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ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE 
Objekt se nachází v Brně na ulici Vojtova. Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený bytový dům, 

součástí podzemního podlaží jsou hromadné garáže. Jako konstrukční systém je použit 
železobetonový skelet. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou.  

ABSTRAKT V ANGLICKÉM JAZYCE 
The apartment building is located in Brno, Vojtova street. It´s a building with four overground 

floors and one underground floor, which is mainly used as collective garage. As a structural system is 
used reinforced concrete skeleton. The building has a single-layer flat roof.  

KLÍČOVÁ SLOVA V ČESKÉM JAZYCE 
Bytový dům, podlaží, hromadné garáže, jednoplášťová plochá střecha, železobetonový skelet, 

schodiště 

KLÍČOVÁ SLOVA V ANGLICKÉM JAZYCE 
Apartment building, floor, collective garage, single-layer flat roof, reinforced concrete frame, 

staircase 

 

 
 
 

 
 
BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP 

HRŮZA, Jan. Bytový dům. Brno, 2013. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Tomáš Hlavačka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení: 
 
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité 
informační zdroje. 
 
 
V Brně dne ……………….. 
 
 
 .………………………………………. 
 podpis autora 

  
 
 
 



OBSAH 
SLOŽKA A – DOKLADOVÁ ČÁST 

1. Titulní list 
2. Zadání diplomové práce 
3. Abstrakt v českém a anglickém jazyce, Klíčová slova v českém a anglickém jazyce 
4. Bibliografická citace VŠKP 
5. Prohlášení autora o původnosti práce 
6. Obsah 
7. Úvod 
8. A – Průvodní zpráva 
9. B – Souhrnná technická zpráva 
10. F – Dokumentace stavby 
11. Závěr  
12. Seznam použitých zdrojů, Seznam použitých zkratek a symbolů 
13. Seznam příloh 

 
SLOŽKA B – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

1. Půdorysy 1S, 1NP 
2. Půdorysy 2NP, 3NP, 4NP 
3. Pohledy 
4. Vizualizace 
5. Výpočet základů + Návrh schodiště 

 
SLOŽKA C1.1 – DIPLOMOVÝ PROJEKT – VÝKRESOVÁ ČÁST 1 

1. Situace 1:200 
2. Výkres základů 1:50 
3. Půdorys 1S 1:50 
4. Půdorys 1NP 1:50 
5. Půdorys 2NP 1:50 
6. Půdorys 3NP 1:50 
7. Půdorys 4NP 1:50 
8. Řez AA´ 1:50 
9. Řez BB´ 1:50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SLOŽKA C1.2 – DIPLOMOVÝ PROJEKT – VÝKRESOVÁ ČÁST 2 

10. Výkres stropu nad 1S 1:50 
11. Výkres stropu nad 1NP 1:50 
12. Výkres stropu nad 2NP 1:50 
13. Výkres stropu nad 3NP 1:50 
14. Výkres ploché střechy nad 4NP 1:50 
15. Výkres ploché střechy nad 1S – Společná terasa 1:50 
16. Výkres ploché střechy nad 1S – Terasy k bytům 1:50 
17. Pohled Severní 1:50 
18. Pohled Západní 1:50 
19. Pohled Jižní 1:50 
20. Pohled Východní 1:50 
21. Detail č.1 – Osazení balkonových dveří 1:5 
22. Detail č.2 – Atika 1:5 
23. Detail č.3 – Přechod ze závětří na terén 1:5 
24. Detail č.4 – Střešní vpusť 1:5 
25. Detail č.5 – Výlez na střechu 1:5 
26. Detail č.6 – Osazení okna 1:5 
27. Detail č.7 – Kotvení zábradlí na terase 1:5 
28. Detail č.8 – Přechod z terasy na terén 1:5 

 
SLOŽKA C2 – DIPLOMOVÝ  PROJEKT – TEXTOVÁ ČÁST 

1. Požárně bezpečnostní řešení stavby  
a. Technická zpráva požární ochrany 
b. Půdorys 1S 1:150 
c. Půdorys 1NP 1:100 
d. Půdorys 2NP 1:100  
e. Půdorys 3NP 1:100 
f. Půdorys 4NP 1:100 
g. Situace – odstupové vzdálenosti 1:250 

2. Výpis skladeb konstrukcí 
3. Výpis prvků 

a. Výpis oken a dveří 
b. Výpis klempířských prvků 
c. Výpis zámečnických a truhlářských prvků 
d. Výpis ostatních prvků 

4. Tepelně technické posouzení 
a. Teplo 2011 
b. Area 2011 
c. Stabilita 2011 
d. Energetický štítek budovy 

 

 

 

 



ÚVOD 

Můj diplomový projekt se zabývá současným bydlením ve městě. Jako lokalitu projektu jsem si 
vybral volnou parcelu přiléhající k ulici Vojtova v Brně Štýřicích. Rozhodl jsem se tak, protože jsem 
dlouhou dobu bydlel poblíž a zajímá mě potenciál této lokality pro bytovou výstavbu. Jako výhody 
bydlení v tomto místě vidím výbornou dostupnost MHD, a tím rychlé spojení do centra (10 min). 
Štýřice mají dobrou úroveň občanské vybavenosti a přestože jsou svojí polohou velice blízko centra, 
dají se charakterizovat jako velice klidná čtvrť s bydlením v zeleni.  

Na tento typ poměrně rozvolněné zástavby solitérních domů obklopených zahradami a parky 
jsem chtěl navázat návrhem bodových bytových domů oddělených pásy zeleně. Pozemek jsem si na 
začátku rámcově rozdělil pro sedm 4-5tipatrových věží tak, aby si jednotlivé věže nestínily a nebránily 
ve výhledu. V rámci diplomové práce jsem pak zpracoval jednu z nich.  

Problémem této lokality je parkování. To jsem vyřešil tak, že jsem vždy pro dvě (resp. tři) věže 
vytvořil společnou podstavu, do které situuji hromadné garáže. Terén se v celé ploše svažuje směrem 
k východu. V návrhu jsem využil tento svah tak, že odděluji vjezd do garáží (úroveň 1S z východu) a 
pěší vstup do objektu (úroveň 1np ze severozápadu – od tramvajové zastávky). 

Co se týká dispozičního řešení, hledal jsem, jakým způsobem se v posledních letech mění 
požadavky a složení domácností. Vycházel jsem z větší obliby atypických bytů (v reakci na uniformní 
sídliště), průměrně menšího počtu členů domácnosti (demografické ukazatele – stárnoucí populace, 
menší počet dětí v rodině, vyšší rozvodovost) a rozvíjejícími se možnostmi práce z domu. V přízemí je 
tak jeden byt, jehož vstupní část je možné využít jako ordinaci nebo kancelář, na kterou pak navazuje 
soukromá část. Byty jsou v celém objektu různorodé odpovídající požadavkům různých lidí – od 1+kk 
s velkou terasou (případně zahrádkou) pro seniory přes flexibilní byty pro menší domácnosti s dětským 
pokojem nebo pracovnou po 4+kk v posledním patře vhodném pro velikou rodinu s dětmi. Každý byt 
má svou terasu, která je navíc na rozdíl od typických panelákových balkonů skutečně svým rozměrem 
vhodná k pravidelnému využívání.  

Pro konstrukci objektu jsem zvolil železobetonový skelet, který umožňuje flexibilní řešení a 
případné změny dispozic podle proměn požadavků v budoucnosti.  
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Zpracoval:   Bc. Jan Hrůza 
Adresa:    Svatoplukova 73, 615 00 Brno 
Stupeň dokumentace:  stavební povolení 

 
1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Název stavby:  Novostavba bytového domu 
Stavebník:  KMP s.r.o, Sobotkova 12, 639 00 Brno  
Místo stavby:  Brno - město 
Okres:   Brno - město 
Katastrální území: Štýřice 
Parcelní číslo:  507/1 
Vlastník parcely: KMP s.r.o, Sobotkova 12, 639 00 Brno 
Charakter stavby: Novostavba bytového domu 
Počet podlaží:  5 
Počet byt. Jednotek: 11 
Účel stavby:  Bydlení 
Stavební úřad:  Brno - město 

 
2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O 

MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

Jedná se o pozemek dříve využívaný přepravní firmou Jereš, určený k nové zástavbě. Na 
uváděném pozemku 507/1 nejsou žádné stávající stavby. Pozemek je ve vlastnictví investora. 

3. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Byl proveden radonový průzkum 
s výsledkem zatřídění do nízkého radonového indexu pozemku. Pozemek leží u pozemní 
komunikace III. třídy a bude na ni napojen příjezdovou zpevněnou plochou. Bytový dům bude 
napojen na kanalizaci splaškovou i dešťovou, která bude v revizní šachtě svedena do 
jednotné, plynovod, horkovod, vodovod, sdělovací vedení a vedení nízkého napětí. 

4. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Dokladovou část o splnění požadavků dotčených orgánů přiloží k projektové 
dokumentaci stavebník. 
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5. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Předložená dokumentace je v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby vč. pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb 

6. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB PODLE § 104 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Objekt je navržen v území určeném územním plánem jako obytné území. Doklad o 
splnění podmínek bude doložen v dokladové části. 

7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Stavba negativně neovlivní okolní zástavbu. V souvislosti se stavbou lze předpokládat 
zvýšenou hlučnost a prašnost v bezprostřední blízkosti pozemku a zvýšenou dopravní zátěž 
na příjezdových komunikacích. 

8. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY 

Po vydání stavebního povolení bude stavba ihned započata. Dokončení stavby se 
předpokládá do 20 měsíců od započetí výstavby. 

Popis výstavby: 
I. Vytyčení objektu, zemní práce 
II. Základové konstrukce 
III. Hrubá stavba objektu 
IV. Práce PSV, omítky 
V. Úprava okolí, předání objektu, kolaudace 

 
9. STATISTICKÉ ÚDAJE 

Plocha pozemku: 11 132,01 m2 
Podlahová plocha: 1675,68 m2 
Zastavěná plocha: 701,25 m2 

Obestavěný prostor: 3679,02 m3 

Výška atiky: 13,470 m 
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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1.1. ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

Stavba bytového domu se nachází ve městě Brně, na ulici Vojtova na parcele č. 507/1. Pozemek 
je veden jako stavební parcela, určena územním plánem pro zástavbu. Pozemek je svažitý směrem k 
východu. Přístup na pozemek je po místní komunikaci se živičným povrchem, která vede kolem celého 
pozemku. Staveniště bude situováno na vlastním pozemku investora a bude uspořádáno podle potřeb 
dodavatelské firmy. 

1.2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního podsklepeného bytového domu. Podzemní garáže budou 
společné i pro druhý bytový objekt, tvoří jejich společnou podstavu. V objektu je navrženo 11 bytů, 
z toho dva byty o velikosti 1+kk, čtyři o velikosti 2+kk, čtyři o velikosti 3+kk a jeden o velikosti 4+kk. 
Tento bytový dům je zastřešen plochou střechou. Vstup do objektu je situován na východní straně 
objektu z terasy nad garážemi. Ze severní a západní strany bude kolem objektu chodník v úrovni 1NP. 
Z jihu bude terén na úrovni 1S. Vjezd do garáží bude ze strany západní v druhém symetrickém objektu 
v úrovni 1S. Každá bytová jednotka obsahuje předsíň, koupelnu, případně samostatné WC, kuchyňský 
kout a další pokoje. Ke každé jednotce přísluší i sklepní kóje umístěné v prostoru 1S stejně jako 42 
parkovacích míst se dvěma stáními určenými pro osoby s omezenou schopností pohybu (společné pro 
oba bytové objekty).  

1.3.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Zemní práce 

Před zahájením prací je nutno zjistit polohu veškerých podzemních inženýrských sítí u jejich 
správců a při zemních pracích v blízkosti těchto sítí postupovat dle požadavků jejich správců tj. např. 
výkopy provádět ručně. Povrch pozemku tvoří v současné době částečně nekvalitní travní porost a 
částečně zpevněné betonové plochy. Tyto budou odstraněny a odvezeny. Hladina podzemní vody se 
nachází níže, než je projektovaná úroveň základové spáry a není nutné provádět opatření proti spodní 
tlakové vodě. Vykopaná zemina bude ponechána na deponiích v místě stavby a bude použita na 
zásypy a jiné terénní úpravy pozemku. 

Základové konstrukce 

Objekt bude založen na patkách ze železobetonu, v místě, kde jsou pouze společné garáže a 
terasa pak z prostého betonu. Obvodové železobetonové stěny v 1S budou založeny na pasech 
z prostého betonu, stejně jako vnitřní stěny v 1S. Na tyto základy bude provedena deska z podkladního 
betonu, na kterou bude provedena hydroizolační vrstva. Základy budou vybetonovány do nezámrzné 
hloubky. Založení výtahové šachty bude na desce tl. 200 mm z voděodolného betonu. Podkladní 
betonové mazaniny z prostého betonu u železobetonových patek budou tl. 50 mm.  
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Svislé nosné konstrukce 

V 1S jsou obvodové vnější stěny z monolitického železobetonu, vnitřní nosný systém je tvořen 
monolitickými železobetonovými sloupy 400x400. V nadzemních podlažích je nosný systém tvořen 
monolitickými železobetonovými sloupy 300x300.  Výtahová šachta bude tvořena stěnami ze 
železobetonu. Výplňové obvodové zdivo skeletu bude tvořeno z pórobetonových tvárnic Ytong P4-500 
tl. 300 mm zděných na Ytong – zdíci maltu, vnitřní mezibytové příčky z pórobetonových akustických 
tvárnic Silka S12-1800 tl. 300 mm zděných na Silka – zdící maltu. 

Vodorovné konstrukce 

Stropy jednotlivých podlaží budou provedeny jako monolitické železobetonové tl. 200 mm. 
Stropní konstrukce nad 1S bude v místě přechodu objektu na společnou terasu zalomena. Tepelné 
mosty v místě přechodu objektu na společné terasy budou řešeny pomocí systému Schöck Isokorb 

Schodiště 

Schodiště v objektu je dvouramenné levotočivé s mezipodestou. Nástupní i výstupní 
schodišťové rameno má 9 stupňů o rozměrech výšky 177,77 mm a šířky 280 mm. Šířka schodišťového 
ramene je 1200 mm, šířka zrcadla je 200 mm. Šířka podesty je 2000 mm. Do přilehlých stěn bude 
uloženo pouze v místě hlavních podest a mezipodest. Schodiště bude provedeno jako železobetonová 
deska s nadbetonovanými stupni. Tloušťka železobetonové desky bude 120 mm. Schodiště bude 
opatřeno zábradlím u zrcadla ve výšce 1000 mm. 

Střešní plášť 

Objekt je zastřešen jednoplášťovými plochými střechami s atikami.  

Střecha nad 4NP bude odvodněna vnitřními vpusťmi. Spádová vrstva a tepelná izolace budou 
tvořeny spádovými klíny a deskami z polystyrenu min tloušťky 200 mm. Na stropní konstrukci bude 
parozábrana z asfaltových pásů. Hydroizolační vrstva bude provedena z PVC folie. Atika bude zděná 
s věncem. 

Terasa nad 1S příslušící k bytům bude odvodněna vnitřními vpusťmi. Spádová vrstva bude 
tvořena lehčeným betonem min tl. 50 mm. Hydroizolační vrstva bude provedena z PVC folie. Nášlapná 
vrstva bude z dřevěných palubek na dřevěném roštu, který bude uložen na plastových podložkách. 
Atika bude monolitická železobetonová. 

Terasa nad 1S společná oběma bytovým objektům bude odvodněna vnitřními vpusťmi. Spádová 
vrstva bude tvořena lehčeným betonem min tl. 50 mm. Hydroizolační vrstva bude provedena 
z asfaltových pásů. Nášlapná vrstva bude z betonových dlaždic uložených do štěrkopískového lože. 

Příčky 

Příčkové zdivo je navrženo z pórobetonových tvárnic Ytong P2-500 tl. 150 mm zděných na 
Ytong – zdící maltu. 
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Omítky 

Vnitřní omítky zděných a železobetonových konstrukcí objektu budou dvouvrstvé 
vápenocementové štukové hlazené opatřené malbami bílé barvy odolnými proti otěru. Na rohy stěn 
budou použity podomítkové ztužující lišty. Fasády nadzemních podlaží jsou navrženy s kontaktním 
zateplovacím systémem s tepelnou izolací tl. 140 mm, s probarvenou strukturovanou omítkou. 

Obklady 

Keramické obklady v koupelnách a na WC budou provedeny až do stropu. Obklady mezi 
kuchyňskými linkami budou provedeny z dřevotřískových kuchyňských panelů při montáži kuchyně. 

Podlahy 

Podlaha podzemního podlaží je tvořena betonovou deskou s drátkovou výztuží a epoxidovou 
dvouvrstvou stěrkou odolnou proti vodě, ropným látkám, chemickým posypovým prostředkům a otěru 
včetně soklu v=150mm.  

Na schodišti bude položena keramická dlažba. Ostatní podlahy v objektu jsou provedeny jako 
plovoucí s kročejovou izolací tl. 40mm s různou nášlapnou vrstvou – s keramickou dlažbou ve 
společných prostorách, v předsíních, koupelnách a WC, a s dřevěnou lamelovou v obytných 
místnostech. Na stěnách bude podle druhu podlahy proveden sokl keramický nebo z dřevěné lišty. Na 
terasách budou dřevěné palubky na dřevěném roštu, který bude uložen na plastových podložkách. 
Styk různých druhů nášlapných vrstev bude ve dveřích překryt přechodovou lištou. 

Před vstupem a v zádveří budou položeny čistící zóny. Na železobetonové desce v koupelnách 
bude pod keramickou dlažbou hydroizolační stěrka. 

Výplně otvorů 

Okna budou hliníková od firmy Schüco, profil AWS 70.HI. 

Dveře vnitřní budou dřevěné osazené do obložkových zárubní od firmy Sapeli. Dveře vstupní do 
bytů budou provedeny jako dřevěné bezpečnostní od firmy Sapeli. Vchodové dveře do objektu a 
vnitřní prosklené dveřní stěny budou hliníkové od firmy Schüco, profil AWS 70.HI. Posuvné balkonové 
dveře budou hliníkové od firmy Schüco, profil ASS 70.FD  

Konstrukce klempířské 

Klempířské výrobky jsou specifikovány ve výpisu prvků. 

Konstrukce zámečnické 

Zámečnické výrobky jsou specifikovány ve výpisu prvků. 
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1.4. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Objekt bude napojen na komunikaci vjezdem do podzemních garáží se živičným povrchem 
z východní strany objektu B. Inženýrské sítě vedou podél zmíněné veřejné komunikace. Objekt bude 
napojen na stávající přípojky vodovodu, horkovodu, plynovodu, sdělovacích sítí, sítě NN a jednotnou 
kanalizaci (bude vybudována oddílná kanalizace, která bude v jednotnou spojena v revizní šachtě). 

1.5. ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Zásobování elektrickou energií bude z nově vybudované elektro přípojky, která bude ukončena 
na hranici pozemku přípojkovou skříní s elektroměrným rozvaděčem a elektroměrem ve vlastnictví 
firmy E-On, z rozvaděče bude kabelem uloženým v zemi napájen vnitřní rozvaděč domu. 
Elektroinstalace musí být provedena dle ČSN 33 2000 a dalších platných norem. K uzemnění stavby se 
po obvodu stavby uloží zemnící pásek FeZn s vývody pro hromosvod. Uzemnění bude provedeno dle 
ČSN 34 1390. 

Vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou, revizní šachta dešťové a splaškové kanalizace bude 
zřízena na stavebním pozemku v těsné blízkosti hranice. Plynoměr bude postaven na hranici pozemku. 
Z vodoměrné šachty povede přípojka vody v HDPE. Přípojka dešťové kanalizace bude napojena na 
svody ze střech, přípojka splaškové kanalizace na odpad z domu a budou spojeny v revizní šachtě. 

1.6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba bytového domu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při likvidaci odpadů je 
nutno postupovat dle zákona č. 185/2001 Sb. 

1.7. ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A 

KOMUNIKACÍ 

Podél páteřní komunikace je veden chodník, jehož průběh umožňuje bezbariérový průchod 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. V místě křížení s komunikací jsou navrženy 
snížené obruby, atd. Vstup do objektu je řešen v souladu s požadavky pro bezbariérové užívání – mimo 
jiné přístupový chodník výškově navazuje na společnou terasu která je 20mm pod úrovní podlahy 1NP. 

1.8. PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ JEJICH VÝSLEDKŮ DO PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE 

Byla provedena vizuální kontrola pozemku. Radonový průzkum stanovil nízký radonový index 
pozemku, výsledky radonového průzkumu byly začleněny do návrhu bytového domu. 
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1.9. ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTYČENÍ STAVBY, GEODETICKÝ REFERENČNÍ POLOHOVÝ A 

VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

Pro vytýčení stavby budou použity katastrální mapy z příslušného katastrálního úřadu. Pro 
vytýčení pozemku budou použity geodetem určené body zeměměřičské soustavy. 

1.10. ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY A TECHNOLOGICKÉ 

PROVOZNÍ SOUBORY 

SO 01 – Bytový dům 
SO 03 - Přípojka vodovodu 
SO 04 - Přípojka splaškové kanalizace 
SO 05 - Přípojka dešťové kanalizace 
SO 06 - Přípojka plynovodu 
SO 07 - Přípojka NN a sdělovacích sítí 
SO 08 – Terénní úpravy 
 

1.11. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLÍ STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI 

ÚČINKY PROVÁDĚNÍ STAVBY A PO JEJÍM DOKONČENÍ, RESP. JEJICH MINIMALIZACE 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodobě může dojít ke zvýšení 
hlučnosti a prašnosti. 

1.12. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Nosná konstrukce objektů byla ve výpočtu zatížena veškerým působícím zatížením dle platných 
norem v oboru zatížení stavebních konstrukcí. Statickým výpočtem bylo prokázáno splnění všech 
podmínek mezních stavů únosnosti, tj. že v žádném místě konstrukce nebude překročena mechanická 
odolnost (pevnost) použitých materiálů, a mezních stavů použitelnosti, tj. že veškerá přetvoření 
konstrukce splňují požadavky platných norem pro jednotlivé provozní stavy zohledňující navazující 
části stavby nebo technická zařízení. 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Podrobně popsáno v samostatné části přílohy C2 – Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
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4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Realizací stavby nedojde k dotčení chráněných zájmů přírody a krajiny ve smyslu zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Nedojde k záběrům z pozemkového fondu. Vliv stavby na kvalitu povrchových a podzemních 
vod se nepředpokládá. V případě užití látek potenciálně nebezpečných vodám, budou přijata příslušná 
opatření k zamezení ohrožení. 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Bezpečnost stavby při užívání bude zajištěna splněním bodů stanovených §26 vyhlášky 
č.137/1998 Sb. 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 730532 Akustika – ochrana 
proti hluku v budovách. 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Informace o energetické náročnosti rodinného domu viz Energetický štítek obálky budovy. 

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 

ORIENTACE 

Celý areál je řešen v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb o technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Komunikace, zpevněné plochy, chodníky, parkoviště – jejich sklony, provedení, přístupy a 
značení vyhrazených míst na parkovištích pro vozidla zdravotně postižených osob jsou v souladu s 
výše uvedenou vyhláškou. Přechody komunikací a chodníky budou provedeny s naváděcími pruhy a 
sníženou obrubou pro nevidomé. V 1S jsou v hromadné garáži dvě stání vyčleněné pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. 

Přístup do objektu je řešen přes hlavní vstup v úrovni 1.NP – do místnosti zádveří. Výškový rozdíl 
mezi podlahou 1.NP a UT maximálně 2cm bude dodržen v místě tohoto vstupu. Před dveřmi bude 
vytvořena rovná plocha min rozměru 1,5x1,5m. Vstupní dveře budou dvoukřídlé. Veškeré další dveře 
v úrovni 1. NP jsou řešeny bez prahu s min š=80cm. Na vstupní prostory navazuje chodba s výtahem, 
který bude vybaven v souladu s příslušnou vyhláškou. 
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9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavba se nenachází v oblasti s agresivní spodní vodou, seizmické oblasti, oblasti poddolování 
ani jiné oblasti škodlivých vlivů. Proti atmosférickým vlivům bude dům chráněn hromosvodem. 
Ochrana proti pronikání radonu bude zajištěna užitím odpovídající hydroizolace spodní stavby. 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Výstavba během provozu ani po jejím dokončení nebude ohrožovat obyvatelstvo. Nová 
ochranná pásma nebyla stanovena. 

V průběhu stavby bude z bezpečnostních důvodů provedeno provizorní ohraničení staveniště 
drátěným oplocením proti vstupu nepovolaných osob. V průběhu výkopů a prací na veřejné 
komunikaci a chodníku bude provedeno zabezpečení proti pádu osob (nejlépe oplocení) a potřebné 
dočasné dopravní a informační značení odsouhlasené dotčenými orgány státní správy. Zaměstnanci 
dodavatele budou prokazatelně proškoleni z bezpečnosti práce. 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

SO 03 - Přípojka vodovodu 
SO 04 - Přípojka splaškové kanalizace 
SO 05 - Přípojka dešťové kanalizace 
SO 06 - Přípojka plynovodu 
SO 07 - Přípojka NN a sdělovacích sítí 
SO 08 – Terénní úpravy 

11.1. ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ VČETNĚ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

Území bude odvodněno přirozeným vsakováním dešťových vod. Dešťové i splaškové vody z 
objektu budou svedeny oddílnou kanalizací a v revizní šachtě spojeny v jednotnou kanalizaci a 
napojeny na místní jednotnou kanalizaci. 

11.2. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Bude řešeno z nově vybudované vodovodní přípojky, z místního vodovodního řadu. Přípojka 
bude začínat napojením na vodovodní řad pomocí navrtávacího pasu se zemním uzávěrem a ukončena  
bude na hranici pozemku investora ve vodoměrné šachtě, ve které bude osazena vodoměrná sestava 
s vodoměrem. Na přípojku bude dále navazovat venkovní rozvod vody, jenž bude ukončen u 
obvodové stěny řešeného objektu a na venkovní rozvod bude následně navazovat vnitřní objektové 
vedení vody. 
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11.3. ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 

Zásobování elektrickou energií bude z nově vybudované elektro přípojky, která bude ukončena 
na hranici pozemku přípojkovou skříní s elektroměrným rozvaděčem a elektroměrem ve vlastnictví 
firmy E-On, z rozvaděče bude kabelem uloženým v zemi napájen vnitřní rozvaděč domu. 
Elektroinstalace musí být provedena dle ČSN 33 2000 a dalších platných norem. K uzemnění stavby se 
po obvodu stavby uloží zemnící pásek FeZn s vývody pro hromosvod. Uzemnění bude provedeno dle 
ČSN 34 1390. 

Zásobování plynem bude z nově vybudované přípojky, která bude ukončena hranici pozemku ve 
společné skříni s elektropřípojkou. 

Bude zhotovena nová horkovodní přípojka napojena na domovní horkovodní výměník. 

11.4. ŘEŠENÍ DOPRAVY 

Doprava k bytovému domu je vedena po místní komunikaci. 

11.5. POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ STAVBY, VČETNĚ VEGETAČNÍCH ÚPRAV 

Budou vytvořeny chodníky kolem objektu v návaznosti na stávající chodníky. Nezpevněné 
plochy budou zatravněny a osázeny keři.  

11.6. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

Bude zhotovena přípojka sdělovacích sítí. 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB (POKUD SE VESTAVBĚ VYSKYTUJÍ) 

12.1. ÚČEL, FUNKCE, KAPACITA A HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ, 

12.2. POPIS TECHNOLOGIE VÝROBY, 

12.3. ÚDAJE O POČTU PRACOVNÍKŮ, 

12.4. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ ENERGIÍ, 

12.5. BILANCE SUROVIN, MATERIÁLŮ A ODPADŮ, 

12.6. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, 

12.7. ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉ DOPRAVY, 

12.8. OCHRANA ŽIVOTNÍHO A PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ. 

Nevyskytují se. 
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1. POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY  

1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1.1.1. ÚČEL OBJEKTU 

Stavba bytového domu se nachází ve městě Brně, na ulici Vojtova na parcele č. 507/1. Objekt je 
čtyřpodlažní s jedním podzemním podlažím sloužícím zejména jako garáže společné pro oba bytové 
objekty. V nadzemních podlažích se pak nachází bytové jednotky a společné prostory bytového domu. 

1.1.1.2. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ 

VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU 

OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE, 

Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního podsklepeného bytového domu. Podzemní garáže budou 
společné i pro druhý bytový objekt (společná podstava dvou věží). V místech mezi těmito věžemi bude 
pochozí plochá střecha volně přístupná z chodníku ulice Vojtova. V objektu je navrženo 11 bytů, z toho 
dva byty o velikosti 1+kk, čtyři o velikosti 2+kk, čtyři o velikosti 3+kk a jeden o velikosti 4+kk. Tento 
bytový dům je zastřešen plochou střechou. Vstup do objektu je situován na východní straně objektu 
z terasy nad garážemi. Ze severní a západní strany bude kolem objektu chodník v úrovni 1NP. Z jihu 
bude terén na úrovni 1S. Vjezd do garáží bude ze strany západní v druhém symetrickém objektu na 
úrovni 1S. Každá bytová jednotka obsahuje předsíň, koupelnu, případně samostatné WC, kuchyňský 
kout a další pokoje. V podzemním podlaží se nachází hromadné garáž společné pro oba bytové domy 
se 42 parkovacími místy (z toho 2 pro osoby s omezenou schopností pohybu), sklepní kóje taktéž 
společné a technická místnost zvlášť pro každý objekt. Zde bude umístěn výměníkový horkovodní 
kotel pro ohřev topné vody a teplé užitkové vody, dále je zde umístěn zásobník teplé vody. V prvním 
nadzemním podlaží se nachází zádveří navazující na hlavní vstup, druhý vstup z ulice Havlenova (v 
tomto závětří budou umístěny kontejnery na komunální odpad) a společná kolárna. Součástí tohoto 
podlaží jsou 3 menší byty (1+kk,1+kk,2+kk) z nichž každý má svoji terasu směrem k jihu. Ze společné 
chodby je navíc přístupná úklidová místnost. Ve druhém nadzemním podlaží se kromě společné 
chodby a úklidové místnosti nachází 3 byty (3+kk,3+kk,2+kk). Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží 
se nachází kromě společné chodby a úklidové místnosti 3 respektive 2 byty (3+kk,3+kk,2+kk 
respektive 3+kk,4+kk). 

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

Plocha pozemku: 11 132,01 m2 

Podlahová plocha: 1675,68 m2 

Zastavěná plocha: 701,25 m2 
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Obestavěný prostor: 3679,02 m3 

Objekt je orientován hlavním vstupem na východ. 

1.1.1.4. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ 

OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST, 

Stavebně je objekt řešen jako monolitický vyzdívaný železobetonový skelet. Obvodové stěny 1S 
jsou řešeny jako monolitické železobetonové stejně jako stěny výtahové šachty. Obvodové stěny, a 
příčky jsou vyzděny z pórobetonových tvárnic Ytong, mezibytové příčky jsou pak tvořeny 
pórobetonovými tvárnicemi Silka. Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové o tl. 200 mm.  

1.1.1.5. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ, 

Objekt byl po výpočtu prostupu tepla obálkou budovy zařazen do skupiny C – vyhovující. 

Podrobný výpočet technických vlastností konstrukcí viz příloha. 

1.1.1.6. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A 

HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, 

Na stavebním pozemku nebyl proveden geologický průzkum. V oblasti výstavby objektu se 
nenachází agresivní spodní vody ani radon. Založení stavby bude na základových patkách a základový 
pasech. 

1.1.1.7. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH 

ÚČINKŮ, 

Objekt nebude mít žádné negativní účinky na životní prostředí. Při stavebních pracích bude okolí 
stavby maximálně chráněno před prachem. 

1.1.1.8. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ, 

Objekt je přístupný ze stávající komunikace. Parkování je řešeno v podzemním podlaží 
v hromadných garážích.  

1.1.1.9. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ 

OPATŘENÍ, 

Veškeré kovové konstrukce budou chráněny proti korozi, dřevěné konstrukce budou chráněny 
proti plísním a dřevokaznému hmyzu. 

1.1.1.10. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU. 
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Obecné požadavky na výstavbu budou splněny. 

Projektová dokumentace je zpracována dle platné vyhlášky č. 268/2009 Sb.,o obecných 
požadavcích. Stavební práce musí probíhat dle platných norem a vyhlášek o provedení práce. Na 
stavební činnost bude dohlížet autorizovaná osoba ve funkci stavebního dozoru. Při provádění stavby 
je nutné dodržet nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále při práci na staveništi bude dodrženo nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky. 

1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

 
1.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.2.1.1. POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY, VÝSLEDEK PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO 

STAVU NOSNÉHO SYSTÉMU STAVBY PŘI NÁVRHU JEJÍ ZMĚNY, 

Zemní práce 

Před zahájením prací je nutno určit polohu veškerých podzemních inženýrských sítí u jejich 
správců a při zemních pracích v blízkosti těchto sítí postupovat dle požadavků jejich správců tj. např. 
výkopy provádět ručně. Povrch pozemku tvoří v současné době částečně nekvalitní travní porost a 
částečně zpevněné betonové plochy. Tyto budou odstraněny a odvezeny. Hladina podzemní vody se 
nachází níže, než je projektovaná úroveň základové spáry a není nutné provádět opatření proti spodní 
tlakové vodě. Vykopaná zemina bude ponechána na deponiích v místě stavby a bude použita na 
zásypy a jiné terénní úpravy pozemku. 

Základové konstrukce 

Objekt bude založen na patkách ze železobetonu C20/25 a to v rozměrech 2,5x2,5 m u vnitřních 
sloupů a 2x2 m u krajních sloupů, v místě kde jsou pouze společné garáže a terasa pak z prostého 
betonu C20/25 rozměru 1,3x1,3 m. Obvodové železobetonové stěny v 1S budou založeny na pasech 
z prostého betonu C20/25 šířky 0,7 m. Vnitřní stěny v 1S pak budou založeny na pasech šířky 0,5 m. Na 
tyto základy bude provedena deska z podkladního betonu, na kterou bude provedena hydroizolační 
vrstva. Základová spára u patek a obvodového pasu bude ve výšce -4,450 m, u patek pod garážemi a 
terasou ve výšce -4,100 m a u vnitřních zdí pak -3,900 m. Založení výtahové šachty bude na desce tl. 
200 z voděodolného betonu, základová spára ve výšce -3,800 m. Podkladní betonové mazaniny 
z prostého betonu u železobetonových patek budou tl. 50 mm. 

Svislé nosné konstrukce 

V 1S jsou obvodové vnější stěny z monolitického železobetonu, vnitřní nosný systém je tvořen 
monolitickými železobetonovými sloupy 400x400. V nadzemních podlažích je nosný systém tvořen 
monolitickými železobetonovými sloupy 300x300.  Výtahová šachta bude tvořena stěnami ze 
železobetonu. Výplňové obvodové zdivo skeletu bude tvořeno z pórobetonových tvárnic Ytong P4-500 
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tl. 300 mm zděných na Ytong – zdíci maltu, vnitřní mezibytové příčky z pórobetonových akustických 
tvárnic Silka S12-1800 tl. 300 mm zděných na Silka – zdící maltu. 

 

Překlady 

Nad dveřními a okenními otvory budou provedeny překlady systému Ytong. Viz výpis překladů 
ve výkresech 

Vodorovné konstrukce 

Stropy jednotlivých podlaží budou provedeny jak monolitické železobetonové křížem vyztužené 
desky tl. 200 mm z betonu třídy C30/37 s výztuží B 500. Stropní konstrukce nad 1S bude v místě 
přechodu objektu na společnou terasu zalomena. Tepelné mosty v místě přechodu objektu na 
společné terasy budou řešeny pomocí systémových prvků Schöck Isokorb 

Vnitřní schodiště 

Schodiště v objektu je dvouramenné levotočivé s mezipodestou. Nástupní i výstupní 
schodišťové rameno má 10 stupňů o rozměrech výšky 170 mm a šířky 270 mm. Šířka schodišťového 
ramene je 1200 mm, šířka zrcadla je 100 mm. Šířka podesty je 1000 mm.  Schodiště bude provedeno 
jako železobetonová deska s nadbetonovanými stupni. Tloušťka železobetonové desky bude 200 mm. 
Schodiště bude opatřeno zábradlím u zrcadla a madlem u stěn, vše ve výšce 1000 mm. 

Střešní plášť 

Objekt je zastřešen jednoplášťovými plochými střechami s atikami.  

Na stropní konstrukci nad 4NP bude nanesen penetrační asfaltový nátěr PENETRAL ALP a na něj 
bude provedena parozábrana z modifikovaného SBS asfaltového pásu s kombi vložkou Al + skelná 
rohož ICOPAL ALU-VILLATHERM. Spádová vrstva a tepelná izolace budou tvořeny spádovými klíny a 
deskami z polystyrenu ISOVER EPS 150 S min tloušťky 200 mm. Hydroizolační vrstva bude provedena 
z měkčené PVC folie FATRAFOL 810 s odseparováním od polystyrenu pomocí geotextilie FATRATEX S. 
Atika bude zděná ze dvou šárů tvárnic Ytong tl. 300 s věncem. Na této střeše jsou realizovány 2 vtoky a 
jeden bezpečnostní přepad-chrlič TOPWET TWC 110 PVC. Vtok je složen ze svislého střešního vtoku 
s integrovanou bitumenovou manžetou  TOPWET TWE 125 BIT S, nástavce pro střešní vtoky TOPWET 
TWN 220 PVC s integrovanou PVC manžetou a ochranného koše. Na střeše jsou umístěny 4 větrací 
komínky pro odvětrání kanalizačního potrubí s integrovanou PVC manžetou TOPWET TWOP 110 PVC. 

U terasy nad 1S příslušící k bytům bude na stropní konstrukci provedena spádová vrstva z 
lehčeného betonu min tl. 50 mm. Hydroizolační vrstva bude provedena ze dvou SBS modifikovaných 
pásů SKLOELAST natavených k podkladu. Nášlapná vrstva bude z dřevěných palubek na dřevěném 
roštu, který bude uložen na plastových podložkách. Atika bude provedena jako monolitická 
železobetonová. Na této střeše jsou realizovány 3 vtoky a 3 bezpečnostní přepady chrlič TOPWET TWC 
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110 BIT. Vtok je složen ze svislého střešního vtoku s integrovanou bitumenovou manžetou TOPWET 
TWE 125 BIT S a ochranného koše. 

U terasy nad 1S společné oběma bytovým objektům spádová vrstva tvořena lehčeným betonem 
min tl. 50 mm. Hydroizolační vrstva bude provedena ze dvou SBS modifikovaných pásů SKLOELAST 
natavených k podkladu. Následně bude provedena separační vrstva z geotextilie FATRATEX S, drenážní 
vrstva z nopové folie DEKDREN T20 a další separační vrstva z geotextilie FATRATEX S. Na ni bude 
proveden štěrkopískový násyp, do kterého bude osazena nášlapná vrstva – betonová dlažba 500x500 
tl. 40 mm. Část této střechy bude realizována jako vegetační s travním porostem. V těchto částech 
bude nopová folie DEKDREN T20 nahrazena folii DEKDREN T20 GARDEN s perforovanými nopy. A 
štěrkopísková vrstva bude nahrazena zeminou a vegetačním substrátem DEK TR 100. Na této střeše 
jsou realizovány 2 vtoky a bezpečnostní přepad chrlič TOPWET TWC 110 BIT. Vtok je složen ze svislého 
střešního vtoku s integrovanou bitumenovou manžetou TOPWET TWE 125 BIT S a částečně 
perforovaného terasového nástavce TOPWET TWNR TER v10-1000. 

1.2.1.2. NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY, 

Izolace proti zemní vlhkosti a vodě 

Spodní stavba bude izolována proti zemní vlhkosti na svislé a vodorovné ploše asfaltovým 
hydroizolačním pásem BITUBITAGIT PROFI s nosnou vložkou ze skelné rohože tl. 4 mm, který bude 
celoplošně nataven na podkladní penetrační nátěr PENETRAL ALP. Hydroizolační pás je instalován i na 
sokl a je vytažen do výšky min. 300 mm nad upravený terén. 

Ustupující terasy v jednotlivých podlažích budou izolovány měkčenou PVC folií FATRAFOL 810  

Ploché střechy a terasy viz 1.2.1.1 – Střešní plášť 

Izolace tepelné 

Fasáda je zateplena polystyrenovými deskami ISOVER EPS 100 S tl. 140 mm jako součást 
zateplovacího systému a tyto jsou kotveny do obvodového zdiva. U soklů a u soklů teras bude použit 
extrudovaný polystyren ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 30 tl. 80 mm.  

Ustupující terasy v jednotlivých podlažích budou izolovány dvěma vrstvami polystyrenu ISOVER 
EPS 200 S celkové tl. 160 mm. 

Plochá střecha viz 1.2.1.1 – Střešní plášť 

Nevytápěná garáž bude od vytápěného prostoru nad ni odizolována zaizolováním stropu garáže 
pomocí tepelně izolačních desek YTONG MULTIPOR tl. 180 mm.  

Izolace akustické 
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Ve skladbě podlah v nadzemních podlažích je použita jako akustická izolace minerální vata 
ISOVER N 5,0 tl. 40 mm, současně s ní budou použity podlahové pásky ISOVER N/PP které budou 
instalovány podél celého obvodu podlahy. 

 

Podlahy 

Podlaha podzemního podlaží je tvořena betonovou deskou s drátkovou výztuží a epoxidovou 
dvouvrstvou stěrkou odolnou proti vodě, ropným látkám, chemickým posypovým prostředkům a otěru 
včetně soklu v=150mm.  

Na schodišti bude položena keramická dlažba. Ostatní podlahy v objektu jsou provedeny jako 
plovoucí s kročejovou izolací tl. 40mm s různou nášlapnou vrstvou – s keramickou dlažbou ve 
společných prostorách, v předsíních, koupelnách a WC, a s dřevěnou lamelovou v obytných 
místnostech. Na stěnách bude podle druhu podlahy proveden sokl keramický nebo z dřevěné lišty. Na 
terasách budou dřevěné palubky na dřevěném roštu, který bude uložen na plastových podložkách. 
Styk různých druhů nášlapných vrstev bude ve dveřích překryt přechodovou lištou. 

Před vstupem a v zádveří budou položeny čistící zóny. Na železobetonové desce v koupelnách 
bude pod keramickou dlažbou hydroizolační stěrka. 

Vnitřní úpravy povrchů 

Vnitřní omítky zděných a železobetonových konstrukcí objektu budou dvouvrstvé 
vápenocementové štukové hlazené opatřené malbami bílé barvy odolnými proti otěru. Na rohy stěn 
budou použity podomítkové ztužující lišty.  

Vnější úpravy povrchů 

Fasády nadzemních podlaží jsou navrženy s kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou 
izolací tl. 140mm, s probarvenou strukturovanou omítkou. 

Obklady 

Keramické obklady v koupelnách a na WC budou provedeny až do stropu. Obklady mezi 
kuchyňskými linkami budou provedeny z dřevotřískových kuchyňských panelů při montáži kuchyně. 

Nátěry a malby 

Malby a nátěry budou provedeny běžnými malířskými a natěračskými hmotami od firmy HASIT. 
Barva dle přání investora. 

Výplně otvorů 

Okna budou hliníková od firmy Schüco, profil AWS 70.HI. 
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Dveře vnitřní budou dřevěné osazené do obložkových zárubní od firmy Sapeli. Dveře vstupní do 
bytů budou provedeny jako dřevěné bezpečnostní od firmy Sapeli. Vchodové dveře do objektu a 
vnitřní prosklené dveřní stěny budou provedeny jako hliníkové od firmy Schüco, profil AWS 70.HI. 
Posuvné balkonové dveře budou hliníkové od firmy Schüco, profil ASS 70.FD  

Konstrukce klempířské 

Klempířské výrobky jsou specifikovány ve výpisu prvků. 

Konstrukce zámečnické 

Zámečnické výrobky jsou specifikovány ve výpisu prvků. 

1.2.1.3. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU 

NOSNÉ KONSTRUKCE, 

Nosná konstrukce je dimenzována na následující zatížení: 

zatížení sněhem:  I. sněhová oblast 

zatížení větrem: I. Větrná oblast 

Zatížení užitné činí 2 kN/m2. 

1.2.1.4. NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, 
TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, 

Žádné zvláštní a neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily a technologické postupy se na 
objektu nevyskytují. 

1.2.1.5. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT STABILITU VLASTNÍ 

KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ STAVBY, 

Práce ovlivňující stabilitu vlastní konstrukce, případně sousedních staveb se nevyskytují. 

1.2.1.6. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A ZPEVŇOVACÍCH 

KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ, 

Bourací a podchycovací práce a zpevňovací konstrukce či prostupy se nevyskytují. 

1.2.1.7. POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ, 

Před betonáží základů bude provedena kontrola základové spáry. 



- 8 - 
 

1.2.1.8. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, ČSN, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ LITERATURY, 
SOFTWARE,  

Vyhlášky: 
vyhláška č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby  
vyhláška č. 269/2009 Sb. - o obecných požadavcích na využívání území 
vyhláška č. 499/2006 Sb. - o dokumentaci staveb  
 
 
Normy: 
ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části  
ČSN 73 4108 - Šatny, umývárny, záchody  
ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy  
ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky  
ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 

stavebních výrobků - Požadavky  
 
Software: 
Autocad 2013  
Microsoft Excel  
Microsoft Word 

1.2.1.9. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, 
PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM ZHOTOVITELEM. 

Stavba nevyžaduje specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 
případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Viz samostatná příloha Požárně bezpečnostní řešení. 

1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB  

1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.4.1.1. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB, 

Bude realizována otopná soustava, s deskovými otopnými tělesy. Teplonosnou látkou bude 
voda. Ohřev vody bude zajištován pomocí horkovodního výměníku.  

Bude osazen domovní horkovodní výměník od firmy G-MAR plus. 
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1.4.1.2. ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB, 

Nevyskytuje se. 

1.4.1.3. ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY, 

Nevyskytuje se 

1.4.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ A REGULACI, 

Každá přípojka inženýrských sítí je opatřena měřícím zařízením. 

1.4.1.5. ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ, 

Vodovod vnitřní 

Vodovodní potrubí bude plastové. Ohřev teplé užitkové vody je řešen pomocí horkovodního 
výměníku. Cely rozvod vody bude opatřen izolací Mirelon. TUV je nutno izolovat proti tepelným 
ztrátám a umožnění kompenzace délkových změn, SV dále proti tepelným ziskům a orosování. 
Plastové potrubí v objektu bude vedeno do jednotlivých podlaží v instalační šachtě a dále 
v zaomítaných drážkách ve zdivu.Vodovod bude zkoušen dle ČSN. 

Kanalizace vnitřní: 

Vnitřní kanalizace bude z PP-HT systému, ležaté potrubí z PVC –U- KG systém. Připojovací 
potrubí od zařizovacích předmětů bude vyspádováno 3% a napojeno na svislé odpadní potrubí 
v instalačních šachtách. 

Zařizovací předměty: 

Zařizovací předměty jsou keramické, akrylátové dle výběru investora. Jejich umístění dle 
projektové dokumentace. Baterie u jednotlivých zařizovacích předmětů budou stojánkové, popř. 
nástěnné mísící dle výběru investora. 

1.4.1.6. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ, 

1.4.1.7. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ BLESKOSVODŮ, 

1.4.1.8. ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY. 

Vnitřní elektroinstalace 

Bude provedena v souladu s předpisy 230/400 – 50/60 Hz.  

 



 
ZÁVĚR 

Obsahem mé diplomové práce je návrh a vypracování dokumentace čtyřpodlažního bytového 
domu v Brně na ulici Vojtova. 

V průběhu práce na diplomovém projektu jsem v několika místech upravoval dispoziční řešení 
jednotlivých bytů, ale i technická řešení některých detailů. 

Po dohodě s vedoucím diplomové práce jsem rozdělil dům (dvě věže plus podstava) v polovině 
na dva dilatační celky a v rámci projektu zpracovávám pouze jeden z nich, druhý by se řešil obdobným 
způsobem.  

Při zpracovávání diplomové práce jsem získal první zkušenost s vypracováním projektové 
dokumentace stavební části k provedení novostavby bytového domu, kterou mohu v budoucnosti 
uplatnit v praxi. Setkal jsem se nejrůznějšími konstrukčními a materiálovými řešeními a především 
s rozsáhlejší stavbou v celé své komplexitě. 

 
 
 
 

 



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
ČSN 73 4301 Obytné budovy 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb 
ČSN 01 3114 Technické výkresy 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
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