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Abstrakt 
 
Bakalářská práce „Bytový dům“ řeší výstavbu bytových domů v Brně, v městské části 

Pisárky, která leží nedaleko centra Brna. Práce navazuje na studii z druhého ročníku, jejímž 

zadáním byl návrh nadstandardních bytů od užitné plochy 60 m
2
. Bytový dům je navržen na 

svažité parcele s původním využitím jako zahrada. Má jedno podzemní a tři nadzemní 

podlaží. Celkem 8 bytů. Nosnou konstrukci tvoří kombinovaný systém založený na 

základových pásech a patkách, skelet v podzemním podlaží je vystřídán zděným systémem 

v nadzemních podlažích. 
 

Klíčová slova 
 
Bytový dům, Brno, Pisárky, svažitý terén, nadstandartní bydlení, Porotherm, železobetonový 

skelet, fitness, zelená střecha, lodžie, výplň zábradlí Perspex 

  

  

Abstract 
 
The bachelor´s thesis "Apartment building" deals with the construction of a residential 

apartment in Brno, in the borough of Pisárky. The bachelor´s thesis is based on architecture 

study of luxury housing that was create at second year of study. It was recomended at least   

60 m
2
 of usable floor area for the apartements. The apartment building is located on sloping 

terrain with original use as a garden area. The building has one underground and tree floors. 

and it has 8 apartments. Building structure is created of skeleton system on underground and 

wall system on floors. The building structure is placed on concrete column base and grid 

foundation. 

 

Keywords 
 
Apartment building, Brno, Pisárky, sloping terrain, luxury housing, Porotherm, skeleton 

system - reinforced concrete, fintess, green roof, loggia, Perspex  

… 
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Úvod  
 
Tématem zadání bylo využití dané parcely pro stavbu bytového domu a navržení nadstandartních 
bytů o minimální užitné ploše od 60 m2. Řešené území se nachází v Brně, v městské části Pisárky, 
která leží nedaleko centra Brna. Parcela stavby je vymezena okolní zástavbou především 
rodinných a bytových domů. V těsném okolí se nachází památkově chráněné objekty. Svažitý 
pozemek je momentálně využíván jako zahrada. 

 

Jedná se o stavbu v čistě geometrických tvarech o jednom podzemním a třech nadzemních 
podlažích. Funkční náplň je věnována bydlení, v suterénu objektu se nachází fitness sloužící pro 

obyvatele bytového domu. 
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A. Průvodní zpráva  
(dle Vyhlášky č. 62/2013Sb; kterou se mění Vyhláška č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb) 

 

a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma 
(fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení 
projektanta, číslo, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a 
základní charakteristika stavby a její účel, 
 

A. 1.  Identifikační údaje: 
 

A. 1. 1 Údaje o stavbě 

 
a) název stavby:     Bytový dům Neumannova,  
b) místo stavby: Pisárky (Brno-střed), ul. Neumannova,  
Obec a k.ú. Brno (okres Brno-město) 
Kraj:  Jihomoravský 

Parcelní číslo:     523/1 

 

A.1.2. Údaje o vlastníkovi :    

 

A. 1. 3 Údaje o zpracovateli dokumentace: Deutschová Martina 

Vedoucí práce:     Ing. arch. Sátora Josef, CSc.  
      Prof. Ing. Mohelníková Jitka, Ph. D. 

     

 

Datum:      leden.2014 

Dodavatel:      bude určen výběrovým řízením 

Druh stavby:       novostavba  

Účel stavby:       bytový dům 

Předpokládaná doba výstavby:    36 měsíců 

Předpokládaný termín dokončení stavby:   bude součást výběrového řízení  
na zhotovitele stavby 

Účel dokumentace:      stavební řízení 

 

A. 2.  Seznam vstupních podkladů: 

 

A. 3.  Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Stavbní pozemek p.č. 523/1 se nachází v Brně, v katastrálním území Pisárky (okres Brno-střed) na 
ulici Neumannova. Z této ulice je přístup na staveniště. Území je vybaveno inženýrskými sítěmi a 
komunikacemi.  

Jedná se o svažitý pozemek směrem na jihozápad s výškovým rozdílem 8m na délku pozemku. 
Dle platného územního plánu je pozemek určen jako plocha pro všeobecné bydlení (tedy plocha 
sloužící především k bydlení - podíl hrubé podlažní plochy je větší než 60%. Pokud objekty v této 
ploše tvoří bokovou strukturu, požaduje se využití vnitrobloku pouze pro každodenní rekreaci zde 
bydlících obyvatel, tj. především pro zeleň a hřiště). 



 

Na daný pozemek přímo nenavazuje žádná zástavba. Na sousedních parcelách se nachází bytové 
domy a památkově chráněné objekty od architekta Bohuslava Fukse. Na pozemku nejsou známa 
žádná ochranná pásma, inženýrské sítě jsou napojeny z ulice Neumannova.  

Ornice v místě dostavby bude odhrnuta stranou a použita na následné výškové úpravy.  
 

A. 4.  Údaje o stavbě 

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Objekt bytového domu je novostavbou na pozemku p.č.523/1, na kterém se nenachází žádné další 
objekty, které by bylo nutno bourat. 

b) účel užívání stavby 

Dle platného územního plánu je pozemek určen jako plocha pro všeobecné bydlení. Nově 
vybodovaný objekt bude sloužit jako bytový dům. V bytovém domě je navrženo 8 bytů: 
1 byt 3+kk, 1 mezonetový byt 4+kk, 3 byty 5+kk a 3 byty 6+kk. Dále je navrženo garážované 
parkovací stání pro 12 osobních automobilů včetně 1 místa pro imobilní a fitcentrum se zázemím 
v 1PP bytového domu. Parkovací stání pro 5 osobních automobilů je dále navrženo u ulice 
Neumannova na pozemku investora. 

 

Dle platného územního plánu je pozemek určen jako plocha pro všeobecné bydlení. Výchozím 
bodem pro návrh byla snaha o podpoření atmosféry funkcionalistické čtvrti nadčasovou hmotou. 
Ta ze severu z ulice Neumannova nenarušuje ráz zástavby, zatímco řešení jižní strany objektu 
nabízí plnohodnotné využití lokalizace parcely. Jedná se o svažitý pozemek směrem na jihozápad 
s výškovým rozdílem 8m na délku pozemku.  
Na daný pozemek přímo nenavazuje žádná zástavba. Na sousedních parcelách se nachází bytové 
domy a památkově chráněné objekty. 

 

Kompozice tvarového řešení, materiálového a barevného řešení 
Hmotové a tvarové pojetí vychází ze dvou kubických hmot zasazených do sebe s horozotnálním 
posunem. Díky sklonu pozemku se objekt jeví z uličního prostoru jako třípodlažní, ze zahrady 
situované na jižní části pozemku je viditelné 1.S, který je částečně zapuštěn v terénu a bytový 
dům tak vnímáme jako čtyřpodlažní. 
Stavba je navržena jako kombinovaná (železobetonový skelet v suterénu je v nadzemních 
podlažích vystřídán zděným systémem). Barevné řešení respektuje kubické hmoty v barvách 
světle šedé a bílé.  
 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Na pozemku investora se v současné době nachází ochranné pásmo jednotné kanalizace. Bude 
provedeno přeložení stávajícího veřejného řadu mimo objekt bytového domu, na který bude 
vybudována přípojka pro bytový dům. Ostatní inženýrské sítě budou napojeny z ulice 

Neumannova. Stavbou nedojde k dotčení kulturních památek.  

Bezbariérový přístup je řešen dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 389/2009 Sb. o 
obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové úžívání staveb. Dále je dodržena norma  ČSN 
73 4130 - Schodiště a šikmé rampy. 

h) navrhované kapacity stavby 

zastavěná plocha: 805,4 m2 



 

obestavěný prostor: 7864,86 m2 

užitná plocha: 968,54 m2 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  

8 bytů: 
1 byt 3+kk - 123,5 m2 

1 mezonetový byt 4+kk - 139,4 m2 

3 byty 5+kk - 165,20 m2  

3 byty 6+kk - 184,4 m2 

 

j)  základní předpoklady výstavby 

Stavba bytového domu není časově ani věcně vázána na předchozí popř. dodatečnou výstavbu 

k) orientační náklady stavby 

Propočet v této fázi neřešen 

 

A. 5.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Bude součástí výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 09.01.2014      Vypracovala: Deutschová Martina 



 

B. Souhrnná technická zpráva  
(dle Vyhlášky č. 62/2013Sb.; kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) 
 

a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma 
(fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení 
projektanta, číslo, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a 
základní charakteristika stavby a její účel, 
 

Název stavby:      Bytový dům Neumannova,  
Místo stavby:     Pisárky (Brno-střed), ul. Neumannova 

Obec a k.ú.:      Brno (okres Brno-město) 
Kraj:       Jihomoravský 

Parcelní číslo:     523/1 

 

Stavebník :    

 

Vypracoval:      Deutschová Martina, A4A1 

Vedoucí práce:     Ing. arch. Sátora Josef, CSc.  

      Prof. Ing. Mohelníková Jitka, Ph. D. 

 

Datum:      09.01.2014 

Dodavatel:      bude určen výběrovým řízením 

Druh stavby:       novostavba  

Účel stavby:       bytový dům 

Předpokládaná doba výstavby:    36 měsíců 

Předpokládaný termín dokončení stavby:   bude součást výběrového řízení  
na zhotovitele stavby 

Účel dokumentace:      stavební řízení 
 

 

B.1 Popis území stavby 

   

a) Charakteristika stavbeního pozemku 

 

Stavbní pozemek p.č. 523/1 se nachází v Brně, v katastrálním území Pisárky (okres Brno-střed) na 

ulici Neumannova. Z této ulice je přístup na staveniště. Území je vybaveno inženýrskými sítěmi a 
komunikacemi.  

Jedná se o svažitý pozemek směrem na jihozápad s výškovým rozdílem 8m na délku pozemku. 

Dle platného územního plánu je pozemek určen jako plocha pro všeobecné bydlení (tedy plocha 
sloužící především k bydlení - podíl hrubé podlažní plochy je větší než 60%. Pokud objekty v této 
ploše tvoří bokovou strukturu, požaduje se využití vnitrobloku pouze pro každodenní rekreaci zde 
bydlících obyvatel, tj. především pro zeleň a hřiště). 
Na daný pozemek přímo nenavazuje žádná zástavba. Na sousedních parcelách se nachází bytové 
domy a památkově chráněné objekty od architekta Bohuslava Fukse. Na pozemku nejsou známa 
žádná ochranná pásma, inženýrské sítě jsou napojeny z ulice Neumannova.  

Ornice v místě dostavby bude odhrnuta stranou a použita na následné výškové úpravy.  
 

b) Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 



 

Bude nutné provést podrobný hydrogeologický a radonový průzkum. Vzhledem k lokaci parcely 

není potřeba studie hlukové zátěže. Bude potřeba ověřit oslunění a proslunění. Byl proveden 

vizuální průzkum staveniště. Pozemek bude znovu zaměřen autorizovaným geodetem po udělění 
územního rozhodnutí. Referenční výškový bod (+ 0,000 = 250,00 m n.m. B.p.v.) bude označen na 
stavbě a chráněn proti zničení. 
Na základě mapy radonového rizika se předpokládá na pozemku nízké až přechodné radonové 
riziko. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Na pozemku investora se v současné době nachází ochranné pásmo jednotné kanalizace. Bude 
provedeno přeložení stávajícího veřejného řadu mimo objekt bytového domu, na který bude 
vybudována přípojka pro bytový dům. Ostatní inženýrské sítě budou napojeny z ulice 

Neumannova. Stavbou nedojde k dotčení kulturních památek. 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
 

Stavba ani její provoz nenaruší stávající životní prostředí a nebude mít negativní vliv na zdraví 
osob. Stavba nebude stínit sousedním objektům. Vzhledem k typu využití objektu se neuvažuje 
o provádění zvláštních protihlukových opatření, konstrukční systém objektu má dostatečnou 
neprůzvučnost.  
Při běžném provozu objektu se nepředpokládá zvýšené zatížení životního prostředí. Běžný 
komunální odpad bude likvidován popelnicemi na tříděný odpad popř. kontejnerem na smíšený 
odpad na pozemku investora.  

Stavební odpad v průběhu výstavby bude likvidován podle svého druhu a uložen na registrované 
úložiště stavebního odpadu v souladu se zákonem o odpadech a jeho provádějícími vyhláškami 
v plném znění. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Na stavební parcele se nenachází žádná stavba. Pozemek je řazen v katastru nemovitostí jako druh 
parcely: zahrada. Je tedy nutné provést kácení stromů menšího vzrůstu (5 - 10 m) a především 
keřového porostu. 

 

g) Požadavky na maximální zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemek určených 
k plnění funkce lesa 

 

Stavební pozemek spadá do zemědělského půdního fondu. Pozemek pro stavbu se však nachází v 
zastavěném území obce - souhlas k odnětí půdy u odboru životního prostředí příslušného 
městského úřadu tak není nutný. 
 

h) Územně technické podmínky 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu je z ulice Neumannova. Napojení bytového domu na 
inženýrské sítě bude taktéž z ulice Neumannova. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby 



 

 

Stavba bytového domu není časově ani věcně vázána na předchozí popř. dodatěčnou výstavbu. 
 

 

B.2 Celkový popis stavby 

  

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Nově vybodovaný objekt bude sloužit jako bytový dům. V bytovém domě je navrženo 8 bytů: 
1 byt 3+kk, 1 mezonetový byt 4+kk, 3 byty 5+kk a 3 byty 6+kk. Dále je navrženo garážované 
parkovací stání pro 12 osobních automobilů včetně 1 místa pro imobilní a fitcentrum se zázemím 
v 1S bytového domu. Parkovací stání pro 5 osobních automobilů je dále navrženo u ulice 

Neumannova na pozemku investora. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus – uzemní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Dle platného územního plánu je pozemek určen jako plocha pro všeobecné bydlení. Výchozím 
bodem pro návrh byla snaha o podpoření atmosféry funkcionalistické čtvrti nadčasovou hmotou. 
Ta ze severu z ulice Neumannova nenarušuje ráz zástavby, zatímco řešení jižní strany objektu 

nabízí plnohodnotné využití lokalizace parcely. Jedná se o svažitý pozemek směrem na jihozápad 
s výškovým rozdílem 8m na délku pozemku.  
Na daný pozemek přímo nenavazuje žádná zástavba. Na sousedních parcelách se nachází bytové 
domy a památkově chráněné objekty od architekta Bohuslava Fukse. 
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového a barevného řešení 
Hmotové a tvarové pojetí vychází ze dvou kubických hmot zasazených do sebe s horozotnálním 
posunem. Díky sklonu pozemku se objekt jeví z uličního prostoru jako třípodlažní, ze zahrady 
situované na jižní částio pozemku je viditelný suterén, který částečně zapuštěné v terénu a bytový 
dům tak vnímáme jako čtyřpodlažní.   
Stavba je navržena jako kombinovaná (železobetonový skelet v suterénu je v nadzemních 
podlažích vystřídán zděným systémem). Barevné řešení respektuje kubické hmoty v barvách 
světle šedé a bílé.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Vstup do objektu bytového domu je umístěn z předprostoru na severu ulice Neumannova. 

V návaznosti na zádvěří se v 1.NP nachází technická místnost a prostor kolárny a kočárkárny se 
sklepními kójemi. Dále se v 1. NP nachází 2 byty (5+kk, 6+kk) a 1 mezonetový byt (4+kk). 
Schodištěm se můžeme dostat do 1.PP, kde je situováno 12 parkovacích místo pro osobní 
automobily včetně místa pro imobilní, 1 byt  3+kk a fitcentrum se zázemím pro obyvatele 
bytového domu. Z totho podlaží je přístup do zahrady. V 2.NP se nachází byty 6+kk, 5+kk a vstup 
do mezonetového bytu 4+kk. Ve 3.NP se nachází byt y 6+kk a 5+kk. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Bezbariérový přístup je řešen dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 389/2009 Sb. o 
obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové úžívání staveb.dále je dodržena norma  ČSN 
73 4130 - Schodiště a šikmé rampy. Je dodržen maximální sklon rampy pro imobilní (8,3%).  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 



 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a bezpečnostních 
předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány. Jedná se zejména o zákon č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 
(změna 301/2009 Sb.). 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 
a) stavební řešení 
 

Samostatné napojení na inženýrské sítě, otopná soustava je jednotná pro celý komplex. Výplně 
otvorů jsou tvořeny okny z izolačního dvojskla s plastovým rámem. 

Zelená střecha s nízkým vegetačním krytem se nachází nad částí 1.NP, nad částí 2.NP a 3.NP je 
střecha plochá s klasickým pořadím vrstev. Na fasásní omítku použit bílý a šedý nátěr Stocolor.  
 

 

b) konstrukční řešení 
 
Použité materiály, konstrukční řešení jsou standardní, s tradičním provedením. Některé 
subdodávky dodá specializovaná firma obeznámená s kompletním řešením a referenčními 
příklady.  
 

Základové konstrukce: 
Základové pasy z prostého betonu C25/30 jsou navrženy pro základovou půdu devonský pískovec 

navětralý třídy R2 o únosnosti 2 MPa. Z důvodu ušetření betonu je doporučeno prokládat je 
lomovým kamenem.  
Pod zdmi v suterénu tl. 300 mm budou základové pasy šíře1200 mm. Pod sloupy jsou navrhnuty 

čtvercové patky o rozměrech 1200 x 1200 mm. Dále bude proveden základ pod schodištěm. 
Hloubka založení je 850 mm od vodorovné hydroizolace provedené z asfaltového pásu Elastek 40 

Special Mineral. 

 

Svisle nosné konstrukce  
Nosnou konstrukcí 1S je železobetonový skelet - sloupy o rozměrech 300x300 mm. V 1.NP, 2.NP 

a 3.NP je skelet vystřídán zděným systémem. Vnější stěny, které jsou v kontaktu se zeminou, 

budou vystavěny z betonových tvárnic ztraceného bednění Diton, tl. 300 mm. Ostatní vnější stěny 
jsou navrženy z keramického zdiva Porotherm Profi, tl. 300 mm s kontaktním zateplením. Stěny 
mezi byty budou vyzděny zdivem Porotherm Aku, tl. 300 mm, které odpovídá zvukovým a 
tepelným požadavkům dle předepsaných norem. Vnitřní příčky v bytech jsou opět ze systému 
Porotherm o tl. 115 mm a 140 mm. Každá nosná stěna je v úrovní stropní konstrukce a nebo pod 

stropní konstrukcí ztužena železobetonovým věncem. Železobetonový věnec je z betonu C20/25 a 

vyztužen betonářskou výztuží 10 245 (K).  
Návrh základových konstrukcí a železobetonových prvků je proveden na základě empirického 
určení, proto je nutné ověřit rozměry prvků a vyztužení statikem. Použité tvárnice splňují 
požadavky ČSN 73 0532. 
 

Vodorovné nosné konstrukce  
Stropní konstrukce v bytovém domě jsou navrženy jako monolitické stropní desky o tloušťce 200 
mm. Jedná se o vyztužené desky, které jsou uložené na nosném zdivu, eventuelně na průvlacích 
podporovaných nosným zdivem nebo železobetonovými sloupy, viz výkres C-8 Výkres stropu. 
Železobetonové stropy budou provedeny z betonu třídy C30/37 a vyztuženy ocelí B 500.  
Dimenze prvků železobetonové monolitické konstrukce a prvků vychází z empirických vztahů, 
proto je nutné posouzení statikem.  



 

Překlady nad otvory v nosném zdivu jsou z keramického systému Porotherm 7. Některé otvory v 
nosném zdivu sahají přes celou světlou výšku místností, funkci překladu tak přejímá 
železobetonová deska. U překladů Porotherm je dodrženo minimální uložení 125 mm na každou 
stranu. 

 

Konstrukce schodišť  
Železobetonové monolitické schodiště je provedeno ve hlavním komunikačním prostoru 

propojující suterén a 3 nadzemní podlaží. Jedná se o schodiště jednoramenné s jednou podestou o 

20 stupních a o rozměrech stupně 155x320 mm. Plné zábradlí je z materiálu Perspex a je umístěno 
mezi schodiště a ŽB stropní deskou. Kotvení zábradlí viz výkres D-01 Detail schodišťového 
zábradlí. Schodiště je kotveno do nosných keramických tvárnic Porotherm AKU 300 pomocí 
speciálních akustických vložek Schöck Tronsole. Další schodiště je v mezonetovém bytě. Zde se 
jedná o schodiště o 20 stupních, o rozměrech stupně 155x320 mm vynášené ocelovou schodnicí. 
Zábradlí bude provedeno ze skla. Podrobnou dokumentaci a řešení detailů provede subdodavatel.  
 

Střešní konstrukce  
Část objektu 1NP je zastřešena plochou zelenou střechou. Nosnou konstrukci tvoří monolitická 
železobetonová deska tl. 200 mm. Skladba střešního pláště je ve výkresech značena odkazem Z10 
Extenzivní zelená střecha. Jako spádová vrstva slouží tepelná izolace: spádové desky Isover min. 
tl. 150 mm. Jako parozábrana je volena PE folie 250 S, TL. 0,25 mm. Horní souvrství 
hydroizolace je tvořeno z hydroizolace Dekplan 77 odolné proti prorůstání kořínků. Odvodnění 
střechy je řešeno pomocí dvou střešních vpustí. 
Část objektu 2NP je zastřešena plochou pochozí a nepochozí střechou. Nosnou konstrukci tvoří 
monolitická železobetonová deska tl. 200 mm. Skladba střešního pláště je ve výkresech značena 
odkazem E9 Pochozí střecha a E10 Nepochozí 
Poslední 3 NP je zastřešeno nepochozí plochou střechou. Nosnou konstrukci tvoří monolitická 
železobetonová deska tl. 200 mm a skladba střešního pláště je ve výkresech značena odkazem 
E10 Nepochozí střecha. Jako spádová vrstva slouží tepelná izolace: spádové desky Isover. tl. 365-

150 mm. Jako parozábrana je volena PE folie 250 S, tl. 0,25 mm. Horní souvrství hydroizolace je 
tvořeno z hydroizolace Rhenofol. Odvodnění střechy je řešeno pomocí dvou střešních vpustí a 
bezpečnostního přepadu. 
Jednotlivé spoje hydroizolace jsou vytvořeny překrytím dvou pásů s přesahem 100 mm. 

Oplechování atiky je voleno z jednoho kusu titanzinkového plechu tak, aby se předešlo 
poruchovému místu a zatékání vody do konstrukce. Spád atiky je 5°. Střešní konstrukce splňuje 
požadavky na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U dle aktuální platné tepelně - 

technické normy. Střecha je po obvodu objektu zakončena atikou. Atika je provedena ze 
železobetonu. Je kontaktně zateplena, aby nedocházelo k vytváření tepelných mostů. 
 

Hydroizolace  

Jako hydroizolace pro základy je užito pásu z SBS modifikovaného asfaltu a to Elastek 40 Special 

Mineral tl. 4 mm. Pro zelené střechy je zvolena foliová hydroizolace Dekplan 77, pro pochozí a 
nepochozí střechy hydroizolace Rhenofol CG.  

V koupelnách, WC, tedy místnostech s mokrým provozem, je navržena tekutá lepenka Denbraven 
Tato stěrka je vytažena na stěny do výšky cca 0,5 m, v místech instalovaných sprchových boxů a 
van na výšku celého obkladu stěny.  
 

Tepelné izolace  
Navržené tloušťky izolace vyhovují požadavkům normy ČSN 73 0540-2:2011 – Tepelná ochrana 
budov. 

Ve střešní konstrukci jsou navrženy izolace ze spádových desek Isover min. tl. 150 mm a Isover 

Styrodur 3035 CS 12 tl. 150 mm. Atika je zateplena kontaktním systémem Isover EPS GreyWall 

Plus o tl. 150 mm. V suterénu je užito tepelné izolace Isover EPS Perimetr o tl. 140 mm. 



 

V podlaze suterénu je navržena izolace Isover EPS 100 Z, tl. 100 m a pro zvětšené zatížení ve 
Fitness je navržena izolace Isover EPS 150 S.  

 

Zvukové izolace  
V podlahových konstrukcích, nacházejících se nad stropy, je použita zvukově a tepelně izolační 
vrstva izolace Isover N pro stavební plovoucí podlahy s požadavky na snížení kročejové a 
vzduchové neprůzvučnosti.  
Odpadní, dešťové potrubí je obaleno a celý prostor vyplněn zvukovou a tepelnou izolací z měkké 
kamenné vlny, která bude tlumit hluk tekoucí vody a současně zabraňovat kondenzaci vody uvnitř 
konstrukce vlivem rozdílu teplot.  
 

Podlahy  

Podlahy jsou tloušťky 150 mm včetně vyrovnávací stěrky a konečné úpravy. V bytovém domě je 
ve veřejné části navržena litá podlaha. Barevné řešení je závislé na daném podlaží. 1S - hedvábná 
šedá RAL 7044, 1NP - červená vermillion RAL 3003, 2NP - žlutooranžová  RAL 2007, 3NP - 

hedvábná šedá RAL 7044. V garážích suterénu je betonová podlaha s olejiodolným nátěrem. Pro 
fitness v suterénu je navrženo marmoleum. V bytech jsou navrženy podlahy s nášlapnou vrstvou z 

keramické dlažby (vlhké prostory, prostory, které jsou náročné z hlediska údržby a hygieny), a 

plovoucí podlaha. 
 

Truhlářské výrobky  
Z truhlářských výrobků jsou v objektu navrženy dveře. Truhlářské výrobky jsou uvedeny včetně 
specifikací v příloze - Výpis prvků truhlářské výrobky.  
 

Klempířské výrobky  
Klempířské výrobky jsou navrženy z titanzinkového plechu tl. 1,5 mm. Klempířské výrobky jsou 
uvedeny včetně specifikací v příloze - Výpis prvků klempířské výrobky.  
 

Obklady  

V objektu jsou navrženy obklady z keramických obkladaček. Jsou lepeny k podkladu flexibilními 
lepidly a spárovány spárovací flexibilní hmotou. Pro spárování je užíváno vodoodpudivých hmot. 
Obklady jsou provedeny v koupelnách, záchodech, v úklidové místnosti, za kuchyňskou linkou. 
Jednotlivé výšky jsou uvedeny na jednotlivých výkresech půdorysu objektu.  
 

Omítky  
Vnitřní omítky na keramickém zdivu Porotherm jsou navrženy z minerální přírodně bílé 
jednovrstvé omítky s jemnou zrnitostí Porotherm Universal. V interiéru se jako jednovrstvá 
omítka aplikuje v tloušťce 10 mm přímo na zdivo z cihel POROTHERM bez cementového 
postřiku. Omítky na stropní železobetonové desce jsou provedeny systémem Baumit. Vnější 
omítky objektu jsou provedeny z omítek Stocolor, nejprve je v tl. 15 mm nanesena minerální 
perlitová omítka a poté je v tl. 10 mm nanesena omyvatelná silikonová omítka Stocolor v bílé a 
šedé barvě. Barevnost vnějších omítek je specifikována ve výkresech pohledů viz výkresy C12-

C15. 

 

Malby a nátěry  
Na omítku Porotherm Universal bude použita vnitřní malba Primalex Plus bílý. Při aplikaci musí 
být podkladní vrstvy suché, aby nedošlo k popraskání při schnutí. V případně nutnosti se bude 
malba provádět ve dvou vrstvách. V prostorách chodby, schodišť a fitness bude použit vnitřní 
nátěr Primalex Fortissimo, který je omyvatelný a otěruvzdorný s vysokým stupněm bělostí a 
výborným krytím a je propustný pro vodní páry.  



 

Kovové konstrukce jsou proti korozi ošetřeny základními antikorozními nátěry a pohledovou 
povrchovou barvou (lakem) od firmy Primalex. Takto ošetřeny nejsou konstrukce, které mají jako 
antikorozní ochranu žárové zinkování.  
 
c) mechanická odolnost, stabilita 

 

Nosná konstrukce bytového domu jsou navrženy z běžně užívaných a prověřených materiálů a dle 
standardních konstrukčních zvyklostí.. Zatížení působící konstrukci bude přenášeno stěnami do 
základových pasů a pilot. Stropní desky jsou navrženy jako spojité. Konzolový přesah stropní 
desky bude řešen doplněním stěnového průvlaku, který bude přenášet zatížení do nosné stěny a 
navíc bude doplněna výztuž v horní části desky a její spřažení s nosnými stěnami. Stropní desky 

v oblasti lodžiového zasklení budou taktéž v této oblasti doplněny o výztuž.  
Všechny nosné konstrukce budou posouzeny statikem. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení 
 

Rozvody odpadního potrubí jsou vedeny v jednotlivých šachtát. Na odpadní potrubí jsou napojeny 
zařizovací předměty pomocí připojovacího potrubí vedeného v podlaze.  Odpadní potrubí 
pokračuje nad střechu 3NP jako větrací potrubí.  Pod stropem 1PP jsou odpadní potrubí vyústěny 
do svodných potrubí, které ústí do hlavní vstupní šachty na pozemku investora. Odtud je pak 
vedena přípojka do jednotné kanalizační stoky.  
Rozvody vody jsou vedeny v instalačních šachtách, teplá voda je opatřena samoregulačním 
kabelem, z toho důvodu není třeba uvažovat u teplé vody s cirkulací. 
Otopná soustava je navržena jako dvoutrubková s nuceným oběhem otopné vody. Stoupací vedení 
bude vedeno v instalačních šachtách. Na horizontální rozvod jsou napojená otopná tělesa. Zdroj 
otopné vody je navržen v technické místnosti, je doporučeno použít nízký teplotní spád otopné 
vody. 

Rozvody elektrické energie budou vedeny z technické místnosti, kde bude umístěn elektroměrový 
rozvaděč a pojistková skříň, v instalačních šachtách do jednotlivých bytů. Zde bude umístěna 
pojistková skříň. 
 

b) výpočet technických a technologických zařízení 
Výpočet dimenzí technických a technologických zařízení provede specialista. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

 

Jednotlivé byty vytvářejí samostatné požární úseky. Ty jsou odděleny požárně dělícími 
konstrukcemi. Schodišťový prostor bytového domu tvoří CHÚC. Dále jsou jednotlivými 
požárními úseky instalační šachty. 
 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
 

Pro jednotlivé PÚ jsou vypočítány hodnoty požárního rizika a stanoveny stupně požární 
bezpečnosti. 
 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebníchnkonstrukcí 
 



 

Stavební konstrukce vyhovují požadované době na požární odolnost a není nutné je doplňovat 
konstrukcemi na zvýšení požárn odolnosti. 
 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
 

Únik z objektu je řešen jednou chráněnou únikovou cestou, do které ústí místnosti splňující 
podmínky pro uvažování počátku únikové cesty v ose dveří nebo nechráněné únikové cesty. 
V souladu s tab. 16 ČSN 73 0802 je stanoven typ chráněné únikové cesty A. 
Vyhodnocení objektu z hlediska požární bezpečnosti určí specialista. 
 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně  nebezpečného prostoru 

 

Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle přílohy F ČSN 730802. Požárně nebezpečný prostor 
nezasahuje na žádnou ze sousedních parcel.Požárně nebezpečný prostor může zasahovat do 
veřejného prostranství dle pozn. odst. 10.2.1. ČSN 730802. 

 

e) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě nebezpečného prostoru 

 

Podzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním řadu, vzdálenost od objektu nesmí 
přesahovat 150 m. 

Skutečný stav: Podzemní hydrant je navržen ve vzdálenosti do 150m. Dimenze podzemního 
hydrantu a vnitřních odběrných zařízení určí specialista.  
 

f) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) 

 

Dle dst.12.2 ČSN 730802 musí k objektu vést přístupová komunikace alespoň do vzdálenosti 20m 
od vchodu do objektu.  

Ke vstupu do objektu vede přístupová komunikace š. 3 m a délky 15,8 m a komunikace ke 

garážím š. 6 m a délky 19,8 m, která je napojena na komunikaci III. třídy. Komunikace na 
pozemku nejsou průjezdné.  

 

g) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodová potrubí 
vzduchotechnická zařízení) 
 

Prostupy rozvodů a instalace požárně dělících konstrukcí musí být utěsněny v závislosti na článku 
8.6 a 11.1 ČSN 730802 dle požadavků čl.6.2 ČSN 730810. 
Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a 
technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby 
co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto 
prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě 
a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce 
může být případně i změněna v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, 
že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce. 
U dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy podle 6.2.1 
ČSN 730802 zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem potrubí, 
nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a 
jiných výrobků jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící 
konstrukce. Těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, a to v těchto 
případech: 
 a) kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto 
rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková 



 

hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle 1ČSN 73 0802 či 
ČSN 73 0804, vodičů a kabelů které nešíří požár podle norem řady ČSN EN 50266 a zařízení 
navrhovaných podle ČSN 73 0848), 
 b) požární odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech případech uvedených 
v bodě a), pokud jde o prostupy požárně dělící konstrukcí klasifikace EW. 
Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodu a) nebo b) a jsou 
většího světlého průřezu než 2000 mm2 , přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 
300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008. 

Utěsnění jednotlivých prostupů musí být provedeno odborným dodavatelem. Při kolaudaci musí 
být předloženy platné certifikáty. 
 

h) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
 

Posouzení stavby na zabezpečení požárně bezpečnostními zařízeními provede specialista. 
 

i) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

 

Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek určí specialista.  
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 

Konstrukce bytového domu bude posouzena na součinitele prostupu tepla tak, aby odpovídaly 
příslušné normy ČSN 73 0540. Pro výplně otvorů bude použit izolační dvojsklo s plastovým 
rámem. Dále je nutné dodržet zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a související předpisy. 

 

b) posouzení využití alternativních zdrůjů energie 

 

Nejsou použity alternativní zdroje energie. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 

Část bytů je řešena jako bezbariérová. Bezbariérový přístup je řešen dle normy ČSN 73 4130 – 

Schodiště a šikmé rampy. Je dodržen maximální sklon rampy pro imobilní (6,25%). Byty jsou 
dále řešeny dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 389/2009 Sb. o obecných 
požadavcích zabezpečující bezbariérové úžívání staveb. 
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a bezpečnostních 
předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány, jedná se zejména o zákon č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 
(změna 301/2009 Sb.). 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

Na základě mapy radonového rizika se předpokládá na pozemku nízké až přechodné radonové 
riziko. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 

Pomocí systému provaření výztuže v ŽB konstrukcích a katodové ochrany ŽB konstrukcí. 



 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 

V budově nejsou navržena zařízení způsobující technickou seizmicitu. 
   

d) ochrana před hlukem 

 

Stavba je navržena z běžně používaných materiálů se standartními způsoby provádění. 
Konstrukce splňuje požadavky na vzduchovou i kročejovou neprůzvučnost. Ve vnějším prostoru 
nejsou žádně výrazné zdroje hluku, před kterými by bylo potřeba stavbu chránit. 
 

e) protipovodňová opatření 
 

Stavba se nenachází v povodňové oblasti. 
 

f) ostatní účinky 

 

Nejsou zde žádné jiné účinky vnějšího prostředí, před kterými by bylo potřeba stavbu chránit. 
 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 

Napojení bytového domu na inženýrské sítě bude z ulice Neumannova.  

 

 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení 
 

Objekt se nachází v městské části Pisárky, (Brno-město). Dopravní přístupnost je po silnici III. 
třídy Neumannovana, na kterou je objekt přímo napojen. 

b) napojení uzemí na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Bytový dům bude napojen přístupovou komunikací na ulici Neumannova. 

 

c) doprava v klidu 

 

Garážované parkovací stání pro12 osobních automobilů včetně 1 místa pro imobilní je řešeno 
v podzemním podlaží bytového domu. Dočasné parkování na severní části parcely je zajištěno 5 

parkovacími místy na pozemku investora. 

 

d) pěší  a cyklistické stezky 

 

V okolí stavby jsou navrženy komunikace pro pěší viz. Situace. 
 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

Stavba vyžaduje teréní úpravy pozemku. Ty jsou provedeny dle situace pomocí opěrných 
gabionových stěn. 



 

 

b) použité vegetační prvky 

Návrh počítá s doplněním vegetačních prvků především listnatých stromů. Vysazení bude 
provedeno dle situace. Specifikaci dřevin provede dendrolog. 
 

c) biotechnická opatření 
Nebudou provedena žádná biotechnická opatření. 
 

 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, a půda 

 

Stavba má minimální negativní vliv na životní prostředí a nebude stínit sousedním objektům. 
Zastínění okolních pozemků není nutno řešit, posuzuje se pouze možnost zastínění využívaných 
objektů a to zejména ve funkci obytných prostor. Vzhledem k typu využití objektu se neuvažuje 
o provádění zvláštních protihlukových opatření, konstrukční systém objektu má dostatečnou 
neprůzvučnost.  
Při běžném provozu objektu se nepředpokládá zvýšené zatížení životního prostředí. Běžný 
komunální odpad bude likvidován popelnicí popř. kontejnerem na pozemku investora.  
Stavební odpad v průběhu výstavby bude likvidován podle svého druhu a uložen na příslušných 
skládkách.  
Vytápění bude řešeno plynovým kotlem třídy C s přívodem vzduchu z exteriéru a odvodem 
vzduchu také do exteriéru. Přívod bude řešen potrubím ústícím na fasádě objektu v blízkosti 
technické místnosti, vyústění bude kryto mřížkou. Odvod spalin bude veden instalační šachtou 
nad střechu 3NP.  

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Na stavební parcele se nenachází rostliny ani živočichové vyžadující ochranu. 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Není třeba zjišťovací řízení ani stanovisko EIA. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Na pozemku investora se v současné době nachází ochranné pásmo jednotné kanalizace. Bude 
provedeno přeložení stávajícího veřejného řadu mimo objekt bytového domu, na který bude 
vybudována přípojka pro bytový dům 

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů a ochrany obyvatelstva 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 



 

Staveniště bude na jednotlivé inženýrské sítě napojeno stavebními přípojkami. Jedná se především 
o napojení na vodovodní síť. K napojení na síť nízkého napětí bude sloužit elektroměrová a 
pojistková skříň umístěná na staveništi. Ta bude napojena na síť nízkého napětí v ulici 

Neumannova. Napojení na kanalizační stoku není nutné, na staveništi budou umístěny mobilní 
toaletní buňky, ze kterých budou splašky pravidelně odváženy. 
 

b) odvodnění staveniště 

Zhotovitel je povinen při výstavbě vhodným technickým řešením zajistit průběžné odvodnění 
staveniště. Nesmí dojít ke zhoršení fyzikálně-mechanických vlastností zemin na staveništi, ke 
znehodnocování rozestavěných objektů a zařízení umístěných na staveništi. Zároveň musí být 
respektovány příslušné vodohospodářské a ekologické předpisy i pro území v okolí staveniště. V 
případě vzniku škod v důsledku nedostatečného nebo nesprávného odvádění srážkových nebo 
povrchových vod musí zhotovitel sjednat okamžitou náhradu škod. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu pomocí provizorní komunikace v místě 
vybudování nové přístupové komunikace k bytovému domu. Na technickou infrastrukturu bude 

staveniště napojeno pomocí provizorních připojovacích zařízení napojených na jednotlivé sítě. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V průběhu stavby ani v době užívání by stavba neměla mít negativní vliv na okolní zástavbu. Dle 
návrhu jsou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti.  

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Není vyžadována speciální ochrana okolí staveniště. Před prováděním stavby je nezbytné provést 
vykácení dřevin nacházejících se na stavební parcele. Jedná se především o nizký křovitý porost. 
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Není nutný zábor dalšího pozemku. Staveniště je přímo přístupné z ulice Neumannova. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,  
Při stavbě bude produkováno minimální množství emisí.  

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemina vytěžená při zemních pracech bude použita na pozemku investora, přebytky budou 
odvezeny na skládku. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochranu životního prostředí při výstavbě určí specialista. 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi určí specialista. Při provádění stavby 
bude vyžadována přítomnost koordinátora BOZP prováděcí firmy. Budou prováděna vstupní a 
pravidelná školení BOZP. 
 

l) úprava pro bezbariérové úžívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba nijak neomezí okolní stavby. 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Bude omezena doprava na ulici Neumannova po dobu trvání výstavby. 



 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstvabě apod.) 
Nejsou stanoveny speciální podmínky. 
 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Bude součástí výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 09.01.2014      Vypracovala: Deutschová Martina 



Závěr  
 
Zadáním bakalářské práce bylo detailní zpracování objektu bytového domu navrženého na 
pozemku, který se nachází v městské části Brno - Pisárky. V současnosti je svažitý pozemek 

využíván jako zahrada. Na daný pozemek přímo nenavazuje žádná zástavba. Na sousedních 
parcelách se nachází bytové domy a památkově chráněné objekty. Hmotovým řešením objekt 
navazuje na stávající zástavbu v okolí.  
 

Nově vybudovaný objekt bude sloužit jako bytový dům. Je v něm navrženo 8 bytů: 1 byt 3+kk, 1 

mezonetový byt 4+kk, 3 byty 5+kk a 3 byty 6+kk. Dále je navrženo garážované parkovací stání 
pro 12 osobních automobilů včetně 1 místa pro imobilní a fitcentrum se zázemím v 1S bytového 
domu. Uživatelům se dále nabízí možnost parkování na pozemku investora, které je přístupné z 
komunikace Neumannova. Kvalitu daného bydlení ovlivňuje také velká plocha zeleně orientovaná 

na pozemku investora na jih za bytovým domem.  

U objektu je dodržena funkční, typologická a normativní správnost 
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