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Abstrakt
Projekt eší sedmipodlažní, podsklepený objekt v m stské zástavb . Sou ástí objektu je
parkování na vlastním pozemku. Funk  je objekt len n na ásti pro obchod,
administrativní a pro bydlení. Tvar objektu je terasovitý, st echa plochá. Konstruk ním
systémem je skelet s lokáln  podporovanými stropy založený na železobetonové desce
podporované pilotami. Pláš  budovy je áste  zd ný a monolitický s VKZS a áste  z
lehkého obvodového plášt . Cílem projektu bylo vytvo ení realiza ní dokumentace na základ
stavebn -fyzikálních výpo .

Klí ová slova
polyfunk ní objekt, lehký obvodový pláš , lokáln  podporované stropy, základová deska,
piloty, zástavba, plochá st echa, zástavba

Abstract
Project solves seven-storey building with basement in urban area. Object mainly consists of
building and private parking area. Functionally, the building is divided into parts for
commercial, administrative and housing. The shape of the building is terraced with flat roof.
Structural systém is a frame with locally supported ceilings founded on reinforced concrete
slab supported by piles. The building envelope is partly of ceramics blocks, concrete wtih
ETICS and curtain wall. The aim of project is to create documentation for realization based
on building physics solution.

Keywords
multifunctional building curtain wall, locally supported ceilings, foundation slab, piles, flat
roof urban area
…
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H – ÚVOD

edm tem diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení stavby polyfunk ního a projekt ásti
zdravotechniky objektu na ulici Štefánikova 3 v Brn . Pozemek je situován v m stské zástavb  a stavba je realizována
v proluce, jež vznikne demolicí stávajícího objektu. Podkladem byla studijní podoba projektové dokumentace
v malém rozsahu poskytnutá projek ní kancelá í Burian a K ivinka. Tato dokumentace nebyla použita pro p ímé
vypracování práce, nýbrž jako podklad pro zpracování vlastní studijní a navazující projektové dokumentace.

Jedná se o novostavbu v plném rozsahu. Objekt je z konstruk ního hlediska ešen jako skelet se ztužujícím
jádrem a st nami, stropní konstrukci tvo í lokáln  podporovanými stropními deskami. Založení je ešeno základovou
deskou a v návaznosti na monolitické st ny suterénu tvo í hydroizola ní konstrukci takzvané bílé vany.

Tvar objektu je terasovitý sm rem do zahrady, st echa je plochá, tvar objektu je nepravidelný. Obvodový
pláš  je navržen v ásti do ulice z lehkého obvodového plášt  z hliníkových profil . Ostatní fasády jsou tvo eny
st nami se zateplovacím systémem ETICS, kdy v ástech, kde nejsou železobetonové st ny je užito výpl ové zdivo
z tvárnic PORTOHERM.

Vn jší ást objektu tvo í parkování ve dvo e, zpevn né plochy, plochy se sadovými úpravami a pobytová
st echa, která rovn ž slouží jako p íst ešek parkování vozidel s využitím parkovacích systém .

Objekt plní funkci reziden ní, obchodní a administrativní. Byty jsou situovány v nejvyšších podlažích
v celkovém po tu šest bytových jednotek. Administrativní ást je tvo ena ty mi podlažími se standartními a
velkoprostorovými kancelá emi. ást pro obchod je tvo ena ástí podzemního a prvního nadzemního podlaží. Zbytek
objektu tvo í technické za ízení a zázemí jednotlivých funk ních celk .

Cílem bylo navrhnout moderní polyfunk ní objekt d razem na maximalizaci využití daného pozemku.



I - VLASTNÍ TEXT PRÁCE

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÁSTI

1 el objektu
Projekt eší sedmipodlažní, podsklepený objekt v m stské zástavb . Sou ástí objektu je

parkování na vlastním pozemku. Funk  je objekt len n na ásti pro obchod,
administrativní a pro bydlení.

2 Kapacitní údaje
2.1 Zastav ná plocha:

- OBJEKT SO1 (hlavní stavební objekt – polyfunk ní objekt) ZP = 570 m2

- OBJETK SO2 (pobytová st echa/p íst ešek parkování) ZP = 310 m2

2.2 Zastav ná plocha:
- OBJEKT SO1 (hlavní stavební objekt – polyfunk ní objekt) ZP = 12825 m3

- OBJETK SO2 (pobytová st echa/p íst ešek parkování) ZP = 1860 m3

2.3 Užitná plocha:
- OBJEKT SO1 (hlavní stavební objekt – polyfunk ní objekt) ZP = 3479 m3

2.4 Po et funk ních jednotek:
- el bydlení

- Garsoniéra (1+KK) 3 x 38 m2

- Garsoniéra (1+KK) 1 x 40 m2

- Byt (3+KK) 1 x 65 m2

- Byt (3+KK) 1 x 87 m2

- Byt (5+KK) 1 x 242 m2

- el administrativní
- 2np 1 x 455 m2

- 3np 1 x 478 m2

- 4np 1 x 478 m2

- 5np 1 x 478 m2

- el obchodní
- OJ1 1 x 256 m2

- OJ1 1 x 201 m2

2.5 Po et parkovacích stání
Po et parkovacích stání je limitován prostorem ve dvo e a vzhledem k použití zaklada ových
systém  je maximální možný po et realizovatelných míst vy erpán. Další místa je možno
dohodnout za úplatu v hotelu Slovan na adrese Lidická 702/23, 602 00 Brno-Veve í.

- Po et parkovacích stání pro invalidy: 2 x
- Po et parkovacích stání na terénu: 2 x
- Po et míst v dvouúrov ových zaklada ích: 16 x



3 Technické a konstruk ní ešení objektu
3.1 HSV
3.1.1 Bourací a p ípravné práce

Bourací práce budou provedeny p ed zapo etím výstavby polyfunk ního objektu a jsou
edm tem samostatné projektové dokumentace.

3.1.2 Zemní práce
Zemní práce jsou vzhledem ke složitosti zakládání ve stísn ných pom rech p edm tem
samostatného projektu. P edb žn  lze specifikovat n které jejich ásti.

Zemní práce a zejména práce zajišt ní výkopu je nutné ešit v sou innosti s bouracími
pracemi.

Pažení základové jámy na úrovni uli ní áry bude provedeno tzv. berlínskou st nou resp.
st nou do zápor. Provedena bude vyvrtáním prostoru pro HEB profil po cca 1m. HEB profily
budou zasunuty do p edvrtaných jam a po provedení záb ru bouracích prací ve chvíli jejich
dostate ného obnažení v úrovni p edpokládaného kotvení budou provedeny skryté p evázky.
Stabilita bude zajišt na ko enovými kotvami, vzájemné spolup sobení bude ešeno p evázkou
jednotlivých pilot. Bedn ní bude aktivováno klíny na p írubách ocelových profil .

i provád ní demoli ních prací je nutno zachytit vodorovné síly sousedních objekt . Toto
bude realizováno sepnutím objekt  táhly v úrovni strop  a podchycením základových pas
mikropilotami.

Zajišt ní st n v jižní ásti pozemku p i realizaci podzemní ásti parkovacích stání na základ
edb žných informací geotechnika provedeno z vrtaných pilot. Osová vzdálenost vrt  1m po

provedení záb ru bouracích prací bude provedeno armování st ny v návaznosti na piloty a
torkretáž betonové sm si na výztuž. Tímto zp sobem vznikne monolitická st na tvo ící
op rnou st nu výkopu.

3.1.3 Základy
3.1.3.1 Základová deska

Hlavní stavební objekt bude založen na železobetonové základové desce tlouš ky 500 mm
z vodoststavebního železobetonu C30/37 XC1 B500B. Tento beton zamezuje vnikání vody do
objektu. Napojením suterénních st n z železobetonu a ešením pracovních spár pomocí pás
Sika Waterstop a bobtnajících bentonitových pásk  Sika Swell je zajišt na ochrana proti
zemní vlhkosti a vod  stékající (toto ešení je vzhledem k umíst ní stavby a
hydrogeologickým pom  staveništ  dosta ující.

3.1.3.2 Piloty
Základová deska je podporována skupinami vrtaných železobetonových pilot o

edpokládaném pr ru 300 mm. Po et pilot ve skupin  je závislý na namáhání v pat
sloupu. Pilotáž bude probíhat v dostate né (vzhledem k technologii) vzdálenosti od sousedních
objekt  a pažících konstrukcí; za dostate nou se pro zamýšlený zp sob vrtání pilot považuje
osová vzdálenost 800 mm. V p ípad  nemožnosti dodržení této vzdálenosti je nutno volit
úklon piloty.

Hloubka vrtání pilot je závislá na hloubkové poloze únosného prost edí. V lokalit  staveništ
se p edpokládá (vzhledem k dobré prozkoumanosti podloží na území m sta Brna) únosné
podloží ze št rku v hloubce cca 10 m pod úrovní terénu.



3.1.4 Svislé nosné konstrukce
3.1.4.1 Sloupy suterénního podlaží

V suterénním podlaží jsou tvo eny vodostavebním železobetonem C30/37 XC1 B500B, kde
spolup sobí jako sou ást vodonepropustné konstrukce „bílé vany“. Pr r sloupu byl
stanoven na základ  p edb žného návrhu pro sloup s p edpokládaným nejvyšším namáháním.
Pr r sloupu je 450 mm. Výškov  je profil sloupu konstantní.

3.1.4.2 Sloupy b žných podlaží
V suterénním podlaží jsou tvo eny želzobetonem C30/37 XC1 B500B. Pr r sloupu byl
stanoven na základ  p edb žného návrhu pro sloup s p edpokládaným nejvyšším namáháním.
Pr r sloupu je 450 mm. Výškov  je profil sloupu konstantní.

Beton bude v esteticky exponovaných místech proveden v pohledovém standardu – toho bude
docíleno použitím plastifika ních p ísad konzistence betonu musí být SCC samozhutnitelný
beton. Pohledový beton je nutno v dob  realizace opat it PE folií z d vodu zamezení jeho
zne išt ní.

3.1.4.3 Železobetonové suterénní st ny
Jsou tvo eny vodostavebním železobetonem C30/37 XC1 B500B a tvo í svislou ást
vodonepropustné konstrukce „bílé vany“. Suterénní st ny plní nebo zastupují funkci
hydroizola ní, statickou (odolání zemním tlak m, ztužující funkce v rámci objektu). Suterénní
st ny v n kterých ástech navazují na železobetonové st ny ztužující. St ny nesmí být
opat eny malbou nebo b žnou omítkou, z d vodu principu fungování „bílé vany“, tedy
odpa ování vlhkosti akumulované v konstrukci.

Beton bude proveden v exponovaných místech (obchodní jednotky) proveden v pohledovém
standardu – toho bude docíleno použitím plastifika ních p ísad konzistence betonu musí být
SCC samozhutnitelný beton a bedn ní ve zvýšené p esnosti realizace. Pohledový beton je
nutno v dob  realizace opat it PE folií z d vodu zamezení jeho zne išt ní.

3.1.4.4 Ztužující železobetonové st ny
Jsou tvo eny železobetonem C30/37 XC1 B500B. Plní funkci statickou a p edevším funkci
ztužující.

3.1.5 Svislé nenosné konstrukce
3.1.5.1 Výpl ové zdivo obvodové

Je  tvo eno  zdivem  Porotherm  24  P+D  na  maltu  Porotherm  zdicí  M10.  Zdivo  ze  statického
hlediska p sobí pouze lokáln . Jeho hlavní funkcí je funkce výpl ová a áste
termoizola ní.

Toto zdivo je v 1np až 7np p edevším na obvodovém plášti východním, jižním a áste
severním.

3.1.5.2 Zdivo akusticky izola ní
Je tvo eno zdivem Poroherm AKU SYM na maltu Porotherm zdicí M10. Kapsy zdiva musí
být vypln ny maltou, jinak nebude dosaženo akusticky izola ního ú inku.

Toto zdivo tvo í akusticky d licí konstrukci mezi exponovanými místnostmi a to p edevším
kancelá í, chodeb, byt .

3.1.6 Vodorovné konstrukce
3.1.6.1  Stropní konstrukce b žných podlaží

Stropní konstrukce je tvo ena železobetonovou deskou lokáln  podporovanou v kombinaci
s deskami po obvod  podep enými z železobetonu C30/37 XC1 B500B.



Vyleh ení stropu systémem COBIAX ECO BALL (vyleh ovacích tvarovek z recyklovaného
polyetylénu ve tvaru zplošt lého elipsoidu svázaných do prostorových klecí z betoná ské
oceli). Poloha vyleh ovacích modul  stropu je p edm tem statické ásti projektové
dokumentace. Obecná pravidla stanovují, že ve staticky velmi namáhaných místech (pr vlaky,
okolí hlavic sloupu s výztuží proti protla ení).

Tlouš ka železobetonové desky byla stanovena p edb žným výpo tem (posouzení mezního
pr hybu a protla ení); vyleh ení bylo uvažováno pouze áste  (na stranu bezpe nou) a to
snížením objemové hmotnosti železobetonu.

Lokální podep ení bude realizováno sloupy se skrytými hlavicemi se smykovými trny („piny“)
nebo smykovými kozlíky na základe statické ásti projektové dokumentace.

Podep ení desek po obvod  je realizováno ztužujícími železobetonovými st nami.

3.1.6.2 Pr vlaky
Materiálem pr vlak  je železobetonu C30/37 XC1 B500B.

Dimenze pr vlak  byla stanovena p edb žn , výpo tem I.MS a II.MS. Pr vlaky se
v konstrukci vyskytují v 1np až 6np mezi sloupy C2/G6. Vzhledem k rozsahu posouzení
nebylo možné stanovit zp sob vyztužení a není tedy vylou ena nutnost p edp tí pr vlaku.

3.1.6.3 Monolitické p eklady
Monolitické p eklady jsou tvo eny železobetonem C30/37 XC1 B500B a jsou sou ástí nosné
konstrukce ztužujících st n, pr vlak  a desek. Nejedná se tedy o p eklady v pravém slova
smyslu, ale o lokální vyztužení železobetonových konstrukcí tak, aby bylo možné v konstrukci
vytvo it otvory.

Tyto p eklady se ve stavb  vyskytují nad otvory v 1s až 7np.

3.1.6.4 Prefabrikované p eklady nosné
Jedná se o p eklady PORTOHERM 7, které jsou použity ve výpl ovém a obvodovém zdivu a
plní funkci statickou, avšak pouze lokální (nepodporují stropy). Tyto p eklady jsou užity nad
otvory ve zdivu výpl ovém akusticky izola ním Porotherm AKU SYM a zdivu obvodovém
Porotherm P+D. Po et kus  použitých p eklad  závisí ne tlouš ce st ny. Vzhledem k tomu, že
v objektu se nosné p eklady

POROTHERM 7 používají pouze v konstrukcích o tlouš ce do 250 mm, lze íci, že se ve
všech sestavách vyskytují po 3 kusech. Délka závisí na rozm rech otvoru s nejmenším
uložením p ekladu 150 mm. (délky uložení viz podklady výrobce)

Tyto p eklady se ve stavb  vyskytují nad otvory v 1s až 7np ve zd ných konstrukcích
v p ípadech, kdy výška otvoru není totožná s výškou železobetonové nosné konstrukce.

3.1.7 Schodišt  a rampy
3.1.7.1 Hlavní schodišt

Jedná se o schodišt  deskové dvouramenné a t íramenné TVARU „U“ s podestami tvo enými
monolitickými deskami. Materiálem je pohledový železobeton C30/37 XC1 B500B.

Schodišt  je podporováno st nami zužujícího, komunika ního jádra.

Beton bude proveden v pohledovém standardu – toho bude docíleno použitím plastifika ních
ísad. Konzistence betonu musí být SCC (samozhutnitelný beton). Pohledový beton je nutno

v dob  realizace opat it PE folií z d vodu zamezení jeho zne išt ní.



Na schodišt  jsou z d vod  p ímé návaznosti na bytové jednotky kladeny zvýšené akusticky
izola ní požadavky (toto platí pro celou hlavní vertikální komunikaci v etn  výtahové šachty).

ešení akustických most  bude ešeno systémem SCHÖCK TRONSOLE (typ dle statického
návrhu) – jedná se o soustavu nosných akusticky izola ních kapes tlumící kro ejový hluk. Po
celém obvod  schodišt  je nutné provést akusticky d licí spáru z p nového materiálu, který je
sou ástí systému SCHÖCK.

schodiš ová
ramena spojující

po et ramen
mezi patry

rozm ry stup  a po et
stup

1s a 1np 2 2x – 11x160/310
1np a 2np 3 2x – 12x150/330, 1x – 6

x150/330
2np a 5np 3 2x – 11x150/330, 1x –

3x150/330
6np a 7np 2 2x – 10x150/330
7np a technickou
mezipodestu

1 1x – 7x150/330

3.1.7.2 Vedlejší schodišt  obchodní jednotky A
Jedná se o schodišt  deskové dvouramenné tvaru „L“ s podestami tvo enými monolitickými
deskami. Materiálem je pohledový železobeton C30/37 XC1 B500B.

Beton bude proveden v pohledovém standardu – toho bude docíleno použitím plastifika ních
ísad. Konzistence betonu musí být SCC (samozhutnitelný beton). Pohledový beton je nutno

v dob  realizace opat it PE folií z d vodu zamezení jeho zne išt ní.

schodiš ová
ramena spojující

po et ramen
mezi patry

rozm ry stup  a po et
stup

1s a 1np 2 2x – 11x160/310

3.1.8 Obvodový pláš
3.1.8.1 Výpl ové zdivo z tvárnic Porotherm

Obvodové zdivo je realizováno zdicím procesem z tvárni Porotherm 24 P+D. Zdivo bude
opat eno zateplovacím systémem ETICS  s tepelným izolantem z p nového polystyrenu. Toto
zdivo neplní nosnou funkci.

3.1.8.2 Lehký obvodový pláš
Lehký obvodový pláš  je v pr elí budovy z ulice a oplášt ní obchodních jednotek proveden
ze systému SCHÜCO FW 50+, tento systém vykazuje všechny parametry nad úrovní
akustické a tepeln -technické ochrany. Pláš  je tvo en termoizola ním zasklením a panely
vypln nými minerální vlnou. Sou ástí plášt  jsou dve e a okna v systému SCHÜCO AWS 75+
a SCHÜCO ADS 75+

3.1.9 Zast ešení
3.1.9.1 Zast ešení hlavního stavebního objektu

Zast ešení hlavního stavebního objektu je tvo eno plochou st echou jednopláš ovou áste
provozní a áste  pochozí. Použitelnosti st ešní konstrukce jako provozní st echy je
docíleno použitím dlažby na rektifika ních ter ích. Poch znosti ostatních st ech je docíleno
rozvrstvením praného ního kameniva v dostate né tlouš ce (>150mm).

Hydroizolace st ešního souvrství je provedena z dvou asfaltových pásu typu S jednou ho
s pr tažnou (horní) a druhého s pevnou vložkou (spodní). Konkrétn  DEKTRADE 40
ELASTEK SPECIAL MINERAL a DEKTRADE 40 GLASTEK SPECIAL MINERAL. Na



st echách s násypem z praného ního kameniva je nutno navrhnout hydroizolaci s odolností
pro pror stání ko ínk , konkrétn  BAUDER KARAT.

Tepelná izolace je ešena polyisokyanurátovými BAUDER PIR M/MF a T deskami rovinnými
a spádovými. Toto ešení je vzhledem k požadavku na provedení teras nezbytné z d vodu
snížení celkové tlouš ky skladby. Základní vrstva je tvo ena tlouš kou desky 100mm. Kotvení
st echy z montážního hledisky musí být provedeno nejmén  3ks teleskopických hmoždinek na
tvere ní metr.

Stabilizace st ešního plášt  je ešena vlastní tíhou pochozí vrstvy z dlažby 400/400/40 na
provozních st ehách a násypem z praného ního kameniva na st echách pochozích.

Parozábranná vrstva je provedena plnoplošným natavením asfaltového pásu nižší kvalitativní
ídy.

3.1.10 Úpravy povrch  vnit ních a vn jších
3.1.10.1 Pohledový beton

Pohledový beton je realizován na schodištích (st ny, schodiš ové desky) a sloupech
v pohledu. Této úpravy je docíleno použitím beton  samozhutnitelných s plastifika ními

ísadami do precizn  provedeného systémového bedn ní. Finální úprava je provedena
hydrofobiza ním nát rem.

3.1.10.2 Vnit ní malby
Jsou provedeny interiérovou malbou na bázi akrylátové disperze.

3.1.10.3 Vn jší nát ry
Nát ry fasádní jsou provedeny systémovými prost edky ETICS, zde použit minerální
egaliza ní nát r werber.min

3.1.10.4 Klempí ské prvky
Jsou opat eny žárovým zinkování skupiny C4.

3.1.11 Podlahy
Druhy nášlapných vrstev se ídí provozními požadavky. Podrobné skladby jsou uvedeny ve
zvláštním oddílu C.1.3. v etn  specifikací a stavebn -fyzikálních vlastností. Nášlapné vrstvy
jsou tvo eny následujícími materiály:

- Marmoleum
- Keramická dlažba velkoformátová
- ev né vlysy
- Laminované desky
- Keramická dlažba b žná
- Rošty isticích zón
- Betonovým povrchem s pancé ovacím vsypem
- Dlažbou zámkovou

3.2 PSV
3.2.1 Izolace proti zemní vlhkosti
3.2.1.1 Izolace proti zemní vlhkosti hlavního stavebního objektu

Tato je zajišt na provedením základové konstrukce z vodostavebního betonu, jehož pracovní
spáry budou vodot sn ešeny speciálními pásy a bobtnajícími páskami a vznikne tak tzv. bílá
vana. Vzhledem k hydrogeologickým pom  staveništ  je toto ešení dostate né.



3.2.2 St ešní krytiny
St ešní krytiny se na objektu nevyskytují.

3.2.3 Izolace tepelné
3.2.3.1 Tepelná izolace železobetonových suterénních st n v kontaktu se zeminou

Tato je provedena z desek izolantu EPS perimetr firmy ISOVER, tyto desky budou plnoplošn
nalepeny na st ny, pokud tyto budou p ístupny z výkopu. Tlouš ka izolace se p edpokládá
120mm.

3.2.3.2 Tepelná izolace železobetonových suterénních st n v kontaktu se sousedním objektem.
Tepelná izolace bude provedena z desek ISOVER SOKL 3000. Mezi zájmovým a sousedním
objektem bude vytvo ena d licí spára na srovnávacím podkladu z cementové omítky. Tyto
desky budou  nalepeny plnoplošn  na p edchozí vrstvu pomocí lepidla na bázi asfaltu se
schváleným použitím na p nový polystyren.

3.2.3.3 Zateplení stropních konstrukcí
Zateplení konstrukce stropu nad 1np v pr jezdu bude realizováno deskami ROCKWOOL
FSROCK LL s kolmými vlákny hydrofobizovanými plnoplošným nalepením na stropní
konstrukci v p epokládané tlouš ce 220mm.

Zateplení stropních konstrukcí nevytáp ných prostor suterénu bude ešeno deskami
ROCKWOOL FSROCK LL s kolmými vlákny hydrofobizovanými plnoplošným nalepením
na stropní konstrukci v p epokládané tlouš ce 100mm.

3.2.3.4 Zateplení st ešní konstrukce
Zateplení st ešní konstrukce v ploše je provedeno polyisokyanurátovými BAUDER PIR
M/MF a T deskami rovinnými a spádovými. Toto ešení je vzhledem k požadavku na
provedení teras nezbytné z d vodu snížení celkové tlouš ky skladby. Základní vrstva je
tvo ena tlouš kou desky 100mm. Kotvení st echy. Atiky jsou zatepleny fasádním p novým
polystyrenem viz p edchozí.

3.2.3.5 Zvláštní ešení
Tepelné mosty v oblasti balkonových dve í apod. jsou ešeny s využitím speciálních vlastností
nebo stla eného polystyrenu tzv. COMPACFOAM. Tlouš ka závisí na tepeln -technickém
posouzení dvourozm rného teplotního pole.

3.2.4 Izolace akustické
3.2.4.1 Akustická izolace podlah

Kro ejová izolace podlah je tvo ena deskami z minerální vlny ROCKWOOL STEPROCK HD
v tlouš ce dle specifikace podlah C.1.3. Podlahy musí být provedeny tak, aby nedocházelo
k tvorb  akustických most  a to zejména v kontaktu s konstrukcí st n. Toto bude ešeno
provedením d licí spáry z pruhu akusticky izola ního materiálu nap . minerální vlny
v tlouš ce alespo  15mm.

3.2.4.2 Akustická izolace zdravotechnických rozvod
Svody ze st echy jsou z hlediska akustických požadavk  významn  exponovány p edevším
v místnostech kancelá í. Tyto budou obaleny speciálními manžetami k-fonik  a navíc
minerální vlnou s vyšší objemovou hmotností a to jak v p ípad  vedení v instala ních st nách
a p edevším v podhledech. Akustické vlastnosti je nutno ov it m ením in situ.

3.2.5 Izolace chemické
V objektu se nenavrhují.



3.2.6 Konstrukce tesa ské
Tesa ské konstrukce nejsou sou ástí kone né podoby stavby. Uplat ují se pouze v dob
realizace.

3.2.7 Konstrukce klempí ské
Klempí ské konstrukce jsou tvo eny p edevším oplechováním atiky, parapet  komín  a
klempí ských prvk  dotvá ející obvodový pláš . Prvky oplechování mají povrchovou úpravu
žárovým zinkováním skupiny C4 a jsou do stavby zabudovány dle obecných pravidel pro
provád ní klempí ských prací. Klempí ské prvky na lehkém obvodovém plášti jsou sou ástí
dodávky lehkého obvodového plášt  s povrchovou úpravou totožnou s profily lehkého
obvodového plášt .

Veškeré konstrukce jsou specifikovány ve výkazu klempí ských výrobk .

3.2.8 Konstrukce truhlá ské
Konstrukce truhlá ské jsou tvo eny zejména okny a dve mi. Dalšími prvky jsou madla zábradlí
parapety a zabudované konstrukce bytových jednotek a vybavení kuchyní. Vybavení kuchyní
a zabudované konstrukce budou stanoveny b hem výstavby na základ  požadavk  investora
s odsouhlasením jejich provedení.

Okna, dve e a parapety jsou specifikovány ve výkazech truhlá ských výrobk .

3.2.9 Konstrukce záme nické
Jde p edevším o konstrukce zábradlí z trubkových profil  s povrchovou úpravou žárovým
zinkováním. Dalšími výrobky jsou ocelové zárubn  obložkové firmy HSE ve standardu dle
výkazu výrobk .

3.2.10 Konstrukce pro zastín ní a zatemn ní
3.2.10.1 Zastín ní

Zastín ní je realizováno žaluziemi, které jsou sou ástí výplní otvor  oken a balkon .

3.2.11 Konstrukce hliníkové
3.2.11.1 Lehký obvodový pláš

Lehký obvodový pláš  je v pr elí budovy z ulice a oplášt ní obchodních jednotek proveden
ze systému SCHÜCO FW 50+, tento systém vykazuje všechny parametry nad úrovní
akustické a tepeln -technické ochrany. Pláš  je tvo en termoizola ním zasklením a panely
vypln nými minerální vlnou. Sou ástí plášt  jsou dve e a okna v systému SCHÜCO AWS 75+
a SCHÜCO ADS 75+

3.2.11.2 Sklen né sestavy p ek uvnit  objektu
Tyto p ky jsou tvo eny systémem sloupk  a p ník  firmy JANSEN typ JANISOL 2. Jedná
se o profily hliníkové ur ené pro zasklení akusticky izola ními skly. ást t chto p ek
s dve mi v protipožární úprav  tvo í požární uzáv ry. Specifikace dle výkazu sestav.

3.2.12 Podhledy
3.2.12.1 Sádrokartonové podhledy

Sádrokartonové podhledy jsou realizovány ze systém  firmy Rigips jako zav šené podhledy
na nosné konstrukci z hliníkových profil . Oplášt ní sádrokartonovými deskami a volba jejich
použití je z hlediska jejich vlastností následující:

RB (A)  Deska stavební – pro veškeré konstrukce bez zvláštních
nárok

RF (DF)  Deska protipožární – pro požárn  odolné konstrukce
RBI (H2)  Deska impregnovaná – pro konstrukce v prost edí se

zvýšenou vzdušnou vlhkostí



RFI
(DFH2)

 Deska protipožární impregnovaná – pro požárn  odolné
konstrukce v prost edí se zvýšenou vzdušnou vlhkostí

MA (DF)  Modrá akustická sádrokartonová deska - pro dosažení
vyšších hodnot vzduchové nepr zvu nosti

MAI
(DFH2)

 Modrá akustická impregnovaná sádrokartonová deska - pro
dosažení vyšších hodnot vzduchové nepr zvu nosti i ve
vlhkých prostorách

Sádrokartonové podhledy jsou provedeny v hygienických místnostech podlaží 1s až 7np.

3.2.12.2 Podhledy z minerálních kazet b žné
Podhledy z minerálních kazet jsou realizovány systémem firmy Likos. Jedná se o zav šené
podhledy z minerálních kazet falcovaných 600x600 mm a hliníkových profil  „T“ 50mm.
Klade ské schéma bude odsouhlaseno architektem v dob  provád ní.

Podhledy z minerálních kazet budou provedeny v místnostech chodeb, obchodních jednotek,
recepcí a kancelá í.

3.2.12.3 Akustické minerální podhledy
Akustické vlastnosti minerálních podhled  v kancelá ích open-space bude ov eno výpo tem
v rámci samostatného ešení prostorové akustiky. Vzniknou-li požadavky na tlumicí
schopnosti podhledové konstrukce použijí se speciální minerální kazety s perforovaným
povrchem dle projektu prostorové akustiky.

3.2.13 Povrchy podlah
3.2.13.1 Marmoleum

Marmoleum je provedeno v kancelá ích a spole ných prostorách administrativní ásti.
V místnostech akusticky exponovaných je použito speciální akusticky tlumicí úprava.
V serverovnách a kancelá ích open-space je použito marmoleum s antistatickou p ípadn
vodivou úpravou.

3.2.13.2 Dlažba
Dlažba v celém objektu je ešena jako velkoformátová rektifikovaná s tenkými spárami dle
specifikací podlah.

3.2.13.3 Vlysy
Vlysy jsou provedeny v bytových jednotkách prken lepených p ímo na podklad spojených
systémem click.

3.2.13.4 Podlaha pr jezdu
Podlaha pr jezdu je tvo ena železobetonovou deskou s armovacím vsypem spole nosti SIKA.

3.2.14 Obklady
3.2.14.1 Obklady hygienických za ízení administrativy a obchodních jednotek

Obklady st n hygienických za ízení budou provedeny z obklad  keramických rektifikovaných
s tenkými spárami v rozm rech obklad 600/300 a spára 3mm. Klade ská schémata a barevné
provedení je sou ásti projektu interiéru a bude specifikováno architektem v pr hu výstavby.

Výška obklad  je závislá na horní hran  dve í p i dodržení výškového modulu 300 mm. Zde
2400 mm.

Hydroizola ní požadavky je nutno splnit v administrativní ásti a to p edevším v místnosti
hygienická za ízení – pisoáry (5.2.4, 3.2.4) hydroizolace bude v dostate né vzdálenosti od
pisoárových míst vytažena do výšky horní hrany pisoáru. Hydroizolace st n bude ešena



v návaznosti na hydroizolaci podlahové konstrukce hydroizola ní st rkovou hmotou –
návaznost vodorovné a svislé hydroizolace v kout  je nutno opat it bandážní páskou.

3.2.14.2 Obklady hygienických za ízení byt
Obklady st n hygienických za ízení budou provedeny z obklad  keramických rektifikovaných
s tenkými spárami v rozm rech obklad 600/300 a spára 3mm. Klade ská schémata a barevné
provedení je sou ásti projektu interiéru a bude specifikováno architektem v pr hu výstavby.

Výška obklad  je závislá na horní hran  dve í p i dodržení výškového modulu 300 mm. Zde
2100 mm.

Hydroizola ní vlastnosti obkladu jsou vyžadovány zejména v místech sprchových kout  a do
na celou výšku obklad , tedy do výšky 2100 mm.

3.2.15 Zasklívání
3.2.15.1 Zasklení balkonových oken a dve í

Zasklení je provedeno izola ními trojskly CLIMATOP ULTRA N s teplými distan ními
ráme ky SWISSPACER. Propustnost oken pro slune ní zá ení bude pro jižní stranu objektu
ešeno nižší hodnotou propustnosti. Sou initel prostupu tepla sklem se p edpokládá

UW=0,6W.m2.K-1.

3.2.15.2 Zasklení lehkého obvodového plášt
Zasklení je provedeno izola ními trojskly CLIMATOP ULTRA N s teplými distan ními
ráme ky SWISSPACER. Sou initel prostupu tepla sklem se p edpokládá Ug=0,6W.m2.K-1.

3.2.15.3 Zasklení sv tlík
Zasklení sv tlík  není zasklením v pravém slova smyslu. Jedná se o vrstvený polykarbonát
s vícekomorovým systémem. Hodnota udávaná pro celé okno výrobcem je Ug=1,2W.m2.K-1.

3.2.16 Nát ry
3.2.16.1 Záme nické výrobky

Záme nické výrobky, které nejsou z hlediska estetiky exponovány (umíst ní v technických
místnostech skladech apod.) a není p edepsáno žárové zinkování budou opat eny syntetickými
nát ry s protikorozní základovou barvou a svrchním emailem. P ed nanesením t chto vrstev
bude povrch zbaven zkorodovaných vrstev vyrovnán a odmašt n.

3.2.16.2 Záme nické výrobky esteticky exponované
U nichž nejsou p edepsány úpravy pokovením budou opat eny eloxovou nebo komaxitovou
barvou se svrchním lakováním ot ruodolným lakem.

3.2.16.3 Záme nické výrobky v exteriéru
V exteriéru bude na výrobky u nichž není provedena povrchová úprava ze sériové výroby
aplikována povrchová úprava žárovým zinkováním ve stupni ISO C3 tedy úprava pro
konstrukce v exteriéru s vysokým zne išt ním vzduchu.

3.2.16.4 Betonové povrchy
Betonové povrch v exteriéru budou chrán ny hydrofobiza ním lakem s odolností proti UV
zá ení (cílem této úpravy má být rovn ž snížení úrovn  zne išt ní v ase).

3.2.16.5 Betonové a teracové dlažby
Betonové dlažby budou chrán ny hydrofobiza ním lakem s odolností proti UV zá ení.

3.2.17 Malby
3.2.18 Omítané st ny

Omítané st ny budou opat eny disperzní ot ruodolnou a vod odolnou omyvatelnou malbou.



3.2.19 Sádrokartonové st ny
Sádrokartonové st ny a stropní podhledy budou opat eny ot ruodolnou disperzní malbou pro
sádrokarton.  Podklad pod finální malí ský nát r bude opat en systémovým penetra ním
nát rem.

3.2.20 Zabudovaný interiér
Zabudovaný interiér není sou ástí dodávky stavby. Výjimku tvo í následující.

3.2.21 St na mezi ložnicí a wc 7np
V bytové jednotce z 7np je mezi ložnici a hygienické za ízení nutno navrhnout st nu
z truhlá ských výrobk  z d vod  hygienických požadavk  na odd lení obytných místností a
hygienického za ízení.

3.3 Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor
Tepeln  technické posouzení je p edm tem samostatné ásti projektové dokumentace D.1.1.
Obecn  byly všechny konstrukce navrženy tak, aby v ploše vyhov ly doporu eným hodnotám
sou initele prostupu tepla.

3.4 Zp sob založení objektu
Objekt je založen na železobetonové základové desce podporované skupinami pilot. Tlouš ka
desky je 500 mm a je provedena z vodostavebního železobetonu C30/37, B500B XC1.

3.5 Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí
3.5.1.1 Vliv vzduchotechnických za ízení

Vzduchotechnická za ízení ovliv ují prost edí p edevším svým hlukem. Tento bude
minimalizován vhodným návrhem akusticky izola ních prvk . Výfukový vzduch nebude
ovliv ovat externí prost edí nad míru b žného v trání.

3.5.1.2 Ochrana vod
Odvodn ní objektu je ešeno odkanalizováním do jednotné stokové sít . Retence deš ových
vod a tedy ochrana stokové sít  je ešena reten ní nádrží na pozemku investora.

3.5.1.3 Odpadové hospodá ství
Podle vyhlášky MŽP .383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a podle vyhlášky
MŽP 381/2001Sb., která stanovuje katalog odpad .

3.5.1.4 Odpadové hospodá ství p i provozu
Odpady jsou v rámci objektu t íd ny a jejich odvoz je ešen svozem komunálního odpadu na
území m sta Brna. Odpady nespadající do kategorie komunálního sváženého odpadu budou
správcem objektu likvidovány individuáln  v rámci sb rných dvor . Nádoby na sb r odpadu
budou umíst ny uzav eném p íst ešku ve dvo e objektu. V den svozu budou nádoby
s odpadem správcem objektu p istaveny k hromadnému svozu na ve ejný pozemek. (Toto
ešení je vzhledem k lokalit  stavby v husté m stské zástavb  nevyhnutelné).

3.6 Dopravní ešení
esné specifikace napojení na dopravní infrastrukturu eší samostatný specializovaný projekt.

3.6.1.1 Napojení na dopravní infrastrukturu
Objekt se napojuje na dopravní infrastrukturu v ulici Štefánikova – jedná se o obousm rnou
dvouproudou komunikaci s tramvajovou tratí. Vjezd do objektu je situován ve zúžení
komunikace p ed nástupní plochou tramvajové trati.

3.6.1.2 Vjezd do objektu
Vjezd do objektu je realizován z d vodu umíst ní parkovacích ploch ve dvo e.



Vzhledem k vjezdu do objektu jedním pruhem ší e 3000 mm je nutno p ed objektem a ve
dvo e vytvo it ekací plochy automobil . Signalizace volného pr jezdu bude v obou sm rech
realizována semaforem s preferencí výjezdu. Doprava bude ešena kyvadlov . Vjezd do
objektu bude omezen pro rezidenty a nájemce i majitele administrativních ástí p ípadn
obchodních jednotek. Zabezpe ení bude provedeno automatickou závorou s dálkovým
ovládáním ve speciálním provedení pro stísn né prostory se sníženým stropem. Vjezd i výjezd
bude vybaven sloupkem s domovním telefonem pro komunikaci s recepcí pro p ípadný režim
vjezdu host .

3.6.1.3 Doprava v klidu, parkování
Parkování je ešeno ve dvo e objektu jako zast ešené, pod hlavním objektem (SO1) nebo
pobytovou st echou (SO2). Budou realizována 2 parkovací stání invalid  a 18 b žných
parkovacích stání pro automobily skupiny O2. Parkovací místa pod pobytovou st echou budou
vybavena dvouúrov ovým zaklada ovým systémem firmy WÖHR PARKLIFT 420.

íjezdové komunikace jsou odvodn ny do dvorních žlab  a svedeny do reten ní nádrže.
Lapa e ropných látek se vzhledem k nep ítomnosti nezast ešených parkovacích stání
nenavrhují.

3.6.1.4 Zaklada ové systémy
Systémy firmy WÖHR PARKLIFT 420 budou osazeny dle koordina ních podklad  výrobce.
Tyto systémy budou osazeny v železobetonové „bílé van “. Z celkového po tu 5 zaklada
budou 2 dvoumístné a 3 ty místné. Úprava dna základové desky t chto systém  musí být ve
spádu do žlabu a následn  ke sb rné jímce ropných látek. Jímky nejsou odkanalizovány a je
naplánováno jejich išt ní dle plánu údržby objektu.

3.7 Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí, radon
Pro ú ely diplomové práce, nebylo možné stanovit radonový index pozemku m ením in situ.
Hodnota této veli iny je p evzata z mapových aplikací eské geologické služby. Na základ

chto podklad  byl stanoven radonový index pozemku jako nízký.

Radonový index stavby se b žn  stanovuje v závislosti OAR) objemová aktivita radonu. Tuto
veli inu rovn ž nebylo pro ú ely diplomové práce zjistit, nebo  se obvykle stanovuje na
základ  m ení.

3.8 Dodržení obecn  technických požadavk  na výstavbu
Projekt je ešen s ohledem a v souladu s požadavky vyhlášky 501/2006 Sb. - Vyhláška o
obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky . 268/2009 Sb. o technických
požadavcích na stavby.

3.8.1 Spole né požadavky
3.8.1.1 Požadavky požární ochrany

         * viz. p íloha diplomové práce – složka B.3.1.

3.8.1.2 Bezpe nost a ochrana zdraví
i provád ní veškerých stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášku 324 eského ú adu

bezpe nosti práce ze dne 31. ervence 1990 o bezpe nosti práce a technických za ízení p i
stavebních pracích. Vyhláška stanoví požadavky k zajišt ní bezpe nosti práce a technických
za ízení p i p íprav  a provád ní stavebních a montážních prací a p i pracích s nimi
souvisejících. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provád jí stavební
práce a jejich pracovníky.

Od ustanovení této vyhlášky je možné se odchýlit na nezbytn  nutnou dobu v p ípad , kdy
hrozí nebezpe í z prodlení p i záchran  lidí nebo p i likvidaci závažné provozní nehody



/havárie/, pokud budou provedena nejnutn jší bezpe nostní opat ení. Další odchylky m že
povolit jen eský ú ad bezpe nosti práce nebo eský bá ský ú ad. Návrh na odchylku,
doložený pot ebnými náhradními opat eními k zajišt ní bezpe nosti práce, p edkládá
dodavatel stavební práce prost ednictvím p íslušného inspektorátu bezpe nosti práce nebo
obvodního bá ského ú adu.

Práce na elektrických za ízení smí provád t pouze osoby s kvalifikací, kterou požadují platné
státní normy. Osoby pov ené obsluhou elektrických za ízení v p edávací stanici musí být
ádn  a prokazateln  proškoleny z bezpe nostních p edpis  a obeznámeny s obsluhou

elektrických za ízení. Dále tito pracovníci musí p i obsluze používat ochranné pom cky a el.
za ízení musí být ádn  ozna ena. P ed uvedením za ízení do provozu musí být provedena
výchozí revize za ízení.

i zpracování provozního bezpe nostního p edpisu na stavb  je nutno, aby jeho ustanovení
byla v souladu s ustanoveními následujících obecn  platných  bezpe nostních p edpis
zásadního významu :

- zákon . 262 / 2006 Sb. Zákoník práce,

- zákon . 309/2006 Sb.  ze dne 23. kv tna 2006, kterým se upravují další požadavky
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a
ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o
zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci)....

- na ízení vlády . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví
i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky

- na ízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a
ochranu zdraví p i práci na staveništích

- na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný
provoz a  používání stroj  a technických za ízení

- na ízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování  osobních ochranných pracovních prost edk ,

- na ízení vlády . 101/2005 Sb. o podrobn jších požadavcích na pracovišt   a pracovní
prost edí,

- vyhláška . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajišt ní bezpe nosti
a technických za ízení,

i užívání :

- Povrchy podlah budou realizovány tak, aby byly respektovány požadavky § 11 a § 17
vyhláška 48, SN 74 4505 „Podlahy“,  SN 73 4130 „Schodišt  a šikmé rampy“ a SN 74
4507 „Zkušební metody podlah“.

- Zábradlí schod  a podest bude realizováno tak, aby bylo v souladu s SN 74 3305
„Ochranná zábradlí“.

- Prostor kolem technologických za ízení je dimenzován tak, aby vyhovoval
bezpe nostním, provozním, montážním a údržbovým  nárok m. V provozu je nutno



bezpodmíne  dodržet veškeré p edpisy pro obsluhu strojních za ízení vydaných jejich
výrobci.

- Pro technická za ízení v budov  musí uživatel zpracovat provozní ád, ve kterém
budou uvedeny pokyny pro  obsluhu, zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí.
Obsluhující personál musí být starší 18 rok , zp sobilý a musí mít kvalifika ní p edpoklady k
obsluze za ízení.

- U vytáp cích za ízení musí být p ed uvedením do provozu provedeny zkoušky
snosti, zkoušky dilata ní a zkoušky topné dle  SN 06 0310.

- Elektrická za ízení a rozvody budou realizovány v souladu s § 195 až 199 vyhlášky
48. Z hlediska ochrany p ed úrazem  elektrickým proudem budou navrženy a zrealizovány v
souladu s SN 33 2000 - 4 - 41.

- Sou ástí dokumentace je protokol o ur ení vn jších vliv  podle SN 33 2000-3.

- K elektrickým za ízením a rozvod m provede montážní organizace výchozí revizi dle
SN 33 2000-6-61 a vydá revizní zprávu dle SN 33 1500.

- Vzduchotechnická za ízení slouží sama o sob  ke zvýšení pocitu pohody osob
zdržujících se v objektu. Škodliviny a odvád ný vzduch jsou vyfukovány do prostoru, kde
není ohrožena pobytová zóna lidí, veškeré opravy vzt za ízení je možno provád t jen za
dodržení všech bezpe nostních p edpis  a p íslušných opat ení,  p ipojení el. motor
jednotlivých vzt za ízení musí spl ovat p íslušné normy SN a ES

3.8.2 Údaje o technickém vybavení objektu
Technické údaje o technickém vybavení objektu jsou p edm tem projektu jednotlivých
specializací.

3.8.3 Údaje o technologickém za ízení objektu
Technologická za ízení nebyla vzhledem k ú elu stavebního objektu navrženo.

3.8.4 Barevné ešení
Barevné ešení vnit ních a vn jších povrch  je specifikováno v projektové dokumentaci

edevším v ásti C.1.1. architektonicko-stavební ešení. Povrchové úpravy interiéru budou
ešeny s majitelky jednotek nebo architektem.

3.8.5 Vybavení vnit ních prostor
Vybavení vnit ních prostor z hlediska požární ochrany je stanoveno v technické zpráv
požární ochrany.

Sou ástí tohoto vybavení je i orienta ní systém únikových cest.

3.8.6 Požadavky pro provedení stavby
Na stavbu nejsou kladeny zvláštní požadavky.



A PR VODNÍ ZPRÁVA
A.1 Identifika ní údaje
A.1.1 Údaje o stavb
A.1.1.a název stavby

Polyfunk ní objekt na ulici Štefánikova

A.1.1.b místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk )

Adresa: Štefánikova 837/3, 602 00 Brno
Katastrální území: Brno - Veve í [610372]
Parcelní ísla pozemk : 1528/1, 1529/2, 1528/3, 1528/4, 1528/5, 1528/6, 1528/7, 1528/8, 1528/9,
1528/10, 1529, 1530

A.1.2 Údaje o stavebníkovy
A.1.2.a jméno, p íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo,

Stavebníkem není fyzická osoba.

A.1.2.b jméno, p íjmení, obchodní firma, DI , bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická osoba

podnikající) nebo,

Stavebníkem není fyzická osoba podnikající.

A.1.2.c obchodní firma nebo název, DI , bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická osoba).

Obchodní firma: Vysoké u ení technické v Brn  - Fakulta stavební
DI : CZ 00216305
Adresa: Veve í 331/95, 602 00 Brno

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
A.1.3.a jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická osoba

podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), I , bylo-li p id leno, adresa

sídla,

Jméno a p íjmení: Bc. Jan Polický
Obchodní firma: zpracovatel není fyzickou osobou podnikající ani právnickou osobou

: zpracovatel není fyzickou osobou podnikající ani právnickou osobou
místo podnikání: zpracovatel není fyzickou osobou podnikající ani právnickou osobou

A.1.3.b jméno a p íjmení hlavního projektanta v etn ísla, pod kterým je zapsán v evidenci

autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt  nebo eskou komorou autorizovaných

inženýr  a technik inných ve výstavb , s vyzna eným oborem, pop ípad  specializací jeho

autorizace,

Data nejsou vzhledem k povaze zpracování diplomové práce známa.

A.1.3.c jména a p íjmení projektant  jednotlivých ástí projektové dokumentace v etn ísla, pod

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt  nebo

eskou komorou autorizovaných inženýr  a technik inných ve výstavb , s vyzna eným

oborem, pop ípad  specializací jejich autorizace.

Data nejsou vzhledem k povaze zpracování diplomové práce známa.



A.2 Seznam vstupních podklad
A.2.1.a základní informace o rozhodnutích nebo opat eních, na jejichž základ  byla stavba povolena

(ozna ení stavebního ú adu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a íslo

jednací rozhodnutí nebo opat ení),

Data nejsou vzhledem k povaze zpracování diplomové práce známa.

A.2.1.b základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základ  byla

zpracována projektová dokumentace pro provád ní stavby,

Data nejsou vzhledem k povaze zpracování diplomové práce známa. (Podklady diplomové práce jsou
studie polyfunk ního objektu na ulici Štefánikova)

A.2.1.c další podklady.

- Vyjád ení správc  sítí a trasování.
- Katastrální mapa.
- Generel odvodn ní m sta Brna.
- íslušná ást územního plánu.
- Podklady z geologického a hydrogeologického pr zkumu eské geologické služby.
- Hluková mapa m sta Brna.
- Mapové podklady a letecké snímky.
- Zadání diplomové práce.
- Fotodokumentace.

A.3 Údaje o území
A.3.1.a rozsah ešeného území,

Místem stavby je již zastav ná plocha, na níž je v sou asnosti umíst n objekt bytového domu
s obchodními provozovnami a parkováním ve dvo e. Z hlediska katastru nemovitostí se jedná o
pozemky p ilehlé ulici Štefánikov . Ú el pozemk  se s novou stavbou nem ní.

A.3.1.b údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis m (památková rezervace, památková zóna,

zvlášt  chrán né území, záplavové území apod.),

Území stavby nepodléhá ochran  podle zvláštních p edpis .

A.3.1.c údaje o odtokových pom rech,

Odtokové pom ry staveništ  jsou ešeny v souladu s Generelem odvodn ní m sta Brna. Jejich ešení je
edm tem specializace zdravotechnika v oddílu B a D. Odtok deš ových vod z pozemku je regulována

pomocí reten ního za ízení a nep ekra uje požadavek generelu.

A.3.1.d údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo

územní opat ení, pop ípad  nebyl-li vydán územní souhlas,

Dokumentace pro realizaci stavby je pln  v souladu s územn  plánovací dokumentací.

A.3.1.e údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí

nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípad  s regula ním plánem v rozsahu, ve kterém

nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v p ípad  stavebních úprav podmi ujících

zm nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn  plánovací dokumentací,

Dokumentace pro realizaci stavby je pln  v souladu s územním rozhodnutím.

A.3.1.f údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území,

Dodržením územního plánu a podmínek stanovených v DÚR, která byla projednána u všech dot ených
orgán , jsou spln ny podmínky pro využití území.



A.3.1.g údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán ,

Všechny požadavky dot ených orgán , které byly stanoveny v pr hu projednávání dokumentace, jsou
zapracovány do dokumentace pro provedení stavby.

A.3.1.h seznam výjimek a úlevových ešení,

Výjimky a úlevy nebyly pro danou stavbu ur eny.

A.3.1.i seznam souvisejících a podmi ujících investic,

Pro stavbu nejsou stanoveny související ani podmi ující investice.

A.3.1.j seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby (podle katastru nemovitostí).

V katastru nemovitostí – katastrální území Brno - Veve í [610372].

Pozemky:

- Zastav né plochy: 1531, 1524/1, 1524/2 1525/5, 1527/1
- Zahrady: 1532
- Jiná stavba: 1524/2

Stavby:

- Štefánikova 838/5
- Štefánikova 836/1
- Kotlá ská 989/51a
- Štefánikova 837/3

A.4 Údaje o stavb
A.4.1.a nová stavba nebo zm na dokon ené stavby,

Stavba je novostavbou.

A.4.1.b el užívání stavby,

Stavba je polyfunk ním objektem s ú elem bydlení, administrativy a obchodu.

A.4.1.c trvalá nebo do asná stavba,

Stavba je stavbou trvalou.

A.4.1.d údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis m kulturní památka apod.),

Stavba nepodléhá ochran  podle jiných právních p edpis .

A.4.1.e údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických požadavk

zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb,

Navržená ešení spl ují požadavky Vyhlášky 369/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj., stanovující
obecné technické požadavky zabezpe ující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace.

Komunikace, p ístupy k objektu a spole né prostory domu jsou ešeny v rozm rech umož ující
bezbariérové užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu. Obytné domy jsou p ístupné ke
zvonkovému panelu bez schod , po chodníku, který nep esahuje sklon 8,33%.

ší trasy spl ují požadavky na bezbariérový pohyb. Možné p ekážky na komunikacích pro p ší,
zejména stožáry ve ejného osv tlení, dopravní zna ky, stromy, jsou osazeny tak, že je zachován
pr chozí profil ší ky nejmén  1500 mm.

Chodníky budou mít podélný sklon nejvýše 1:12 (8,33 %) a p ný sklon nejvýše 1:50 (2,0 %). Výškové
rozdíly u p echod  pro chodce, vn jších a vnit ních komunikací v budov  nejsou vyšší než 20 mm.



Vyhrazená stání budou ozna ena mezinárodním symbolem p ístupnosti. K t mto vyhrazeným stáním
bude zajišt n bezbariérový p ístup. Všechny prostory budou bezbariérov  p ístupné dve mi ší ky
nejmén  900 mm, výškový schod nep esáhne 20 mm.

Schodišt  v ásti pro ve ejnost bude mít výšku stupn  nejvýše 150 mm a sklon do 28° v ásti
s p ístupností obyvatel domu nep esáhne výška stupn  160 mm.

Horizontální komunikace na pobytovou terasu a v rámci celého objektu bude ešena pomocí výtah
s ší kou dve í výtahu nejmén  900 mm.

Hygienická za ízení budou ešena na základ  obecných požadavk  vyhlášky 398/2009 Sb. Dve e
otevíravé sm rem ven z místnosti hygienického za ízení opat ené madlem nebo klikou. Madlo ve výšce
900 mm klika nejvýše 1100 mm. Tvar kliky pro snadnou manipulaci ve tvaru „háku“. Sedací výška
mísy pro invalidy 500 mm. Výška horní hrany umyvadla v 800 mm. Umístn ní madel a ovládacích
prvk  v souladu s vyhláškou.

ešení oken s ohledem na výšku vozí ká e nap íklad s pr hlednou konstrukcí parapetu.

Dokumentace je provedena v souladu s následujícími zákony, vyhláškami a p edpisy:

- zákon 183/2006 Sb. – Stavební zákon v etn  zm n
- vyhláška 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby
- vyhláška 398/2009 Sb. – O obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové

užívání staveb
- zákon 309/2006 Sb. – O zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci
- zákon 100/2001 Sb. – O posuzování vliv  na životní prost edí,
- zákon 185/2001 Sb. – O odpadech
- vyhláška 381/2001 Sb. – Katalog odpad
- zákon 254/2001 Sb. – O vodách

Dokumentace je zpracována v souladu s ustanoveními vyhlášky 268/2009 Sb. – O technických
požadavcích na stavby, zejména však dle:

- § 5 Rozptylové plochy a za ízení pro dopravu v klidu;
- § 6 P ipojení staveb na sít  technického vybavení;
- § 8 Požadavky na bezpe nost a vlastnosti staveb – Základní požadavky;
- § 9 Mechanická odolnost a stabilita;
- §10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prost edí;
- § 11 Denní a um lé osv tlení, v trání a vytáp ní;
- § 14 Ochrana proti hluku a vibracím;
- § 16 Úspora energie a tepelná ochrana;
- ást tvrtá, požadavky na stavební konstrukce staveb § 18, §19, §20, §21, §25, §26
- ást pátá, požadavky na technická za ízení staveb § 32, §33, §34, §36, §37, §38 ;

A.4.1.f údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných právních

edpis 2),

ipomínky dot ených orgán  jsou po jejich projednání v plném rozsahu zapracovány do dokumentace
provedení stavby.

A.4.1.g seznam výjimek a úlevových ešení,

Pro zájmovou stavbu nebyly stanoveny výjimky ani úlevová ešení.

A.4.1.h navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná plocha, po et

funk ních jednotek a jejich velikosti, po et uživatel  / pracovník  apod.),

A.4.1.h.1 Zastav ná plocha:
- OBJEKT SO1 (hlavní stavební objekt – polyfunk ní objekt) ZP = 570 m2

- OBJETK SO2 (pobytová st echa/p íst ešek parkování) ZP = 310 m2



A.4.1.h.2 Zastav ná plocha:
- OBJEKT SO1 (hlavní stavební objekt – polyfunk ní objekt) ZP = 12825 m3

- OBJETK SO2 (pobytová st echa/p íst ešek parkování) ZP = 1860 m3

A.4.1.h.3 Užitná plocha:
- OBJEKT SO1 (hlavní stavební objekt – polyfunk ní objekt) ZP = 3479 m3

A.4.1.h.4 Po et funk ních jednotek:
- el bydlení

- Garsoniéra (1+KK) 3 x 38 m2

- Garsoniéra (1+KK) 1 x 40 m2

- Byt (3+KK) 1 x 65 m2

- Byt (3+KK) 1 x 87 m2

- Byt (5+KK) 1 x 242 m2

- el administrativní
- 2np 1 x 455 m2

- 3np 1 x 478 m2

- 4np 1 x 478 m2

- 5np 1 x 478 m2

- el obchodní
- OJ1 1 x 256 m2

- OJ1 1 x 201 m2

A.4.1.h.5 Po et parkovacích stání
Po et parkovacích stání je limitován prostorem ve dvo e a vzhledem k použití zaklada ových systém
je maximální možný po et realizovatelných míst vy erpán. Další místa je možno dohodnout za úplatu
v hotelu Slovan na adrese Lidická 702/23, 602 00 Brno-Veve í.

- Po et parkovacích stání pro invalidy: 2 x
- Po et parkovacích stání na terénu: 2 x
- Po et míst v dvouúrov ových zaklada ích: 16 x

A.4.1.i základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s deš ovou vodou, celkové

produkované množství a druhy odpad  a emisí, t ída energetické náro nosti budov apod.),

A.4.1.i.1 Ro ní pot eba pitné vody
Ro ní pot eba vody dle p ílohy . 12 vyhlášky 120/2011 Sb.

sm rné íslo
ro ní spot eby Qrok,idruh spot eby vody m.j. po et m.j.
m3.(m.j.)-1.rok-1 m3.rok-1

I. Byty - na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou os. 21 35 735
II. Kancelá ské budovy - WC, umyvadla a tekoucí teplé
voda os. 160 14 2240

VIII. Prodejny - WC, umyvadla a tekoucí teplá voda prac. sm na-1 16 18 288
X. Zahrady - venkovní zahrady okrasné (trávníky, kv tiny) 100 m2 2 16 32

Qrok,i 3295

Výsledná ro ní pot eba pitné vody je Qrok .................................................................................................................. 3295 m3.rok-1

A.4.1.i.2 Pr rná, denní a hodinová pot eba pitné vody
Pr rná denní pot eba vody je Qp ................................................................................................................ 9,03 m3.den-1

Maximální denní pot eba vody je Qm=Qp.1,5................................................................................................ 13,55 m3.den-1

Maximální hodinová pot eba vody je Qhmax=Qm/24.2,1 .............................................................................. 1,19 m3.hod-1



A.4.1.i.3 Pot eba teplé vody
sm rné íslo
denní spot eby Qp,t,max,idruh spot eby vody

po et
zapo itatelných
dní

m.j. po et m.j.
l.(m.j.)-1.den-1 l.den-1

Byty 365 os. 21 40 840
Kancelá e 250 os. 160 15 2240
Prodejny 250 prac. sm na-1 16 15 240

Qp,t,max 3330

Maximální denní pot eba vody je Qp,t,max....................................................................................................... 3330 l.den-1

Pr rná denní pot eba vody je Qp,t= 840+365/250.(2240+240) =............................................................. 2552 l.den-1

A.4.1.i.4 Voda ze st ech
Voda ze st ech je nezne išt ná, je odvád na do reten ní nádrže a odtud regulovan  do jednotné

kanalizace na ulici Štefánikova.

Uvažovaná intenzita sm rodatného dešt  s periodicitou p = 1 je q1s ............................................ 129 l.s-1.ha-1

Redukovaná odvod ovaná plocha Ared ........................................................................... 728 m2 = 0,074
ha
Odtok srážkových vod Qr1 ............................................................................................. 9,55 l.s-1

A.4.1.i.5 Voda ze soukromých obslužných a parkovacích ploch domu
Tyto plochy jsou tvo eny vegetací a dlažbou bez vypln ní spár. Odvodn ní t chto ploch je napojeno do
reten ní nádrže a odtud regulovan  do jednotné kanalizace na ulici Štefánikova.

 Parkovací stání jsou zast ešena. Parkovací systémy mají vlastní systém sb ru ropných látek. Nutnost

návrhu odlu ova e ropných látek není pro tento ú el opodstatn ná.

Uvažovaná intenzita sm rodatného dešt  s periodicitou p = 1 je q1s ............................................ 129 l.s-1.ha-1

Redukovaná odvod ovaná plocha Ared ........................................................................... 168 m2 = 0,017
ha
Odtok srážkových vod Qr2 ............................................................................................. 2,20 l.s-1

A.4.1.i.6 Rekapitulace
Odtok srážkových vod Qrm = Qr1+Qr2 ............................................................................. 11,74 l.s-1

Maximální odtok srážkových vod pro i=0,03 l.s-1.m-2, Qr,max .................................................................................. 26,88 l.s-1

Ai sklon Ci Ai.Cii popis plochy
m2 % - m2

1 st echa s dlažbou na podložkách 200 1 až 5 0,8 160

2 st echa s násypem z ního kameniva 360 1 až 5 0,8 288

3 st echa s nášlapnou vrstvou z prken 350 1 až 5 0,8 280

redukovaná odvod ovaná plocha Ai.Ci= 728

Ai sklon Ci Ai.Cii popis plochy
m2 % - m2

1 parkovací plochy a vegeta ní plochy 280 1 až 5 0,6 168

redukovaná odovod ovaná plocha Ai.Ci= 168



A.4.1.i.7 Kanaliza ní p ípojka
A.4.1.i.7.1 Stoka

Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné stoky DN 700/1050 BEO v Štefánikov  ulici v Brn .

A.4.1.i.7.2 Materiál a kapacita p ípojky
Pro odvod deš ových i splaškových vod z budovy bude vybudována nová kanaliza ní p ípojka Z PVC KG DN 200 Pr tok
odpadních vod p ípojkou iní 3,04 l.s-1 (pro b žný návrhový stav) a 32,47 l.s-1 (pro zvláštní návrhový stav).

A.4.1.i.8 Vodovodní p ípojka
A.4.1.i.8.1 Vodovodní ad

Napojena bude na vodovodní ad pro ve ejnou pot ebu v ulici Štefánikov . P etlak vody v míst
napojení p ípojky na vodovodní ad se podle sd lení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,45 až
0,55 MPa.

A.4.1.i.8.2 Materiál a kapacita p ípojky
Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní p ípojka provedená z HDPE PE 100
SDR 11 PN 10 50x4,6.

Výpo tový pr tok p ípojkou ur ený podle SN EN 806-3 (nebo SN 75 5455) iní 2,6 l/s (pro
zásobování požární vodou). Vodovodní p ípojka bude na ve ejný litinový ad DN 150 LI napojena
navrtávacím pasem s uzáv rem, zemní soupravou a poklopem.

A.4.1.i.9 Produkované množství a druhy odpad  a emisí
i užívání objektu je produkován b žný komunální odpad, který je likvidován odvozem odbornou

firmou, se kterou má vlastník objektu uzav enou smlouvu o likvidaci a odvozu odpadu.

A.4.1.i.10 ída energetické náro nosti budov apod.
ída energetické náro nosti nebyla v rámci diplomové práce zpracovávána. Nep ímo byla t ída

energetické náro nosti ovlivn na nadstandartním ešením tepeln -technických vlastností obálky
budovy.

A.4.1.j základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na etapy),

Stavba souboru bude provedena ve dvou etapách s len ním do podetap, tyto jsou technologicky
podmín ny.

- První etapu je demolice stávajícího objektu.
- Druhou etapou je výstavba hlavních objekt  SO1 a SO2.

Zahájení výstavby je podmín no vhodnými klimatickými podmínkami.

A.4.1.k orienta ní náklady stavby.

Orienta ní náklady stanovená na základ  objemové ceny je 90 mil. K .

A.5 len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení
Stavba obsahuje tyto stavební objetky:

- Stavební objekty situace:

- SO1 – hlavní stavební objekt – polyfunk ní objekt
- SO2 – pobytová st echa/p íst ešek parkování a parkovací systémy
- SO3 – p ípojka kanalizace
- SO4 – p ípojka vody
- SO5 – p ípojka NN
- SO6 – p ípojka plynu
- SO7 – parkovací plochy v etn  parkovacích syStém
- SO8 – za ízení dopravy v klidu (semafory, ekací prostory, závory)
- SO9 – komunikace pro chodce (horizontální a vertikální)
- SO10 – výtah na pobytovou st echu
- SO11 – p íst ešek nádob komunálního odpadu



B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 Popis území stavby
B.1.1.a charakteristika stavebního pozemku,

Stavební pozemek se nachází v následující lokalit :

Adresa: Štefánikova 837/3, 602 00 Brno
Katastrální území: Brno - Veve í [610372]
Parcelní ísla pozemk : 1528/1, 1529/2, 1528/3, 1528/4, 1528/5, 1528/6, 1528/7, 1528/8, 1528/9,
1528/10, 1529, 1530

Stavební pozemek se nachází v husté m stské zástavb  a je ohrani en p edevším sousedními stavbami.
ístup na pozemek je z ulice Štefánikovy. Vedlejší p ístup na pozemek je možný pr chodem z ulice

Kotlá ské, který v sou asnosti není využíván. Tvar pozemku je p ibližn  obdélníkový. Na pozemku se
v sou asnosti nachází stavební objekt s ú elem obchodu a bydlení v majetku investora o dvou
nadzemních a jednom suterénním podlaží, který bude sou ástí demolice. V nezastav né ásti pozemku
je v sou asnosti parkovišt  se zpevn nou vozovkou, která rovn ž podléhá demolici. Oplocení objektu je
v západní ásti ešeno cihelnou zdí.

B.1.1.b vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  (geologický pr zkum, hydrogeologický

pr zkum, stavebn  historický pr zkum apod.),

Geologický pr zkum pr zkum byl proveden (pro ú el diplomové práce) podáním žádosti na GS
Geofond, odkud byly poskytnuty digitalizované záznamy o vrtné prozkoumanosti. Vzhledem k dobré
geologické prozkoumanosti m sta Brna se p edpokládá dobrá únosnost základových p d v nižších
polohách (cca 10 m p.t.) tvo ených  št rkem. Svrchní vrstvy jsou tvo eny navážkou, mezilehlé vrstvy

edevším jílem a déle hlínou r zného typu. Pr zkum a výpis vrt , viz p ílohu. Jako vhodné založení se
vzhledem k nutnosti speciálního zakládání v proluce jeví založení na železobetonové desce tvo ící
„bílou vanu“.

Hydrogeologický pr zkum pr zkum byl proveden (pro ú el diplomové práce) podáním žádosti na GS
Geofond, odkud byly poskytnuty digitalizované záznamy o vrtné prozkoumanosti. Ve vrtech nebyl
naražena hladina spodní vody, emuž nasv uje i známá hydrogeologická situace na územní m sta
Brna. V návrhu hydroizolace lze po ítat pouze s vodou stékající a gravita ní vlhkostí.

Stavebn  historický pr zkum nebyl vzhledem k rozsahu diplomové práce proveden.

B.1.1.c stávající ochranná a bezpe nostní pásma,

B.1.1.d poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém území.

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

B.1.1.e vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry v území,

Hlavní vliv stavby na okolní pozemky je z hlediska denního osv tlení. Bylo ov eno, že eleva ní úhel 
vyhovuje pro všechny sousední objekty v úrovni jejich oken z hlediska stavby v m stské zástavb .

Vliv stavby na odtokové pom ry v území je minimální z d vodu odvodn ní všech ploch náležejících ke
stavb . Pro ochranu stokové sít  byla navržena reten ní nádrž s regulovaným odtokem na základ
požadavk  Generelu odvodn ní m sta Brna.

B.1.1.f požadavky na asanace, demolice, kácení d evin,

Asanace nejsou plánovány.

Demolice provád né na pozemku p ed provedením stávající stavby nebyly sou ástí zadání diplomové
práce.



Kácení d eviny nebude, z d vodu jejich nep ítomnosti, provád no.

B.1.1.g požadavky na maximální zábory zem lského p dního fondu nebo pozemk  ur ených k pln ní

funkce lesa (do asné / trvalé),

Na p edm tném pozemku se nevyskytují tyto druhy pozemk .

B.1.1.h územn  technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu),

Napojení na technickou infrastrukturu je ešeno z ulice Štefánikovy. Jedná se o napojení na plynovod,
vodovod, sí  NN a kanalizaci.

Napojení na dopravní infrastrukturu je popsáno v ásti dopravní ešení a je pro n j zpracován
samostatný projekt. Napojení na dopravní infrastrukturu pro vozidla je ešeno z ulice Štefánikova,
stejn  tak je ešeno napojení pro chodce a cyklisty.

B.1.1.i cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice.

Pro stavbu se nep edpokládá tento druh vazeb.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek

Projekt eší sedmipodlažní, podsklepený objekt v m stské zástavb . Sou ástí objektu je parkování na
vlastním pozemku. Funk  je objekt len n na ásti pro obchod, administrativní a pro bydlení.

B.2.1.a.1 Zastav ná plocha:
- OBJEKT SO1 (hlavní stavební objekt – polyfunk ní objekt) ZP = 570 m2

- OBJETK SO2 (pobytová st echa/p íst ešek parkování) ZP = 310 m2

B.2.1.a.2 Zastav ná plocha:
- OBJEKT SO1 (hlavní stavební objekt – polyfunk ní objekt) ZP = 12825 m3

- OBJETK SO2 (pobytová st echa/p íst ešek parkování) ZP = 1860 m3

B.2.1.a.3 Užitná plocha:
- OBJEKT SO1 (hlavní stavební objekt – polyfunk ní objekt) ZP = 3479 m3

B.2.1.a.4 Po et funk ních jednotek:
- el bydlení

- Garsoniéra (1+KK) 3 x 38 m2

- Garsoniéra (1+KK) 1 x 40 m2

- Byt (3+KK) 1 x 65 m2

- Byt (3+KK) 1 x 87 m2

- Byt (5+KK) 1 x 242 m2

- el administrativní
- 2np 1 x 455 m2

- 3np 1 x 478 m2

- 4np 1 x 478 m2

- 5np 1 x 478 m2

- el obchodní
- OJ1 1 x 256 m2

- OJ1 1 x 201 m2



B.2.1.a.5 Po et parkovacích stání
Po et parkovacích stání je limitován prostorem ve dvo e a vzhledem k použití zaklada ových systém
je maximální možný po et realizovatelných míst vy erpán. Další místa je možno dohodnout za úplatu
v hotelu Slovan na adrese Lidická 702/23, 602 00 Brno-Veve í.

- Po et parkovacích stání pro invalidy: 2 x
- Po et parkovacích stání na terénu: 2 x
- Po et míst v dvouúrov ových zaklada ích: 16 x

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení
B.2.2.a urbanismus — územní regulace, kompozice prostorového ešení,

Pro dané území není stanoven regula ní plán.

Prostorové ešení objektu je následující – objekt nahrazuje stávající objekt a vypl uje tak proluku
vzniklou po demolici objektu v husté m stské zástavb . Horizontáln  navazuje na domy adové
zástavb .

B.2.2.b architektonické ešení — kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení.

Tvarové ešení stavby – objekt je tvaru nepravidelného horizontáln  terasovitého. Fasáda domu sm rem
do dvora je ubíhající sm rem do ulice. Obvodové plášt  jsou ešeny ve sv tlých odstínech a fasáda do
ulice tvo ená LOP je z profil  tmav  šedých s okenními rámy syt  žlutými.

B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby
Provozní ešení z hlediska technologie výroby není v daném objektu uplatn no.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Navržená ešení spl ují požadavky Vyhlášky 369/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj., stanovující
obecné technické požadavky zabezpe ující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace.

Komunikace, p ístupy k objektu a spole né prostory domu jsou ešeny v rozm rech umož ující
bezbariérové užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu. Obytné domy jsou p ístupné ke
zvonkovému panelu bez schod , po chodníku, který nep esahuje sklon 8,33%.

ší trasy spl ují požadavky na bezbariérový pohyb. Možné p ekážky na komunikacích pro p ší,
zejména stožáry ve ejného osv tlení, dopravní zna ky, stromy, jsou osazeny tak, že je zachován
pr chozí profil ší ky nejmén  1500 mm.

Chodníky budou mít podélný sklon nejvýše 1:12 (8,33 %) a p ný sklon nejvýše 1:50 (2,0 %). Výškové
rozdíly u p echod  pro chodce, vn jších a vnit ních komunikací v budov  nejsou vyšší než 20 mm.

Vyhrazená stání budou ozna ena mezinárodním symbolem p ístupnosti. K t mto vyhrazeným stáním
bude zajišt n bezbariérový p ístup. Všechny prostory budou bezbariérov  p ístupné dve mi ší ky
nejmén  900 mm, výškový schod nep esáhne 20 mm.

Schodišt  v ásti pro ve ejnost bude mít výšku stupn  nejvýše 150 mm a sklon do 28° v ásti
s p ístupností obyvatel domu nep esáhne výška stupn  160 mm.

Horizontální komunikace na pobytovou terasu a v rámci celého objektu bude ešena pomocí výtah
s ší kou dve í výtahu nejmén  900 mm.

Hygienická za ízení budou ešena na základ  obecných požadavk  vyhlášky 398/2009 Sb. Dve e
otevíravé sm rem ven z místnosti hygienického za ízení opat ené madlem nebo klikou. Madlo ve výšce
900 mm klika nejvýše 1100 mm. Tvar kliky pro snadnou manipulaci ve tvaru „háku“. Sedací výška
mísy pro invalidy 500 mm. Výška horní hrany umyvadla v 800 mm. Umístn ní madel a ovládacích
prvk  v souladu s vyhláškou.

ešení oken s ohledem na výšku vozí ká e nap íklad s pr hlednou konstrukcí parapetu.



Dokumentace je provedena v souladu s následujícími zákony, vyhláškami a p edpisy:

- zákon 183/2006 Sb. – Stavební zákon v etn  zm n
- vyhláška 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby
- vyhláška 398/2009 Sb. – O obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové

užívání staveb
- zákon 309/2006 Sb. – O zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci
- zákon 100/2001 Sb. – O posuzování vliv  na životní prost edí,
- zákon 185/2001 Sb. – O odpadech
- vyhláška 381/2001 Sb. – Katalog odpad
- zákon 254/2001 Sb. – O vodách

Dokumentace je zpracována v souladu s ustanoveními vyhlášky 268/2009 Sb. – O technických
požadavcích na stavby, zejména však dle:

- § 5 Rozptylové plochy a za ízení pro dopravu v klidu;
- § 6 P ipojení staveb na sít  technického vybavení;
- § 8 Požadavky na bezpe nost a vlastnosti staveb – Základní požadavky;
- § 9 Mechanická odolnost a stabilita;
- §10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prost edí;
- § 11 Denní a um lé osv tlení, v trání a vytáp ní;
- § 14 Ochrana proti hluku a vibracím;
- § 16 Úspora energie a tepelná ochrana;
- ást tvrtá, požadavky na stavební konstrukce staveb § 18, §19, §20, §21, §25, §26
- ást pátá, požadavky na technická za ízení staveb § 32, §33, §34, §36, §37, §38 ;

B.2.5 Bezpe nost p i užívání stavby
Objekt spl uje všechny technické požadavky, které jsou na n j kladeny zvláštními právními p edpisy a
tím pádem je spln na i bezpe nosti p i užívání objketu.

B.2.6 Základní charakteristika objekt
B.2.6.a stavební ešení

Viz technická zpráva stavebního ešení.

B.2.6.b konstruk ní a materiálové ešení,

B.2.6.b.1 Základy
B.2.6.b.1.1 Základová deska

Hlavní stavební objekt bude založen na železobetonové základové desce tlouš ky 500 mm
z vodoststavebního železobetonu C30/37 XC1 B500B. Tento beton zamezuje vnikání vody do objektu.
Napojením suterénních st n z železobetonu a ešením pracovních spár pomocí pás  Sika Waterstop a
bobtnajících bentonitových pásk  Sika Swell je zajišt na ochrana proti zemní vlhkosti a vod  stékající
(toto ešení je vzhledem k umíst ní stavby a hydrogeologickým pom  staveništ  dosta ující.

B.2.6.b.1.2 Piloty
Základová deska je podporována skupinami vrtaných železobetonových pilot o p edpokládaném
pr ru 300 mm. Po et pilot ve skupin  je závislý na namáhání v pat  sloupu. Pilotáž bude probíhat
v dostate né (vzhledem k technologii) vzdálenosti od sousedních objekt  a pažících konstrukcí; za
dostate nou se pro zamýšlený zp sob vrtání pilot považuje osová vzdálenost 800 mm. V p ípad
nemožnosti dodržení této vzdálenosti je nutno volit úklon piloty.

Hloubka vrtání pilot je závislá na hloubkové poloze únosného prost edí. V lokalit  staveništ  se
edpokládá (vzhledem k dobré prozkoumanosti podloží na území m sta Brna) únosné podloží ze št rku

v hloubce cca 10 m pod úrovní terénu.

B.2.6.b.2 Svislé nosné konstrukce
B.2.6.b.2.1 Sloupy suterénního podlaží

V suterénním podlaží jsou tvo eny vodostavebním železobetonem C30/37 XC1 B500B, kde
spolup sobí jako sou ást vodonepropustné konstrukce „bílé vany“. Pr r sloupu byl stanoven na



základ  p edb žného návrhu pro sloup s p edpokládaným nejvyšším namáháním. Pr r sloupu je 450
mm. Výškov  je profil sloupu konstantní.

B.2.6.b.2.2 Sloupy b žných podlaží
V suterénním podlaží jsou tvo eny želzobetonem C30/37 XC1 B500B. Pr r sloupu byl stanoven na
základ  p edb žného návrhu pro sloup s p edpokládaným nejvyšším namáháním. Pr r sloupu je 450
mm. Výškov  je profil sloupu konstantní.

Beton bude v esteticky exponovaných místech proveden v pohledovém standardu – toho bude docíleno
použitím plastifika ních p ísad konzistence betonu musí být SCC samozhutnitelný beton. Pohledový
beton je nutno v dob  realizace opat it PE folií z d vodu zamezení jeho zne išt ní.

B.2.6.b.2.3 Železobetonové suterénní st ny
Jsou tvo eny vodostavebním želetobetonem C30/37 XC1 B500B a tvo í svislou ást vodonepropustné
kostrukce „bílé vany“. Suterénní st ny plní nebo zastupují funkci hydroizola ní, statickou (odolání
zemním tlak m, ztužující funkce v rámci objektu). Suterénní st ny v n kterých ástech navazují na
železobetonové st ny ztužující. St ny nesmí být opat eny malbou nebo b žnou omítkou, z d vodu
principu fungování „bílé vany“, tedy odpa ování vlhkosti akumulované v konstrukci.

Beton bude proveden v exponovaných místech (obchodní jednotky) proveden v pohledovém standardu
– toho bude docíleno použitím plastifika ních p ísad konzistence betonu musí být SCC samozhutnitelný
beton a bedn ní ve zvýšené p esnosti realizace. Pohledový beton je nutno v dob  realizace opat it PE
folií z d vodu zamezení jeho zne išt ní.

B.2.6.b.2.4 Ztužující železobetonové st ny
Jsou tvo eny železobetonem C30/37 XC1 B500B. Plní funkci statickou a p edevším funkci ztužující.

B.2.6.c Svislé nenosné konstrukce

B.2.6.c.1 Výpl ové zdivo obvodové
Je tvo eno zdivem Porotherm 24 P+D na maltu Porotherm zdicí M10. Zdivo ze statického hlediska

sobí pouze lokáln . Jeho hlavní funkcí je funkce výpl ová a áste  termoizola ní.

Toto zdivo je v 1np až 7np p edevším na obvodovém plášti východním, jižním a áste  severním.

B.2.6.c.2 Zdivo akusticky izola ní
Je  tvo eno  zdivem  Poroherm  AKU  SYM  na  maltu  Porotherm  zdicí  M10.  Kapsy  zdiva  musí  být
vypln ny maltou, jinak nebude dosaženo akusticky izola ního ú inku.

Toto zdivo tvo í akusticky d licí konstrukci mezi exponovanými místnostmi a to p edevším kancelá í,
chodeb, byt .

B.2.6.d Vodorovné konstrukce

B.2.6.d.1  Stropní konstrukce b žných podlaží
Stropní konstrukce je tvo ena železobetonovou deskou lokáln  podporovanou v kombinaci s deskami
po obvod  podep enými z železobetonu C30/37 XC1 B500B.

Vyleh ení stropu systémem COBIAX ECO BALL (vyleh ovacích tvarovek z recyklovaného
polyetylénu ve tvaru zplošt lého elipsoidu svázaných do prostorových klecí z betoná ské oceli). Poloha
vyleh ovacích modul  stropu je p edm tem statické ásti projektové dokumentace. Obecná pravidla
stanovují, že ve staticky velmi namáhaných místech (pr vlaky, okolí hlavic sloupu s výztuží proti
protla ení).

Tlouš ka železobetonové desky byla stanovena p edb žným výpo tem (posouzení mezního pr hybu a
protla ení); vyleh ení bylo uvažováno pouze áste  (na stranu bezpe nou) a to snížením objemové
hmotnosti železobetonu.

Lokální podep ení bude realizováno sloupy se skrytými hlavicemi se smykovými trny („piny“) nebo
smykovými kozlíky na základe statické ásti projektové dokumentace.

Podep ení desek po obvod  je realizováno ztužujícími železobetonovými st nami.



B.2.6.d.2 Pr vlaky
Materiálem pr vlak  je železobetonu C30/37 XC1 B500B.

Dimenze pr vlak  byla stanovena p edb žn , výpo tem I.MS a II.MS. Pr vlaky se v konstrukci
vyskytují v 1np až 6np mezi sloupy C2/G6. Vzhledem k rozsahu posouzení nebylo možné stanovit
zp sob vyztužení a není tedy vylou ena nutnost p edp tí pr vlaku.

B.2.6.d.3 Monolitické p eklady
Monolitikcké p eklady jsou tvo eny železobetonem C30/37 XC1 B500B a jsou sou ástí nosné
konsturkce ztužujících st n, pr vlak  a desek. Nejedná se tedy o p eklady v pravém slova smyslu, ale o
lokální vyztužení železobetonových konstukcí tak, aby bylo možné v konstrukci vytvo it otvory.

Tyto p eklady se ve stavb  vyskytují nad otvory v 1s až 7np.

B.2.6.d.4 Prefabrikované p eklady nosné
Jedná se o p eklady PORTOHERM 7, které jsou použity ve výpl ovém a obvodovém zdivu a plní
funkci statickou, avšak pouze lokální (nepodporují stropy). Tyto p eklady jsou užity nad otvory ve
zdivu výpl ovém akusticky izola ním Porotherm AKU SYM a zdivu obvodovém Porotherm P+D.
Po et kus  použitých p eklad  závisí ne tlouš ce st ny. Vzhledem k tomu, že v objektu se nosné

eklady

POROTHERM 7 používají pouze v konstrukcích o tlouš ce do 250 mm, lze íci, že se ve všech
sestavách vyskytují po 3 kusech. Délka závisí na rozm rech otvoru s nejmenším uložením p ekladu 150
mm. (délky uložení viz podklady výrobce)

Tyto p eklady se ve stavb  vyskytují nad otvory v 1s až 7np ve zd ných konstrukcích v p ípadech, kdy
výška otvoru není totožná s výškou železobetonové nosné konstrukce.

B.2.6.e Schodišt  a rampy

B.2.6.e.1 Hlavní schodišt
Jedná se o schodišt  deskové dvouramenné a t íramenné TVARU „U“ s podestami tvo enými
monolitickými deskami. Materiálem je pohledový železobeton C30/37 XC1 B500B.

Schodišt  je podporováno st nami zužujícího, komunika ního jádra.

Beton bude proveden v pohledovém standardu – toho bude docíleno použitím plastifika ních p ísad.
Konzistence betonu musí být SCC (samozhutnitelný beton). Pohledový beton je nutno v dob  realizace
opat it PE folií z d vodu zamezení jeho zne išt ní.

Na schodišt  jsou z d vod  p ímé návaznosti na bytové jednotky kladeny zvýšené akusticky izola ní
požadavky (toto platí pro celou hlavní vertikální komunikaci v etn  výtahové šachty). ešení
akustických most  bude ešeno systémem SCHÖCK TRONSOLE (typ dle statického návrhu) – jedná se
o soustavu nosných akusticky izola ních kapes tlumící kro ejový hluk. Po celém obvod  schodišt  je
nutné provést akusticky d licí spáru z p nového materiálu, který je sou ástí systému SCHÖCK.

schodiš ová ramena
spojující

po et ramen
mezi patry

rozm ry stup  a po et
stup

1s a 1np 2 2x – 11x160/310
1np a 2np 3 2x – 12x150/330, 1x – 6

x150/330
2np a 5np 3 2x – 11x150/330, 1x –

3x150/330
6np a 7np 2 2x – 10x150/330
7np a technickou
mezipodestu

1 1x – 7x150/330

B.2.6.e.2 Vedlejší schodišt  obchodní jednotky A
Jedná se o schodišt  deskové dvouramenné tvaru „L“ s podestami tvo enými monolitickými deskami.
Materiálem je pohledový železobeton C30/37 XC1 B500B.



Beton bude proveden v pohledovém standardu – toho bude docíleno použitím plastifika ních p ísad.
Konzistence betonu musí být SCC (samozhutnitelný beton). Pohledový beton je nutno v dob  realizace
opat it PE folií z d vodu zamezení jeho zne išt ní.

schodiš ová ramena
spojující

po et ramen
mezi patry

rozm ry stup  a po et
stup

1s a 1np 2 2x – 11x160/310

B.2.6.f mechanická odolnost a stabilita.

Mechanická odolnost a stabilita je prokázána ve statickém ešení projektové dokumentace. (Nebylo
sou ástí DP v celém rozsahu).

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení
B.2.7.a technické ešení,

Technická za ízení jsou popsána v projektové dokumentaci jednotlivých profesí.

B.2.7.b vý et technických a technologických za ízení.

Technická za ízení tvo í:

- Za ízení kotelny – Kotel typu C, a akumula ní nádrž

- Za ízení vzduchotechniky – vybavení místnosti vzduchotechnika

- Vzduchotechnická za ízení bytových jednotek

B.2.8 Požárn  bezpe nostní ešení
B.2.8.a rozd lení stavby a objekt  do požárních úsek ,

* viz. p íloha diplomové práce – složka B.3.1.

B.2.8.b výpo et požárního rizika a stanovení stupn  požární bezpe nosti,

* viz. p íloha diplomové práce – složka B.3.1.

B.2.8.c zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk  v etn  požadavk  na zvýšení

požární odolnosti stavebních konstrukcí,

* viz. p íloha diplomové práce – složka B.3.1.

B.2.8.d zhodnocení evakuace osob v etn  vyhodnocení únikových cest,

* viz. p íloha diplomové práce – složka B.3.1.

B.2.8.e zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn  nebezpe ného prostoru,

* viz. p íloha diplomové práce – složka B.3.1.

B.2.8.f zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad  jiného hasiva, v etn  rozmíst ní vnit ních a

vn jších odb rných míst,

* viz. p íloha diplomové práce – složka B.3.1.

B.2.8.g zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p ístupové komunikace, zásahové cesty),

* viz. p íloha diplomové práce – složka B.3.1.

B.2.8.h zhodnocení technických a technologických za ízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická

za ízení),

* viz. p íloha diplomové práce – složka B.3.1.



B.2.8.i posouzení požadavk  na zabezpe ení stavby požárn  bezpe nostními za ízeními,¨

* viz. p íloha diplomové práce – složka B.3.1.

B.2.8.j rozsah a zp sob rozmíst ní výstražných a bezpe nostních zna ek a tabulek.

* viz. p íloha diplomové práce – složka B.3.1.

B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi
B.2.9.a kritéria tepeln  technického hodnocení,

ída energetické náro nosti (PENB) nebyla v rámci diplomové práce zpracovávána. Nep ímo byla
ída energetické náro nosti ovlivn na nadstandartním ešením tepeln -technických vlastností obálky

budovy.

B.2.9.b náro nost stavby,

ída energetické náro nosti nebyla v rámci diplomové práce zpracovávána. Nep ímo byla t ída
energetické náro nosti ovlivn na nadstandartním ešením tepeln -technických vlastností obálky
budovy.

B.2.9.c posouzení využití alternativních zdroj  energií.

Využití nebylo na daném pozemku ú elné.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí
Zásady ešení parametr  stavby (v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování vodou, odpad  apod.) a dále
zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí
B.2.11.aochrana p ed pronikáním radonu z podloží,

Pro ú ely diplomové práce, nebylo možné stanovit radonový index pozemku m ením in situ. Hodnota
této veli iny je p evzata z mapových aplikací eské geologické služby. Na základ  t chto podklad  byl
stanoven radonový index pozemku jako nízký.

Radonový index stavby se b žn  stanovuje v závislosti OAR) objemová aktivita radonu. Tuto veli inu
rovn ž nebylo pro ú ely diplomové práce zjistit, nebo  se obvykle stanovuje na základ  m ení.

B.2.11.bochrana p ed bludnými proudy,

Ochrana p ed bludnými proudy je ešena v rámci projektové dokumentace specializace eletktrotechnika.

B.2.11.c ochrana p ed technickou seizmicitou,

Ochranu p ed technickou seizmicitou nebylo v dané lokalit  nutno ešit.

B.2.11.dochrana p ed hlukem,

Ochrana p ed hlukem je ešena na základ  hodnot hladiny vn jšího akustického tlaku získaných
Hlukové mapy m sta Brna. Okna a p edevším lehký obvodový pláš  spl uje požadavky SN 73 0532
pro výpo tové pro no ní domu La,eq,2m < 75dB (dle hlukové mapy) a pro no ní dobu La,eq,2m  <65dB (dle
hlukové mapy).  Tyto konstrukce vyhoví, bude-li jejich nepr zvu nosti 43 dB tedy t ída zvukové
izolace 4. Lehký obvodový pláš  musí být ešen speciálním zasklením v systémovém provedení
spole nosti SHÜCO typ FW 50+ v akusticky izola ním provedení nebo jiným obdobným systémem,
který požadavk m vyhoví.

B.2.11.e protipovod ová opat ení.

Budova se nenachází v povod ovém území.



B.3 ipojení na technickou infrastrukturu
B.3.1.a napojovací místa technické infrastruktury,

ipojení na technickou infrastrukturu je ešeno z ulice Štefánikovy a je ešeno samostatným projektem
ZTI viz p ílohy.

B.3.1.b ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky.

ipojovací rozm ry jsou z ejmé z ešení ZTI v oddílu C. Výkonové kapacity ostatních vedení nebyly
ur eny.

B.4 Dopravní ešení
B.4.1.a popis dopravního ešení,

Dopravní ešení po ítá s vybudováním parkovacích stání ve dvo e objektu. Budou využity zaklada e
pro zvýšení kapacity parkovacích míst. Pr jezd je ešen st edem objektu jednoproudou komunikací
sou asn  s komunikací pro chodce. Pro dopravní ešení bude vypracován specializovaný projekt.

B.4.1.b napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je ešeno z ulice Štefánikova.

B.4.1.c doprava v klidu,

Doprava v klidu na pozemku je ešena pr jezdem do dvora, kde se nachází kryté parkování na povrchu
nebo v zaklada ových systémech. Doprava v klidu na pozemku je regulována dopravním zna ením dle
zvláštních p edpis  a je p edm tem samostatné ásti projektové dokumentace dopravního ešení.
Omezení dopravy v klidu na pozemku investora je stanoveno, na základ  nízkého po tu možného po tu
parkovacích míst, pouze pro rezidenty a ást zam stnanc  administrativní ásti.

B.4.1.d ší a cyklistické stezky.

Stavba ne eší p ší a cyklistické stezky.

B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav
B.5.1.a terénní úpravy,

Terénní úpravy v souvislosti s vegetací jsou ešeny v malých plochách jsou situovány na jižní a
jihovýchodní ásti pozemku a dopl ují ešení pobytové st echy.

B.5.1.b použité vegeta ní prvky,

Použitými prvky sadových úprav jsou zatravn né plochy v okolí pobytové st echy a výsadba strom  na
chto zelených plochách.

B.5.1.c biotechnická opat ení.

Biotechnická opat ení nebyla vzhledem k základové p  a umíst ní v husté zástavb  použít.

B.6 Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana
B.6.1.a vliv stavby na životní prost edí — ovzduší, hluk, voda, odpady a p da,

B.6.1.a.1  Vliv vzduchotechnických za ízení
Vzduchotechnická za ízení ovliv ují prost edí p edevším svým hlukem. Tento bude minimalizován
vhodným návrhem akusticky izola ních prvk . Výfukový vzduch nebude ovliv ovat externí prost edí
nad míru b žného v trání.

B.6.1.a.2  Ochrana vod
Odvodn ní objektu je ešeno odkanalizováním do jednotné stokové sít . Retence deš ových vod a tedy
ochrana stokové sít  je ešena reten ní nádrží na pozemku investora.

B.6.1.a.3  Odpadové hospodá ství
Podle vyhlášky MŽP .383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a podle vyhlášky MŽP
381/2001Sb., která stanovuje katalog odpad .



B.6.1.a.4  Odpadové hospodá ství p i provozu
Odpady jsou v rámci objektu t íd ny a jejich odvoz je ešen svozem komunálního odpadu na území

sta Brna. Odpady nespadající do kategorie komunálního sváženého odpadu budou správcem objektu
likvidovány individuáln  v rámci sb rných dvor . Nádoby na sb r odpadu budou umíst ny uzav eném

íst ešku ve dvo e objektu. V den svozu budou nádoby s odpadem správcem objektu p istaveny k
hromadnému svozu na ve ejný pozemek. (Toto ešení je vzhledem k lokalit  stavby v husté m stské
zástavb  nevyhnutelné).

B.6.1.b vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , ochrana rostlin a

živo ich  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin ,

Nemá vliv, neopak vytvá í nové zelené plochy.

B.6.1.c vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000,

Nemá vliv.

B.6.1.d návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska BIA,

Nebylo provedeno.

B.6.1.e navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných

právních p edpis .

Nebyly navržena.

B.7 Ochrana obyvatelstva
B.7.1.a Spln ní základních požadavk  z hlediska pln ní úkol  ochrany obyvatelstva.

edm tná stavba polyfunk ního objektu nevyžaduje speciální ochranu obyvatelstva dle zvláštních
právních p edpis . Ochrana obyvatelstva v rámci objektu je zajišt na pln ním obecných technických
požadavk  na výstavbu a požadavky pro bezbariérové užívání staveb.

B.8 Zásady organizace výstavby
B.8.1.a pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní,

Staveništ  bude po dobu výstavby napojeno na zdroj vody a elekt iny. Pro napojení na vodovod bude
využita stávající p ípojka objektu. Voda na staveništi bude využívána jako technologická, ošet ovací,
zám sová v malých objemech.

ívod elektrické energie bude realizován staveništním rozvad em 10 x 230V/16A + 3 x 360V/32A,
s IP 66. Napojení rozvad e na stávající p ípojku nízkého nap tí.

B.8.1.b odvodn ní staveništ ,

Odvodn ní staveništ  je ešeno kalovými erpadly na dn  spádované jámy. Konkrétn  dle projektu
výkopových prací.

B.8.1.c napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

B.8.1.d vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavební práce mají negativní vliv na okolní prost edí. Hlavní dopad se p edpokládá p edevším vlivem
emisemi hluku a zvýšenou prašností. Lokalita sousedící se staveništ m nesmí být nadm rn  zat žována
emisemi hluku nebo nadm rnými vibracemi. Nadm rný hluk a vibrace musejí být omezeny ve dnech
pracovního volna a v pracovní dny od 7 do 21 hodin.

Z hlediska ochrany ovzduší je nutno minimalizovat veškeré dopady emisí.

Všechny tyto zásady vyplývají z následujících právních norem:
- Zákon . 114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny.
- Zákon . 163/2006 Sb. o posuzování vliv  na životní prost edí.



- N.V. 9/2002 Sb. o hygienických limitech hladiny hluku.
- Zákon . 86/2002 Sb. o ochran  ovzduší p ed zne iš ujícími látkami.

B.8.1.e ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin,

Zajišt ní okolí staveništ  v dob  realizace bude ešeno ze strany ulice pomocí plnost nných mobilních
plot  se z etelným vyzna ením prostoru stavby. V dostate ných rozestupech (viz projekt BOZ) budou
osazeny výstražné tabulky limitující p ístup na staveništ . P ístup z do dvora bude po domu stavby
trvale omezen. Veškeré výkopové práce budou zabezpe eny proti pádu osob.

Asanace nejsou provád ny.

Demolice eší samostatný projekt, který není sou ástí zadání diplomové práce.

Kácení d evin se z d vodu jejich nep ítomnosti neprovede.

B.8.1.f maximální zábory pro staveništ  (do asné / trvalé),

Do asné zábory budou z izovány v raných a kone ných fázích výstavby. Trvalý zábor ve ejného
prostranství bude po v tšinu stavby, z d vodu provád ní založení a dalších prací z ízen v úrovni celé
ší ky objektu na chodníku v ulici Štefánikova 3. Trvalý zábor staveništ  bude realizován v souladu
s požadavky na dopravní ešení.

B.8.1.g maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich likvidace,

Podle vyhlášky MŽP .383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a podle vyhlášky MŽP
381/2001Sb., která stanovuje katalog odpad .

B.8.1.h bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin,

ást odt žené zeminy bude odvezena na skládku zeminy. Deponie zemin nebudou zžízeny.

B.8.1.i ochrana životního prost edí p i výstavb ,

Podléhá technologickým p edpis m zhotovitele.

B.8.1.j zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby koordinátora

bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpis 1),

Viz technická zpráva stavebního ešení.

B.8.1.k úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb

V dob áste ných zábor  budou p ejezdy p es staveništ ešeny bezbariérov  tj. se spln ním
požadavk  na bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky 398/2009 Sb.. P edevším bude ešeno zajišt ní
výkopových jam a vodicích linií. Zábradlí budou ešena dle SN 73 4130.

B.8.1.l zásady pro dopravn  inženýrské opat ení,

Dopravn  inženýrské opat ení je p edm tem projektové dokumentace jeho specializace.

B.8.1.m stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavby za provozu, opat ení

proti ú ink m vn jšího prost edí p i výstavb  apod.),

Speciální podmínky p i provád ní za provozu se týkají p edevším sousedních objekt . Tyto objekty
bude nutné staticky zajistiti podchycením mikropilotami a p ípadn  je zajistit táhly v úrovni strop
( ešení viz statická ást).

Speciální podmínky pro provád ní stavby s opat ením proti ú ink m vn jšího prost edí jsou dány
edevším polohou staveništ  v zástavb . Jedná se p edevším o statické zajišt ní výkopových st n a to

berlínskými a pilotovými st nami s torkretovaným plášt m.

B.8.1.n postup výstavby, rozhodující díl í termíny.

Stanovení postupu výstavby a díl ích termín  nebylo vzhledem k zadání diplomové práce vypracováno.



J - ZÁV R

Cílem bylo vytvo it projektovou dokumentaci v úrovni provedení stavby moderního polyfunk ního objektu.
V pr hu zpracování projektové dokumentace od fáze studií po realiza ní dokumentaci v omezeném rozsahu byly
postupn  odstra ovány jednotlivé technické p ekážky provedení.

Hlavními zm nami oproti dokumentaci studie byla úprava ešení dispozic vzhledem ke koordinaci technologických
za ízení budov. Další podstatnou zm nou bylo celkové zjednodušení oplášt ní budovy. Nosný systém byl upraven

epracován oproti p vodnímu zamýšlenému založení na pilotách na založení na základové desce podporované
pilotami. Tvar objektu musel být upraven z d vodu ešení pr jezdu do dvora v sou innosti s komunikací pro chodce.

Rozsah projektové dokumentace pro provedení stavby objektu v daném objemu nebylo možné zpracovat v plném
rozsahu, a tak byly n které ásti zkráceny.

Zpracovávaná práce daného rozsahu znamenala pro autora velkou zkušenost a to zejména z d vodu nutnosti seznámit
se s algoritmizací výpo  a optimálním využitím n kterých nových technik s CAD softwarem. Cíle práce byly i p es

ítomnost n kterých technický nedostatk  spln ny.



K - SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ

Právní normy:

- Vyhláška MMR . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu.
- novela Vyhlášky MMR . 183/2006 Sb. - 350/2012Sb.
- zákon 133/1985 Sb., o požární ochran
- Vyhláška MV R . 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpe nosti
- Vyhláška 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby
- Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
- Novela vyhlášky 23/2008 Sb., - 268/2011 Sb.
- Vyhláška 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci staveb
- Novela vyhlášky 499/2006 Sb. - 62/2013 Sb.
- Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb

Normativní p edpisy:

- SN 01 3406 – ozna ování stavebních hmot v ezech
- SN 01 3420 – zásady zakreslování stavebních konstrukcí
- SN 01 3481 – výkresy betonových konstrukcí
- SN 36 0020 – sdružené osv tlení
- SN 73 0580-1 – denní osv tlení budov - ást 1 základní požadavky
- SN 73 0210-1 – geometrická p esnost ve výstavb
- SN 73 0532 – akustika budov
- SN 73 0540-1 – tepelná norma – terminologie
- SN 73 0540-2 – tepelná norma – požadavky
- SN 730540-3 – tepelná norma návrhové hodnoty
- SN 73 0540-2 Z1 – tepelná norma - požadavky zm na 1
- SN 73 0580-2 – denní osv tlení obytných budov
- SN 73 0810 – zast ešení
- SN 73 4301 – obytné budovy
- SN 73 5305 – administrativní budovy a prostory
- SN 73 6056 – odstavné a parkovací plochy silni ních vozidel
- SN 73 6058 – jednotlivé, adové a hromadné garáže
- SN 73 6110 – projektování místních komunikací a návrh po tu parkovacích stání
- SN 73 0818 – obsazení objektu osobami
- SN 75 2411 – zdroje požární vody
- SN 73 0802 – nevýrobní objekty
- SN 73 0802 Z1 – nevýrobní objekty
- SN 730833 - budovy pro bydlení a ubytování
- SN 01 3495 – zakreslovací norma požární

Publikace:

- KLIMEŠOVÁ, Jarmila; Nauka o pozemních stavbách, CERM Brno, 2005
- MAT JKA, Libor; Pozemní stavitelství III, VUT v Brn , 2005
- FAJKOŠ, Doc. Ing. Antonín; Ploché st echy, VUT v Brn , 1997

Technické podklady výrobc :

- Zdrojem byl internet – všechny katalogy jsou p iloženy.



L - SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL

A plocha
AL hliník
B.p.v. výškový systém Balt po vyrovnání
d pr r
DPS dokumentace provedení stavby
EL. elektrický
HHD horní hrana desky
HUP hlavní uzáv r plynu
KER. keramika
MIN. minerální
OZN. ozna ení
P.T. vodní terén
PB prostý beton
PD projektová dokumentace
PTH Porotherm
Q pr tok
r polom r
RN reten ní nádrž
RŠ revizní šachta
S plocha
SDK sádrokarton
SHD spodní hrana desky
tl. tlouš ka
U sou initel prostupu tepla
U.T. upravený terén
UT úst ední topení
Xnp nadzemní podlaží
Xs suterénní podlaží
YTG Ytong
ZTI zdravotechnika
ŽLB železobeton

-
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