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Abstrakt 
Studie bytového domu v Brně v městské části Líšeň řeší nové prostory pro bydlení, které se 
nachází v bezprostřední blízkosti bytových domů, rodinných domů a lesa. Na mírně svažitém 
pozemku o celkové výměře 41546 m² se nachází šest bytových domů, jež jsou vždy dva 
bytové domy spojené společnou částečně zapuštěnou garáží. V rámci bakalářské práce je 
řešen pouze jeden bytový dům, sousední objekt je půdorysně totožný. Jedinou výjimkou je 
zrcadlově převrácené schodiště a výtah, z důvodu konfigurace terénu a samotného vstupu do 
objektu. 
Objekt je čtyřpodlažní s plochou střechou. Výrazným architektonickým prvkem je jižní 
orientace postupně odskakujících teras orientovaných do přírody. Stavba nám zajišťuje nové 
možnosti i prostory pro bydlení. V prvním nadzemním patře se nachází i prostor k pronájmu, 
v ostatních dále pak prostor pro kola a kočárky.  V bezprostřední blízkosti bytového domu na 
jižní straně pozemku je odpočinková plocha, dětské hřiště a plocha pro pěší. Spojovací článek 
mezi dvěma bytovými domy je využíván jako pochozí střecha, umožňující relaxaci. V severní 
části pozemku se nachází příjezd do částečně zapuštěné garáže a venkovní parkovací stání 
podél účelové komunikace.  
 
Klíčová slova 
Bytový dům, Brno, Líšeň, nové prostory, částečně zapuštěná garáž, odskakující terasy, 
pochozí střecha, prostor k pronájmu, prostor pro kola a kočárky, odpočinková plocha, dětské 
hřiště, venkovní státní 
 
 
Abstract 
A study of a apartment building in the city of Brno Lisen address new areas for housing, 
which is located in close proximity to residential buildings, houses and woods. The gently 
sloping land with a total area of 41,546 m² with six residential buildings, which are always 
two apartment buildings linked by a joint partly recessed garages. The work is addressed only 
one residential building neighboring building floor plan is identical. The only exception is 
mirrored staircase and an elevator due to terrain configuration and the very entrance to the 
building. 
The building has four floors with a flat roof. A distinctive architectural feature is gradually 
rebounding south facing terraces oriented in nature. The building provides us with new 
opportunities and spaces for living. The first above-ground floor there is also space for rent, 
as well as in other areas for bicycles and strollers. In the immediate vicinity of the apartment 
building on the south side of the land is a rest area and playground area for pedestrians. Link 
between the two apartment houses is used as a walkable roof, allowing relaxation. In the 
northern part of the site is to arrive partially recessed garage and outdoor parking spaces 
along the tertiary roads. 
 
Keywords 
Apartment building, Brno, Lisen, new spaces, partially recessed garage, rebounding terraces, 
walkable roof, space for rent, space for bicycles and prams, rest area, playground, outdoor 
state 
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Úvod 

Tématem bakalářské práce byl návrh novostavby bytového domu v Brně v městské části 
Líšeň. Na pozemku o velikosti 41546 m² se nachází celkem soubor šesti bytových domů. 
Každá dvojice bytových domů je propojena podzemní společnou garáží. Jednotlivé bytové 
domy jsou půdorysně totožné, až na výjimku chodby, kde je schodiště s výtahem zrcadlově 
obrácené, důsledku konfigurace terénu.  

 V rámci bakalářské práce se však řešil pouze jeden bytový dům. 

Cílem návrh bylo nenásilné zakomponování do krásného prostředí s maximálním využitím 
přírodního potenciálu okolí. Orientace do krajiny bylo docíleno jižně orientovanými terasami.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.A.  Identifikace stavby 

Název stavby: Bytový dům Brno Líšeň 
Místo stavby: Brno Město, Brno - Líšeň 
Okres: Brno 
Katastrální území: Brno - Město 
Kraj: Jihomoravský 
Parcela č.5049/24 
Investor:  
Belcredi Karel MUDr. Pohankova 34/8, Brno, Líšeň, 628 00  

Belcredi Ludvík PhDr. Pohankova 34/8, Brno, Líšeň, 628 00  

 
Stavebník: 
 
Zodpovědný projektant: 
 
Projektant: Martina Klusáková 
 
 
 

 
2.A.  Základní charakteristika 

 
Tématem bakalářské práce byl návrh novostavby bytového domu v Brně v městské části 
Líšeň. Na pozemku o velikosti 41546 m² se nachází celkem soubor šesti bytových domů. 
Každá dvojice bytových domů je propojena podzemní společnou garáží. Jednotlivé bytové 
domy jsou půdorysně totožné, až na výjimku chodby, kde je schodiště s výtahem zrcadlově 
obrácené, důsledku konfigurace terénu.  

 V rámci bakalářské práce se však řešil pouze jeden bytový dům. 

Cílem návrh bylo nenásilné zakomponování do krásného prostředí s maximálním využitím 
přírodního potenciálu okolí. Orientace do krajiny bylo docíleno jižně orientovanými terasami.  

Místo stavby se nachází ve městě Brno město – Brno Líšeň. V nejbližším okolí pozemku se  
nachází bytová zástavba, zástavby RD, orná půda a les. Naproti přes silnici pak několik 
obchodů 
a služeb. Pozemek je ze dvou stran ohraničen komunikacemi – ze západu příjezdovou 
komunikací z města, ze severu pak vedlejší účelovou komunikací sloužící převážně pro nově 
navrženou bytovou výstavbu a v budoucnu plánované RD. Z účelové komunikace je 
zprostředkován příjezd k samotným garážím k bytovým domům. U komunikace je též řešeno 
i venkovní parkování dle terénu, kde se nezapomnělo na parkovací místa pro imobilní.  
Přístup pro pěší je řešen z ulice Novolíšeňská skrz nově navržený pozemek. Pozemek je 
rozdělen na několik částí. Na část: soukromou rekreační – obehnané plotem a rostlými 
ovocnými i listnatými stromy. Dále část veřejnou – převážně pěší komunikace k jednotlivým 
BD. 

 



Architektonické řešení BD Líšeň vychází z charakteru pozemku. BD jsou navrženy 
jako domy s terasami na jižní straně. Záměrem byla maximální otevřenost do krásné 
přírody v okolí.   Barevné řešení je bílá fasáda. Akcenty na fasádě jsou převážně 
vyzdívané terasy z lícových červených cihel a obložený suterén z lícových pásků 
Klinker.  
 
Každý bytový dům obsahuje 13 samostatných bytů, 1 pronajímatelný prostor a 3 
místnosti pro kočáry a kola.  V suterénu pak na každý byt připadá samostatně 
přístupný sklep. Dále se v suterénu nachází výlevka, TZB a garáž. Každá dvojice 
bytových domů je spojena částečně zapuštěnou garáží, kde na každý byt připadá jedno 
parkovací stání. 14 klasických parkovacích stání a jedno stání pro imobilní. Spojovací 
krček obou bytových domů je využíván na exteriérní straně jako pochozí terasa 
zapadající do terénu z jižní strany. Výškový rozdíl terasy a terénu je vyřešen 
zavedením přírodní rampy.  
 
Vjezd do částečně zapuštěné garáže je sekčními vraty na severní straně objektu. Do 
prostoru sklepů se dostaneme schodištěm či výtahem ze západní strany. Přístup do 
objektu je řešen v mezipatře, kde z exteriéru je vedena přímo ke dveřím rampa. 
V interiéru z mezipodesty pokračuje rovná rampa, směřující k výtahu. Přístup do 
jednotlivých podlaží je též prostřednictvím schodiště. Schodiště nám dále umožňuje i 
vstup do suterénu spolu s výtahem.  

 
 

 
3.A.  Kapacita stavby 

Bytový dům:     4 nadzemní  a 1 podzemní podlaží 

Plocha pozemku:   41546 m² 

Zastavěná plocha pozemku:  7920 m² 

Plocha 1BD:    432 m² 

Celková podlažní plocha 1BD: 2304 m² 

V 1BD:    13 samostatných bytů 

     13 parkovacích míst v garáži 

     3 x prostor pro kola a kočáry 

     13 samostatných sklepů 

     1x pronajímatelný prostor 

 

 



 
4.A.  Údaje o území 

Stavební pozemek se nachází na okraji města Brna – Líšeň. Pozemek je nezastavěn.  
V okolí se nachází několik malých obchodů, služby, RD a bytová výstavba. Pozemek je mírně 
svažitý jihovýchodním směrem k zástavbě RD . Ze západní strany pozemek obklopuje 
komunikace Novolíšeňská, ze severní strany místní účelová komunikace. V komunikaci 
Novolíšeňská jsou vedeny veškeré sítě, na které se nově připojujeme. Nově zřízené sítě jsou 
vedeny pod účelovou komunikací ze severní strany. V budoucnu se předpokládá i výstavby 
RD na severní straně.  V účelové komunikaci jsou vedeny následující inženýrské sítě – voda, 
kanalizace, plyn, elektřina a sdělovací kabely. Podloží se skládá převážně z orné půdy – hlína, 
kameny, ve spodních vrstvách terénu je pak kamenné podloží – migmatit. Spodní voda je v 
dostatečné hloubce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. TECHICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

v Brně dne 18.12.2012       Martina Klusáková 



1. Urbanistické, architektonické a stavebně – technické řešení stavby 

a) Základní informace 

Zadání bakalářské práce byl návrh bytového domu v Brně Líšni. Zadání práce vycházelo 
z ateliérové práce z 2. ročníku. Návrhem bylo také využití celého pozemku par. č. 5049/24. 
Na pozemku byl navržen komplex 6 bytových domů, při čemž dvojce bytových domů byly 
spojeny částečně zapuštěnou garáží. Dvojce bytových domů jsou naprosto totožné, jen 
schodiště a výtah je zrcadlově obrácen v důsledku přizpůsobení se terénu a vstupu do 
samotného objektu.  

V rámci bakalářské práce je řešen pouze jeden bytový dům. 

Dotčený pozemek se nachází v zastavitelném území městské části, v prostoru vyčleněném ve 
schváleném územním plánu pro výstavbu bytových domů. V dosahu staveniště jsou vedeny 
veškeré inženýrské sítě. 

Objekt novostavby BD bude umístěn na pozemku par. č. 5049/24 v městské části Brno – 
Líšeň, který je ve vlastnictví investora. Na samotné parcele č. 5049/24 bude postaveno celkem 
6 stejných bytových domů. V rámci bakalářské práce je však řešen 1. BD. 

Objekt stavby domovních přípojek objektu bude umístěn na pozemku investora a částečně 
zasahovat na pozemky 5089/1 (ostatní komunikace) ve vlastnictví Statutárního města Brna. 

K bytovému domu bude zajištěn přístup ze stávající komunikace parc. č. 6237/1, které bude 
dál navazovat na nově zřízenou místní účelovou komunikaci parc. č. 5089/1, zpevněnou 
přístupovou a příjezdovou cestou vedoucí částečně po vlastním soukromém pozemku              
( zámkovou dlažbou). 

b) Urbanistické a architektonické řešení 

Projektová dokumentace ve stupni projektu stavby řeší požadavek investora na novostavbu 
samostatného bytového domu, který bude zajišťovat plnohodnotné trvalé bydlení nájemníků.  

Na dané parcely bude postaven podsklepený, čtyřpodlažní bytový dům s plochou střechou.  
Bytový dům bude obdélníkového půdorysu. Základem je maximální využití krásy okolní 
přírody.  Maximálních prožitků z krásné přírody je umocněno nejen samotným místem 
staveniště, ale především rozvržením hmot samotného bytového domu. Jižní strana bytového 
domu je komponována postupným vybíráním hmot, které nám umožní vytvoření 
odskakujících teras. Maximální soukromí jednotlivých nájemců je zabezpečeno vyzděním 
dvou stupňovité terasy. Výška vyzdění činí 1140 mm nad podlahou. 

Dispoziční řešení 

Bytový dům bude podsklepený, čtyřpodlažní s plochou střechou, tvaru obdélníkového 
půdorysu. V suterénu se nachází garáž se třinácti parkovacími místy, TZB, chodba se 
schodištěm a výtahem, třináct samostatných sklepů a úklidová místnost. Vstup do objektu je 
v úrovni mezipodesty  mezi 1S a 1NP.  



V 1NP budou čtyři samostatné byty o půdorysných rozměrech: 1. a 2. byt = 62m², 3. byt = 
87,2 m², 4. byt = 111,5 m² a prostor k pronájmu se zázemím. V 1. a 2. bytě se bude nacházet: 
ložnice, sklad, WC, koupelna, šatna, zádveří, obývací pokoj + KK a chodba.  Ve 3. bytě se 
bude nacházet: šatna, zádveří, ložnice, dětský pokoj, obývací pokoj + KK, spíž, sklad, 
koupelna, WC, chodba. Ve 4. bytě: zádveří, šatna, WC, koupelna, sklad, ložnice, obývací 
pokoj + KK, chodba spíž a venkovní terasa.  

V 2NP budou tři samostatné byty o půdorysných rozměrech: 1. a 2. byt = 62m², 3. byt = 167,3 
m² a kočárkárna-kolárna. V 1. a 2. bytě se bude nacházet: ložnice, sklad, WC, koupelna, 
šatna, zádveří, obývací pokoj + KK a chodba.  Ve 3. bytě se bude nacházet: šatna, zádveří, 
pracovna, ložnice, dětský pokoj, šatna, WC, chodba, koupelna, kuchyň, obývací pokoj a 
venkovní terasa.  

V 3NP budou tři samostatné byty o půdorysných rozměrech: 1. a 2. byt = 62m², 3. byt = 133,4 
m² a kočárkárna-kolárna. V 1. a 2. bytě se bude nacházet: ložnice, sklad, WC, koupelna, 
šatna, zádveří, obývací pokoj + KK a chodba.  Ve 3. bytě se bude nacházet: WC, zádveří, 
ložnice, kuchyň, obývací pokoj, koupelna, chodba, dětský pokoj a venkovní terasa.  

V 4NP budou tři samostatné byty o půdorysných rozměrech: 1. a 2. byt = 62m², 3. byt = 
101,55 m² a kočárkárna-kolárna. V 1. a 2. bytě se bude nacházet: ložnice, sklad, WC, 
koupelna, šatna, zádveří, obývací pokoj + KK a chodba.  Ve 3. bytě se bude nacházet: WC, 
zádveří, obývací pokoj + KK, chodba, koupelna, ložnice, šatna a venkovní terasa.  

Hlavní půdorysné rozměry objektu jsou 24,5 x 18,3 m. Zastřešení domu je provedeno plochou 
střechou, spádování je do 2 vtoků vedených do interiéru domu. Orientace teras je na jih. 

c) Stavebně technické řešení 

Bytový dům má vyzdívaný konstrukční systém. Založení je na základových pasech. Stropy 
jsou řešeny jako monolitický železobeton s průvlaky. Schodiště je též z monolitických 
železobetonových desek. Plochá střecha bude vyspádována pomocí Liapor betonu o spádu 3°, 
4°, 12° a 13°. Spádování bude provedeno do dvou vtoků, které ústí do interiéru objektu. 
Skladba ploché střechy bude jednoplášťová. Oplechování atiky bude pomocí titan zinkového 
plechu tl. 0,7 mm. Barevné řešení celého bytového domu je bílo červené. Bílá fasáda 
s červeným vyzděním či obkladem suterénu. 
 
Zemní práce 
 
Před zahájením výkopových prací se provede odborné sejmutí ornice v tl. 200 mm, která se 
použije v souladu s požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu na ohumusování a 
ozelenění terénních úprav po ukončení stavby (§3(5) vyhlášky č. 83/1976 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů). Kulturní půda na dočasné skládce musí být správně a na vhodném místě 
uložená a tvarovaná (výška nemá přesahovat 2 m, sklon svahů 1:1,5 až 1:2). Po odstranění 
orné půdy mohou být zahájeny samotné výkopové práce související se stavbou bytového 
domu. Sejmutí ornice o tl. 300 mm, poté vykopání stavební jámy pro samotný objekt do 
hloubky min. 2000 mm max. 2500 mm, vykopání základových pasů a výkopů pro patky a 
nakonec úprava terénu podrobněji viz. situace stavby.  Výška základového pasu pod 
obvodovým zdivem bude 900 mm, pod nosnými stěnami 800 mm. Výkopové práce se 



předpokládají v horninách 4. – 6. třídy těžitelnosti. Hladina podzemní vody nedosahuje 
úrovně základové spáry.  
Před zahájením zemních prací je nutno vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě. Podzemní 
energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí 
polohově a výškově a musí se včetně měřičských značek v prostoru staveniště po dobu 
stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit (dle§ 10(5) vyhlášky č.83/1976 
Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

Výkop jámy bude proveden strojně, pouze v blízkosti podzemních IS a v jejich ochranném 
pásmu (1m na každou stranu) ručně, materiál z výkopu se použije pro zpětné zásypy a úpravu 
okolního terénu.                                                                                                                   
Výkopy na veřejných prostranstvích a v zastavěném území se musí vždy zabezpečovat proti 
pádu osob do hloubky. Při vykopávkách se vytyčení rohových bodů má zabezpečit lavičkami 
umístěnými 1 až 2 m od obrysu výkopu. Na lavičce se má vyznačit i pracovní výška   
(přesnost vytyčení stanovuje ČSN 73 0420 až ČSN 73 422)                                               
Pokud se při provádění zemních prací vyskytnou nálezy historické, archeologické nebo 
geologické povahy, apod., nebo jiné důležité nálezy veřejného zájmu, postupuje se dle §127 
Stavebního zákona. Zhutňování vhodné sypaniny s optimální vlhkostí (nejlépe štěrk, případně 
suť) mezi základy a ve zvýšeném zemním tělese bude prováděno po vrstvách, vhodnými 
zhutňovacími prostředky.  

Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3050 a předpisy BOZP.      

Základové konstrukce 

Úroveň základové spáry bude min. 2800 mm pod úrovní upraveného terénu. V případě 
výskytu nepravidelného podloží je třeba si vyžádat vyjádření projektanta ke způsobu 
zakládání.  

Obvodové a nosné zdivo bude založeno na základových pasech z železobetonu C 12/15. 
Základový pás pod obvodovými zdmi bude široký 750 mm, pod nosnými zdmi 600 mm. 
Nosné železobetonové sloupy v suterénu budou založeny na základových patkách. Patky 
budou mít rozměr 1500x1500 mm. Pod železobetonovými základy bude o tl. 100 mm 
podbetonávka z prostého betonu uložená do bednění.                                                                                                            
Betonáž základových pásů bude probíhat přímo do rýh. 

Svislé nosné konstrukce (dle ČSN 73 2310) 

Veškeré zdivo bude provedeno z keramických bloků uceleného systému způsobem dle 
technologického předpisu výrobce Porotherm.  
Zdivo obvodových stěn bude zděné z keramických bloků POROTHERM  44P+D, vyzdívané 
maltou MVC 2,5 MPa. vnitřní nosné stěny z keramických bloků POROTHERM 30 AKU 
P+D P20, příčky z keramických příčkovek 11,5 též vyzdívané maltou MVC 2,5 MPa. 
Vyzdívat se musí ve vazbě, tzn. že styčné spáry musí být provedeny přesazeně. Zdění se musí 
provádět při dlouhodobé teplotě nad 5°C. 
Železobetonové sloupy v suterénu budou prováděny do bednění. Půdorysný rozměr sloupu je 
450 x 450 mm. 
 



Překlady, ztužující věnec 
 
Nad otvory v nosných stěnách budou osazeny nosné překlady POROTHERM 23,8 s tepelnou 
izolací polystyrenem způsobem dle technologických předpisů výrobce. 
Pro vytvoření ztužujícího věnce z betonu B20 vyztuženého 4 profily V10 v rozích s třmínky 
V6 po 250 mm se provede obezdění věncovkou 8/25, tepelná izolace EPS. 
 
Schodiště vnitřní 
 
Projekt počítá s železobetonovým monolitickým schodištěm. Schodiště je dvouramenné, 
z monolitické železobetonové desky 100 mm. Schodiště je provedené z betonu C 20/25 
vyztužené ocelí B500. Schodiště je uloženo na obvodové zdivo. Celkový počet stupňů je 80. 
Pro nadzemní podlaží platí: výška stupně je 157,5 mm šířka 316 mm. Délka podesty činí 1900 
mm, šířka 4000 mm. Délka ramena je 2850 mm a šířka 1200 mm. 

Pro podzemní podlaží 1. ramene platí: výška stupně je 165,5 mm šířka 299 mm. Délka 
podesty činí 2500 mm, šířka 4000 mm. Délka ramena je 3000 mm a šířka 1200 mm. 
Pro podzemní podlaží 1. ramene platí: výška stupně je 160 mm šířka 310 mm. Délka podesty 
činí 2500 mm, šířka 4000 mm. Délka ramena je 2500 mm a šířka 1200 mm. 
Výška zábradlí je 900 mm při možné hloubce propadu do 3 m. výška zábradlí je 1000 mm při 
možné hloubce propadu do 12 m. 
 
Komín 
 
Bude proveden systémem SCHIEDEL ABSOLUT  DVOUPRŮDUCHOVÝ, nadstřešní část 
bude provedena dle technologických předpisů výrobce. 
 
Vodorovné konstrukce 
 
Stropy jsou řešeny jako monolitické železobetonové desky tl. 250 mm. Opřené o nosné zdivo 
tl. 450 mm a 300 mm. 
Balkony jsou řešeny pomocí ISO nosníků tl. 250 mm. 
 
Úpravy povrchů stěn a stropů – omítky 

Omítky musí být provedeny rovné a hladké s max. přípustnou odchylkou u hrubých omítek 
2,5 mm při měření 2 m dlouhou latí. Omítky ve styku s jinými materiály se oddělí spárou 
širokou a hlubokou 5 mm, vyplněnou akrylátem. 

Povrchová úprava vnitřních stěn a stropů je navržena z hotových omítkových směsí Weber. 
Povrchová úprava vnějších stěn je navržena z hotových omítkových směsí Baumit. 

Pro omítání je nutno dodržovat technologických předpisy výrobce omítkových směsí a 
stavebního systému výrobce. 

 

 

 



Úpravy povrchů stěn a podlah – obklady, dlažby (dle ČSN 73 3450 a ČSN 73 3451) 

Obklady a dlažby provede specializovaná firma, včetně podkladů pod ně, v souladu 
s moderními technol. postupy a za použití moderních materiálů (rohové a přechodové lišty, 
spec. stěrky a tmely, apod.) 

Podkladem pro bělninové obklady je jádrová omítka provedená s tolerancí max. 2 mm/2m 
lati. Hotové obklady musí být provedeny s toleranci max. 1,5 mm/2m lati. Smáčené obklady 
musí být provedeny vodotěsně (např. na vodotěsné lepící tmely, případně s použitím 
stěrkových izolačních hmot). 

Podkladem pro keramické dlažby je dostatečně vyzrálá, pevná a čistá podlahová deska s min. 
tl. 60 mm z betonu C 20/25 vyztužené sítí KARI, provedená s tolerancí max. 5 mm/2m lati. 
Podlahová deska musí být oddilatována od stěn a při větších rozměrech musí být rozdělena 
dilatačními spárami i v ploše na jednotlivé pole 3x3 m. Smáčené dlažby musí být provedeny 
vodotěsně.  

Druh, vzor a odstín obkladů a dlažeb včetně způsobu kladení a ozdobných prvků ( listeli, 
rosety) bude provedena dle výběru investora. 

Podlahy 

Povrchové úpravy podlah jednotlivých místností (uvedeny v legendách místností na výkrese 
půdorysů), budou provedeny na vyzrálou podlahovou desku. 

Dlažby viz dříve, budou doplněny keramickými soklíky výšky 70 mm. Spára mezi dlažbou a 
soklíkem bude vyplněna silikonovým tmelem. 

Velkoplošné parkety budou uloženy specializovanou firmou na izolační podložku Mirelon. 
Spára u stěn bude vyplněna silikonovým tmelem a zakryta soklíkovou lištou masivního dřeva.  

Podlaha v zádveří bude doplněna zátěžovým čistícím kobercem, uloženým na dlažbě, a bude 
tvořit čistící zónu. 

Konstrukce truhlářské 

Projekt počítá s továrně vyrobenými, kompletizovanými prvky jako dveře vnitřní, které budou 
mít hotové nátěry zasklení a budou nasazeny do vyzděných nebo omítnutých otvorů a 
výklenků, provedených v souladu s tolerancemi stanovenými ČSN 73 2310. 

Ostatní truhlářské výrobky budou provedeny z vyschlého dřeva, dle zásad truhlářské výrobky. 

Výplně otvorů – okna, dveře 

Okna a balkónové dveře jsou plastová s celoobvodovým kováním. Okna budou otevíraná, 
sklápěcí a mikroventilační s 2. dorazovým těsněním. Zasklení izol. dvojsklem U=1.0 W/m2K. 
Odstín bude ve zlatém dubu. 



Spára mezi okenním rámem a stěnou bude utěsněna vypěněnou izolací PUR. Balkonové dveře 
budou stejné konstrukce jako okna se zvýšeným okopným rámem a hliníkovou prahovou 
lištou. 

Vnitřní dveře budou mít obložkové zárubně a budu druhu DOMINANT – kašírované, odstínu 
olše. 

Vchodové dveře budou provedeny stejným výrobcem jako okna a balkonové dveře.  

Garážová vrata DELTA budou v provedení sekčním, zateplené polyuretanem, odstínu zlatý 
dub, el. pohon. 

Parapetní desky 

Okna budou opatřeny venkovními parapety tažené NOS hnědé, vnitřní parapety budou 
komůrkové EXTRADUR  v odstínu zlatého dubu. 

Výtah 

Výtah je přístupný dvěma automaticky posuvnými dveřmi o šířce 800 mm. Nástup do výtahu 
je v úrovni mezipodesty mezi 1S a 1NP. Velikost výtahové klece je 1400x1100 mm. Velikost 
výtahové šachty je 1750x1700mm. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení: 
 
K bytovému domu bude zajištěn přístup ze stávající komunikace parc. č. 6237/1, které bude 
dál navazovat na nově zřízenou místní účelovou komunikace parc. č. 5089/1, zpevněnou 
přístupovou a příjezdovou cestou vedoucí částečně po vlastním soukromém pozemku              
(zámková dlažba). 

Elektrická energie: 

BD bude mít požadovaný jmenovitý příkon el. energie ( příprava pokrmů – 7,00 kW, el. 
Bojler TUV – 2,0 kW, osvětlení 1,00 kW, ostatní spotřebiče jednofázové – 3,00 kW, ostatní 
pohony apod. – 3,00 kW). Celkem 16 kW, který bude zajištěn přípojkou elektro zemním 
kabelem, ukončenou elektroměrem v RIS s hlavním jištěním s charakteristikou vedení.  

Tepelná energie: 

Tepelné ztráty objektu BD budou kryty plynovým kotlem o výkonu dle výpočtu tepelných 
ztrát objektu. Ve všech místnostech budou nainstalovány radiátory umístěné v blízkosti oken. 
Ohřev TUV bude zajištěn výměníkem v akumulační nádobě s přídavným elektrickým 
ohřevem popř. samostatným el. Bojlerem. 

 



Pitná voda: 

Průměrná spotřeba vody 120l/osobu a den (tj. 4080 l/den), bude zajištěna napojením na 
stávající veřejný rozvod pitné vody.  

Množství a kvalita odpadních vod: 

Množství odpadních (splaškových) vod bude 4080 l/den znečištěných běžným zatížením.  

Odvedení dešťových vod: 

Kanalizační přípojka dešťových vod bude napojena na jednotnou kanalizační stoku. 

Přípojky inženýrských sítí:  

Přípojky inženýrských sítí budou trasovány dle situace. Při uložení podzemních vedení do 
společného výkopu budou zachovány nejmenší dovolené vzdálenosti dle ČSN 73 6005. 

Výkop bude proveden strojně, pouze v místě křížení a souběhu vytyčených stávajících 
podzemních sítí bude výkop proveden ručně. Hloubka výkopu bude přizpůsobena spádovým 
poměrům a hloubce uložených stávajících sítí. 

Před zahájením výkopů bude nutno odstranit překážky na trase v prostoru stavby a sejmout 
ornici v tl. 200 mm.  

Před zahájením výkopů bude nutno dohodnout výkop a uložení sítí na cizím pozemku tj. 
Statutárního města Brna. 

Před zahájením zemních prací je nutno vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě. Podzemní 
energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí 
polohově a výškově a musí se včetně měřičských značek v prostoru staveniště po dobu 
stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit (dle§ 10(5) vyhlášky č.83/1976 
Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

Výkopy na veřejných prostranstvích a v zastavěném území se musí vždy zabezpečovat proti 
pádu osob do hloubky. 

Pokud se při provádění zemních prací vyskytnou nálezy historické, archeologické nebo 
geologické povahy, apod., nebo jiné důležité nálezy veřejného zájmu, postupuje se dle §127 
Stavebního zákona. Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3050 a předpisy 
BOZP. 

Jednotlivé přípojky budou podsypány, obsypány, chráněny a označeny dle příslušných ČSN. 
Zásyp výkopu bude proveden pro vrstvách, hutněn, proveden s navýšením a po sednutí 
vyrovnán. Terén bude po upravení s navýšením, ohumusován a oset. 

 Zásyp výkopu rýh, po uložení kabelu, fólie a zemnící pásoviny, bude proveden pískem a 
výkopovým materiálem hutněným po vrstvách tl. 300 mm. Kabel a potrubí v místě 
komunikace budou uloženy do chráničky. 



Vodovodní přípojky 

Projekt stavby řeší zajištění plynulé dodávky pitné vody do novostavby bytového domu, který 
bude zajišťovat plnohodnotné trvalé bydlení nájemníků. 
 
Pitná voda bude do objektu zavedena samostatnou vodovodní přípojkou s napojením na 
zásobovací řád prodloužený veřejný rozvod za hranicí pozemku. Přípojka bude zavedena do 
vodoměrné šachty 2 m za hranicí pozemku parc. č. 5049/24 a odtud bude vedena do objektu 
BD.  
Umístění novostavby vodovodní přípojky bude provedeno dle výkresu č. 01 – Technická 
situace. 
 
Dotčený pozemek se nachází v zastavitelném území městské části. 
Výkopy budou provedeny strojně po směrovém a výškovém vytyčení vodovodní přípojky. 
V místě napojení a křížení s inženýrskými sítěmi budou výkopy provedeny ručně s opatrností 
tak, aby nedošlo k poškození vodovodního řádu a křižujících inženýrských sítí.  
 
Napojení vodovodní přípojky bude provedeno pomocí zemní zákopové soupravy. 
Vodovodní přípojka pod stěnou bytového domu bude uložena do plastové chráničky. Potrubí 
přípojky v chráničce přes základový pás bude vystředěno a vypěněno izolací PUR. Osazení 
vodoměru a ostatních příslušných armatur provede montážní organizace provozovatele 
vodoměru dle vlastních zkušeností. Veškeré stavební práce budou provedeny tak, aby nedošlo 
k poškození stávajícího vodovodního řádu. 
 
Požadavek na požární vodu viz. určí specialista. 
Napojení vnitřních rozvodů vody na jiný zdroj vody není v současné době řešeno. 
 
Před zahájením vodovodní přípojky bude provedeno přesné zaměření v souřadnicovém 
systému S-.JTSK ve formátu DWG a zkouška vodotěsnosti. O zkoušce bude proveden zápis. 
 
Přípojky splaškové kanalizace: 
 
Kanalizační přípojka splaškových vod bude napojena na prodlouženou kanalizační stoku 
KAM DN 500 ukončenou novou kanalizační šachticí. Napojení přípojky bude provedeno do 
betonové revizní šachty. Spoj bude vymazán sanační maltou ERGELIT  
( dle požadavků správce sítě.) Potrubí ležaté splaškové kanalizace BD bude vyvedené do 
revizní šachty DN 400 umístěné 1 m za hranicemi pozemku a odtud bude svedeno potrubím 
do kanalizační šachty veřejné kanalizace. 
Délka přípojky splaškové kanalizace – 32 m. 
 
Ležaté splašková kanalizace BD bude provedena z PVC trub tvrdých KG tvarovek od firmy 
PIPELIFE-FATRA, spojovaných na těsnící kroužky. Při spojování je nutno zkontrolovat, zda 
trubky, tvarovky i těsnící kroužky jsou čisté a nepoškozené ( těsnící kroužky ani osazení hrdla 
nesmí být znečištěny pískem či bahnem, na koncích trubek nesmí být rýhy, jež by způsobily 
netěsnost spoje).  
Výkopy budou provedeny strojně po směrovém a výškovém vytyčení přípojky splaškové 
kanalizační přípojky. V místě napojení a křížení s inženýrskými sítěmi budou výkopy 
provedeny ručně s opatrností tak, aby nedošlo k poškození kanalizace a křižujících 
inženýrských sítí. 
 



Nadmořská výška nejnižšího podlaží, ze kterého jsou vypouštěny odpadní vody je 347,010 m. 
Množství odpadních (splaškových) vod bude 4080 l/den znečištěných běžným zatížením 
(4EO). 
Odpadní technologické vody se v objektu BD nevyskytují. 
 
Navržené PVC KG při min. spádu 3% spolehlivě odvede množství 0,006 l/s odpadních vod. 
Při spádu 3% je schopno navržené potrubí odvést max. 35,7  l/s odpadních vod při rychlosti 
0,6 m/s. 
 
Rozvody vody nejsou napojeny na vlastní zdroj. Množství odpadních vod odečtem vodoměru 
přípojky pitné vody. 
 
Před zahrnutím přípojky splaškové kanalizace bude provedeno přesné zaměření 
v souřadnicovém systému S-JTSK ve formátu DGN a zkouška těsnosti. O zkoušce těsnosti 
bude proveden zápis. 
 
Přípojka dešťové kanalizace: 
 
Kanalizační přípojka dešťové kanalizace PVC DN 125 bude napojena do jednotné kanalizace. 
 
e) Řešení infrastruktury 
 
Stavba nemá žádné nové nároky na území a dopravní ani technickou infrastrukturu a tato 
otázka není tedy v dokumentaci řešena. 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí 
  
Stavba nevyžaduje posouzení vlivů podle zákona 100/2001 Sb. 
 
Provoz stavby nezatíží stávající faktory životního prostředí v jejím místě. Exhalace jsou 
minimalizovány použitím účinného ekologického kotle. Splaškové vody budou svedeny do 
splaškové kanalizace, tuhý domovní odpad je ukládán do sběrné nádoby a odvážen na skládku 
oprávněnou organizací. Dešťové budou svedeny do jednotné kanalizace. 
Zateplení je provedeno v souladu se zákonem o hospodaření s energiemi.  
Stavba neobsahuje žádné technologie zvyšující nebo snižující okolní teplotu ovzduší nebo 
podzemních vod. Neobsahuje též žádné zdroje technologického hluku ani zdroje 
nebezpečného záření. 
Bude-li během provozu domácnosti použito nebezpečných látek, budou likvidovány v souladu 
s návody k použití. 
Stavba nemá žádné negativní vlivy na obyvatelstvo. Přechodná hluková zátěž při realizaci 
stavebních prací vzniká z použití stavební mechanizace a bude omezena na minimum. Práce 
nebudou prováděny v době nočního klidu. 
 
g) Bezbariérové užívání 
 

Stavba je navržena dle požadavků pro imobilní osoby. Přístup do objektu je pomocí 
přírodní teréní rampy. Vstupní dveře jsou šířky 1200 mm. Vstup do objektu je také řešen na 
pohodlný přístup imobilních osob, práh není vyšší jak 2 cm. Z podesty přímá rampa k výtahu. 
Výtah zajišťuje přístup do 1S až do 4NP. Vše bezbariérově. Výtah má otevírání na dvou 
protějších stranách z důvodu maximálního pohodlí cestujících.  



h) Průzkumy a měření 

Před zahájením projekčních prací bylo provedeno místní šetření projektantem, polohopisné a 
výškopisné zaměření terénu v lokálních souřadnicích. 

Objekt bude celoplošně izolován od zemní vlhkosti. Dle dostupných informací o radonové 
hodnotě budou provedeny běžná opatření odpovídající ochraně staveb před účinky nízkého 
radonového rizika. 
 
i) Podklady pro vytyčení stavby 

Založení stavby bude vytyčeno oprávněným geodetem. Úroveň podlahy bude min. 1800 mm 
nad úrovní upraveného terénu. 

j) Členění stavby 

Stavba je řešena jako jeden stavební objekt a neobsahuje provozní soubory. Inženýrské 
objekty, které jsou budovány v rámci stavby, budou provedeny současně se stavebními 
objekty. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Provoz stavby nemá vliv na okolní pozemky a jiné stavby – viz bod. 1f) této zprávy. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Veškeré práce budou prováděny za dodržování všech ČSN, zásad a předpisů BOZP platných 
v době provádění stavby (zejména vyhláška ČÚBP č. 324/1990 ze dne 32. Července 1990 o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Při návrhu se vycházelo z jednoduchých základových podmínek (s použitím běžných 
stavebních konstrukcí). Více viz. statik. 

3. Požární bezpečnost 

Více viz. specialista. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí  

Viz bod. 1.f) této zprávy. Během realizace stavby a při opravách zajistí bezpečnost práce 
dodavatel.  

Staveniště je navrženo tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. 
Zamýšlené druhy činnosti a je jich rozsah neznečišťují a nepoškozují prostředí jeho jednotlivé 
složky, organismy a místní eko systémy.  

Při stavbě objektu vzniklý odpad bude roztříděn a odvezen a ekologicky uložen na skládce.  



Doporučujeme třídění.                                                                                                                
Odvoz tohoto odpadu bude zajišťovat firma, která se zabývá svozem domovního odpadu.  

5. Bezpečnost při užívání 

Objekt je navržen pro bezpečné užívání osob. Při běžném používání stavby hrozí pouze 
obvyklá bezpečnostní rizika vzniklá obvykle nepozorností. Z toho důvodu se na schodiště 
instaluje zábradlí o výšce 900 a 1000 mm. Dále protiskluzná podlaha na chodbě a terasách. 
V obytných místnostech dle požadavků nájemníků. 
 
6. Ochrana proti hluku 

Stavba není umístěna v pásmu zvýšené hlučnosti a není třeba řešit zvláštní ochranu před 
pronikáním hluku do místností. Hluk z přilehlé komunikace je eliminován výsadbou 
vzrostlých stromů a výběrem použitých stavebních materiálů a výplní otvorů. 

Zajištění akustické pohody mezi jednotlivými byty, jsme řešili pomocí akustické tvarovky tl. 300 mm 
Porotherm 30 AKU P+D P20. 

7. Úspora energie a tepla 

Stavba je navržena v souladu s požadavky o hospodaření s energiemi a vyhlášky, kterou se 
stanovují podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě v budovách. Provedení obvodových 
konstrukcí a výplní oken je v souladu s platnou ČSN „zateplení budov“. 

8. Řešení přístupu osob s omezenou schopností pohybu 

Viz bod 1.g) této zprávy. 

9. Ochrana stavby před nepříznivými vlivy okolí 

Stavba není ohrožena mimořádnými vlivy okolí. Není umístěna v poddolovaném nebo jinak 
staticky nestabilním území ani v záplavové oblasti. Ochrana před klimatickými podmínkami 
je provedena běžnými prostředky. Ochrana proti radonu je bez větších  

10. Ochrana obyvatelstva 

 Dokumentace neřeší ochranu obyvatelstva. Z hlediska havarijní situace v místě stavby se 
předpokládá využití veřejných prostředků ochrany obyvatelstva v obci. 

11. Inženýrské objekty 

 
a) Odvodnění a zneškodňování odpadních vod 

 Kanalizační přípojka dešťových vod bude napojena na jednotnou kanalizační stoku. 

 

 



b) Zásobování vodou 

Průměrná spotřeba vody 120l/osobu a den (tj. 4080 l/den), bude zajištěna napojením na 
stávající veřejný rozvod pitné vody.  

c) Zásobování energiemi 
d)  Elektrická energie: 

BD bude mít požadovaný jmenovitý příkon el. energie ( příprava pokrmů – 7,00 kW, el. 
Bojler TUV – 2,0 kW, osvětlení 1,00 kW, ostatní spotřebiče jednofázové – 3,00 kW, ostatní 
pohony apod. – 3,00 kW). Celkem 16 kW, který bude zajištěn přípojkou elektro zemním 
kabelem, ukončenou elektroměrem v RIS s hlavním jištěním s charakteristikou vedení.  

Tepelná energie: 

Tepelné ztráty objektu BD budou kryty plynovým kotlem o výkonu dle výpočtu tepelných 
ztrát objektu. Ve všech místnostech budou nainstalovány radiátory umístěné v blízkosti oken. 
Ohřev TUV bude zajištěn výměníkem v akumulační nádobě s přídavným elektrickým 
ohřevem popř. samostatným el. Bojlerem. 

e) Řešení dopravy 

pozemek je napojen na účelovou komunikaci. Připojení je vyhovující jak pro realizaci stavby, 
tak pro její budoucí provoz. Parkování osobních automobilů bude zajištěno venkovním 
parkování podél účelové komunikace a v podzemních garážích v BD.  

f) Povrchové úpravy okolí stavby a vegetační úpravy 

Povrchové úpravy okolí si zajistí investor podle vlastních představ. Vytvoření samostatného 
projektu. Je třeba pouze upozornit na nutnost provedení terénních úprav v okolí domu – 
vytvoření ochrany základů proti podmáčení a promrzání. Z bezpečnostních důvodů je nutné 
provést i přístupové komunikace pro pěsí. 

 
g) Elektronické komunikace 

Stavba neřeší napojení na veřejnou síť drátového telefonu v souladu s požadavkem investora. 
V případě budoucího požadavků na připojení je třeba postupovat podle telekomunikačního 
zákona, který řeší provedení koncového bodu sítě jejím provozovatelem. 

12. Výrobní a nevýrobní technologické zařízení 

Ve stavbě se nevyskytují 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Štěpánově nad Svratkou 28.1.2013    Martina Klusáková 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 1: skladba konstrukcí 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2: výpis řemeslných prvků 















Závěr: 

Výsledkem mé práce je komplexní návrh novostavby bytového domu se třinácti samostatnými 
byty o různých plošných velikostech. Hlavní myšlenka tvorby bytového domu z druhého 
ročníku byla ponechána. Ke změnám došla převážně v oblasti uspořádání dispozic a výplní 
otvorů. 



Seznam použitých zdrojů: 

Knižní odkazy: 

NEUFERT ERNEST: Navrhování staveb, Consult Incest, 2008 

 

Internetové odkazy: 

www.isover.cz   kontaktní zateplení EPS, XPS 

www.schiedel.cz  komínové systémy  

www.heluz.cz   kompletní nosný systém 

www.topteramo.cz  teracová dlažba 

www.vpusti.cz  střešní vpusti 

www.baumit.cz  omítky, stěrky, sklotextilní síť 

www.matolux.cz  střešní přístřešek 

www.klinkercentrum.cz lícové zdivo, pásky lícové 

www.nerezove-zabradli.cz zábradlí vnitřní 

www.oknostyl.cz  okna, balkónové dveře, francouzská okna, vstupní dveře 

www.dlmont.cz  bezpečnostní vchodové dveře vnitřní 

www.dvere-akce.cz  celoskleněné dveře 

www.lomax.cz  garážová vrata 

www.famo.cz   sklepní dveře 

www.art300.cz  nerezové zábradlí 

www.nejlevnejsi-parapety.cz parapety vnitřní 

www.dektrade.cz  hydroizolace, nopové fólie 

www.liftcomp.cz  osobní výtah 

 

Vyhlášky a normy: 

Vyhláška č. 398/2009 Sb.   O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

http://www.isover.cz/�
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http://www.topteramo.cz/�
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http://www.matolux.cz/�
http://www.klinkercentrum.cz/�
http://www.nerezove-zabradli.cz/�
http://www.oknostyl.cz/�
http://www.dlmont.cz/�
http://www.dvere-akce.cz/�
http://www.lomax.cz/�
http://www.famo.cz/�
http://www.art300.cz/�
http://www.nejlevnejsi-parapety.cz/�
http://www.dektrade.cz/�
http://www.liftcomp.cz/�


Vyhláška č. 499/2006 Sb.   O dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 268/2009 Sb.   O technických požadavcích na stavby 

ČSN 01 3420     Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů 
stavební část  

ČSN 74 3305     Ochranná zábradlí - Základní ustanovení 

ČSN 73 4301     Obytné budovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam použitých zkratek a symbolů: 

VUT   Vysoké učení technické  

FAST   Fakulta stavební 

s.  strana 

č.   číslo 

příl.   příloha 

ŽB  železobeton 

m.n.m.  metrů nad mořem 

Bpv  Balt pro vyrovnání 

tl.   Tloušťka 

min.   minimálně 

max.  maximálně 

HVŠ   hlavní vstupní šachta 

EPS   extrudovaný polystyren 

NP   nadzemní podlaží 

S  suterén 

UT   upravený terén 

PT  původní terén 

š.   šířka 

v.   výška 

P+D  pero a drážka 

 

 

 

 

 

  



Seznam příloh: 

- Složka B: KONSTRUKČNÍ STUDIE 

  Seznam příloh: 

   B-01 SITUACE     1:500 

   B-02a PŮDORYS ZÁKLADŮ   1:100 

B-02b ŘEZ ZÁKLADAMI    1:100 

B-03 PŮDORYS 1S     1:100 

B-04 PŮDORYS 1NP    1:100 

B-05 PŮDORYS 2NP      1:100 

B-06 PŮDORYS 3NP      1:100 

B-07 PŮDORYS 4NP      1:100 

B-08 STROPY 1S      1:100 

B-09 STROPY 1NP     1:100 

B-10 STROPY 2NP      1:100 

B-11 STROPY  3NP     1:100 

B-12 STROPY 4NP     1:100 

B-13 PŮDORYS STŘECHY  1:100 

B-14 PŘÍČNÝ ŘEZ   1:100 

B-15 POHLED ZÁPADNÍ  1:100 

B-16 POHLED JIŽNÍ   1:100 

B-17 POHLED VÝCHODNÍ  1:100 

B-18 POHLED SEVERNÍ  1:100 

 

- Složka C: STAVEBNÍ ČÁST 

  Seznam příloh: 

C-01 SITUACE     1:200 

   C-02a PŮDORYS ZÁKLADŮ   1:50 

C-02b ŘEZ ZÁKLADAMI    1:50 



C-03 PŮDORYS 1S     1:50 

C-04 PŮDORYS 1NP    1:50 

C-05 PŮDORYS 2NP      1:50 

C-06 PŮDORYS 3NP      1:50 

C-07 PŮDORYS 4NP      1:50 

C-08 STROPY 1S      1:50 

C-09 STROPY 1NP     1:50 

C-10 STROPY 2NP      1:50 

C-11 STROPY  3NP     1:50 

C-12 STROPY 4NP     1:50 

C-13 PŮDORYS STŘECHY  1:50 

C-14 PŘÍČNÝ ŘEZ   1:50 

C-15 POHLED ZÁPADNÍ  1:50 

C-16 POHLED JIŽNÍ   1:50 

C-17 POHLED VÝCHODNÍ  1:50 

C-18 POHLED SEVERNÍ  1:50 

C-19 DETAIL VTOKU   1:5 

C-20 DETAIL ATIKY   1:5 

 

 

- Složka D: ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 

  Seznam příloh: 

D-01 PLACHTA   A2 

D-02 PLAKÁT   A4 

D-03 FOTO 1   A4 

D-04 FOTO 2   A4 
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   ARCHITEKTONICKÁ STUDIE, formát A3+A4 
MODEL ARCHITEKTONICKÉHO DETAILU 
CD s dokumentací 

 

 

 

 

 



 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 FAKULTA STAVEBNÍ 

 

 

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Vedoucí práce Ing. arch. Josef Sátora, 
CSc. 

Autor práce Martina Klusáková 
  

Škola Vysoké učení technické v 
Brně 

Fakulta Stavební 
Ústav Ústav architektury 

Studijní obor 3501R012 Architektura 
pozemních staveb 

Studijní program B3501  Architektura 
pozemních staveb 

  
Název práce Bytový dům Brno Líšeň 

Název práce v anglickém jazyce Apartment building Brno-
Líšeň 

Typ práce Bakalářská práce 
Přidělovaný titul Bc. 
Jazyk práce Čeština 
Datový formát elektronické verze   .pdf. 

  
Anotace práce 
Studie bytového domu v Brně v městské části Líšeň řeší nové 
prostory pro bydlení, které se nachází v bezprostřední blízkosti 
bytových domů, rodinných domů a lesa. Na mírně svažitém 
pozemku o celkové výměře 41546 m² se nachází šest bytových 
domů, jež jsou vždy dva bytové domy spojené společnou částečně 
zapuštěnou garáží. V rámci bakalářské práce je řešen pouze jeden 
bytový dům, sousední objekt je půdorysně totožný. Jedinou 
výjimkou je zrcadlově převrácené schodiště a výtah, z důvodu 
konfigurace terénu a samotného vstupu do objektu. 
Objekt je čtyřpodlažní s plochou střechou. Výrazným 
architektonickým prvkem je jižní orientace postupně odskakujících 
teras orientovaných do přírody. Stavba nám zajišťuje nové 
možnosti i prostory pro bydlení. V prvním nadzemním patře se 
nachází i prostor k pronájmu, v ostatních dále pak prostor pro kola 
a kočárky.  V bezprostřední blízkosti bytového domu na jižní 

 



straně pozemku je odpočinková plocha, dětské hřiště a plocha pro 
pěší. Spojovací článek mezi dvěma bytovými domy je využíván 
jako pochozí střecha, umožňující relaxaci. V severní části 
pozemku se nachází příjezd do částečně zapuštěné garáže a 
venkovní parkovací stání podél účelové komunikace.  
 
 
Anotace práce v anglickém jazyce 
A study of a apartment building in the city of Brno Lisen address 
new areas for housing, which is located in close proximity to 
residential buildings, houses and woods. The gently sloping land 
with a total area of 41,546 m² with six residential buildings, which 
are always two apartment buildings linked by a joint partly 
recessed garages. The work is addressed only one residential 
building neighboring building floor plan is identical. The only 
exception is mirrored staircase and an elevator due to terrain 
configuration and the very entrance to the building. 
The building has four floors with a flat roof. A distinctive 
architectural feature is gradually rebounding south facing terraces 
oriented in nature. The building provides us with new 
opportunities and spaces for living. The first above-ground floor 
there is also space for rent, as well as in other areas for bicycles 
and strollers. In the immediate vicinity of the apartment building 
on the south side of the land is a rest area and playground area for 
pedestrians. Link between the two apartment houses is used as a 
walkable roof, allowing relaxation. In the northern part of the site 
is to arrive partially recessed garage and outdoor parking spaces 
along the tertiary roads. 
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