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Abstrakt 

Bytový dům se nachází na pozemku svažujícím se k jihu, s hlavní příjezdovou komunikací z 

ulice Tomečkova. Pozemek se nachází v jihovýchodní části panelového sídliště Lesná, 

zároveň je v těsném sousedství drobné zástavby rodinnými domy, tzv. Divišovy kolonie. 

Architektonicky je bytový dům řešen jako dva samostatné celky spojené v jeden funkční blok. 

Záměrem bylo využít svažujícího se pozemku, proto vznikl terasový dům s postupně ubírající 

hmotou, z důvodu lepšího oslunění a vzniku teras. Navržená bílá fasáda s tmavými rámy oken 

doplňuje gradaci objektu. V jižní části pozemku je navrhnut předprostor se zelení a 

přístupovými komunikacemi pro pěší. Veškeré pěší trasy kolem objektu jsou vydlážděny.  

  

Klíčová slova 

Bytový dům, Brno, Lesná, Divišova čtvrť, Dřínová, Tomečkova, Zvonková, terasový bytový 

dům, rodinný dům, byty, zakladače pro automobily, zděný stěnový systém, terasy.  

  

  

  

Abstract 

Residential house is located on site sloping to the south. Main access road is from the street 

‘Tomečkova’. The place is located in the south-eastern part of the housing estate ‘Lesná’ and 

it is also close to the group of small houses, called ‘Divišova kolonie’. Building is designed as 

two separate units connected in one functional block. The intention was to use the sloping 

land to create a terraced house with gradually diminishing material, for better exposure to sun 

and the formation of terraces. Proposed white façade, with dark window frames complements 

object’s gradation. The southern part of the site was designed as a front place with vegetation 

and access roads for pedestrians. All footpaths around the building are paved. 

  

Keywords 

Residential house, Brno, Lesná, Diviš district, Dřínová, Tomečkova, Zvonková, terraced 

apartment building, house, apartment, car stackers, brick wall system, terraces.  
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Úvod 

 

 Tématem zadání bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu v Brně místní 

části Lesná. Touto bakalářskou prací má být řešena prostorová a hmotová návaznost na 

stávající stavební strukturu místa při respektování územního plánu, dále konstrukční, 

materiálové a provozní řešení. Funkční náplň je věnována bydlení. Celý objekt je zpracován 

formou studie. Pro podrobné zpracování jsem si zvolila část bytového domu (východní část). 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:   Bytový dům Brno - Lesná 

 

b) místo stavby:   Brno – Lesná, ul. Dřínová, ul. Zvonková, ul. Tomečkova 

    504/50, 503/1, 503/2, 502/1, 502/2, 501/1, 501/2, 494/1, 494/2, 

492 

 

c) předmět dokumentace: Předmětem dokumentace je stavební objekt bytového domu. 

 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

      Projektant:  Jana Kyselá 

 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území 

Novostavba bude stát na nezastavěných pozemcích č. 504/50, 503/1, 503/2, 502/1, 502/2, 

501/1, 501/2, 494/1, 494/2, 492 v katastrálním území Brno Lesná při ulici Dřínová.  

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o soubor parcelu, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zahrada. Jde o 

svažitý terén značně nevyužívaný. 

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Parcely nejsou evidovány jako zemědělský půdní fond.  

 

d) údaje o odtokových poměrech 

V lokalitě je pouze jednotná kanalizace. 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Novostavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, tj. s Územním plánem 

města Brna. Parcela se nachází ve stabilizované ploše všeobecného bydlení s indexem 

podlažní plochy 0,8. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Index podlažní plochy požadovaný ÚP nebyl překročen. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů nebyly v rámci projektu řešeny. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 



i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba není vázána na další investice. Případná vedení technických sítí objevená 

při geologickém průzkumu nebo při samotné výstavbě budou přeložena 

nebo zabezpečena. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 

katastru nemovitostí) 

parcela č.: 504/51 katastrální území: Lesná 

   vlastník:  Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,  

     60167 Brno   

parcela č.: 504/10 katastrální území: Lesná 

   vlastník:  Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,  

     60167 Brno   

parcela č.: 326/7 katastrální území: Lesná 

   vlastník:  Česká Republika 

parcela č.: 499 katastrální území: Lesná 

   vlastník:  Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,  

     60167 Brno  

 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit jako soubor bytových domů. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba se navrhuje jako trvalá. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Na stavbu se nevztahuje žádná forma ochrany. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, dále je řešena v souladu 

s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky 

č. 20/2012 Sb., v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti 

budov, v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 

staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Nebylo předmětem řešení. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyla navržena venkovní odstavná stání pro osobní automobily v počtu, jaký 

je normativně vyžadován, ale byla nahrazena podzemní garáží se zakladačem.  



h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

plocha pozemku:    3 052 m
2
 

zastavěná plocha:    1 292 m
2
 

obestavěný prostor stavby:   22 308 m
3
 

plocha užitná:    2 193 m
2 

 

kategorie    podlaží   počet   po   pu 

1+KK  1np:   1x   43 m
2
   65 m

2
 

   2np:   1x   43 m
2
     65 m

2
 

   3np:   1x   33 m
2
   55 m

2
  

   4np:   1x   23 m
2
   44 m

2
  

 celkem:   ∑  4x 

 

2+KK  1np:   1x   88 m
2
   129 m

2
 

   2np:   2x   74 m
2
   91 m2 

        88 m
2
   129 m

2
 

   3np:   2x   72 m
2
   110 m

2
 

        74 m
2
   91 m

2
 

   4np:   0x 

 celkem:   ∑  5x 

 

3+KK  1np:   4x   71 m
2
   84 m

2
 

        126 m
2
   207 m

2
 

        127 m
2
   193 m

2
 

        133 m
2
   172 m

2
 

   2np:   4x   90 m
2
   117 m

2
 

        115 m
2
   187 m

2
 

        116 m
2
   197 m

2
 

        133 m
2
   172 m

2
  

   3np:   3x   88 m
2
   137 m

2
 

        108 m
2
   167 m

2
 

        123 m
2
   162 m

2
 

   4np:   2x   67 m
2
   114 m

2
 

        113 m
2
   152 m

2
 

 celkem:   ∑ 13x 

 

4+KK  1np:   0x    

   2np:   0x 

   3np:   0x 

   4np:   2x   129 m
2
   181 m

2
 

        117 m
2
   172m

2

 celkem:   ∑  2x 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.) 

Nebylo předmětem řešení. 

 

 



j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Časové údaje o realizaci stavby nebyly předmětem řešení. 

 

k) orientační náklady stavby 

Při výpočetní ceně 7000 Kč/m
3 

bude cena stavby cca 156 156 000,- Kč 

 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

Stavba bytového domu je označena SO 01 a navržený rodinný dům je SO 02.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází ve městě Brno v katastrálním území Lesná (okres Brno 

město) na parcelách číslo 492, 494/1, 501/1, 501/2, 502/1, 502/2, 503/1, 503/2, 504/50. 

Jedná se o nárožní pozemek mezi ulicemi Dřínová, Zvonková, Tomečkova. Dle platného 

územního plánu je pozemek určen pro výstavbu s převážnou funkcí bydlení. Dále je v ÚP 

omezen index podlažnosti na 0,8. 

Pozemek je svažitý směrem na západ, s výškovým rozdílem 8,5m na délku pozemku. 

Staveniště je přístupné z ulice Dřínová a z ulice Tomečkova. 

Na daný pozemek přímo nenavazuje žádná zástavba. V nedalekém okolí se nachází domy 

z Divišovy kolonie a také terasové bytové domy. 

Na pozemku nejsou známa žádná ochranná pásma, inženýrské sítě jsou napojeny z ulice 

Dřínová a Tomečkova. Pozemky nespadají pod ochranu zemědělského půdního fondu, 

nebude nutno řešit vynětí zastavěných ploch ze ZPF. 

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

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

Byl proveden vizuální průzkum staveniště a základní zaměření stavební parcely geodetem, 

včetně vytyčení výškových úrovní pozemku. Dále se vycházelo z poskytnutých podkladů 

a výpovědi investora.  

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

radonové riziko. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na pozemku nejsou známa žádná ochranná pásma, inženýrské sítě jsou napojeny z ulice 

Dřínová a Tomečkova. 

 

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

Pozemek se nenachází v záplavovém území definovaném platným územním plánem ani 

v území poddolovaném nebo se zvýšenou seismicitou. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

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.  

Odtokové poměry budou nezměněny nebo se mírně zlepší vlivem vybudování retenční 

nádrže. Likvidace splaškových vod je řešena odvodem do kanalizační sítě a následně 

čištěna v městské čistírně odpadních vod. Dešťová voda bude zadržována v retenční 

nádrži, odkud bude postupně odpouštěna do kanalizace. Malá část dešťové vody bude 

přímo vsakována navrženou zelení. 

 



f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na stavební parcele se nachází zahradní domek, který je určený k demolici. Je nutné 

provést pokácení topolu (výška cca. 25m), několika stromů menšího vzrůstu (5-10m) 

a keřového porostu. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavební pozemek nespadá do zemědělského půdního fondu. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

Bude provedeno napojení objektů na stávající technické sítě v ulici Dřínová: kanalizaci, 

elektřinu, plyn a vodovod. Napojení na dopravní infrastrukturu je z ulice Dřínová 

pro navržený rodinný dům na jižní straně pozemku, pro bytový dům je napojení z ulice 

Tomečkova. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

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

výstavbu. 

 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Nově vybudovaný objekt bude sloužit jako terasový bytový dům. Kapacita bytového domu je 

cca. 70 osob. V bytovém domě jsou navrženy 4 byty 1+kk, 5 bytů 2+kk, 13 bytů 3+kk 

a 2 byty 4+kk. Dále je navržen automatický parkovací systém nacházející se v  2PP a 3PP 

bytového domu s nájezdem v 1NP. Kapacita garážového stání činí 64 parkovacích míst 

pro osobní automobily. Dále je navrženo vybudování kolmých  parkovacích stání u ulice 

Dřínová. Kde by se dle návrhu bude nacházet 5 parkovacích míst. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba se snaží o začlenění do kontextu okolní zástavby. Navazuje na Divišovu kolonii, 

nedaleké terasové domy a panelové sídliště Lesná. Stavba vytváří určitou gradaci 

od Divišovy kolonie k již zmíněnému sídlišti Lesná. Tato gradace je charakteristická 

vytvoření stupňujícího terasového domu orientovaného terasami právě k Divišové kolonii. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Jedná se o jednoduché skládání kubických gradujících hmot. Bytový dům je řešen jako 

dva samostatné objekty spojené v jeden. Stavba je navržena zděná z Porothermu 

s železobetonovými monolitickými stropními konstrukcemi. Charakter stavby je určen 

celoskleněným zábradlím. Okenní výplně jsou zvýrazněny hliníkovými rámy tmavě šedé 

barvy. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba se skládá ze tří provozních částí. První je rodinný dům na jihu stavební parcely. Ten 

je přístupný z ulice Dřínová. Druhou provozní částí je bytový dům umístěný na západní části 

parcely a který spolu s další provozní části tvoří jeden celek. Oba bytové domy jsou 



zpřístupněny z ulice Tomečkova. Je zde také umístěn vjezd do zakladačových garáží 

umístěných v podzemních podlažích tohoto objektu pro oba objekty společný. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Část bytů je upravitelná pro bezbariérové užívání. Bezbariérový přístup je řešen dle vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 389/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívaní staveb.dále je dodržena norma  ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé 

rampy.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena dle platných norem a legislativy. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Bytový dům je navržen jako sedmipodlažní podsklepený objekt s plochými střechami.  

Rodinný dům je dvoupodlažní nepodsklepená stavba také s plochou střechou.  

Napojení objektů na inženýrské sítě je z u ulice Dřínová. Výplně otvorů jsou tvořeny okny 

z izolačního trojskla s hliníkovým rámem 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

SO 01 Bytový dům 

Bytový dům je tvořen nosným stěnovým systémem tvořeným z tvárnic Porotherm. Tyto 

stěny vynášejí ŽB stropní desky. V 1PP, 2PP a 3PP je navržen automatický parkovací 

systém. S nosným systémem odpovídajícímu nosnému systému bytového domu. Hlavní 

schodiště bytového domu jsou navržena jako železobetonová. Vytvářející spolu s výtahem 

ztužující prvek celého bytového domu. Podlahy jsou v celém objektu navrženy jako 

plovoucí s kročejovou izolací. Stavba je tvořena čtyřmi dilatačními celky. Pro zabránění 

nerovnoměrnému sedání jsou navrženy robustní železobetonové základové pasy schopné 

odolávat smyku vzniklému rozdílným zatížením. Prostorová tuhost je zajištěna 

spolupůsobením nosných a ztužujících stěn, pozedních věnců a stropních konstrukcí. 

 

SO 02 Rodinný dům 

Dům je realizovány s nosnou stěnovou zděnou konstrukcí vynášející ŽB stropní desku. 

Ta tvoří nosnou konstrukci střechy s klasickým pořadí vrstev. Schodiště je navrženo jako 

železobetonové. Podlahy jsou v celém objektu navrženy jako plovoucí s kročejovou 

izolací. Stavba je tvořena jediným dilatačním celkem. Pro zabránění nerovnoměrnému 

sedání jsou navrženy robustní železobetonové základové pasy schopné odolávat smyku 

vzniklému rozdílným zatížením. Prostorová tuhost je zajištěna spolupůsobením nosných 

a ztužujících stěn, pozedních věnců a stropních konstrukcí. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Statický výpočet nebyl předmětem řešení. Objekt je zatím navržen předběžnými odhady 

dle zvyklostí. Podrobnější výpočet by pro ověření dimenzí navržených prvků musel 

vytvořit později statik. 

 

  



B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

V bytovém domě je navržen  osobní průchozí výtah s frekvenčně řízeným pohonem. 

Rozměry kabiny jsou navrženy dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

č. 389/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívaní staveb 

a to 1100×1400mm. 

Dále je navržen automatický zakladačový systém Multiparker 760 pro 64 garážovaných 

parkovacích stání. 

V objektu bude instalováno nízkoteplotní podlahové vytápění.  

Veškeré technologické vybavení bude umístěno v technické místnosti 113, odkud budou 

po objektu vedeny rozvody. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Nebylo předmětem řešení. 

 

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 bytových domů s výtahem tvoří CHÚC. Dále jsou 

jednotlivými požárními úseky instalační šachty. 

 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Nebylo předmětem řešení. 

 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Stavební konstrukce vyhovují požadované době na požární odolnost a není nutné je 

doplňovat konstrukcemi na zvýšení požární odolnosti. 

 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Únik z jednotlivých 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. Jsou splněny podmínky pro únik jednou únikovou cestou – počet 

unikajících osob z největší místnosti  E = 5 (E<100), součinitel a = 0,88 (a<1,1). 

Vchodové dveře mají panikové kování. 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Odstupové vzdálenosti jsou dodrženy, stavby nezasahuje do požárně nebezpečného 

prostoru jiných objektů. Rozměry požárně dělicích pásů na fasádě je nutné ověřit 

výpočtem; pokud by nevyhověly, je nutné výplně některých oken provést jako požární 

uzávěry stavebních otvorů. 

  



f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Podzemní hydrant je navržen ve vzdálenosti do 150m. Dále jsou  navrženy vnitřní 

odběrná zařízení ve schodišťovém prostoru a to v 2NP a 4NP. Dimenze podzemního 

hydrantu a vnitřních odběrných zařízení určí specialista.  

 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty) 

K objektu vede přístupová komunikace šířky 6m a délky 12m, napojená na komunikaci 

III. třídy. komunikace na pozemku není průjezdná.  

 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

V objektu se nachází vedení vzduchotechniky, rozvodné potrubí vody, elektřiny, plynu 

a kanalizace.  

 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Nebylo součástí řešení. 

 

j) 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 budou posouzeny na součinitele prostupu tepla tak, aby 

odpovídaly příslušné normy ČSN 73 0540. Pro výplně otvorů bude použit izolační 

trojsklo s hliníkovým rámem. Dále je nutné dodržet zákon č. 406/2000 Sb. – 

o hospodaření energií a související předpisy. 

 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Nejsou použity alternativní zdroje energie. 

 

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

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Větrání je nenucené. Stavba bude napojena na veřejný vodovod, nízkotlaké vedení plynu, 

sdělovací kabel, elektrické vedení a jednotnou kanalizaci. K vytápění  bytu slouží kotel 

na zemní plyn. Směsný komunální odpad bude ukládán do k tomu určených kontejnerů 

umístěných ve větraných prostorech v 1. NP s přímým přístupem z chodníku a svážen 

specializovanou firmou pro celé území.  

Provoz domu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Prostor schodiště v řešeném 

bytovém domě bude větrám nuceně . Odvod a přívod vzduchu budou vyvedeny nad střechu 

a odhlučněny, odvod bude navíc osazen pachovým filtrem.  

 

  



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. Na základové desce bude provedena protiradonová ochrana ve formě 

dvou natavených asfaltových pásů s atestem na odolnost vůči pronikání radonu. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Nebylo součástí řešení. 

 

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 standardními způsoby provádění. 

Konstrukce splňuje požadavky na vzduchovou i kročejovou neprůzvučnost. Ve vnějším 

prostoru nejsou žádné výrazné zdroje hluku, před kterými by bylo potřeba stavbu chránit. 

 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v povodňové oblasti. 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Ostatní negativní účinky vnějšího prostředí nejsou známy. 

 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Všechny přípojky technické infrastruktury jsou vedeny z ulice Dřínová.  

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Nebylo předmětem řešení. 

 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

Dopravní přístupnost je přes silnici II třídy Okružní, dále pak po silnici III. třídy 

Tomečkova. Bytový dům je napojen přímo na ulici Tomečkova, rodinný dům pak na jižní 

části parcely je přístupný z ulice Dřínová. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Bytový dům bude napojen přístupovou komunikací na ulici Tomečkova, rodinný dům na 

jižní části parcely, je zpřístupněn z ulice Dřínová. 

 

c) doprava v klidu 

Parkování je řešeno automatickým parkovacím systémem v podzemních podlažích 

bytového domu. Dočasné parkování na jižní části parcely je zajištěno rozšířením přilehlé 

komunikace na pozemek investora, kde budou vytvořena kolmá stání podél této 

komunikace. 



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 terénní úpravy pozemku. Ty jsou provedeny dle situace, pomocí 

betonových opěrných stěn, doplněných gabiony. 

 

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 VLIVŮ 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.  

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině. 

 

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 

Nebylo předmětem řešení. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Na pozemku investora se v současné době nenacházejí žádná ochranná pásma, 

po vybudování přípojek inženýrských sítí  zde budou ochranná pásma těchto přípojek. 

 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Na stavbu nejsou vzneseny zvláštní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. Jedná 

se o bytový a běžný obchodní provoz bez výroby. 



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. To bude řešeno pomocí napojení na podzemní 

hydrant s měřičem odběru vody v ulici Dřínová. K napojení na síť nízkého napětí bude 

sloužit elektroměrová a pojistková skříň umístěná na staveništi. Ta bude napojena na síť 

nízkého napětí v ulici Tomečkova. 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 

V této fázi neřešeno. Příjezd techniky je možný z ulice Tomečkova. Podrobný plán 

rozmístění strojů provede dodavatel. 

 

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 nízký 

křovinovitý porost, jeden vzrostlý strom (topol výška cca. 25m) a několik menších 

listnatých stromů (od 5-10m). Dále je nezbytné provést demolici zahradního domu na 

stavební parcele. 

 

f) maximální zábory pro staveniště  

Je nutný zábor veřejného pozemku umožňující zpřístupnění staveniště z ulice Tomečkova. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Odpady vznikající na stavbě budou separovány, využitelné budou odevzdány do sběru, 

ostatní budou uloženy na řízenou skládku. Odpad nebude na stavbě spalován. Při stavbě 

bude produkováno minimální množství emisí.  

 

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

Zemina vytěžená při zemních pracích bude použita na pozemku investora, přebytky budou 

odvezeny na skládku. 

 



i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochranu životního prostředí při výstavbě určí specialista. 

 

j) 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. Staveniště bude oploceno pro zabránění 

přístupu nepovolaných osob na stavbu. Pracovní plochy ve výškách budou ohrazeny 

zábradlím proti pádu pracovníků dle ČSN. Na stavbě bude veden stavební deník. 

Pracovníci, u kterých to vyžaduje legislativa, musí mít platná osvědčení pro provádění 

příslušné činnosti. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou další stavby dotčeny. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Bude omezena doprava na ulici Dřínová a částečně na ulici Tomečkova po dobu trvání 

výstavby. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou stanoveny speciální podmínky. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Časový harmonogram výstavby nebyl součástí řešení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 7.2.2014          vypracovala: Jana Kyselá 

  



Závěr 

 

 Zadání jsem pojala jako jednoduché poskládání kubických gradujících hmot. Bytový 

dům je řešen jako dva samostatné objekty spojené v jeden. Charakter stavby je určen 

celoskleněným zábradlím na ustupujících terasách. Ubírání hmoty má za cíl zlepšení 

komfortu a oslunění. Okenní výplně jsou zvýrazněny hliníkovými rámy tmavě šedé barvy. 

Celý objekt jsem se snažila nenásilně zasadit do prostředí Lesné, proto jsem také volila 

jednotný ráz fasády bílé barvy.  

 Práce na tomto bakalářském zadání pro mě byla velice přínosná, během řešení 

a konzultací jednotlivých částí objektu jsem se dozvěděla spoustu důležitých a poučných 

informací. Dozvěděla jsem se jak záleží na jednotlivých profesích a na jejich návazností 

(zakládání, statika, TZB, oslunění, akustika či tepelná technika). Nejnáročnější je tyto profese 

zkombinovat, aby vznikl funkční, ale i architektonický hodnotný objekt.   
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