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Abstrakt  

Bytový dům se nachází v Brně, místní části Lesná. Objekt je navržen na nárožním pozemku 
mezi ulicemi Dřinová a Tomečkova. 
Návrh se skládá ze dvou objektů. Jejich výškové uspořádání je navrženo tak, aby si navzájem 
nestínily či nestínily okolní zástavbě. Severní objekt převyšuje jižní. Hmota vychází ze snahy 
dosáhnout co největšího proslunění místností. Zároveň je navržena tak, aby byla dosažena co 
největší intimita na balkónech. Balkóny také vyzdvihují horizontální členění objemu.  
Bytový komplex obsahuje třicet bytů různé podlažní plochy a typu. Byty jsou vždy 
uspořádány na ose sever - jih, přičemž veškeré obytné místnosti jsou umístěny jižně. Při 
tomto řešení bylo dbáno i na zastiňovací systém. Jedná se o venkovní žaluzie, které svým 
vzhledem utvářejí tvář domu. 
Při návrhu se vycházelo z cíle propojení objektů s přírodou, z čeho vycházela snaha o co 
největší ozelenění prostoru. Tomu napomáhá vnitroblok, který slouží k odpočinku a relaxaci. 
Je zde navržena i malá kavárna s venkovním posezením. Zároveň je zatravněna plochá střecha 
menšího z objektů tak, aby při pohledu z vyšších pater splynula s okolím.  

  
Klí čová slova 
bytový dům, byt, garsoniéra, Brno, Dřinová, zelená střecha, terasa, zakladače pro automobily, 
kavárna, vnitroblok  
  
  
  
Abstract 
The residential building is located in Brno,local part Lesná. The building is designed on a 
corner place between the streets Dřínová and Tomečkova. 
The proposal consists of two buildings. Their height arrangement is designed so as to cast a 
shadow each other or the surrounding buildings. North object exceeds the southern. Mass is 
based on the efforts to achieve the greatest sunlit room. It is also designed so as to obtain the 
greatest intimacy on balconies. Balconies also highlight the horizontal breakdown of volume. 
Residential complex contains thirty different flats floor space and type. The flats are arranged 
on the axis of north - south, with all habitable rooms are located to the south. In this solution, 
care was taken and the sunscreening system. It is an outdoor blinds, whose appearance gives 
the shape of a house. 
When the proposal was based on the objective of linking objects with the nature of what was 
to maximize greening space. This helps the inner block, which is used for rest and relaxation. 
There is also a small cafe designed with outdoor seating. At the same time the grass roof of 
the smaller objects, when viewed from the upper floors blend into their environment. 
  
Keywords 

residential building, flat, flatlet, Brno, Dřinová, green roof, terrace, stackers for cars, cafe, 
inner block  
… 
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ÚVOD 
 
Zadáním bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu na volné parcele v Brně - 
Lesné. V této práci je řešeno prostorové a hmotové rozvržení vůči okolní zástavbě. Dále pak 
konstrukční, provozní a materiálové řešení. Funkční náplň je věnována bydlení doplněna o 
kavárnu. 
Celý návrh je zpracován na úrovni architektonické studie. Podrobně zpracovaný je pak objekt 
SO 01. Jedná se o objekt umístěný na severní části pozemku  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1  Identifika ční údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:    Bytový dům Brno - Lesná 
b) místo stavby:    Brno – Lesná, ul. Zvonková, ul. Dřínova., 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:    Karolína Řeháková 
 
 

A.2  Seznam vstupních podkladů 
 
 

A.3  Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území 
 

Objekt je navržen 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 (okres Brno-město);610887.  
Navržený objekt částečně zasahuje do parcely č.504/10. Po dohodě s  majitelem parcely bude 
část pozemku odkoupena. 

 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 

 
Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zahrada. Jedná se o nevyužívaný pozemek. Na 
parcele se nachází zahradní domek určen k demolici. 

 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 



Na pozemku se nenalézají žádná chráněná pásma a plocha nespadá pod ochranu 
zemědělského půdního fondu. 
 

d) údaje o odtokových poměrech 
 
V území  se nalézá pouze jednotná kanalizace. 

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

Stavba 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 byl mírně překročen avšak s povolením dotčeného 
úřadu. 

 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Požadavky dotčených orgánů byly splněny. 
 

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   
  

A.4  Údaje o stavbě 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
Jedná se o novou stavbu. 

 



b) účel užívání stavby 
 

Jedná se o dvě budovy sloužící pro bydlení. 
 

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 m2 
zastavěná plocha:     1 240 m2 
plocha zpevněných ploch a chodníků:  836,13m2 

plocha zeleně:     1544,11m2 

obestavěný prostor stavby:     12990,78m3 



SO 01 

Druh bytu Podlaží Počet O.P. U.P 

1+kk 

1S - - - 

1NP 1 16 m2 20 m2 

2NP 2 
16 m2 28 m2 

24 m2 48 m2 

3NP 1 32 m2 52 m2 

4NP 2 
147 m2 312 m2 

85 m2 248 m2 

∑ 6 320 m2 708 m2 

2+kk 

1S 1 70 m2 114m2 

1NP 4 

83 m2 143 m2 

51 m2 20 m2 

35 m2 42 m2 

71 m2 108 m2 

2NP 5 

85 m2 108 m2 

53 m2 76 m2 

58 m2 81 m2 

50 m2 58 m2 

93 m2 124 m2 

3NP 2 
69 m2 137 m2 

50 m2 65 m2 

4NP - - - 

∑ 12 731 m2 1076 m2 

3+kk 

1S - - - 

1NP 1 106 m2 156 m2 

2NP 1 106 m2 156 m2 

3NP 2 
106 m2 156 m2 

68 m2 157 m2 

4NP - - - 

∑ 4 386 m2 625 m2 

 
 

SO 02 

Druh bytu Podlaží Počet O.P. U.P 

1+kk 

1S - - - 

1NP 1 20 m2 24 m2 

2NP 1 20 m2 24 m2 

∑ 2 40 m2 48 m2 



2+kk 

1S 1 86 m2 132 m2 

1NP 1 86 m2 118 m2 

2NP - - - 

  2   

3+kk 

1S - - - 

1NP - - - 

2NP 1 86 m2 130 m2 

∑ 1 86 m2 130 m2 

4+kk 

1S - - - 

1NP - - - 

2NP 1 113 m2 250 m2 

∑ 1 113 m2 250 m2 

 
 
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/m3 bude cena stavby cca 90 935 500,- Kč 

 
 
A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba bytového domu je označena SO 01 a SO 02.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
   

a) Charakteristika stavebního pozemku 
 

Stavební pozemek spadá do katastrálního území Brno - Lesná (okres Brno-město);610887. 
Nachází se mezi ulicemi Dřinová, Tomečkova, Dřinová.  Pozemek je složen z parcel číslo 
492, 494/1, 501/1, 501/2, 502/1, 502/2, 503/1, 503/2, 504/50.  
Dle platného územního plánu je tato plocha určena k výstavbě pro bydlení. Pozemek je 
svažitý podél ulice Dřinova, přesněji od východu na západ. Převýšení činí 8,5m.  Přístup pro 
automobily na staveniště jsou možné z ulic Tomečkova a Dřinova. Z těchto ulic pak je možné 
i napojení inženýrských sítí. 
Na pozemku se nachází zahradní domek určen k demolici. Nenalézají se zde chráněná pásma 
a plocha nespadá pod ochranu zemědělského půdního fondu.  
V místě stavby bude odňata ornice a poté použita na finální úpravy. Případné přebytky budou 
odvezeny vybranou firmou na deponii. 

 
b) Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

 
Při projektové dokumentaci se vycházelo z podkladů poskytnutých investorem. Bylo 
provedeno odborné geodetické zaměření pozemku a také vytyčení výškových úrovní.  

Dle mapy radonového rizika se vychází z předpokladu, že na pozemku je nízké až přechodné 
radonové riziko. 

 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 
Na pozemku se nenalézají žádná ochranná pásma či chráněná fauna. 

 
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 

 
Navrhovaná výstavba nebude mít výrazný negativní vliv na životní prostředí. Ani při svém 
provozu stavba nebude negativně působit na životní prostředí. Stavba je navržena tak, aby 
nestínila okolním sousedícím budovám a splňovala podmínky na obytnou funkci těchto 
objektů. Při běžném provozu stavby se nepředpokládá zvýšené hladiny hluku, proto se 
neuvažuje o zvláštním protihlukovém opatření.  



Na pozemku budou umístěny popelnice a kontejnery na tříděný odpad a zajištěn odvoz 
komunálního odpadu odbornou firmou. 
 
V průběhu výstavby bude odpad odvážen a uložen na příslušných skládkách.  

Při likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě a při provozu objektu je nutno postupovat podle 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění (změna z.č. 154/2010), a v souladu se 
souvisejícími právními předpisy – především se jedná o následující předpisy: vyhl.č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění,  a vyhláška č. 294/2005 Sb., o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky, v platném znění. 
Odvod splašků z bytových domů bude řešen dvěma přípojkami na jednotnou kanalizační 
stoku vedoucí v ulici Dřínova. 

 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 
Na stavební parcele se nalézá zahradní domek určený k demolici.  
Je nutné provést vegetační úpravy a to pokácení topolu, několika stromů menšího vzrůstu a 
keřového porostu. Výška vegetace nepřesahuje 25m. 

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

 
Stavební pozemek nespadá do zemědělského půdního fondu. 

 
h) Územně technické podmínky 

 
Napojení objektu na inženýrské sítě bude z ulice Dřinova. Na tuto ulici budou provedeny 
veškeré přípojky (napojení na jednotnou kanalizační stoku, vodovod, plynovod a síť nízkého 
napětí) 
Napojení na dopravní infrastrukturu je z ulice Tomečkova 

 
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 
 
Na pozemku jsou navrženy dva objekty sloužící k bydlení.  



První bytový dům (SO 01) sestává ze 4 nadzemních podlaží, jednoho podlaží částečně 
zapuštěného v zemi a dvou podzemních podlaží. V 2S a 3S jsou navrženy garáže se 
zakladačovým systémem  umožňující stání pro 42 automobilů. V 1S je navržen byt 2+kk, 
vstup a spojovací komunikace, kavárna se zázemím, sklepní boxy a technické zázemí domu. 
V 1NP-3NP jsou navrženy 4 byty 1+kk, 12 bytů 2+kk a 4 byty 3+kk. Ve 4NP se poté nalézají 
2 ateliérové byty hodnoceny jako 1+kk, avšak s možností variability a přetvoření na 2+kk. 
Druhý bytový blok SO 02)  je navržen s jedním částečně zapuštěným podlažím a dvěma 
nadzemními podlažími. V 1S se nalézá byt 2+kk, sklepní boxy a technické zázemí bytového 
domu. V 1NP a 2NP jsou navrženy 4 byty 1+kk, 1 byt 2+kk, 1 byt 3+kk, 1 byt 4+kk.  
 
pozn.:  Jednotlivé objekty jsou v této zprávě popisovány samostatně. Tudíž jsou i podlaží 
brána odlišně než  je tomu ve výkresech. Vztahují se vždy k umístění objektu k terénu. Jedná 
se hlavně o objekt SO 02, který je v rysech vztahován k objektu SO 01. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus – uzemní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Při návrhu se vycházelo ze snahy začlenění budovy do okolí zástavby. Jsou zde navrženy dva 
bytové bloky, které navazují na řešení terasových domů na ulici Tomečkova, rodinných domů 
na ulici Dřinova a na obytnou zástavbu v okolí. Objekt u ulice Dřinova (So 02) je nižší než 
severní objekt (SO 01), tak aby nestínil rodinným domům. Tento návrh kopíruje sklonitost 
terénu směr sever-jih a tak při pohledu z Divišovi kolonie nenarušuje panorama Lesné.  Také 
se zde pracuje s využitím světových stran. Komplex je navržen podélnou stranou směr 
východ-západ, tak aby bylo co nejvíce využito jižní strany. 
Vnitroblok je přístupný z ulic Dřinová, Tomečková a Čekankova. Z ulice Čekankova je 
přístup navrhovaný jako teoretický, bude dále rozvíjen na základě dohody dotčených 
pozemků. 

 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového a barevného 
řešení 

 
Tvarové řešení vyhází ze dvou kvádrů pootočených k sobě tak, aby mezi nimi vznikl 
vnitroblok určený k rekreaci obyvatel komplexu. Tyto dvě základní hmoty jsou imaginárně 
rozčleněny na několik kvádrů kolmých k hlavním osám objektu a jednotlivě vysouvány či 
zasouvány do hmoty. Tak je vytvořen členitý objekt využívající slunečního světla. Severní 
objekt je navržen vyšší něž jižní z důvodu urbanistického kontextu i využití světla. Velkou 
součástí návrhu je práce s tváří domu v jednotlivých částech dne. K tomu slouží zastiňovací 
systém ve formě venkovních žaluzií.  Ty v jednotlivých částech dne mění objektu tvář dle 
využití obyvatel. Barva žaluzií je tmavě hnědá. Objekt je navržen v barvě bílé, tak aby co 
nejvíce vyčněla samotná hmota.  Tu doplňuje decentní zábradlí provedeno jako celoskleněné. 



Okna pak jsou navržena dřevohliníková s barvou hliníku světlé šedé tak, aby splývali se 
sklem. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Návrh se skládá ze dvou samostatných provozních částí, a to z bytového domu na severní 
části pozemku a z bytového domu na jižní straně. První objekt má tři vstupy a je zde umístěn i 
vjezd do garáže. Také má samostatné technické zázemí. druhý objekt má jeden vstup a také 
své vlastní technické zázemí. Do obou objektů se vstupuje z vnitrobloku mezi těmito domy. 

 

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 užívání staveb. Dále je dodržena norma  
ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy  
V domě je byt, navrženy jako bezbariérový. Většina bytu je pak navržena jako vhodná pro 
bezbariérové bydlení s menšími úpravami koupelen. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Při plnění podmínek 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.). 

Bezbariérový přístup je řešen dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 389/2009 Sb. 
o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Dále je dodržena norma  
ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy.  
Většina bytu je pak navržena jako vhodná pro bezbariérové bydlení s menšími úpravami  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební řešení 
Návrh se skládá ze dvou samostatně stojících objeků SO 01 a SO 02. 

Napojení objektů na dopravní infrastrukturu je z ulice Tomečkova. Napojení pro pěší je z 
ulise Dřinova, Tomečkova a Čekankova (viz. B.2.2a)  
 
SO 01 Bytový dům A 



Samostatně stojící objekt se 4 nadzemními podlažími a třemi pozemními. Orientován na jih.  
Bytový dům je napojený na vežejný plynovod (SO 05), vodovod (SO 06) a síť nízkého napětí 
(SO 06)  společně s  bytovým domem SO 02. Kanalizační přípojky má dvě z toho jednu 
samostatnou (SO 07)  a druhou společnou (SO 03) s objektem SO 02. Otopná soustava je 
jednotná pro celý komplex.  
Objekt je tepelně zaizolován a splňuje podmínky prostupu tepla. Okna jsou dřevohliníková, 
výplň z izolačního trojskla se třemi těsnícími prvky. Před přehříváním v letním období je 
objekt chráněn venkovními žaluziemi. 
 
SO 02 Bytový dům B 
Samostatně stojící objekt se 2 nadzemními podlažími a jedním pozemním. Orientován na jiho 
západ.  
Bytový dům je napojený na veřejný plynovod (SO 05), vodovod (SO 06) síť nízkého napětí 
(SO 06)  a kanalizaci (SO 03)  společně s  bytovým domem SO 01. Otopná soustava je 
jednotná pro celý komplex.  
Objekt je tepelně zaizolován a splňuje podmínky prostupu tepla. Okna jsou dřevohliníková, 
výplň z izolačního trojskla se třemi těsnícími prvky. Před přehříváním v letním období je 
objekt chráněn venkovními žaluziemi. 

 
b) konstrukční řešení 

 

Bytový dům SO 01, SO02  
Bytové domy jsou tvořeny stěnovým systémem Porotherm. Při projektu se vycházelo s 
dodržením modulu tohoto systému. Pouze u obvodových stěn je dáno přednosti rozmístění 
oken, které jsou umístěny tak, aby tvořily logické a čisté pohledy. Zde pak je modul až na 
druhém místě. Použité zdící prvky jsou příčkové zdivo Porotherm 8 P+D, 11,5 P+D a 14 
P+D. Nosné stěny jsou pak tvořeny z Porotherm 30 Profi a 30 Aku. Podzemní stěny jsou pak 
provedeny ze železobetonu. Stěny vynášejí železobetonové monolitické stropy. 
Železobetonové stropy nad posledními podlažími jsou součástí skladeb střech (viz. seznam 
skladeb), ty jsou navrženy jako vegetační, využivající systém vegetačních střech Isover 
Cultiline. Schodiště jsou vytvořené z monlitického železobenu uloženého na průvlacích. 
Stejně tak i šachta pro výtah a určité sloupky jsou tvořeny ze železobetonu. Objekty jsou 
uloženy na ŽB základových pasech a část i na ŽB pilotách. U pasu a základové ŽB desky je 
proveden podkladní ochranný beton. 
Ve 3S a 2S je navržen zakladačový systém Multiparker 750 a veškeré konstrukce jsou 
rozvrženy tak, aby se zde tento systém mohl realizovat. 
 

c) mechanická odolnost, stabilita 
 
Nosné konstrukce jsou navrženy z běžně užívaných a prověřených materiálů a dle 
standardních konstrukčních zvyklostí.  



Nosné stěny z Porotherm systému přenášejí stálé i nahodilé zatížení z železobetonových 
spojitých desek do základových pasu (v dané části do železobetonových pilot)  a dále pak do 
základové spáry. 
Balkony jsou tvořeny konzolovitě spřaženy se stropními deskami. 
Veškeré nosné konstrukce budou posouzeny statikem, který stanoví i postup montáže. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení 
 

Rozvody odpadního potrubí jsou vedeny od zařizovacích předmětů pomocí připojovacího 
potrubí ve stěnách a podlahách do odpadního potrubí jednotlivých šachet. Odpadní potrubí 
pokračuje nad střechu 4NP (u objektu SO 02 nad střechu 2NP) jako větrací potrubí.  Pod 
stropem 2S jsou odpadní potrubí vyústěny do svodných potrubí, které ústí do hlavní vstupní 
šachty na pozemku. Odtud je pak vedena přípojka do jednotné kanalizační stoky.  
 
Rozvody vody jsou vedeny v instalačních šachtách. Teplá voda je opatřena samoregulačním 
kabelem. Není tedy nutno uvažovat s cirkulací teplé vody. Připojení zařizovacích předmětů na 
vodovodní stoupací potrubí je vedeno ve skladbě podlahy a ve stěnách. 
 
Rozvody elektrické energie budou vedeny z technické místnosti, kde bude umístěn 
elektroměrový rozvaděč a pojistková skříň, v instalačních šachtách do jednotlivých bytů.  
 
Otopná soustava bude vedena stoupacím potrubím v instalačních šachtách Na toto potrubí je 
pak napojen systém podlahového topení. Zdroj otopné vody je navržen v technické místnosti. 
Je doporučeno použít nízký teplotní spád otopné vody. Jednotlivé byty mají vlastní možnost 
regulace v jednotlivých místnostech. 
 
V objektech jsou navrženy výtahy Schindler 3100 - nosnost 630 kg - 8 osob; dveře 
automatické, vodorovně posuvné. Rozměry kabiny jsou navrženy dle vyhlášky Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR č. 389/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb a to 1100×1400mm. 
 
V garážích je navrhnut zakladačový systém Multiparker 750 který bude instalován danou 
firmou. 

 
b) výpočet technických a technologických zařízení 

 
Výpočet dimenzí technických a technologických zařízení bude proveden oprávněnou osobou. 

 

 
 



B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
 

Jednotlivé byty v bytových domech vytvářejí samostatné požární úseky. Dále jsou jednotlivé 
instalační šachty požárními úseky. Tyto úseky jsou odděleny požárně dělícími konstrukcemi. 
Schodišťový prostor bytového domu s výtahem tvoří CHÚC.  

 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

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

 
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 objektu SO 01 je řešen třemi chráněnými únikovými cestami (schodišti) a z objektu 
SO 02 jednou chráněnou únikovou cestou, do kterých ústí místnosti splňující podmínky pro 
uvažování počátku únikové cesty v ose dveří nebo nechráněné únikové cesty. Tento návrh je v 
souladu s tab. 16 ČSN 73 0802  

 
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 150m. 
Skutečný stav:  
Podzemní hydrant je navržen ve vzdálenosti do 150m. Dále jsou navržena vnitřní odběrná 
zařízení ve schodišťovém prostoru a to v 2NP a 4NP v objektu SO 01 a v 2NP SO 02. 
Dimenze podzemního hydrantu a vnitřních odběrných zařízení určí specialista.  

 



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

 
Dle odst.12.2 ČSN 730802 musí k objektu vést přístupová komunikace alespoň do 
vzdálenosti 20m od vchodu do objektu.  
Při zásahu lze využít vrchní část vnitrobloku, která je zpevněná a dostatečně únosná a je 
dostupná z ulice Dřinová. 

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

 
Prostupy rozvodů a instalace požárně dělicí 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 bytových domů budou provedeny a posouzeny na součinitele prostupu tepla tak, 
aby odpovídaly příslušné normě ČSN 73 0540. Budou zde použita dřevohliníková okna s 
izolačním trojsklem a třemi těsnícími prvky splňující požadavky této normy. 
Dále je nutné dodržet zákon č. 406/2000 Sb. – o hospodaření energií a související předpisy. 

 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energie 

 
Při návrhu není uvažováno s žádnými alternativními zdroji energie. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Část bytů umožňuje bezbariérový přístup. 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 užívání 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 
 

Dle mapy radonového rizika se předpokládá nízké až přechodné radonové riziko. Avšak z 
důvodu strany bezpečnosti je zde navržena hydroizolace proti radonu. 

 
b) ochrana před bludnými proudy 

 



Konstrukce s ocelovými prvky budou provedeny dle stanovených postupů, tak aby bylo 
zamezeno tvorbě bludných proudů. 

 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

 
V objektech nejsou navržena zařízení způsobující technickou seizmicitu. 

   
d) ochrana před hlukem 

 
Konstrukce splňuje požadavky na vzduchovou i kročejovou neprůzvučnost. Ve vnějším 
prostoru nejsou žádné výrazné zdroje hluku, před kterými by bylo potřeba objekty chránit. 
Provoz stavby taktéž nepřesahuje povolenou hladinu hluku, a proto se neuvažuje s žádnými 
speciálními protihlukovými opatřeními. 

 
e) protipovodňová opatření 

 
Stavba se nenachází v povodňové oblasti. 

 
f) ostatní účinky 

 
Nejsou zde žádné další účinky, před kterými by bylo potřeba objekty chránit. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 

Bytový dům SO 01 je napojený na vežejný plynovod (SO 05), vodovod (SO 06) a síť nízkého 
napětí (SO 06) společně s  bytovým domem SO 02. Kanalizační přípojky má dvě, z toho 
jednu samostatnou (SO 07)  a druhou společnou (SO 03) s objektem SO 02. Veškeré přípojky 
jsou napojeny na veřejnou síť na ulici Dřínová. 
 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení 
 

Přístup k pozemku je z hlavní místní silnice II třídy - Okružní, dále pak po silnici III. třídy - 
ulice Tomečkova a  Dřinová. Bytový dům (SO 01) je napojen přímo na ulici Tomečkova - 
vjezd do garáže. 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 



Bytový dům (SO 01) bude napojen přístupovou komunikací na ulici Tomečkova 
 

c) doprava v klidu 
 

Parkování je řešeno zakladačovým systémem Multiparker 750 v podzemních podlažích 
bytového domu SO 01. Je zde navrženo 42 parkovacích míst. Nájezd je zajištěn z ulice 
Tomečkova na otočnou rampu. Veškerý provoz je automatizován. Realizace bude provedena 
odbornou firmou. 

 
d) pěší a cyklistické stezky 

 
Na pozemek jsou navrženy tři pěší cesty. Hlavní z ulice Dřínová, druhá z ulice Tomečkova 
podchodem pod objektem SO 01 a třetí z ulice Čekankova. Z ulice Čekankova je přístup 
navrhovaný jako teoretický, bude dále rozvíjen na základě dohody dotčených pozemků. 
Veškeré komunikace pro pěší jsou čitelné z výkresu situace. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy 
 

Stavba vyžaduje určité terénní úpravy na pozemku k vytvoření požadovaného tvaru 
vnitrobloku.  

 
b) použité vegetační prvky 

 
Návrh počítá s doplněním o novou výsadbu vegetačních prvků. Základně je rozmístění 
stanoveno v situaci. Přesněji stanoví odborník na vegetaci. 

 
c) biotechnická opatření 

 
Není počítáno s žádným biotechnickým opatřením. 

 

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

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

Navrhovaná výstavba nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí. Zastínění 
okolních pozemků není nutno řešit, posuzuje se pouze možnost zastínění využívaných objektů 
a to zejména ve funkci obytných prostor. Objekty jsou navržena tak, aby nestínily okolním 
sousedícím budovám. Při běžném provozu domů se nepředpokládá zvýšené hladiny hluku, 
proto se neuvažuje o zvláštním protihlukovém opatření.  



Na pozemku budou umístěny popelnice a kontejnery na tříděný odpad a zajištěn odvoz 
komunálního odpadu odbornou firmou. 
 
V průběhu výstavby bude odpad odvážen a uložen na příslušných skládkách.  

Při likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě a při provozu objektu je nutno postupovat podle 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění (změna z.č. 154/2010), a v souladu se 
souvisejícími právními předpisy – především se jedná o následující předpisy: vyhl.č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění,  a vyhláška č. 294/2005 Sb., o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky, v platném znění. 
Odvod splašků z bytových domů bude řešen dvěma přípojkami na jednotnou kanalizační 
stoku vedoucí v ulici Dřínova. 

 
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 fauna 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 nenacházejí žádná ochranná pásma, po vybudování 
přípojek zde budou ochranná pásma těchto přípojek. 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska ochrany obyvatelstva je zajištěno 
 

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 síť nízkého napětí a vodovodní síť. K napojení na síť nízkého napětí 



bude sloužit skříň umístěná na staveništi. Ta bude napojena na síť nízkého napětí v ulici 
Tomečkova. Připojení na vodovodní síť bude řešena pomocí napojení na podzemní hydrant 
s měřičem odběru vody v ulici Dřínova. Napojení na kanalizační stoku není nutné, na 
staveništi budou umístěny mobilní toaletní buňky. Tyto buňky budou pravidelně vyváženy 
firmou provozující tyto služby. 

 
b) odvodnění staveniště 

 
Zhotovitel stavby je povinen zajistit při výstavbě průběžné odvodnění staveniště. Nesmí dojít 
ke zhoršení vlastností zemin na staveništi, ani k znehodnocování již zrealizovaných 
konstrukcí objektů a zařízení umístěných na staveništi. Zároveň musí být respektovány 
příslušné vodohospodářské a ekologické předpisy i pro sousedící území.  
Za jakékoli pochybení, při kterém dojde k vzniku škod, je zodpovědný zhotovitel.  

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 
Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu z ulice Tomečkova a to pomocí 
provizorní komunikace. Tato komunikace po dokončení stavby bude odstraněna a upravena 
na požadovaný vzhled dle situace. 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 výstavby objektů ani v době jejich užívání nebude mít stavba negativní vliv na 
okolní zástavbu. Dle návrhu jsou dodrženy minimální ústupové vzdálenosti.  

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

 

Na stavebním pozemku se nalézá zahradní domek určený k demolici. Jeho části po demolici 
budou odvezeny s dalším staveništním odpadem na jednotlivé skládky. 
Je nutné provést vegetační úpravy a to pokácení topolu, několika stromů menšího vzrůstu a 
keřového porostu. Výška vegetace nepřesáhuje 25m. 

 
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 

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

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

 



Při stavbě bude produkováno minimální množství emisí. Detailněji bude zpracováno ve 
speciální dokumentaci.  

 
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. 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 
Ochrana životního prostředí při výstavbě bude stanovena odborníkem. 

 
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. Na celou stavbu bude dohlížet stavební dozor. 

 
l) úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 
Výstavba nijak neomezí okolní stavby. 

 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 
Při výstavbě inženýrských přípojek bude omezena doprava na ulici Dřinova, taktéž při 
dokončovacích pracích.  

 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
 opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 
Nejsou stanoveny speciální podmínky. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
 

Bude součástí výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
 
 
                                                                                   ............................................... 

V Brně dne 7.2.2014         Řeháková Karolína  
 



ZÁVĚR 
 
Na základě zadání jsem navrhla dva objekty o různých výškách. Hmotově jsou členěny tak, 
aby bylo vytvořeno co největší oslunění místností. Byla zde snaha o to, aby návrh co nejlépe 
splynul s okolím. Jedná se o dva samostatně stojící domy, mezi kterými se nachází vnitroblok. 
Tento prostor je určený pro vstupy do objektu a rekreaci. Materiálové a barevné řešení je 
navrženo v čistě bílých tónech, doplněné o hnědé prvky, jako jsou např. stínící rolety, které 
zároveň doplňují horizontální členění fasády. 
Bytové domy jsou navrženy s 30 bytovými jednotkami. Téměř všechny mají součástí 
prostorný balkon, což v je v dané lokalitě velice příhodné vzhledem k výhledu do okolí. 
Zpracování této bakalářské práce bylo pro mě velice přínosné, jak už v první části vytváření 
návrhu, tak i v druhé konstrukční části. Dozvěděla jsem se plno užitečných informací a nabyla 
mnoho cenných zkušeností s hloubkou propracování pro potřebnou realizaci objektu. Také 
jsem se seznámila s tím, jak je nesmírně složité zkombinovat všechny konstrukční požadavky 
tak, aby výsledek nebyl jen funkční, ale i příjemný pro pobyt uživatelů. 
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