
box� jsou opat�ena otvorem krytým m�í�kou 280/600mm. Dve�e propojující suterén pod bytovým domem a 
navazujícími gará�emi; a dve�e odd�lující �ást pod bytem a �ást komunika�ního jádra jsou navr�ena 
protipo�ární se samozavíracím za�ízením, bezpe�nostním zámkem a horizontálním madlem. 

Je navr�en st�e�ní výlez na st�echu st�e�ním výlezem se stahovacím �eb�íkem. 

Vn�j�í povrchy

Vn�j�í obklady � Vn�j�í fasádu tvo�í fasádní desky Max Exterior tl. 10mm uchycené na systémový ro�t 
Fundarmex � viz detail A_výkres C-12. Úprava desek bude v odstíneh p�írodního nebo �ern� lakovaného 
d�eva a nepravidelném schématu ulo�ení. 

fasádní obklad budou �lenit pruhy z tvarované oceli v bílém barv�. Tvar a uchycení k balkónové desce viz 
výkres �. D-01 

Vn�j�í podlahy � terasy na terénu nav�ena Garapa profilu 25x90m na hranolech 75x40 v osové vzdálenosti 
500mm.  Balkóny z desek Max exterior s povrchovou Hexa úpravou tl.16mm. Spád terasy a balkónu 1% od 
objektu. 

Vnit�ní povrchy

Vnit�ní omítky st�n a strop� � v nadzemních podla�ích jsou navr�eny �tukové omítky v bílé barv�. 
V suterénu jsou povrchové úpravy st�n provedeny omítkou vápenocementovou, stejn� tak v komorách 
v bytových jednotkách..  

Vnit�ní obklady � jsou navr�eny obklady v koupelnách, WC do vý�ky 1800mm od �isté podlahy a za 
kuchy	skými linkami ve vý�ce 900mm nad podlahou a horní hran� 1500mm nad podlahou. Jde o keramické 
obklady KLINKER.  

Vnit�ní podlahy � v �ásti komunika�ního jádra jsou navr�eny podlahy z probarveného anhydrydu C16/20 
s epoxidovým nát�rem. Dno. V �ástech bytových jsou navr�eny podlahy s plovoucí laminatové podlahy. 

Izolace

Tepelné izolace EPS-plus obvodového zdiva zdivo je zakomponována ve skladb� Velox st�ny AL 37 v tl. 
150mm. Tato izolace je vyta�ená a� do úrovn� atiky. Atika je potom z opa�né strany dopln�na o EPS tep. 
izolaci tl 50mm a je spojena s izolací st�echy. Suterénní nosná st�na má zmen�enou tlou��ku izolace na 
100mm p�i zachování stejného systému velox. Tepelnou izolaci v souvrství st�echy tvo�í desky XPS 
polystyrenu. Strop mezi nevytáp�ným suterénem a bytem je izolován z horní strany ISOVER T-P v tlou��ce 
25 mm a v podhledu EPS tl. 150mm,  

Izolace proti zemní vlhkosti a vod (hydroizolace) � hydroizolace spodní stavby je provedena zhydoizola�ní 
fólie Fatrafol 803/v s ochranými textiliemi fatratex z vn�j�í i vnit�ní strany. Hydroizolace bude vyta�ena 150mm 
nad úrove	 p�ilehlého upraveného terénu.. V místnostech s mokrým provozem, koupelny, WC, bude 
provedena v podlahových konstrukcích st�rková izolace v tlou��ce 2mm a bude vyta�ena i do vý�ky obkladu 
st�n. 

Zvukové izolace � mezibytové podlahy jsou opat�eny izolací ISOVER T-P v tlou��ce 25 mm na osb desce. 
monolitické pr�vlaky, vyná�ející schodi��ovou desku, budou betonovány do SCHOCK Tronsole typu AZ.  

Výrobky klempí�ské

Materiálem je ocel. pozink. Klempí�ské výrobky budou pou�ity pro oplechování atiky, oplechování, vn�j�í 
parapety a p�íponky. P�esné pot�ebné délky budou p�em��eny p�ímo na stavb�. Ocel. pozink. bude opat�en 
jednovrstvým antikorozním nát�rem axapur U2218 v �erné a bílé barv�. 
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Výrobky záme�nické

Ocelové dve�e a revizní dví�ka v ocelových zárubních budou opat�eny nát�rem axapur. Ocel. �árov�
pozink. krycí ro�ty anglických dvork� nepo��ebují nát�r.  

Výrobky truhlá�ské

Dve�e v rámci byt� jsou d�ev�né Sapeli v oblo�kové zárubni z mo�eného dubového d�eva. Interiérová 
madla zábradlí jsou ze d�eva bukového. Madlo na hlavním schodi�ti je tvo�eno z desek Max exterior 
30x20mm Madla jsou dále opat�ena transparentním lakem na d�evo.  

Vn�j�í plochy

Chodníky pro p��í jsou navr�eny dlá�d�né z velkoformátových betonových dílc� a z kamených blok�
z lomového kamene. Chodníkové rampy jsou ve spádu 3%. Sjezd do gará�í je navr�en ve spádu od 15% do 
11%. Vyrovnávací rampy u vchodu ve spádu 2%. Okolní terén bude osázen travním semenem a budou 
vysazeny stromy a ke�e. Na st�e�e gará�e budou ke�e zasazené do kv�tiná��. Celková úprava vnitrobloku a 
okolí bude parkovou formou m�stské ve�ejné zelen�.  

Okapový chodník okolo stavby je navr�en z ka�írku frakce 2-9 a je spádován 5% od stavby.  

 d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

Komplex bude napojený na stávající pozemní komunikace z ji�ní a západní strany. Vjezd do suterénních 
gará�í je situován z místní komunikace z ji�ní strany. P�i výjezdu z gará�í je navr�ena  rovná plocha p�ed 
vjezdem na místní komunikaci v �í�ce 5 m pro bezpe�ný rozhled a vjezd automobilu na pozemní komunikaci.  

Napojení spla�kového a de��ového potrubí z objektu je v hlavní vstupní �acht� p�ed objektem. Odtud je 
vedena p�ípojka do stoky jednotné kanalizace nacházející se v ose komunikace ulice Lu�ní. 

P�ípojka nízkotlakého plynovodu je �e�ena p�es venkovní zd�ný box s hlavním uzáv�rem plynu.  

P�ípojka elektrického nízkého nap�tí je navr�ena takté� p�es venkovní zd�ný box, kde je umíst�n 
elektrom�rný rozvad�� a pojistná sk�í	. HUP je od RE a PS stavebn� odd�len. 

P�ípojky vodovodu, sd�lovacích a optických kabel�, nízkotlakého plynovodu a elektrického nízkého nap�tí 
jsou vedeny do technické místnosti.  

e) �e�ení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �e�ení dopravy v klidu, dodr�ení podmínek 

stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svá�ném území, 

Parkování je pro obyvatele BD navr�eno v suterénních spole�ných gará�ích o kapacit� 10 stání a 
soukromými gará�emi v suterénu ka�dého domu � v ka�dém objektu se nacházejí 3 soukromé gará�e 
s vlastním vstupem. Dále jsou navr�eny venkovní parkovací stání v kapacit� 25 stání; z toho 4 stání 
vyhrazená ZTP.  

Dle dostupných informací se nejedná o území na poddolovaném �i svá�ném území 

f) vliv stavby na �ivotní prost�edí a �e�ení jeho ochrany,

Stavba nebude �kodit �ivotnímu prost�edí. Je navr�ena nová výsadba zelen�. V sou�asné dob� se na 
parcele nenacházejí vzrostlé stromy. Stávající parcela je pokryta náletovými rostlinami a ke�i. 

Odpady budou t�íd�ny na plast, papír, sklo a biologický odpad. 

P�i stavb� objektu se bude dbát na minimální hlu�nost, �et�ení energií a t�íd�ní odpadu. 

 g) �e�ení bezbariérového u�ívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a komunikací, 

V návrhu jsou dodr�ovány po�adavky z vyhlá�ky �. 398/2009 Sb. O obecných technických po�adavcích 
zabezpe�ujících bezbariérové u�ívání staveb. 
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Hlavní vstup do objektu je �e�en bezbariérov� pomocí vyrovnávací rampy s mírným 2% sklonem. Vstupní 
jednok�ídlé dve�e o rozm�rech 900mm jsou otevírány sm�rem ven ve sm�ru úniku. Plocha p�ed hlavním 
vchodem umo�	uje oto�ení invalidního vozíku v kruhu o pr�m�ru 1500mm.  

h) pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do projektové dokumentace,

Pr�zkumy v sou�asné dob� nebyly provedeny.  

i)  údaje  o  podkladech  pro  vytý�ení  stavby,  geodetický referen�ní polohový a vý�kový systém, 

Stavba bude vyty�ena vý�kov� od bod� �eské nivela�ní sít�, polohov� od spojnice dvou t�chto bod�
v sou�adnicovém systému S-JTSK. Vý�kové kóta 0,000 je rovna 295,050m. n. m. B.p.v. 

j) �len�ní stavby na jednotlivé stavební a in�enýrské objekty a technologické provozní soubory, 

�e�ený stavební objekt o celkové zastav�né plo�e 287,1m2 je jedna kompaktní hmota spojena gará�ovým 
kr�kem se sousedící budovou. Objekt je �ty�podla�ní. 

P�ípojky in�enýrských sítí jsou zaúst�ny do technické místnosti v suterénu. Kanaliza�ní p�ípojka ústí 
z hlavní vstupní �achty do jednotné kanaliza�ní sít�. 

k)  vliv  stavby  na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními ú�inky provád�ní 

stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich minimalizace, 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. 

P�i provád�ní stavby nebude zasa�eno do okolních pozemk� a staveb. Okolní objekty budou p�ed 
zahájením výstavby zam��eny a b�hem výstavby kontrolovány. 

l) zp�sob zaji�t�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�, pokud není  uveden v �ásti F., 

Zhotovitel stavby zajistí, aby v pr�b�hu výstavby byla zaji�t�na bezpe�nost práce p�i provád�ní staveb. 
Jedná se o pro�kolení pracovník�, seznámení s p�edpisy bezpe�nosti práce, pou�ení o pohybu po staveni�ti, 
doprav� a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a po�árními p�edpisy.  

Pracovníci budou dodr�ovat zákony a vyhlá�ky dle zákona 65/1965 Sb. Zákoník práce; zákona 309/2006 
Sb. O zaji�t�ní dal�ích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, na�ízení vlády �. 591/2009 Sb. � 
po�adavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích.  

2. Mechanická odolnost a stabilita

Pr�kaz statickým výpo�tem, �e stavba je navr�ena tak, aby zatí�ení na ni p�sobící v pr�b�hu výstavby a u�ívání 

nem�lo za následek 

a) z�ícení stavby nebo její �ásti, 

Objekt je navr�en p�edb��nými odhady dle zvyklostí. Podrobný výpo�et zhotoví statik. 

P�i návrhu se nep�edpokládá, �e dojde ke z�ícení stavby a stavba bude vystav�na dle platných norem a 
vyhlá�ek.  

P�i výstavb� se bude p�edev�ím dbát na p�esné slo�ení betonu, na správné ulo�ení výztu�e a na správné 
technologické postupy a p�estávky. Na provád�ní bude dohlí�et stavební dozor. Vyvstalé problémy a nové 
skute�nosti budou �e�eny b�hem stavby. 

Je t�eba posoudit op�rnou ze
 u rampy k podzemním gará�ím. 

b) v�t�í stupe� nep�ípustného p�etvo�ení, 
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P�i nálezu statické �i konstruk�ní vady bude ihned provedeno opat�ení pro zaji�t�ní konstrukcí a zaji�t�ní 
bezpe�nosti osob. V p�ípad� nutnosti budou takto zaji�t�ny i okolní pozemky  

c) po�kození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení anebo instalovaného vybavení v d�sledku 

v�t�ího p�etvo�ení nosné konstrukce, 

Pokud dojde k po�kození jiných �ástí stavby �i za�ízení, které lze opravit �i vym�nit � neprodlen� se tak 
stane. 

d) po�kození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�. 

Bez prodlení budou provedena pot�ebná opat�ení. 

3. Po�ární bezpe�nost 

Po�ární zpráva bude podrobn�ji rozpracována po�árním technikem, kterým musí být takté� odsouhlasena. 

a)  zachování nosnosti a stability konstrukce po ur�itou dobu, 

Nosná konstrukce objektu se skládá z �B st�nového systému s betonovými stropy. Beton je po�ární t�ídy 
na reakci na ohe	 A - neho�lavý. Takté� spl	uje i po�ární neho�lavost po dobu 90minut. Svislé nosné zdivo 
VELOX AL 37 PLUS má po�ární odolnost REI 90, konstrukce typu DP1. Fasáda tvo�ená systémem MAX 
EXTERIOR p�i ho�ení neodkapává, takté� balkónové zábradlí. 

P�í�kové zdivo YTONG P-500 má t�ídu reakce na ohe	 A1, neho�lavé. 

P�í�ka a dve�e v nich umíst�né v komunika�ním jádru domu v 1NP a v 1S jsou celosklen�né 
z protipo�árního skla systému LICO-I odolnosti EI 30 a typu DP1. 

b)  omezení rozvoje a �í�ení ohn� a kou�e ve stavb�, 

Ka�dá bytová jednotka je samostatným po�árním úsekem. Instala�ní �achty jsou v úrovni stropu v rámci 
jednoho bytu probetonovány. 

Komunika�ní jádro schodi��ové chodby je chrán�nou únikovou cestou, odd�leno po�árn� odolnými 
konstrukcemi a uzáv�ry. V�trání je p�ímé okny a st�e�ním otvorem pro odvod kou�e. . Dve�e v suterénu, 
odd�lující suterén pod bytovým domem a suterénní gará�e jsou po�árními uzáv�ry s odolností EI 15 a 
samouzavíracím za�ízením.  

c)  omezení �í�ení po�áru na sousední stavbu, 

Stavba spl	uje po�adované odstupy od okolních budov. Sousední stavby nezasahují do po�árn�
nebezpe�ných prostor. Fasáda tvo�ená systémem MAX EXTERIOR p�i ho�ení neodkapává.  

d)  umo�n�ní evakuace osob a zví�at, 

Osoby a zví�ata budou evakuovány po schodi�ti do 1NP, pop�ípad� do suterénu, kde vystoupí z objektu do 
volného prostranství. Schodi�t� je navr�eno �B, �í�ky 1100mm. 

e)  umo�n�ní bezpe�ného zásahu jednotek po�ární ochrany. 

Jednotky po�ární ochrany budou zasahovat z hlavní obousm�rné komunikace z ji�ní strany nebo 
z roz�í�eného chodníku vedoucího k hlavnímu vstupu ze severní strany.  
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4. Hygiena, ochrana zdraví a �ivotního prost�edí 

V objektu se bude produkovat pouze tuhý komunální odpad, bez zvlá�tního charakteru. Komplexní �innost 
v oblasti komunálního odpadu bude zaji��ovat specializovaná firma pro celé území. Umíst�ní odpadních 
kontejner� je navr�eno na dvou místech v blízkosti BD z materiálu d�eva a kovu.  

Spla�kové a de��ové vody budou odvedeny do místní jednotné kanalizace. V gará�ích jsou navr�ené 
vpust� a napojeny na kanalizaci po p�ed�i�t�ní odlu�ova�em lehkých olej�. 

Stavba nebude mít negativní vliv na �ivotní prost�edí.  

Charakter stavby nevy�aduje návrh ochranných a bezpe�nostních pásem. Provozem objektu mohou 
vznikat �kodliviny, se kterými bude nakládáno v souladu s legislativou EMS.  

Provoz domu nebude mít negativní vliv na �ivotní prost�edí. Zdrojem tepla bude plynový kotel. P�ípadný 
zdroj tepla � solární kolektory na st�e�e objektu, rovn�� nezat��ují �ivotní prost�edí. Odvod a p�ívod vzduchu 
bude vyveden nad st�echu. Ve�keré rozvody VZT budou vedeny nad st�echu.  

Pro navý�ení vozidel k parkování se nep�edpokládá v�t�í zatí�ení ovzdu�í emisemi.  

P�i výstavb� budou zdroje zne�i�t�ní p�edev�ím stavební stroje a nákladní automobily a dále emise 
polétavého prachu z provád�ných prací, co� je b��ným projevem ka�dé stavební �innosti. 

5. Bezpe�nost p�i u�ívání 

Schodi�t� a lod�ie jsou opat�ena zábradlími ve standardní vý�ce 1m. Schodi�t� ve 3NP je opat�eno 
zábradlím o zvý�ené vý�ce 1,1m, kv�li v�t�í volné vý�ce. Francouzská otevíratelná okna slou�ící k v�trání 
jsou pouze výklopná. Ostatní okna, jsou pevn� zasklená. Venkovní zábradlí na poch�zí st�e�e gará�í je z ji�ní 
strany vysoké 1,1 m pro zvý�ení bezpe�nosti.  

6. Ochrana proti hluku 

V dob� výstavby budou zdrojem hluku p�edev�ím práce provád�né stroji pro dopravu a manipulaci 
s materiálem, zpracování a provád�ní konstrukcí a jejich úpravy. Pro zemní práce budou nasazeny t���í 
stavební stroje.  

Vhodným vedením prací a nasazením mechanizm� s co nejni��ími akustickými výkonu bude hluk z této 
�innosti minimalizován. 

Ve�keré stavební práce budou provád�ny pouze v denní dob�. 

Hluk v chrán�ném venkovním prostoru a chrán�ném venkovním prostoru stavby: hlukové zatí�ení okolí 
v dob� provozu stavby se neo�ekává. Potrubí pro nasávání venkovního vzduchu bude vybaveno tlumi�i a je 
umíst�no nad st�echou. 

Budou spln�ny následující po�adavky a limity pro denní dobu 6:00 - 22:00, kdy bude provád�na stavba: 

Na�ízení vlády �. 148/200� Sb. 

Chrán�ný vnit�ní prostor � den: 40dB + korekce, noc: 30dB + korekce 

Chrán�ný venkovní prostor � 50dB + korekce (doprava 5dB) 

Objekt je funkce obytné. BD zahrnuje 4 byty. Lokalita je klidného charakteru, nep�edpokládají se vn�j�í 
zdroje hluku. Technická místnost je umíst�na v 1S. 

Obvodové konstrukce spl	ují akustické po�adavky � RW pro Velox st�nu AL 37 plus = 49 dB.  

Domovní schodi�t� je od svislých st�n odd�leno akustickou izolací systému SCHOECK. V podlahách jsou 
navr�eny kro�ejové izolace ISOVER T-P. De��ové odpadní potrubí je izolováno a vedeno v jádru v technické 
zón� jednotlivého bytu, která není obytná. Mezibytové vnit�ní nosné st�ny VELOX TT30 spl	ují utlumení 
hluku hodnotou Rw = 63 dB. Koupelny a WC jsou zd�né ze systému Ytong kv�li utlumení hluku (Rw = 39dB). 

 7. Úspora energie a ochrana tepla 
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a) spln�ní po�adavk� na energetickou náro�nost budov a spln�ní porovnávacích ukazatel� podle 

jednotné metody výpo�tu energetické náro�nosti budov, 

Navr�ený objekt je navr�en pro parametry nízkoenergetické budovy. Konstrukce s po�adavky na posouzení 
prostupu tepla vyhovují dle normy �SN 730540-2 Tepelná ochrana budov � Po�adavky. 

St�ny VELOX AL 37 plus tlou��ky 370mm mají v sob� ji� zabudovanou tepelnou izolaci EPS plus tl. 
150mm, které vyhovují po�adavk�m na nízkoenergetický standart. Izolace objektu pokra�uje i v nevytáp�ném 
suterénu z d�vodu  kompaktního zateplení i z ji�ní strany, kde je suteréní st�na exponovaná. Zasklení 
okeních otvoru bude �e�eno trojskly s plynovou výplní. Okenní otvory umo�	ují získávat velké pasivní zisky 
ze slunce z ji�ní a západní strany a akumulovat je do betonové stropní konstrukce Velox. Obálkové 
konstrukce budovy spl	ují po�adavky na sou�initele prostupu tepla. 

V objektu se bude dbát na úsporu energie a zamezení zbyte�nému plýtvání.   

Spot�eba energií bude dle u�ívání bytových jednotek. Je navr�eno pou�ití kompaktní �árovek. Schodi��ová 
chodba a suterén bude vytáp�n pouze z okolních místností. Radiátory v bytech budou vybaveny regula�ními 
armaturami. Je navr�eno vybavení úspornými spot�ebi�i. 

Podrobné výpo�ty skladeb a hodnoty sou�initele prostupu tepla U jsou provedeny v p�íloze slo�ky C Návrh 
konstrukcí � výpo�ty. 

Protokol energetického �títku je p�ilo�en v p�íloze slo�ky C Energetický �títek obálky budovy.  

b) stanovení celkové energetické spot�eby stavby. 

Objekt je navr�en jako standardní. Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla je 0,39Wm-2K-1, vyhovuje tak 
po�adovanému sou�initeli prostupu tepla 0,62Wm-2K-1. 

M�rná spot�eba energie budovy EP,A je 131 kWhm-2a-1. 

�títek viz p�íloha ve slo�ce C 

8.  �e�ení  p�ístupu  a  u�ívání  stavby  osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 -  údaje o spln�ní po�adavk� na bezbariérové �e�ení stavby. 

Chodníky a p�ístupové cesty budou uzp�sobeny p�ístupu osobám s omezenou schopností pohybu. 
Chodníkové rampy a sní�ení jsou ve spádu 3%. Ka�dý parkovací záliv zahrnuje parkovací místo pro ZTP. 
Parkovací místo pro ZTP v blízkosti �e�eného objektu je bezbariérov� propojené rampou s p�ilehlými 
chodníky. Vyrovnání vý�kových úrovní mezi parkováním ZTP a vnitroblokem, stejn� jako bezbariérový p�ístup 
do samotných objekt�, je �e�eno pomocí ramp s mírným sklonem. 

Samotný projekt je �e�en v souladu s vyhlá�kou 398/2009 Sb. 

9.  Ochrana stavby p�ed �kodlivými vlivy vn�j�ího prost�edí radon, agresivní spodní vody, seismicita, 
poddolování, ochranná a bezpe�nostní pásma apod. 

Povodn� � objekt se nenachází v záplavovém území. Pozemek le�í v mírn� sva�itém terénu na kopci. 
Spodní stavba opat�ena hydroizolací z asfaltových pás� FATRAFOL 803/V s ochranými textiliemi 
FATRAFEX. Zemina je propustná �t�rko-hlinitá. Hladina podzemní vody se nachází p�ibli�n� 5m pod úrovní 
stávajícího terénu.   

Sesuvy p�dy � pozemek není ohro�en sesuvem p�dy 

Poddolování � dle dostupných informací není dané území dot�eno d�lní �inností. 

Seismicita � daná oblast nep�edstavuje pro daný charakter stavby zvý�ené seizmické ohro�ení. 

Radon � dle dostupných informací a normální radonové hodnot� budou provedeny b��ná opat�ení 
odpovídající ochran� staveb p�ed ú�inky st�edního radonového rizika. 
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10. Ochrana obyvatelstva 

- spln�ní základních po�adavk� na situování a stavební �e�ení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 

Pro tento objekt nejsou stanoveny �ádné po�adavky civilní ochrany. 

Bezpe�nost proti vniknutí nepovolaným osobám � vstupní dve�e do objektu jsou bezpe�nostní. V�echny 
byty budou mít bezpe�nostní zámky. Okna a dve�e v 1NP a p�edev�ím na východní a severní stran� budou 
v bezpe�nostním provedení proti vniknutí cizí osoby (alarm, atd�) 

11. In�enýrské stavby (objekty) 

Objekt bude p�ipojen na následující in�enýrské sít�: vodovod, nízké elektrické nap�tí, nízkotlaký plynovod, 
sd�lovací a optické kabely, jednotnou kanaliza�ní stoku. 

a) odvodn�ní území v�etn� zne�kod�ování odpadních vod, 

Odpadní vody budou svedeny  do jednotné kanalizace.  

Spla�ková a de��ová voda z objektu bude spojena v hlavní vstupní �acht�, odkud bude provedena p�ípojka 
na jednotnou kanaliza�ní sí�.  

Chodníky jsou navr�eny z velkoformátové betonové dla�by a kamenných blok� z lomového kamene. 
De��ová voda z volných ve�ejných bude vsakována na pozemku. P�íjezdová komunikace ke gará�ím 
v suterénu stavby bude tvo�ena betonovou dla�bou prorostlou travinou a tím pádem bude umo�	ovat 
vsakování de��ové vody.  Parkovací plochy pevné budou spádovány ke vtoku a napojeny na kanalizaci po 
p�ed�i�t�ní odlu�ova�em lehkých olej�. St�echa nad gará�emi bude odvodn�na pomocí drená�e ve �t�rkové 
vrstv� a posléze svedena do jednotné stoky. 

b) zásobování vodou, 

Objekt bude p�ipojen k místnímu vodovodu.  

   c) zásobování energiemi, 

Objekt bude p�ipojen k nízkému elektrickému nap�tí 220V a k nízkotlakému plynovodu.  

   d) �e�ení dopravy, 

Vjezd do suterénních gará�í je napojen z místní komunikace z ji�ní strany. P�íjezdy k parkovacím podélným 
plochám jsou také �e�eny z místních komunikací. Navr�ené chodníky budou napojeny na stávající sí�
chodník� z východní strany. Parkovací místo pro ZTP v blízkosti �e�eného objektu je bezbariérov� propojené 
rampou s p�ilehlými chodníky. 

   e) povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav, 

Okolí stavby bude �e�eno v m�stské parkové úprav�. Je navr�ena výsadba nových d�evin a ke��. Chodníky 
pro p��í jsou dlá�d�né z velkoformátové dla�by. Vnitroblok protínají dva chodníky z kamenných blok�. 
Vyhlídková plocha na st�e�e gará�e je opat�ena zábradlím z bezpe�nostního skla vý�ky 1100mm. Vegetace 
na st�e�e gará�e bude vysazena do kv�tiná�u. 

 f) elektronické komunikace. 

Nejsou navr�eny elektronické komunikace. 

12.  Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb (pokud se ve stavb� vyskytují) 
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a)  ú�el, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického  za�ízení, 

V technické místnosti je umíst�n plynový kotel pro výrobu teplé u�itkové vody pro spot�ebu obyvatel�
bytového domu. 

V objektu se dále nenacházejí výrobní ani nevýrobní za�ízení. 

 b) popis technologie výroby, 

 c) údaje o po�tu pracovník�, 

 d) údaje o spot�eb� energií, 

 e) bilance surovin, materiál� a odpad�, 

 f) vodní hospodá�ství, 

 g) �e�ení technologické dopravy, 

 h) ochrana �ivotního a pracovního prost�edí. 

V Brn� dne 26. 1. 2013        Pavel Hendrych 



Záv�r 

V bakalá�ské práci jsem navrhnul soubor 3 bytový dom� s architektonickými funk�ními na ne 
kladeny. Objekt vyjad�uje jednoduchost a p�átelskost k uživatel�m. Má ambici stát se 
dominantím a vstupním prvkem oblasti Sadová, který vyjad�uje podstatu místa na rozhraní 
m�sta a volné krajiny. 
�

��



5.  Seznam použitých zdroj�

Vyhlášky a normy: 
Vyhláška �. 398/2009 Sb.  O obecných technických požadavcích 
 zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška �. 499/2006 Sb.  O dokumentaci staveb 
Vyhláška �. 268/2009 Sb.  O technických požadavcích na stavby
�SN 73 5105  Výrobní pr�myslové budovy 
�SN 73 5305  Administrativní budovy a prostory 
�SN 01 3420  Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres�
 stavební �ást 
�SN 01 3130  Technické výkresy – Kótování – Základní ustanovení 
�SN ISO 128-23  Technické výkresy – Pravidla zobrazení 
�SN 73 0580-1 Denní osv�tlení budov. �ást 1: Základní požadavky 
�SN 73 0543  Tepelná ochrana budov 
�SN 73 0532  Akustika - Ochrana proti hluku v budovách  
 a související akustické vlastnosti stavebních výrobk�
 – Požadavky 
�SN 73 0851  Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
�SN 74 4505  Podlahy - Spole�ná ustanovení 
�SN 73 4130  Schodišt� a šikmé rampy – Základní ustanovení 
�SN 74 3305  Ochranná zábradlí – Základní ustanovení
�SN 73 0035  Zatížení stavebních konstrukcí 

 Katalogy: 
 Isover: Stavební p�íru�ka 
 Fundermax: Max Exterior catalog 
 Velox: p�íru�ka pro projektanty 
 Schoeck: Katalog výrobk�. 2011 

 Internetové stránky: 
Velox  Stavební systém Velox 
 < http://www.velox.cz/> 

Fundermax fasádní systém 
 <http://www. fundermax.at/> 

Fatrafol Hydroizolace plochých st�ech 
 <http://www.fatrafol.cz/> 

 Sapeli-okna a dve�e dve�e a zárubn�
 <http://www.sapeli.cz/> 

Klinker Centrum s.r.o. Obklady a dlažby 
 <http://www.klinkercentrum.cz/cs/> 

Ekodrain 

 <http://www.ekodrain.cz/> kompletní odvodn�ní stavby 
Decplast 

 http://www.decplast.cz/ plastové okna 
  



6.  Seznam použitých zkratek a symbol�

VUT Vysoké u�ení technické 
FAST Fakulta stavební 
PST Ústav pozemního stavitelství 
ARC Ústav architektury 
v�. v�etn�
�. �íslo 
I� identifika�ní �íslo 
Sb. sbírka 
mil. milion 
ZTP osoby se zvláš� t�žkým postižením 
NP nadzemní podlaží 
1S suterén 
KK kuchy�ský kout 
PB prostý beton 
ŽB železobeton 
C20/25 ozna�ení pevnosti betonu 
B500 ozna�ení typu a pevnosti oceli 
R10505 ozna�ení typu a pevnosti oceli 
U sou�initel prostupu tepla 
�SN �eská technická norma 
EN evropská norma 
XPS extrudovaný polystyren 
EPS expandovaný polystyren 
ocel. pozink. pozinkovaná ocel 
HUP hlavní uzáv�r plynu 
RE elektrom�rný rozvad��
PS pojistná sk�í�
BD bytový d�m 
m. n. m. metry nad mo�em 
DP1 druh požárního ozna�ení konstrukce dle ho�lavosti  
 použitých hmot a jejich vlivu na intenzitu požáru a na 
 stabilitu a únosnost  
E zna�ka požární odolnosti pro celistvost konstrukce 
I zna�ka požární odolnosti pro tepelnou izolaci  
 konstrukce 
VZT vzduchotechnika 
WS št�pkocementová deska Velox 
ZT zdravotechnika 



Seznam p�íloh 

Složka A: Dokladová �ást 

• Titulní list 
• Zadání VŠKP 
• Abstrakt a klí�ová slova 
• Bibliografické údaje 
• Prohlášení autora o p�vodnosti práce 
• Úvod 
• Pr�vodní zpráva 
• Souhrnná technická zpráva 
• Záv�r 
• Seznam použitých zdroj�
• Seznam použitých zkratek a symbol�
• Seznam p�íloh 
• Popisný soubor záv�re�né práce 
• Prohlášení o shod�  listinné a elektronické formy VŠKP 

Složka B: Konstruk�ní studie 

• Souhrnná pr�vodní a technická zpráva  
• B-01 Koordina�ní situace  1:500 
• B-02 Situace  1:200 
• B-03 P�dorys 1S  1:100 
• B-04 P�dorys 1NP  1:100 
• B-05 P�dorys 2NP  1:100 
• B-06 P�dorys 3NP  1:100 
• B-07 �ez A-A  1:100 
• B-08 Základy  1:100 
• B-09 Výkres strop� VELOX nad 2NP 1:100 
• B-10 St�echa  1:100 
• B-11 Pohled jižní  1:100 
• B-12 Pohled severní  1:100 

Složka C: Stavební �ást projektové dokumentace pro provedení stavby  

• Pr�vodní zpráva  
• Souhrnná technická zpráva  
• Výpo�ty konstrukcí k BP 
• Energetický štítek obálky budovy 
• C-01 Koordina�ní situace  1:500 
• C-02 Situace  1:200 
• C-03 Základy  1:50 
• C-04 P�dorys 1S  1:50 
• C-05 P�dorys 1NP  1:50 
• C-06 P�dorys 2NP  1:50 
• C-07 P�dorys 3NP  1:50 
• C-08 �ez A-A  1:50 



• C-09 �ez B-B  1:50 
• C-10 Strop nad 2NP  1:50 
• C-11 St�echa  1:50 
• C-12 Detail A  1:5 
• C-13 Detail B  1:5 
• C-14 Výpis skladeb  
• C-15 Výpis specifikace prvk�  

Složka D:  Architektonický detail  

• D-01 Detail ukon�ení balkonové desky 
• Plakát architektonického detailu 

Volné p�ílohy:    

• Architektonická studie A3 
• Model architektonického detailu 
• CD s dokumentací 



 VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
 FAKULTA STAVEBNÍ 

POPISNÝ SOUBOR ZÁV�RE�NÉ PRÁCE 

Vedoucí práce Ing. arch. Josef Sátora, CSc. 

Autor práce Pavel Hendrych 

  

Škola Vysoké u�ení technické v Brn�

Fakulta Stavební 

Ústav Ústav architektury 

Studijní obor 3501R012 Architektura pozemních staveb 

Studijní 
program

B3501  Architektura pozemních staveb 

  

Název práce Bytový soubor Brno Sadová 

Název práce v 
anglickém 
jazyce

Apartment complex Brno-Sadová 

Typ práce Bakalá�ská práce 

P�id�lovaný 
titul

Bc. 

Jazyk práce �eština 

Datový formát 
elektronické 
verze   

  

Anotace práce Zpracování bakalá�ské práce na téma Bytový komplex Sadová. Práce �eší 
stavební místo z hlediska urbanistického a architektonického. Komplex 
tvo�í t�i bytové domy o t�ech nadzemních podlažích a jednom podzemním. 
Parcela je d�lena na klidovou a dopravní zónu. Jednoduchá hmota objekt� a 
zvolené systémové �ešení Velox podporuje nízkoenergetické �ešení. Hlavní 
�ást práce je zpracována na úrove� provád�cího projektu. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce

The bachelorˇs thesis apartment complex Sadová. Work solves a lot from 
urban and architecture viewpoint. Complex is created by three apartment 
houses with three above-ground levels and 1 underground level. A lot is 
divided on relax and traffic zone. The simple frame and Velox system 
solution support low-energy solution. Main part of thesis is process on 
realization projct level. 

Klí�ová slova Bytový soubor, bytový d�m, Brno, Sadová, vnitroblok, podzemní garáže, 
výhled, nízkoenergetický d�m, Velox systém 



Klí�ová slova v 
anglickém 
jazyce

apartment complex, apartment house, Brno, Sadová, underground car park, 
view, low-energy house, Velox system 



PROHLÁŠENÍ O SHOD� LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ 
FORMY VŠKP
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení:
  
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané práce je shodná s odevzdanou listinnou formou. 
  
  
V Brn� dne 1.2.2013 
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Pavel Hendrych  


