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Abstrakt 

 

 Zadání bakalářské práce zpracovává projekt polyfunkčního domu, nacházející se 

v jihovýchodní části od centra Brna. Daný objekt se nachází mezi ulicemi Kopečná a 

Studánka pod Šilingrovým náměstím. Okolní zástavbu tvoří bytové a kancelářské domy.  

 Navržené řešení vychází ze stávající situace parcely a celkové situace místa. Situování 

parcely v dané lokalitě odráží celkový charakter a zakomponování stavby do stávající 

zástavby. Objekt je průchozí z obou ulic. Hmotové řešení objektů se odvíjí od nepravidelné 

výškové úrovně sousedících objektů. 

 Objekt je řešen jako stěnový systém podélný. Dispozice vnitřních prostor je řešena 

jako dispoziční dvojtrakt. Architektonické řešení a vnitřní dispozice se odráží od charakteru 

nízkopodlažní zástavbě sousedního objektu z jižní části. Ve druhém nadzemním podlaží je 

navržena kavárna. Ve zbývajících podlaží jsou navržené byty různých kategorií. 

 Vzhledové řešení objektu je provedeno bílou fasádní barvou, jednak pro svůj moderní 

vzhled, ale i pro svou neutralitu vůči okolní zástavbě, kombinované s travertinovým 

obložením. 

  

  

Klíčová slova 

  

 Polyfunkční dům, Brno, ulice Kopečná, ulice Studánka, situace parcely, stěnový 

podélný systém, dispoziční dvojtrakt, travertin, automatický parkovací systém, kavárna, byt 

  

  

Abstract 

 

 The bachelor thesis assignment handles the project of the multifunctional house, 

located in the southeastern part near the Brno city center. The object is located between the 

Kopečná street and the Studánka street under the Šilinger square. Surrounding 

development consists of residential and office buildings. 

The proposed solution is based on the current parcel situation and of the overall 

situation of place. Location of parcel in the given locality reflects overall character and 

incorporation of the building to the existing built. The object is accessible through the both 

streets. Material solution of the object is based on the irregular height of neighboring 

buildings. 

The building is designed as a longitudinal wall system. Layout of the interior is 

designed as a dispozitional double tracts. Architectonic solution and interior layout reflects 

the nature of the neighboring low-rise buildings situated on the south side. On the second 

floor is proposed coffee shop. For the remaining floors are designed flats of various 

categories. 

Outward of the object is made with white masonry paint, partly for its modern look 

and partly for its neutrality to the nearby development, combined with travertine paneling. 

  

Keywords 

 

 Multifunctional house, Brno City, Kopečná Street, Studánka Street, situation of the 

parcel, longitudinal wall system, dispozitional double tracts, travertine, automatic parking 

system, coffee shop, flat 
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Úvod: 

Zadání bakalářské práce zpracovává projekt polyfunkčního domu, nacházející se 

v jihovýchodní části od centra Brna. Daný objekt se nachází mezi ulicemi Kopečná a 

Studánka pod Šilingrovým náměstím. Hlavní myšlenkou práce bylo vytvořit objekt, který by 

svou hmotou a působením nenarušoval okolní zástavbu a přitom by působil elegantním a 

čistým nádechem moderní architektury. 

Navržené řešení vychází ze stávající situace parcely a celkové situace místa. Situování parcely 

v dané lokalitě odráží celkový charakter a zakomponování stavby do stávající zástavby. 

Objekt je průchozí z obou ulic. Hmotové řešení objektů se odvíjí od nepravidelné výškové 

úrovně sousedících objektů. 

 Objekt je řešen jako stěnový systém podélný. Dispozice vnitřních prostor je řešena 

jako dispoziční dvojtrakt. Architektonické řešení a vnitřní dispozice se odráží od charakteru 

nízkopodlažní zástavbě sousedního objektu z jižní části. Ve druhém nadzemním podlaží je 

navržena kavárna. Ve zbývajících podlaží jsou navržené byty různých kategorií. 

 Vzhledové řešení objektu je provedeno bílou fasádní barvou, jednak pro svůj moderní 

vzhled, ale i pro svou neutralitu vůči okolní zástavbě, kombinované s travertinovým 

obložením. 
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Název akce:  Polyfunkční dům, Brno 

Místo stavby:  obec a k. ú. Brno [582786], Staré Brno [610089], č. p. 10001 

Okres:   Brno-město 

Investor:  Fakulta stavební, Veveří 331/95, PSČ. 602 00 Brno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
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A. 1  Identifikační údaje 

A. 1. 1  Údaje o stavbě 

a) název stavby:   Polyfunkční dům, Brno 
b) místo stavby:   Kopečná 1001/40, k. ú. Staré Brno, č. p. 1001, Staré Brno [610089], p. č. 1149/3 

c) předmět dokumentace: Stavební povolení 

 

A. 1. 2 Údaje o žadateli/ stavebníkovy 

Neřešeno 

 

A. 1. 3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Neřešeno 

 

A. 2  Seznam vstupních podkladů 

Podkladem pro zpracování projektu byly údaje od správců inženýrských sítí a údaje z katastru nemovitostí. 

 

A. 3  Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Stavba je řešena na zastavěném území v jihovýchodní části, od centra Brna, s bytovou a kancelářskou 

výstavbou. 

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Místo stavby je využito jako volná parcela. 

 

c)údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště 

chráněné území, záplavová území, apod.) 

Místo stavby se nachází v památkové zóně. 

 

d) údaje o odtokových poměrech 

Stavba leží mírně svažitém terénu. Zpevněné plochy jsou odváděny dešťovou kanalizací, která se dále napojuje 

na veřejnou splaškovou kanalizaci 

 

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

Stavba je navržena v souladu s územním plánem města Brna. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Požadavky na využití území budou dodrženy. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Oprávněné požadavky a připomínky dotčených orgánů byly zapracovány do dokumentace. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou známy. 

 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=qEKzcAtlc0JdhVEn55Lkh95yQ4dN-5t4VipM1IymdF5bfZ8xx0-7pl6mz1oRZXw6Gymcxjr4V74OOWDrK_nMAJGJT_1SOwT7KyLHjfhkR5SUDR6eIDqBqw==
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i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známy. 

 

 

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

k. ú.  - Staré Brno [610089] 

p. č. 1149/1 - zastavěná plocha a nádvoří 

Výměra  - 427 m2 

Vlastnické právo- Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno  

 

k. ú.  - Staré Brno [610089] 

p. č. 1150 -  zastavěná plocha a nádvoří 

Výměra  -  168 m2 

Vlastnické právo- Kabeláč Ivo Ing. arch., Anenská 14/12, Staré Brno, 60200 Brno  

 

 

A. 4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 

b) účel užívání stavby 

 Jedná se o polyfunkční dům s byty a kavárnou. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1)  (kulturní památka, apod.) 

Netýká se této stavby 

 

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

bezbariérové užívání staveb 

Stavba splňuje požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), včetně jeho změn a novel. Dokumentace je zpracována dle vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se 

mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Stavba splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

f) údaje o splnění dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných právních předpisů2) 

Nejsou známy 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou známy 
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h) navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha:  279,73 m2 

Obestavěný prostor:  3340 m3        

Užitná plocha:   1018,07 m2         

Počet funkčních jednotek: 1 kavárna 

5 bytů- byt č. 1 (3+ kk) 

- byt č. 2 (2+ kk) 

- byt č. 3 (2+ kk)  

- byt č. 4 (3+ kk) 

- byt č. 5 (3+ kk)      

 

Počet uživatelů/ pracovníků: kavárna-  4 

     byt č. 1-  4 

     byt č. 2-  3 

     byt č. 3-  3 

     byt č. 4-  4 

     byt č. 5-  3 

 

i) základní bilance stavby 

Stavba bude napojena na splaškovou kanalizaci, vodovodní řád, plynovodní řád a elektrickou energii. Přípojky 

budou řešeny v situaci stavby, viz složka C. 

 

Bilance potřeby vody, TUV, splaškových odpadních vod- není součástí projektu. 

 

j) základní předpoklady výstavby 

Jedná se o stavbu většího charakteru, která bude prováděna oprávněnou stavební firmou. Stavební firma 

(stavební podnikatel) bude vybrán na základě výběrového řízení investora akce. Název a adresa stavební firmy 

(stavebního podnikatele), která bude realizovat stavbu, včetně jména a adresy osoby, která bude vykonávat 

odborný dozor nad prováděním prací, bude sděleno písemně příslušnému stavebnímu úřadu (odboru 

výstavby) 3 týdny před započtením prací. 

Výstavby polyfunkčního domu bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 

 

k) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby-  11 690 000 Kč 

Orientační náklady ing. sítí- 3 896 670 Kč 

Celkové náklady-  15 856 670 Kč 

 

 

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

S0 01 Polyfunkční dům 
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V Brně 24. 1. 2016            Vypracoval: Patrik Pohanka 
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Název akce:  Polyfunkční dům, Brno 

Místo stavby:  obec a k. ú. Brno [582786], Staré Brno [610089], č. p. 10001 

Okres:   Brno-město 

Investor:  Fakulta stavební, Veveří 331/95, PSČ. 602 00 Brno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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B. 1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Projektem řešený pozemek parcely č. 1149/3 v k. ú. Staré Brno se nachází na okraji obce v jihovýchodní části 

od centra Brna. Daný objekt se nachází mezi ulice Kopečná a Studánka pod Šilingrovým náměstím. Okolní 

zástavbu tvoří bytové domy a kancelářské objekty. Objekt je průchozí z obou ulic (ulice Kopečná, ulice 

Studánka). 

Pozemek je mírně svažitý. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Nebyl proveden žádný geologický průzkum ani hydrologický průzkum. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými orgány. 

 

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

Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. 

 

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

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou nebudou narušeny stávající 

odtokové poměry daného území. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou známy 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 

lesa (dočasné/trvalé) 

Zápory půdy nejsou předmětem dokumentace. 

 

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

infrastrukturu) 

Lokalita je obslužná po místní zpevněné komunikaci na p. p. č. v k. ú. Staré Brno. 

 

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

V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice. 

 

 

B. 2 Celkový popis stavby 

 

B. 2. 1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Účel užívání stavby:    restaurační+bytová 
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Základní kapacity funkčních jednotek:  garáže-  146,24 m2 

Kavárna-  202,28 m2 

       byt č. 1 (3+ kk)- 61,68 m2 

       byt č. 2 (2+ kk)- 52,32 m2 

       byt č. 3 (2+ kk)- 58,40 m2 

       byt č. 4 (3+ kk)- 104,28 m2 

       byt č. 5 (3+ kk)- 76,18 m2 

 

        

B. 2. 2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba je v souladu se základními urbanistickými požadavky. Navržené řešení vychází ze stávající situace 

parcely a celkové situace místa. Stavba se nachází v památkové zóně, tvořící bytovou výstavbu 

prvorepublikových domů, meziválečného funkcionalismu či staveb, sahajících až do 18. stol.  

Situování parcely v dané lokalitě odráží celkový charakter a způsob zakomponování stavby do stávající 

zástavby. Stavba je průchozí z ulic Kopečná a Studánka. 

 

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

Architektonické řešení vychází z místních územně technických požadavků. Řešení stavby vychází ze situace 

místa a daného účelu objektu. Hmotové řešení objektu se odvíjí od nepravidelné výškové úrovně sousedících 

objektů. Objekt je rozčleněn na tři hmoty, z nichž největší hmota je situována ve střední části parcely, z 

důvodu dostatečného slunečního osvětlení vedlejšího bytového domu. 

Stavba se svou výškou snaží zakomponovat do stávající situace. 

Materiálové řešení je specifikováno v technické zprávě. Barevné řešení je provedeno bílou fasádní barvou, pro 

svůj moderní vzhled, ale také pro svou neutralitu, kombinované s travertinovým obložením z východní a 

západní strany objektu. 

 

B. 2. 3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Jedná se o projekt polyfunkčního domu. Provozní řešení a technologie výroby není součástí projektové 

dokumentace. 

 

B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

B. 2. 5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 

nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, popálením, zásahem elektrickým  
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proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní 

předpisy. Stavba bude provedena z certifikovaných materiálů a výrobků. 

 

B. 2. 6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

Objekt je řešen jako stěnový systém podélný. Dispozice vnitřních prostor je řešena jako dispoziční dvojtakt 

s postraními vertikálními a horizontálními komunikacemi a bytovými či veřejnými prostory. Dispozice bytů a 

kavárny je orientována na jih. Orientace na světové strany je zajištěna díky dispozicí jednotlivých prostor a 

architektonických řešením, které využívá nízkopodlažní zástavbu sousedního objektu z jižní části. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

Zemní práce 

Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Také se zřetelně označí výškový bod, od kterého se 

určují všechny příslušné výšky. 

Na budoucí zastavěné ploše se objektu se odebere vrstva zeminy v tl. 0,20 m a uloží se na meziskládku. 

Vytěžená zemina. Rýhy a jámy se pro základové pasy se vykopou podle výkresu základů. Vytěžená zemina 

bude použita pro terénní úpravy okolního pozemku. Přebytek bude odvezen na povolenou skládku.  

Výkop posledních 100 mm pro základové pasy bude proveden ručně, těsně před započtením betonáže 

základových konstrukcí, aby nedošlo k promáčení základové spáry.  

Zemní práce budou prováděny také v souvislosti s napojením inženýrských přípojek a odpadního potrubí. 

Výkopy pro domovní rozvod inženýrských sítí musí být vyspárovaný směrem od objektu, aby nepřiváděly vodu 

do zeminy pod objektem.  

Stavební jámy budou opatřeny pažením. Zásyp stavebních jam a rýh bude proveden zhutnitelným materiálem.  

V průběhu výkopových prací bude třeba základovou spáru vždy důsledně chránit proti mechanickému 

poškození a před nepříznivými klimatickými vlivy. 

 

Základové konstrukce 

Objekt bude založen na základových železobetonových pasech, které budou betonovány do úrovně stavební 

jámy. Nad touhle úrovní bude vyzděno ztracené bednění ze základových tvárnic tl. 300 mm. Pro rovnoměrné 

sedání objektu budou základové pasy spojeny železobetonovými náběhy. 

 

Hutněné násypy 

Pro zhutněné násypy bude použit vhodný materiál (např. vhodná zemina z výkopů, štěrkopísek, stavební 

recykláž, apod.) 

 

Svislé nosné konstrukce 

Nosné a obvodové stěny budou provedeny z broušených cihel POROTHERM 30 Profi na zdící maltu 

POROTHERM Profi DBM pro tenké spáry. Při zdění je nutno dodržet technologické postupy a předpisy výrobce. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 
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Nosnou stropní konstrukcí jsou předpjaté panely Spiroll tl. 160 mm, uložené v příčném směru. V zešikmené 

části objektu je monolitické stropní desky. Monolitické desky a montované panely jsou spojeny 

s železobetonovými věnci po celém obvodu jednotlivého podlaží pro větší tuhost a únosnost. Uložení 

stropních konstrukcí jsou popsány ve výkresu č. 11.  Pro nadokenní a naddveřní překlady jsou použity překlady 

typu THERM, Porothem 11,5, Porotherm 14,5, Porotherm kp 7, Porotherm KP XL. Jednotlivá délková 

provedení a uložení jsou popsány ve výkresové stavební dokumentaci ve výkresech jednotlivých podlaží. 

 

Schodiště 

Schodiště betonové, monolitické jako dvakrát zalomená deska. Počet výšek v 1- 3. NP je 22. Výška Mezi 3.- 4. 

NP je počet výšek 17. výška stupně je 171 mm a šířka je 1200 mm. Schodiště je vetknuto do svislé schodišťové 

stěny. 

 

Střecha 

Konstrukce střechy bude provedena jako plochá jednovrstvá. Nosnou částí střechy předpjaté stropní panely 

Spiroll. Vrstvy střechy jsou popsány ve stavební dokumentaci ve výkresech řez A-A´, řez B-B´.  

 

Dělící konstrukce 

Příčky jsou rozděleny na zděné typu THERM, Porotherm 11, 5 Profi, Porotherm 14, 5 Profi, Porotherm 17, 5 

Profi a Porotherm 25 Sk Profi Dryfix. Všechny typy příček jsou provedeny na zdící maltu POROTHERM profi 

DBM pro tenké spáry. 

Mezibytové stěny jsou použity jako sádrokartonové příčky Rigips  tl. 155 mm. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 

veškeré stavební dílce jsou tradičních materiálů, rozměrů a technologií. Statická únosnost stavebních 

materiálů je garantována výrobcem systémů. 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení 

stavby nebo její části, větší stupeň nepřizpůsobivého přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo 

technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození 

v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

B. 2. 7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení 

Řešení technických a technologických zařízení není předmětem projektové dokumentace. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Řešení technických a technologických zařízení není předmětem projektové dokumentace. 

 

B. 2. 8 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz samostatná část dokumentace dokladová část. 
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B. 2. 9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje požadavky 

normy ČSN 73 0540 a požadavky zákona č. 406/200 Sb., o hospodaření s energiemi, včetně jeho změn. Skladby 

obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540- 2 na požadovaný příp. doporučený 

součinitel prostupu tepla. 

 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V projektu není navržen alternativní zdroj energie pro vytápění. 

 

B. 2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.        

 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadu apod.) a dále zásady 

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

 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými závaznými normami ČSN a vyhláškou č. 269/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby. Dále je v souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a 

požadavky jak pro vnitřní prostředí, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

 

Oslunění a osvětlení 

Vzdálenosti jednotlivých objektů musí být taková, aby nedošlo ke zhoršení podmínek denního osvětlení nebo 

oslunění. Obytné místnosti splňují podmínku o minimální prosluněné ploše obytných místností. Denní 

osvětlení a proslunění bude zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. 

Osvětlení vnitřního prostoru stavby je řešeno umělým osvětlením. Návrh vnitřního osvětlení není součástí 

projektové dokumentace. 

 

Mikroklima, větrání, chlazení 

Větrání prostor v objektu je zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi. V prostorách kavárny je použita 

VZT a klimatizační jednotka 

 

Vibrace, hluk 

V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit 

současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na 

úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí. 

 

B. 2. 11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na pozemku nebylo provedeno radonové měření 

 

a) ochrana před bludnými proudy 
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Na pozemku nebyl proveden korozní průzkum, ani monitoring bludných proudů. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Namáhání technickou seizmicitou se v okolí nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 

 

d) ochrana před hlukem 

V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit 

současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na 

úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí. 

 

e) protipovodňová opatření 

Protipovodňová řešení není řešeno, protože se daný objekt nevyskytuje v povodňové oblasti. 

 

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

Vlivům zemním vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat navrženým hydroizolačním souvrstvím, vlivům  

atmosférickým a chemickým navrženými obvodovými konstrukcemi a střechou. 

 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Není předmětem dokumentace 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není předmětem dokumentace 

 

 

B. 4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 

Dopravní řešení a napojení na komunikaci je stávající.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Lokalita je obslužná po místních zpevněných komunikacích na ulicích Kopečná a Studánka. 

 

c) doprava v klidu 

V objektu je navrženo parkovací stání pro 8 automobilů v podzemním podlaží pomocí automatického 

zakladače typu Multiparker 740. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou dotčeny. 
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B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

Není předmětem dokumentace 

 

b) použité vegetační prvky 

Není předmětem dokumentace 

 

c) biotechnická opatření 

Není předmětem dokumentace 

 

 

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

 

a) vliv na životní prostředí 

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Stavba neprodukuje zplodiny do 

ovzduší, nevytváří svým užíváním hluk, nekontaminuje půdy a nevytváří odpady. Popis ochrany životního 

prostředí během výstavby je popsán v samostatné části B. 8. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V oblasti stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou Natura 2000. Stavba 

nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

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

Zjišťování řízení a stanoviska EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 

 

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

předpisů 

Není předmětem dokumentace 

 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém 

ochrany obyvatelstva. 
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 B. 8 Zásady organizace výstavby 

 

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

Energie a voda budou odebírány z odběrných míst pro budoucí objekt. Pro měření odběrů pro potřeby stavby 

bude zažádáno o provizorní elektroměr a vodoměr. 

 

b) odvodnění staveniště 

Není předmětem dokumentace 

 

c) napojení stanoviště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Není předmětem dokumentace 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolní staveniště z hlediska hluku, vibrací, prašnosti 

apod. 

 

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

Krátkodobé zábory staveniště budou v místech kontaktu s veřejným prostorem vymezeny přenosnými 

zábranami, přechodním dopravním značením nebo jiným náležitým způsobem. 

Staveniště bude oploceno s využitím systému dočasného oplocení. Tím bude zamezeno možnosti zranění a 

ohrožení zdraví nepovolené veřejnosti. 

Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, 

jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP č. 381/2001, 383/2001). Při veškerých 

pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba 

mohla řádně a bezpečně provádět. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku.  

 

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

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho 

prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo 

na skládku k tomu určenou. 

 

 

 

17 01 01  beton      O 

17 01 02  cihla      O 

17 02 01  dřevo      O 

17 02 02  sklo      O 

17 02 03  plasty      O 
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17 05 01  zemina/kameny    O 

17 09 04  směsný stavební a demoliční odpad  O 

 

 

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

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových konstrukcí a přípojek. 

Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo deponie zeminy. Výkopek ze základů bude znovu použit na 

násypy kolem stavby. 

 

i) ochrana životního prostředí 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy o 

bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na 

řízené skládky k tomu určené. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy 

souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno 

recyklovat, budou recyklovány u příslušné odborné firmy.  

Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít 

ložnou plochu zakrytou plachtou nebo musí být zavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezděna 

veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude 

pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 

 

 j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při prácí podle jiných předpisů5) 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro 

provádění staveb.  

Tato podmínka se vztahuje na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na 

stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění 

stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby 

nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji zajistí 

dodavatel dohled vyškolené osoby.  

 

k) úprava pro bezbariérové užívání výstavnou dotčených staveb 

Není předmětem dokumentace 

 

l) zásady pro dopravní a inženýrská opatření 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou nebudou vznikat 

zvláštní  dopravně inženýrská opatření. 

 

 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
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Zázemí pro stavební zaměstnance bude v provizorních objektech zařízení staveniště. Ostatní zařízení 

staveniště bude umístěno na pozemku budoucího objektu tak, aby nezasahovalo do veřejných komunikací ni 

sousedních objektů. 

Přesné podmínky zajišťující výstavbu budou stanoveny územním rozhodnutím. 

 

Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana před hlukem, vibracemi, 

otřesy a ochrana prachem. Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních 

objektů. Stavební práce budou probíhat od 7 do 18 hodin, přičemž nesmí být překročena nejvyšší ekvivalentní 

hladina akustického tlaku s korekcí danou nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Jedná se o stavbu většího charakteru, která bude prováděna oprávněnou stavební firmou. Stavební firma 

(stavební podnikatel) bude vybrán na základě výběrového řízení investora akce. Název a adresa stavební firmy 

(stavebního podnikatele), která bude realizovat stavbu, včetně jména a adresy osoby, která bude vykonávat 

odborný dozor nad prováděním prací, bude sděleno písemně příslušnému stavebnímu úřadu (odboru 

výstavby) 3 týdny před započtením prací. 

Výstavby polyfunkčního domu bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 

 

Postup výstavby: 

1.  Příprava území- zařízení stanoviště 

2.  Výkopy 

3.  Základy 

4.  Hrubá stavba 

5.  Instalace a rozvody 

6.  Dokončovací práce- komplementace 

7.  Sadové úpravy, oplocení 

8.  Likvidace zařízení staveniště 

9.  Dokončovací práce- revize 

10. Kolaudace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 24. 1. 2016            Vypracoval: Patrik Pohanka 



  Bakalářská práce 

 1 
 

 

Název akce:  Polyfunkční dům, Brno 

Místo stavby:  obec a k. ú. Brno [582786], Staré Brno [610089], č.p. 10001 

Okres:   Brno-město 

Investor:  Fakulta stavební, Veveří 331/95, PSČ. 602 00 Brno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

(Architektonicko- stavební řešení) 
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1.  účel stavby 

Objekt slouží jako polyfunkční dům. Poskytuje funkci bydlení, tak i veřejnou (kavárna). 

 

2. zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektů, včetně řešení přístupu a užívání objektu s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Stavba je v souladu se základními urbanistickými požadavky. Architektonické řešení vychází z místních 

územně technických požadavků. Řešení stavby vychází z návrhu architekta, jenž vychází ze situace místa a 

daného účelu objektu. Příjezd do objektu je umožněn z ulice Kopečná, přičemž objekt bude přístupný jak 

z ulice Kopečná, tak i z ulice Studánka. Vzhled objektu nebude narušovat okolní stavby.  

Vzhled objektu je přizpůsoben k nepravidelné parcele na nepravidelném půdoryse. Objekt je umístěn na 

zastavěné ploše o rozloze 17x 18 m. Výška objektu je 14 m, přičemž se snaží zachovat výškovou charakteristiku 

okolních budov.   

Splňuje jak funkci bytovou, tak i veřejnou a poskytuje i parkovací prostory. V objektu je navrženo 5 bytů 

Objekt splňuje požadavky na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace podle vyhlášky č 

398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Podle ČSN 73 

4301 Obytné budovy je vstup do objektu vybaven zádveřím. 

 

 

3.  kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění 

 

3. 1 kapacity objektu 
Bilance pozemku: 

- Výměra parcely:    426 m2 

- Zastavěná plocha S0 01:   269,15 m2 

- Zastavěná plocha zpevněných ploch: 10,58 m2 

- Stávající užitná plocha:   122,65 m2 

- Zastavěná plocha:    279,73 m2 

 

Objekt je orientován na severozápad. 

 

 

4. technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost 

 

4. 1. technické řešení 
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4. 1. 1 Požárně bezpečnostní řešení objektu 

Nový objekt musí splňovat z hlediska požární bezpečnosti dle příslušných ČSN. Není předmětem dokumentace 

 

4. 1. 2 Elektroinstalace 

Nový objekt je zemním vedením napojen na distribuční síť nízkého napětí novými přípojkami  

 

4. 1. 3 Uzemnění 

Není předmětem dokumentace 

 

4. 1. 4 Hromosvod 

Není předmětem dokumentace 

 

4. 1. 5 Slaboproud 

Není předmětem dokumentace 

 

4. 1. 6 Vodovod 

Daný objekt nevyužívá vodovodu. 

 

4. 1. 7 Kanalizace 

Daný objekt nevyužívá kanalizaci. 

 

4. 1. 8 Ohřev TUV 

Přípravu teplé vody bude zajišťovat navržený kotel THERM 20 CXE. A s průtokovým ohřevem teplé vody, který bude 

nainstalovaný v technické místnosti v prvním podlaží. Navržený kotel je dostatečný pro spotřebu teplé vody, které činí 

110,2 l. 

 

Kotel THERMA 20 XCE. A 

- Min. – max. tepelný výkon na vytápění   8- 20 kW 

- Rozměry:      830/430/367 

- Nástěnný 

- Odtok spalin do komína (přirozený tah) 

 

4. 1. 9 Vytápění 

Vytápění v jednotlivých místnostech budovy zajišťují navržená otopná desková tělesa. 

 

 

5. konstrukční řešení 

 

5. 2. 1 zemní práce 

Na budoucí zastavěné ploše se objektu se odebere vrstva zeminy v tl. 0,20 m a uloží se na meziskládku. 

Vytěžená zemina. Rýhy a jámy se pro základové pasy se vykopou podle výkresu základů. Vytěžená zemina 

bude použita pro terénní úpravy okolního pozemku. Přebytek bude odvezen na povolenou skládku. Zemní 

práce budou prováděny také v souvislosti s napojením ing. přípojek a odpadního potrubí. Stavební jámy budou 

opatřeny pažením. Zásyp stavebních jam a rýh bude proveden zhutnitelným materiálem.  
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Zemní práce budou prováděny také v souvislosti s napojením ing. přípojek a odpadního potrubí. Stavební jámy 

budou opatřeny pažením. Zásyp stavebních jam a rýh bude proveden zhutnitelným materiálem.  

 

5. 2. 2 základy 

Objekt bude založen na základových železobetonových pasech, které budou betonovány do úrovně stavební 

jámy. Nad touhle úrovní bude vyzděno ztracené bednění ze základových tvárnic. Pro rovnoměrné sedání 

objektu budou základové pasy spojeny železobetonovými náběhy 

 

5. 2. 3 svislé stěny 

Nosné a obvodové stěny budou provedeny z broušených cihel POROTHERM 30 Profi na zdící maltu 

POROTHERM Profi DBM pro tenké spáry. Příčky v jednotlivých patrech jsou navrženy z broušených cihel 

POROTHERM 11,5 Profi a POROTHERM 14 profi na zdící maltu POROTHERM Profi DBM pro tenké spáry. 

V podzemním podlaží jsou navržené příčky z broušených cihel POROTHERM 25 SK Profi Dryfix  na zdící pěnu 

Porotherm Dryfix. 

 

5. 2. 4 vodorovné konstrukce (podlaha) 

Nosnou stropní konstrukcí jsou předpjaté panely Spiroll tl. 160 mm, uložené v příčném směru. V zešikmené 

části objektu je monolitické stropní desky. Monolitické desky a montované panely jsou spojeny 

s železobetonovými věnci po celém obvodu jednotlivého podlaží pro větší tuhost a únosnost. Uložení 

stropních konstrukcí jsou popsány ve výkresu č. 11. Vrstvy podlahy jsou popsány v jednotlivých výkresech. 

 

5. 2. 5 střešní konstrukce a střešní plášť 

Konstrukce střechy bude provedena jako plochá jednovrstvá. Nosnou částí střechy předpjaté stropní panely 

Spiroll. Vrstvy střechy jsou popsány ve výkresu č. 8. 

 

5. 2. 6 Schodiště 

Schodiště bude provedeno jako dvakrát zalomená deska z prostého betonu. Uložení schodiště bude 

provedeno pomocí vetknutí do schodišťových stěn o tl. 300 mm. Ve 3. A 4. podlaží dochází ke změně 

konstrukční výšky. Z toho vychází změna počtu stupňů jednotlivých schodišťových ramen. Výška a šířka stupňů 

je po celém schodišti zachována. Ve 4. podlaží je rozšířena šířka hlavní podesty o 280 mm. Schodiště bude 

vybaveno zábradlím podle ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy a ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 

 

5. 2. 7 úpravy povrchů 

Ze západní bude obvodová stěna po úroveň druhého podlaží obložen travertinovým obkladem, matným. 

Stejný obklad bude použit i z východní strany v místě vstupu do objektu po celé výšce objektu. Dále z jižní 

strany bude v 1. NP 300 mm nad úrovní terénu použita soklová omítka BAUMIT Sanova omítka S. Po 

zbývajících částech obvodových stěn bude po řádném zateplení použita jako povrchová úprava silikonová 

fasádní omítka BAUMIT bílé barvy. Všechny vnitřní stěny budou omítnuty hlazenou omítkou BAUMIT L. 

 

5. 2. 8 podhledy 

Ve 2. NP v prostorách kavárny je použit závěsný podhled KNAUF se sádrokartonovými deskami. 
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5. 2. 9 výplně otvorů 

Okenní výplně a dveřní otvory splňují tepelně- technické požadavky, které uvádějí výrobci. Okenní výplně 

budou pevná, otevíraná, hliníková, šedá. Vnitřní dveřní otvory budou hliníkové, hladké, šedé. Venkovní dveřní 

otvory budou hliníkové, hladké, bez profilací, šedé. Sekční garážová vrata  budou šedá, hladká, bez prolisů. 

Všechny výplně otvorů musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2/2011 na kritické povrchové teploty, včetně 

kritické povrchové teploty ostění. 

 

5. 2. 10 obklady a dlažby keramické 

Stěny hygienických zařízení budou obloženy omyvatelnými keramickými obklady s matným povrchem. 

V koupelnách a na WC do výšky 2100 mm, v kuchyňských linkách ve výšce 1600 mm. Na podlahy bude použita 

keramická dlažba, viz legendy místností. V chodbách bude mít dlažba protiskluzné parametry. 

 

5. 2. 11 podlahy laminátové 

V bytových prostorách v obytných místnostech (obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, jídelna bude laminátová 

podlaha, viz legendy místností. 

 

5. 2. 12 kovové stavební a doplňkové konstrukce 

Na stavbě budou použity drobné zámečnické výrobky, např. držáky, kotvy, spojovací materiál apod. 

 

5. 2. 13 malby 

Vnitřní stěny a stropy opatřené omítkami a sádrokartonovými deskami budou vymalovány disperzní barvou. 

 

5. 2. 14 klempířské prvky 

Všechny klempířské prvky (okenní parapety) budou provedeny z taženého hliníku s povrchovou úpravou, Elox 

stříbrný, a budou provedeny dle ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí. 

 

5. 2. 15 izolace proti vlhkosti a vodě 

Spodní stavba může být ohrožená podzemní vodou, která se nachází 5 metrů pod úrovní terénu a také 

vzlínáním zemní vlhkosti. Proti tomu byla provedena hydroizolace spodní stavby a drenážní potrubí. Proti 

spodní vodě byla použita hydroizolace- PE fólie. Všechny vrstvy ochrany spodní stavby jsou uvedeny ve 

výkresu č. 9, 10.    

 

5. 2. 16 izolace tepelné 

Veškeré obvodové konstrukce budou opatřeny tepelnými izolacemi, podrobnosti viz výkres skladby konstrukcí 

 

5. 2. 17 oplocení 

Objekt bude oplocen pletivovým plotem ze strany nárožního domu. 

 

6. tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Obvodové konstrukce budou navrženy tak, aby z hlediska tepelně- technických parametrů splňovaly stávající 

zákonné limity a ČSN- EN. Skladby konstrukcí a vnějších výplní otvoru jsou navrženy tak, aby splňovaly 

doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle CSN 730540-2. 
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7. vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

 

7. 1 údaje o hygieně prostředí 

Hygiena prostředí je dána běžnými požadavky na tyto stavby. Obytné místnosti jsou přímo větratelné, 

vytápěné s možností regulace tepla a je v nich zajištěno dostatečné denní osvětlení a proslunění. Stavba je 

navržena tak, aby byla zajištěna ochrana proti hluku, zejména použitím zvukových izolací a otvorových prvků 

se zvukoizolačními vlastnostmi. 

  Objekt obsahuje standardní hygienická zařízení. Stavební konstrukce splňují požadavky na vzduchovou a 

kročejovou neprůzvučnost. 

 

7. 2 ochrana proti hluku 

Po dobu realizace stavby lze předpokládat zvýšené zatížení hlukem. Za účelem minimalizace těchto 

negativních vlivů na své okolí bude provoz na staveništi organizován tak, aby byly dodržovány limity dané 

platnými předpisy. Charakter stavby ani její provoz nevyžadují zřízení zvláštních ochranných či bezpečnostních 

pásem, která by zasahovala na okolní pozemky či širší území obecně. 

 

7. 3 zeleň kácení dřevin rostoucích mimo les 

Stavba nevyvolá potřebu likvidovat vzrostlou zeleň a dřevin. 

 

7. 4 ochrana vod 

Splaškové vody budou odváděny do stávající kanalizace. Poškozování podzemních vod se nepředpokládá. 

 

7. 5 ochrana ovzduší 

Bez zásahu. Objekt bude vytápěn dálkově a nebude vybaven spotřebiči na fosilní paliva. 

 

7. 6 ochrana zemědělského půdního fondu 

Stavbou nedojde k zásahu do zemědělského půdního fondu. 

 

7. 7 ochrana lesa 

Stavbou nebudou dotčeny zájmy zvláštních předpisů hájící zájmy na ochranu lesa 

 

8. odpadové hospodářství 

 

8. 1 Odpady při stavbě 

Hmoty a výroby potřebné k provedení stavby budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo 

odcizení. Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na nejmenší 

míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace a prášení. 

 Veškeré odpady, které vzniknou při provádění stavby, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou 

využívány nebo jen zneškodňovány jen v zařízeních k tomu určených a povolených. Vzniklé odpady budou 

shromažďovány utříděně podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem. 

 V průběhu realizace stavby nesmí docházet ke zhoršení stávajícího životního prostředí. Výjezdová místa ze 

staveniště na stávající komunikace budou řádně vyčištěna a udržována. Evidenci odpadů bude vést 

stavbyvedoucí archivací dokladu o provedené likvidaci. 
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Doklady budou předány stavebníkovi pro potřeby předání stavby. Odpady smí být odevzdány pouze osobou 

vlastnící souhlas k provozování zařízení, k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu dle §14 zák. 

185/2001 Sb. Pracovníci stavby budou proškoleni o dodržování zásad pro zabránění úniku nebezpečných kapalin (oleje, 

fridex, nafta, apod.) z dopravních prostředků a stavebních strojů a zneškodňování případných úniků. 

 

Údaje o odpadu dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. dle katalogových čísel: 

170504 zemina a kamení neuvedené pod č. 170503: kategorie 0, odvoz na skládku 

170302 asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301: kategorie 0, odvoz k likvidaci 

170604 ostatní izolační materiály: kategorie 0, odvoz k likvidaci 

170405 železo a ocel: kategorie 0, odvoz do sběrny 

170203 plasty: kategorie 0, odvoz k likvidaci 

200301 směsný komunální odpad: odvoz na skládku 

150101 papírové a lepenkové obaly: odvoz do sběru 

150106 směsné obaly: odvoz na skládku 

 

8. 2 Odpady při provozu 

Odpady vznikající v průběhu užívání stavby budou odstraňovány jen povoleným způsobem: tuhý  domovní odpad bude 

skladován ve zvláštních nádobách a pravidelně odvážen svozovou službou. 

 

9. dopravní řešení 

Ke změně stávajícího dopravního připojení na místní komunikaci nedojde. Parkování bude zajištěno pomocí 

garážových stání uvnitř objektu. 

 

10. ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Nebyly zaznamenány žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí. Nebylo provedeno měření radonové aktivity. 

 

11. dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektem řešené provedení stavby je navrženo dle obecně platných technických požadavků na výstavbu. 

Zákon č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu 

Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

Vyhlášky č. 23/ 2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

 

 

12. závěr 

Dodaná projektová dokumentace je závazná z důvodů dodržení správných technologických postupů a 

dodržení detailů. Změny mohou být provedeny pouze po dohodě s projektantem. Změny musí být zaneseny 

do výkresů a stavebního deníku, podepsány oběma stranami. 

 

 

 

 

V Brně 24. 1. 2016           Vypracoval: Patrik Pohanka 



Závěr: 

  

V průběhu práce na bakalářském projektu jsem víc porozuměl veškeré problematice 

v oblasti navrhování staveb, využil jsem znalosti získané v průběhu studia, které jsem ještě 

víc rozšířil. Bakalářský projekt vychází z ateliérového projektu ze školního roku 2013/2014 

letního semestru. Hlavní myšlenku projektu jsem maximálně možné míře zachoval a více se 

zaměřoval na vyřešení složitějších detailů stavby a technického provedení stavby. 
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