
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

POLYFUNKČNÍ DŮM  
MIXED-USE BUILDING  

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Jan Navrátil  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. PETR JELÍNEK  

BRNO 2018  
 



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ  

Studijní program  N3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  
Navazující magisterský studijní program s prezenční 

formou studia  

Studijní obor  3608T001 Pozemní stavby  

Pracoviště  Ústav pozemního stavitelství  

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Student  Bc. Jan Navrátil  

Název  Polyfunkční dům  

Vedoucí práce  Ing. Petr Jelínek  

Datum zadání  31. 3. 2017  

Datum odevzdání  12. 1. 2018  

V Brně dne 31. 3. 2017  

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 
Vedoucí ústavu  

 prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 
Děkan Fakulty stavební VUT  

 



PODKLADY A LITERATURA  
(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (6) 

Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Platné normy ČSN, EN; (8) Vlastní dispoziční a architektonický 

návrh.  

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  
Zadání:  

Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby podsklepené nebo 

částečně podsklepené zadané budovy.  

Cíle:  

Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému 

na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu 

do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou 

č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. obsahovat část A, část B, část C a část D 

v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy 

budovy a jeho dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů 

a prostorovou vizualizaci budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy: situace, základů, 

půdorysů všech podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 

5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce. Součástí 

dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální 

posouzení objektu a vybraných detailů popř. další specializované části, budou-li zadány 

vedoucím práce.  

Výstupy:  

VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. 

Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených 

popisovým polem a uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části 

dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. 

Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky 

h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická 

zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění 

vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr".  

STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE  
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 Ing. Petr Jelínek 
Vedoucí diplomové práce  

 

 

 



ABSTRAKT  

Předmětem této diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu 

v brněnské části Zábrdovice. Objekt bude mít jedno podzemní a šest 

nadzemních podlaží. V prvním nadzemním podlaží bude umístěna prodejna 

a servis jízdních kol a ve druhém nadzemním podlaží menší prostor 

k pronájmu. Ve druhém až šestém nadzemním podlaží se bude nacházet 

jedenáct bytů. Hlavní vstup do objektu je navržen z jihozápadní strany 

z ulice Koliště. Ve vnitrobloku parcely bude parkovací zakladačový systém 

pro jedenáct osobních automobilů. Vjezd na parcelu je z východní strany. 

Polyfunkční dům je navržen ze stěnového konstrukčního systému. První 

podzemní podlaží bude z monolitických železobetonových stěn a nadzemní 

podlaží z keramických bloků. Stropní konstrukce budou tvořeny 

železobetonovými monolitickými deskami. Střecha bude plochá, 

jednoplášťová, vegetační s extenzivní zelení.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

polyfunkční dům, prodejna a servis jízdních kol, byty, jedno podzemní 

podlaží, šest nadzemních podlaží, plochá vegetační střecha  

ABSTRACT  

The subject of this thesis is a new mixed-use building in the Brno part 

of Zábrdovice. The building will have one basement and six above-ground 

floors. In the ground floor will be located store and service of the bicycles 

and on the first floor there will be smaller space for rent. On the first to five 

floor there will be eleven flats. The main entrance to the building 

is designed from the southwest side of Koliště street. In the plot there will 

be a parking lock system for eleven cars. The access road to the parcel 

is from the east side. The mixed-use building is designed from a wall 

structural system. The basement will be made of monolithic reinforced 

concrete walls, and above-ground floors will be made of clay blocks. The 

floor structure will be made of cast-in-place reinforced slab. The mixed-use 

building will be warm flat green roof with extensive greenery.  

KEYWORDS  

mixed-use building, shop and bicycles service, flats, basement, six above-

ground floors, green roof  
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ÚVOD 
Diplomová práce je zaměřena na zpracování projektové 

dokumentace pro novostavbu polyfunkčního domu. Základní ideou 

projektu je vybudování bytů na ulici Koliště v Brně, která se nachází blízko 

centra města. Bydlení má umožnit dobrou návaznost na hromadnou 

dopravu a bydlení pro lidi pracující v centru města. Jako stavební pozemek 

byla zvolena proluka mezi domy na ulici Koliště v katastrálním území 

Zábrdovice.  

Objekt má 6 nadzemních a jedno podzemní podlaží.  Skládá 

z prodejny a servisu jízdních kol, která je umístěna v prvním nadzemním 

podlaží, menší místnosti k pronájmu ve druhém nadzemním podlaží a bytů 

umístěných v druhém až šestém nadzemním podlaží. V prvním podzemním 

podlaží je umístěno technické zázemí a vybavení pro část polyfunkčního 

domu s byty, 

Stavba je navržena v souladu s územním plánem města Brna, 

platnými zákony, vyhláškami a normami. 

Diplomová práce se skládá z textové části a příloh, které tvoří dané 

části projektové dokumentace. Jedná se o projektovou dokumentaci ve 

stupni pro provádění stavby.  

K vytvoření textové části byl použit textový a tabulkový počítačový program, 

k vytvoření výkresové dokumentace grafický počítačový program.  
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby: 

Polyfunkční dům 

 

b) místo stavby: 

adresa: Koliště, 602 00 Brno-střed 

čísla popisná: - 

katastrální území: Zábrdovice, 610704 

parcelní čísla: 610 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

Nela Ošťádalová, Žerotín 33, 784 01 Litovel 

 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 

podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

není 

 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba) 

není 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 

podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo 

název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla: 

VUT FAST, Veveří 95, Brno 602  

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým 

je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace: 

Bc. Jan Navrátil, Žerotín 134, 784 01 Litovel 
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c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné 

projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jejich autorizace: 

Bc. Jan Navrátil, Žerotín 134, 784 01 Litovel 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž 

základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / 

jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo 

jednací rozhodnutí nebo opatření): 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí, nebo opatření. 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové 

dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová 

dokumentace pro provádění stavby: 

Projektová dokumentace pro provádění stavby byla 

zpracována na základě studie. 

 

c) další podklady: 

 prohlídka parcely 

 katastrální mapa 

 územní plán města Brna 

 limity pro využití území 

 dokumentace o existenci inženýrských sítí 

 investiční záměr 

 architektonická studie 

A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území: 

Dané území se nachází v blízkosti centra města Brna v městské 

části Brno-střed (katastrální území Zábrdovice) na parcele číslo 610, 

která je vedena pod způsobem využití jako manipulační plocha. 

Podle územního plánu města Brna se parcela nachází ve 

funkční ploše vedené jako jádrová tj. smíšená plocha centrálního 

charakteru (využití území nesmí být monofunkční). 

Parcela se nachází v rovinatém terénu, který se mírně svažuje 

k východní straně parcely. Přístup na parcelu je umožněn z ulice 

http://gis.brno.cz/public/upmb/regulativy/SJ.pdf
http://gis.brno.cz/public/upmb/regulativy/SJ.pdf


13 
 

Koliště a z ulice Bratislavská pomocí stávající účelové komunikace, na 

kterou bude objekt napojen novým sjezdem. 

Okolní zástavbu tvoří bytové domy a polyfunkční domy s funkcí 

malých prodejen, provozoven a funkcí trvalého bydlení. Parcela se 

nachází v proluce mezi dvěma bytovými domy. Budoucí objekt 

polyfunkčního domu bude těsně doléhat k jejich bočním stěnám a 

bude kopírovat uliční čáru. 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 

záplavové území apod.): 

Parcela se nachází na hranici Městské památkové rezervace 

Brno a leží v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. 

K této stavbě byla vydána závazná stanoviska všech dotčených 

orgánů. Všechny podmínky jsou dodrženy. 

Parcela se nenachází v jiném zvláště chráněném území a 

záplavové oblasti. V blízkosti se nenachází poddolované území ani 

vodní tok, který by mohl způsobit záplavy. 

Parcela nemá evidovanou BPEJ a není chráněna zemědělským 

půdním fondem. 

 

c) údaje o odtokových poměrech: 

Parcela je v rovinatém terénu, který se mírně svažuje k její 

východní hranici. V současné době není parcela zastavěna a je 

zatravněna.  Dešťové vody se přirozeně vsakují do podloží a nestékají 

na vedlejší parcely. 

Při výstavbě bude zhotovena akumulační nádrž, ze které se 

bude využívat dešťová voda v objektu. Z akumulační nádrže povede 

přepad do zasakovacího tělesa, kde se budou likvidovat veškeré 

dešťové vody ze zpevněných ploch. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li 

vydáno územní rozhodnutí, nebo územní opatření, popřípadě 

nebyl-li vydán územní, souhlas: 

Parcela číslo 610 se podle územního plánu města Brna nachází 

v katastrálním území Zábrdovice. Funkční plocha, na které se bude 

nacházet polyfunkční dům je vedena jako jádrová tj. smíšená plocha 

centrálního charakteru. Přípustné jsou zde stavby maloobchodních 

provozoven do velikosti 1500 m2 prodejní plochy, podstatně nerušící 

výrobní provozovny (řemeslného charakteru) i bytové domy.  Pokud 

objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu a obsahují i funkci 

http://gis.brno.cz/public/upmb/regulativy/SJ.pdf
http://gis.brno.cz/public/upmb/regulativy/SJ.pdf
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bydlení, požaduje se využití minimálně částí vnitrobloku přilehlých k 

bytovým domům pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících 

obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště). 

 Index podlažní plochy je zde stanoven na hodnotu maximálně 

3 až 4. Skutečná hodnota indexu podlažní plochy je 2,4. 

Stavba polyfunkčního domu je v souladu s územně plánovací 

dokumentací. V části vnitrobloku jsou navrženy travní plochy pro 

rekreaci obyvatel domu a parkovací zakladačový systém. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 

nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 

územně plánovací dokumentací: 

Pro územní rozhodnutí bude předložena tato dokumentace. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy dle zákona 

číslo 183/2006 Sb. část třetí – územní plánování (stavební zákon) a 

vyhlášky číslo 269/2009 Sb. kterou se mění vyhláška číslo 501/2006 

Sb. (O obecných požadavcích na využívání území). Jedná se zejména o 

dodržení obecných požadavků na umisťování staveb (vyhláška číslo 

501/2006 Sb., HLAVA II, §23) a o dodržení vzájemných odstupů staveb 

(vyhláška číslo 501/2006 Sb., HLAVA II, §25).  

Stavba polyfunkčního domu se nachází v proluce mezi dvěma 

bytovými domy. 

Pro parkovací zakladačový systém (SO02) byla udělena výjimka, 

která umožňuje osazení tohoto stavebního objektu blíže k hranici 

parcely. Tento stavební objekt nebude mít vliv na okolní zástavbu a 

parcely. Důvodem tohoto řešení je tvar a malá plocha parcely. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených 

orgánů, které se týkají řešeného území. K této stavbě byla vydána 

závazná stanoviska všech dotčených orgánů. Všechny podmínky jsou 

dodrženy. 
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h) seznam výjimek a úlevových řešení: 

Pro umístění parkovacího zakladačového systému (stavební 

objekt SO02) byla udělena výjimka, která umožňuje osazení tohoto 

stavebního objektu blíže k hranici parcely. Důvodem tohoto řešení je 

tvar a malá plocha parcely, která neumožňuje efektivní využití 

podzemních garáží z důvodu náročných základových podmínek 

(blízkost okolních staveb).  

Pro řešené území nebyly zjištěny žádné další výjimky a úlevová 

řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

Podmiňující investicí bylo vykoupení, nebo vytvoření věcného 

břemena k sousední parcele číslo 618/2 (v katastru nemovitostí je 

vedena pro způsob využití jako ostatní komunikace). Tato parcela je 

využívána jako účelová komunikace pro napojení parcely 616 a 618/1 

na pozemní komunikaci v ulici Bratislavská. 

Na tuto parcelu (618/2) bude vytvořen nový sjezd a objekt tak 

bude napojen na pozemní komunikaci v ulici Bratislavská. Tato 

záležitost byla vyřešena vytvořením věcného břemena této parcely 

(618/2) k pozemku polyfunkčního domu. 

Všechny stavební objekty na daném pozemku budou budovány 

v rámci celé výstavby. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle 

katastru nemovitostí): 

katastrální 

území 

číslo 

parcely 

druh 

pozemku 

podle k. n. 

vlastnické právo 
výměra 

[m²] 

 

Zábrdovice 

[610704] 

 

610 
 

ostatní 

plocha 
 

1. TÝNSKÁ, s.r.o., Týn 643/8, Staré Město, 

110 00 Praha 1  
 

585 

 

Zábrdovice 

[610704] 

 

609/1 
 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 
 

Statutární město Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
 

556 

Zábrdovice 

[610704] 

609/2 
 

ostatní 

plocha 
 

Outulný Svatoslav Ing., č. p. 117, 675 71 

Ocmanice 

45 
Pronem Epsilon s.r.o., Masarykovo nám. 62, 

675 71 Náměšť nad Oslavou 

Stupka Roman, Machovcova 1276/18, 

Braník, 147 00 Praha 4 

  

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=8Z4ZaZSYriQNJ1hchxPusWWH2evlrFaxCdT6d8mqz0aG45Xeupfd1plZSAKlzKCFLtrvu4a8RSb7JHXC0DG3jrBIFi7vxOYaFJKE9w_CQDpL3_FoHG3IuQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=8Z4ZaZSYriQNJ1hchxPusWWH2evlrFaxCdT6d8mqz0aG45Xeupfd1plZSAKlzKCFLtrvu4a8RSb7JHXC0DG3jrBIFi7vxOYaFJKE9w_CQDpL3_FoHG3IuQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=8Z4ZaZSYriQNJ1hchxPusWWH2evlrFaxCdT6d8mqz0aG45Xeupfd1plZSAKlzKCFLtrvu4a8RSb7JHXC0DG3jrBIFi7vxOYaFJKE9w_CQDpL3_FoHG3IuQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=8Z4ZaZSYriQNJ1hchxPusWWH2evlrFaxCdT6d8mqz0aG45Xeupfd1plZSAKlzKCFLtrvu4a8RSb7JHXC0DG3jrBIFi7vxOYaFJKE9w_CQDpL3_FoHG3IuQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=8Z4ZaZSYriQNJ1hchxPusWWH2evlrFaxCdT6d8mqz0aG45Xeupfd1plZSAKlzKCFLtrvu4a8RSb7JHXC0DG3jrBIFi7vxOYaFJKE9w_CQDpL3_FoHG3IuQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=8Z4ZaZSYriQNJ1hchxPusWWH2evlrFaxCdT6d8mqz0aG45Xeupfd1plZSAKlzKCFLtrvu4a8RSb7JHXC0DG3jrBIFi7vxOYaFJKE9w_CQDpL3_FoHG3IuQ==
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pokračování tabulky: 

katastrální 

území 

číslo 

parcely 

druh 

pozemku 

podle k. n. 

vlastnické právo 
výměra 

[m²] 

Zábrdovice 

[610704] 

611/1 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Statutární město Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
 

424 

Zábrdovice 

[610704] 

611/2 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Vodstrčil Milan Ing., Jezuitská 13/11, Brno-

město, 602 00 Brno  
 

91 

Zábrdovice 

[610704] 

616 
 

ostatní 

plocha 
 

Outulný Svatoslav Ing., č. p. 117, 675 71 

Ocmanice 

1816 
Pronem Epsilon s.r.o., Masarykovo nám. 62, 

675 71 Náměšť nad Oslavou 

Stupka Roman, Machovcova 1276/18, 

Braník, 147 00 Praha 4 

Zábrdovice 

[610704] 

618/2 
 

ostatní 

plocha 
 

UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o., Příkop 838/6, 

Zábrdovice, 602 00 Brno  
 

223 

Zábrdovice 

[610704] 

620 
ostatní 

plocha 

Česká republika, Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 
 

 

2472 

A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

Jedná se o novou stavbu polyfunkčního domu s jedním 

podzemním a šesti nadzemními podlažími. Součástí stavby bude 

zhotovení přípojek inženýrských sítí, vybudování zpevněných ploch, 

parkovacího zakladačového systému, oplocení a provedení terénních 

úprav pozemku. 

 

b) účel užívání stavby: 

Jedná se o stavbu pro bydlení s maloobchodní prodejnou a 

prostorem k pronájmu. Konkrétně se jedná o bytový dům (více než 

50% podlahové plochy je určeno k trvalému bydlení a dům má více 

než 3 byty) 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba: 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 

památka apod.): 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.  

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=8Z4ZaZSYriQNJ1hchxPusWWH2evlrFaxCdT6d8mqz0aG45Xeupfd1plZSAKlzKCFLtrvu4a8RSb7JHXC0DG3jrBIFi7vxOYaFJKE9w_CQDpL3_FoHG3IuQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=8Z4ZaZSYriQNJ1hchxPusWWH2evlrFaxCdT6d8mqz0aG45Xeupfd1plZSAKlzKCFLtrvu4a8RSb7JHXC0DG3jrBIFi7vxOYaFJKE9w_CQDpL3_FoHG3IuQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=8Z4ZaZSYriQNJ1hchxPusWWH2evlrFaxCdT6d8mqz0aG45Xeupfd1plZSAKlzKCFLtrvu4a8RSb7JHXC0DG3jrBIFi7vxOYaFJKE9w_CQDpL3_FoHG3IuQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=8Z4ZaZSYriQNJ1hchxPusWWH2evlrFaxCdT6d8mqz0aG45Xeupfd1plZSAKlzKCFLtrvu4a8RSb7JHXC0DG3jrBIFi7vxOYaFJKE9w_CQDpL3_FoHG3IuQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=8Z4ZaZSYriQNJ1hchxPusWWH2evlrFaxCdT6d8mqz0aG45Xeupfd1plZSAKlzKCFLtrvu4a8RSb7JHXC0DG3jrBIFi7vxOYaFJKE9w_CQDpL3_FoHG3IuQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=8Z4ZaZSYriQNJ1hchxPusWWH2evlrFaxCdT6d8mqz0aG45Xeupfd1plZSAKlzKCFLtrvu4a8RSb7JHXC0DG3jrBIFi7vxOYaFJKE9w_CQDpL3_FoHG3IuQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=8Z4ZaZSYriQNJ1hchxPusWWH2evlrFaxCdT6d8mqz0aG45Xeupfd1plZSAKlzKCFLtrvu4a8RSb7JHXC0DG3jrBIFi7vxOYaFJKE9w_CQDpL3_FoHG3IuQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=8Z4ZaZSYriQNJ1hchxPusWWH2evlrFaxCdT6d8mqz0aG45Xeupfd1plZSAKlzKCFLtrvu4a8RSb7JHXC0DG3jrBIFi7vxOYaFJKE9w_CQDpL3_FoHG3IuQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=8Z4ZaZSYriQNJ1hchxPusWWH2evlrFaxCdT6d8mqz0aG45Xeupfd1plZSAKlzKCFLtrvu4a8RSb7JHXC0DG3jrBIFi7vxOYaFJKE9w_CQDpL3_FoHG3IuQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=8Z4ZaZSYriQNJ1hchxPusWWH2evlrFaxCdT6d8mqz0aG45Xeupfd1plZSAKlzKCFLtrvu4a8RSb7JHXC0DG3jrBIFi7vxOYaFJKE9w_CQDpL3_FoHG3IuQ==
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb: 

Novostavba polyfunkčního domu splňuje vyhlášku číslo 

268/2009 Sb. (O technických požadavcích na stavby). Jedná se 

zejména o dodržení požadavků na mechanickou odolnost a stabilitu, 

požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu 

proti hluku a bezpečnost při užívání.  

Novostavba polyfunkčního domu má v prvním nadzemním 

podlaží prodejnu, která je řešena s ohledem na osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace a je navržena jako bezbariérová.  

V části objektu s byty je navržen jeden upravitelný byt pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, který se nachází 

ve druhém nadzemním podlaží. V objektu je navržen výtah, který 

svými vnitřními rozměry kabiny umožňuje přepravu osob na 

invalidním vozíku. Ve vnitrobloku je umístěno parkovací stání pro 

osoby s omezenou schopností pohybu. Objekt je navržen v souladu s 

vyhláškou 398/2009 Sb. (O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). 

Před vstupem do budovy je volná plocha 1500 · 1500 mm. 

Sklon plochy je 2%. Vstupní dveře mají šířku křídla 900 mm a práh 

vysoký 17 mm. Dveře jsou zasklené od výšky 400 mm. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů: 

Projektová dokumentace je v souladu s vyjádřeními a 

technickými podmínkami všech dotčených orgánů a správců sítí. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení: 

Pro řešenou stavbu polyfunkčního domu nebyl zjištěn a 

sestaven žádný seznam výjimek a úlevových řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný 

prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 

velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.): 

 obestavěný prostor SO01 (polyfunkční dům): 4909,00 m³ 

 zastavěná plocha SO01 (polyfunkční dům): 223,93 m2 

 zastavěná plocha SO02 (polyfunkční dům): 72,19 m2 

 plocha zpevněných ploch: 181,16 m2 

 počet parkovacích stání pro část s byty: 12 

 počet parkovacích stání pro část s prodejnou: 2 
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 počet funkčních jednotek: 13 

 celková užitná plocha funkčních jednotek: 841,55 m2 

 celkový počet uživatelů: 29 

 

 funkční jednotky:  

název funkční jednotky 

užitná 

plocha 

[m2] 

počet uživatelů 

(zaměstnanců) 

prodejna a servis jízdních kol 115,89 (3) 

byt 2A 61,21 2 

byt 2B 65,16 2 

prostor k pronájmu 2C 25,10 1 

byt 3A 43,58 2 

byt 3B 30,68 1 

byt 3C 72,68 2 

byt 4A 42,67 2 

byt 4B 31,58 1 

byt 4C 72,68 2 

byt 5A 52,77 2 

byt 5B 87,33 4 

byt 6A 140,22 5 

  

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.): 

 roční potřeba pitné vody: 36 m³/osobu  

 roční produkce splaškových vod: 36 m³/osobu 

 roční produkce komunálního odpadu: 275 kg/osobu 

 přibližná roční spotřeba zemního plynu:  2,0 MWh na objekt 

 přibližná roční spotřeba elektrické energie:  60 MWh na objekt  

 

Dešťová voda bude svedena do akumulační nádrže, ze které se 

bude čerpat a využívat na splachování záchodů a případně pro 

zavlažování zatravněných ploch objektu. Z akumulační nádrže povede 

přepad do zasakovacího tělesa, kde se budou likvidovat veškeré 

dešťové vody ze zpevněných ploch. 
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy): 

Předpokládané zahájení výstavby bylo orientačně stanoveno 

na srpen 2018 a předpokládané ukončení stavby bylo orientačně 

stanoveno na listopad 2021. 

Členění stavby na etapy: 

 vytýčení inženýrských sítí 

 skrývka ornice 

 pažení a hloubení stavební jámy 

 úprava podloží, převzetí základové spáry geologem 

 realizace základových konstrukcí (zhotovení pilot, zhotovení 

základových pasů) 

 realizace základové desky 

 betonování svislých nosných konstrukcí 1S. 

 betonování stropní konstrukce nad 1S 

 zdění a betonování stropních konstrukcí v následujících podlažích 

 realizace střešních konstrukcí 

 realizace vnitřních nenosných konstrukcí 

 osazení výplní otvorů (okna a dveře)  

 montáž vnitřních instalací včetně připojení na stávající odběrná 

místa technické infrastruktury 

 realizace vnitřních omítek 

 realizace podlah a finálních nášlapných vrstev 

 realizace obkladů 

 osazení zařizovacích předmětů, parapetů a ostatní dokončovací 

interiérové práce  

 realizace vnějšího zateplovacího systému 

 dokončení venkovních terénních úprav, oplocení, osázení zelených 

ploch, zhotovení zpevněných ploch, okapových chodníků  

 

k) orientační náklady stavby: 

Orientační cena nákladů na stavbu je stanovena na 

39 171 000 Kč. (výpočet pouze podle cenových ukazatelů pro stavby 

pro bydlení a obestavěného prostoru na rok 2017) 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 
SO 01: polyfunkční dům 

SO 02: parkovací zakladačový systém 

SO 03: veřejná část přípojky vodovodu 

SO 04: veřejná část přípojky splaškové kanalizace  

SO 05: veřejná část přípojky nízkotlakého plynovodu 

SO 06: veřejná část přípojky nízkého napětí 

SO 07: veřejná část přípojky optického kabelu 

SO 08: domovní dešťová kanalizace 

SO 09: zpevněná pojízdná plocha – zatravňovací PVC dílce 

SO 10: zpevněná plocha – betonová zámková dlažba 

SO 11: zpevněná pojízdná plocha – betonová zámková dlažba  

SO 12: oplocení – poplastované pletivo 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku: 

Stavební pozemek se nachází v blízkosti centra města Brna 

v městské části Brno-střed (katastrální území Zábrdovice) na parcele 

číslo 610, která je vedena pod způsobem využití jako manipulační 

plocha. Parcela je v proluce mezi dvěma bytovými domy. 

Na jihozápadní hranici pozemku se nachází sjezd na ulici 

Koliště, staré oplocení a brána z dřevěných prken. Na východní a 

severní hranici pozemku se nachází oplocení z pozinkovaného pletiva 

a vlnitých plechů. Oplocení na jihozápadní straně a na východní 

straně bude demontováno a bude nahrazeno dočasným mobilním 

oplocením. Pozemek je rovinatý, mírně se svažuje k východní hranici. 

Nenachází se na něm žádné stavby, stromy ani keře. Pozemek je 

porostlý trávou. Nyní není nijak využíván. 

Hlavní přístup na pozemek je stávajícím sjezdem z ulice Koliště. 

V průběhu výstavby bude využívána účelová komunikace na východní 

straně pozemku vedoucí na ulici Bratislavská. To je z důvodu vysoce 

frekventované pozemní komunikace na ulici Koliště a zastavění 

proluky. 

Pozemek není chráněn zemědělským půdním fondem, nebude 

se žádat o jeho vyjmutí. 

Pozemek není napojen na technickou infrastrukturu. 

U jihozápadní strany pozemku vedou inženýrské sítě, na které bude 

objekt polyfunkčního domu napojen. 

 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 

průzkum apod.): 

Podle vrtané sondy, která se nachází v blízkosti pozemku bylo 

zjištěno, že do hloubky 3,8 m se nachází navážka (hlinitá středně 

ulehlá, černá s příměsí cihel), v hloubce 3,8 m až 5,8 m hlína (písčitá, 

měkká, světle hnědá), v hloubce 5,8 m až 7,7 m štěrk (hlinitý, písčitý, 

opracovaný, ulehlý, šedohnědý) a v hloubce 7,7 m až 12 m jíl (vápnitý 

tuhý až pevný, modrozelený). 

Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 3,7 m pod 

terénem. Při zakládání je uvažováno s trvalým čerpáním vody 

Podle orientační mapy radonového indexu podloží se 

předpokládá nízký radonový index. Bytové jednotky budou umístěny 
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od druhého nadzemního podlaží. Dojde-li k naměření vyššího 

radonového indexu, vytvoří se izolace proti radonu na stropní 

konstrukci suterénu. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Parcela se nachází na hranici Městské památkové rezervace 

Brno a leží v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. 

K této stavbě byla vydána závazná stanoviska všech dotčených 

orgánů. Všechny podmínky jsou dodrženy. 

Parcela se nachází v ochranném silničním pásmu místní 

komunikace II. třídy, které je 15 m od osy přilehlého jízdního pásu. 

Výstavbou nedojde ke zhoršení výhledu, ani snížení bezpečnosti 

silničního provozu. 

Do parcely zasahuje ochranné pásmo podzemního vedení 

nízkého napětí. Od správce sítě bude vydáno závazné stanovisko pro 

provádění prací v tomto ochranném pásmu. 

Ostatní sítě technické infrastruktury nezasahují svými 

ochrannými pásmy za hranice pozemku. Poloha sítí technické 

infrastruktury a poloha ochranných pásem bude vyznačena před 

zahájením výkopových prací. 

Pozemek nenachází v žádných jiných ochranných a 

bezpečnostních pásmech. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod.: 

Pozemek 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 nebude mít během svého užívání negativní vliv na 

okolní stavby a pozemky a ani nedojde ke zhoršení životního 

prostředí (nejedná se o výrobní objekt). V průběhu výstavby bude 

docházet ke zvýšené zátěži hlukem, vibracemi, prašností a dopravou.  

Stavbou nebudou nějak významně narušeny odtokové poměry 

území. Dešťová voda ze zatravněných ploch se bude přirozeně 

vsakovat do podloží a dešťová voda z vegetační střechy a zpevněných 

ploch bude svedena do akumulační nádrže s přepadem do 

zasakovacího tělesa. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Na pozemku se nachází pouze dřevěné a kovové oplocení, 

které bude rozebráno a odvezeno na skládku a do sběrného dvora. 

Jiné stavby se na pozemku nenacházejí a nejsou požadavky na 

asanace a demolice. 

Na kácení dřevin nejsou žádné požadavky. Na pozemku se 

nachází pouze zatravněná plocha bez jakýchkoliv dřevin.  

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): 

Dle katastru nemovitostí parcela není pod ochranou 

zemědělského půdního fondu a nepatří mezi pozemky k plnění 

funkce lesa. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu): 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude umožněno na 

východní hranici parcely. Napojení se provede sjezdem na účelovou 

pozemní komunikaci, která se připojuje na ulici Bratislavská.  

Sítě technické infrastruktury se nacházejí u jihozápadní hranice 

pozemku na ulici Koliště. Jedná se o podzemní vedení jednotné 

kanalizace a nízkotlakého plynovodu, které je umístěno pod přilehlou 

pozemní komunikací a dále potom o podzemní vedení vodovodu, 

nízkého napětí a sdělovacího optického a metalického kabelu, které je 

umístěno pod chodníkem v těsné blízkosti parcely. 

Dešťové vody budou využívány v objektu, nebudou napojeny 

do jednotné kanalizace. Přebytečné dešťové vody budou likvidovány 

přímo na pozemku zasakováním. 

 

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

investice: 

Podmiňující investicí bylo vykoupení, nebo vytvoření věcného 

břemena k sousední parcele číslo 618/2 (v katastru nemovitostí je 

vedena pro způsob využití jako ostatní komunikace). Tato parcela je 

využívána jako účelová komunikace pro napojení parcely 616 a 618/1 

na pozemní komunikaci v ulici Bratislavská. 

Na tuto parcelu (618/2) bude vytvořen nový sjezd a objekt tak 

bude napojen na pozemní komunikaci v ulici Bratislavská. Tato 

záležitost byla vyřešena vytvořením věcného břemena této parcely 

(618/2) k pozemku polyfunkčního domu. 
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V době zpracování projektové dokumentace nejsou známy 

žádné jiné věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a 

související investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek 
Jedná se o stavbu pro bydlení s maloobchodní prodejnou a 

prostorem k pronájmu. Konkrétně se jedná o bytový dům (více než 

50% podlahové plochy je určeno k trvalému bydlení a dům má více 

než 3 byty) 

V prvním nadzemním podlaží je navržen prostor, ve kterém je 

uvažováno s prodejnou a servisem jízdních kol. V ostatních 

nadzemních podlažích budou byty a jeden prostor k pronájmu 

s hygienickým zázemím. V suterénu a v části prvního nadzemního 

podlaží se nachází technické zázemí, domovní vybavení a skladovací 

prostory pro byty. 

  Základní kapacity funkčních jednotek: 

název funkční jednotky 

užitná 

plocha 

[m2] 

počet uživatelů 

(zaměstnanců) 

prodejna a servis jízdních kol 115,89 (3) 

byt 2A 61,21 2 

byt 2B 65,16 2 

prostor k pronájmu 2C 25,10 1 

byt 3A 43,58 2 

byt 3B 30,68 1 

byt 3C 72,68 2 

byt 4A 42,67 2 

byt 4B 31,58 1 

byt 4C 72,68 2 

byt 5A 52,77 2 

byt 5B 87,33 4 

byt 6A 140,22 5 

 

 počet funkčních jednotek: 13 

 celková užitná plocha funkčních jednotek: 841,55 m2 

 celkový počet uživatelů: 29 
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 obestavěný prostor SO01 (polyfunkční dům): 4909,00 m³ 

 zastavěná plocha SO01 (polyfunkční dům): 223,93 m2 

 zastavěná plocha SO02 (polyfunkční dům): 72,19 m2 

 počet parkovacích stání pro část s byty: 12 

 počet parkovacích stání pro část s prodejnou: 2 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Dané území se nachází v blízkosti centra města Brna v městské 

části Brno-střed (katastrální území Zábrdovice) na parcele číslo 610, 

která je vedena pod způsobem využití jako manipulační plocha. 

Parcela číslo 610 se podle územního plánu města Brna nachází 

v katastrálním území Zábrdovice. Funkční plocha, na které se bude 

nacházet polyfunkční dům je vedena jako jádrová tj. smíšená plocha 

centrálního charakteru. Přípustné jsou zde stavby maloobchodních 

provozoven do velikosti 1500 m2 prodejní plochy, podstatně nerušící 

výrobní provozovny (řemeslného charakteru) i bytové domy.  Pokud 

objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu a obsahují i funkci 

bydlení, požaduje se využití minimálně částí vnitrobloku přilehlých k 

bytovým domům pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících 

obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště). 

Index podlažní plochy je zde stanoven na hodnotu maximálně 

3 až 4. Skutečná hodnota indexu podlažní plochy je 2,4. 

Stavba polyfunkčního domu je v souladu s územně plánovací 

dokumentací. V části vnitrobloku jsou navrženy travní plochy pro 

rekreaci obyvatel domu a parkovací zakladačový systém. 

Prostorové řešení vychází z okolních staveb. Okolní zástavbu 

tvoří bytové domy a polyfunkční domy s funkcí malých prodejen, 

provozoven a funkcí trvalého bydlení. Parcela se nachází v proluce 

mezi dvěma bytovými domy. Budoucí objekt polyfunkčního domu 

bude těsně doléhat k jejich bočním stěnám a bude kopírovat uliční 

čáru. Objekt bude celý podsklepený s šesti nadzemními podlažími.  

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, 

materiálové a barevné řešení: 

Půdorys objektu vychází z tvaru parcely. Jedná se o 

nepravidelný pětiúhelník. Z jihozápadní strany (z ulice Koliště) 

ustupuje fasáda šestého nadzemního podlaží po okrajích přilehlých 

objektů. V těchto místech jsou vytvořeny malé terasy. Z východní 

strany objekt ustupuje a přechází v balkóny, aby nedocházelo 

k zastínění sousedního objektu a pozemku. Dominantou východní 

http://gis.brno.cz/public/upmb/regulativy/SJ.pdf
http://gis.brno.cz/public/upmb/regulativy/SJ.pdf
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fasády je prostor schodiště, který vystupuje nad plochou střechu 

objektu. Objekt polyfunkčního domu je zastřešen vegetační plochou 

střechou s extenzivní zelení. 

Polyfunkční dům je celý podsklepený. Obvodové konstrukce 

suterénu (svislé obvodové stěny a podkladní deska) jsou vytvořeny 

z vodo-nepropustného monolitického betonu. Vnitřní svislé nosné 

konstrukce suterénu jsou z monolitických betonových stěn. 

Nosné zdivo nadzemních podlaží je z keramických bloků 

tloušťky 300 mm. Nenosné zdivo je z keramických bloků tloušťky 

115 mm, 85 mm a sádrokartonových předsazených a šachtových 

stěn. 

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovou monolitickou 

deskou tloušťky 180 mm. 

  Obvodové zdivo suterénu bude zatepleno extrudovaným 

polystyrenem tloušťky 100 mm minimálně 800 mm pod přilehlý 

terén. 

Na jihozápadní fasádě je navržena provětrávaná fasáda 

s hliníkovým nosným roštem, tepelnou izolací z minerálních vláken 

tloušťky 180 mm a vlákno-cementovým obkladem. Obklad prvního 

nadzemního podlaží bude v odstínu šedé barvy. Obklad ostatních 

nadzemních podlaží bude v odstínu bílé barvy. 

Ostatní obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním 

zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerálních vláken 

tloušťky 160 mm. Na zateplovací systém bude aplikována tenkovrstvá 

silikonová omítka se zrnitou strukturou. Odstíny omítky budou 

v bílých a šedých barvách.  

Na soklové zdivo bude použita dekorativní omyvatelná omítka 

v šedém odstínu.  

V prvním nadzemním podlaží budou použity hliníkové vstupní 

dveře a na výlohy prodejny okna s hliníkovým rámem. Ostatní okna 

v objektu budou dřevěná, z vnější strany opláštěná hliníkovým 

rámem (dřevo-hliníková). Hliníkové rámy oken a dveří budou 

v antracitové šedé barvě.  

U provětrávané fasády budou venkovní parapety 

z pozinkovaného lakovaného plechu. U východní fasády budou 

parapety s hliníkového lakovaného plechu. Okapový systém bude 

z pozinkovaného lakovaného plechu. Tyto klempířské prvky jsou 

navrženy v antracitově šedé barvě. 

Venkovní zábradlí na jihozápadní fasádě bude pozinkované 

lakované antracitovou barvou. Zábradlí na východní fasádě bude 
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nerezové kartáčované. Jako výplň bude použito matné bezpečnostní 

sklo. 

Terasy a balkóny budou mít pochozí vrstvu z keramické dlažby. 

Zpevněné plochy kolem objektu budou z betonové zámkové dlažby 

šedé barvy a zatravňovacích PVC dílců.  

Zakladačový parkovací systém (SO02) se nachází ve vnitrobloku 

pozemku a tvoří samostatnou stavbu. Je určen pro parkování 11 

osobních automobilů (3 řady o čtyřech stáních nad sebou). Tento 

stavební objekt je částečně zapuštěn do terénu. Konstrukce je 

železobetonová monolitická s ocelovými pozinkovanými prvky pro 

posuny parkovacích plošin. Zastřešení je plochou střechou s PVC folií. 

Fasáda je ze silikonové omítky zrnité struktury šedé barvy.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o stavbu pro trvalé bydlení s jednou prodejnou a 

menším prostorem k pronájmu.  

Hlavní vstupy do objektu jsou umístěny v 1.NP. Do prodejny je 

vstup z jihozápadní strany pozemku (z ulice Koliště). V zadní části 

prodejny se nachází sklad a přístup do vnitrobloku. Z prodejny je 

přístup pro zaměstnance do kuchyňky se šatnou a následně na 

záchod a do umývárny. 

Do části objektu s bytovými jednotkami je vstup z jihozápadní 

strany pozemku (z ulice Koliště) a z východní strany z vnitrobloku. 

V této části 1.NP polyfunkčního domu je umístěno zádveří na které 

navazuje sklad kočárků a hraček, schodiště, chodba vedoucí do 

vnitrobloku a sklad jízdních kol. Schodiště je umístěno kolem 

výtahové šachty.  

V suterénu (1.S) se nachází technická místnost, chodby, které 

vedou ke sklepním kójím, skladu pro údržbu domu, úklidové 

místnosti, místnosti s vodoměrnou sestavou, místnosti s hlavním 

domovním rozvaděčem elektrické energie, víceúčelové místnosti a 

sušárny. 

Ve 2.NP se nachází jeden upravitelný dvoupokojový byt pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, jeden 

dvoupokojový byt a jeden prostor k pronájmu s hygienickým 

zázemím, který lze využívat například jako ateliér nebo soukromou 

pracovnu. 

3.NP a 4.NP se shodují. Nachází se zde dva dvoupokojové byty 

a jeden jednopokojový byt. 

V 5.NP je navržen jeden dvoupokojový byt a jeden třípokojový 

byt. Byty ve 2.NP až 5.NP mají plochu do 90 m2  
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V 6.NP je navržen jeden čtyřpokojový byt s plochou téměř 

141 m2. 

Byty mají orientované dětské pokoje a obývací pokoje 

s kuchyňským koutem na jihozápadní stranu. Ložnice jsou 

orientovány na jihozápadní a východní stranu. Všechny byty, 

disponují koupelnami s vanou, nebo sprchovým koutem, které jsou 

orientovány ve vnitřních částech bytů. Dispozice jednotlivých bytů 

jsou patrné z půdorysů podlaží. 

Jedná se o stavbu se stěnovým konstrukčním systémem. Svislé 

nosné konstrukce kromě 1.S, které budou monolitické, budou zděné 

z cihelných bloků. Vodorovné konstrukce budou železobetonové 

monolitické. Stavba bude provedena odbornou firmou a jejími 

subdodavateli.  

Zakladačový parkovací systém (SO02) se nachází ve vnitrobloku 

pozemku a tvoří samostatnou stavbu. Je určen pro parkování 11 

osobních automobilů. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Novostavba polyfunkčního domu má v prvním nadzemním 

podlaží prodejnu, která je řešena s ohledem na osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace a je navržena jako bezbariérová. 

V části objektu s byty je navržen jeden upravitelný byt pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, který se nachází 

ve druhém nadzemním podlaží. V objektu je navržen výtah s vnitřními 

rozměry kabiny 1400 · 1100 mm, který umožňuje přepravu osob na 

invalidním vozíku. Ve vnitrobloku je umístěno parkovací stání pro 

osoby s omezenou schopností pohybu. Objekt je navržen v souladu s 

vyhláškou 398/2009 Sb. (O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). 

Před vstupem do budovy je volná plocha 1500 · 1500 mm. 

Sklon plochy je 2%. Vstupní dveře mají šířku křídla 900 mm a práh 

vysoký 17 mm. Dveře jsou zasklené od výšky 400 mm. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Novostavba polyfunkčního domu splňuje vyhlášku číslo 

268/2009 Sb. (O technických požadavcích na stavby). Jedná se 

zejména o dodržení požadavků na mechanickou odolnost a stabilitu, 

požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu 

proti hluku a bezpečnost při užívání.  

Stavba je navržena tak, aby při jejím správném užívání 

nedocházelo k úrazům způsobených pádem, uklouznutím, 
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popálením, nárazem, zásahem elektrického proudu, výbuchem a 

pohybujícími se vozidly. Zapojení všech technických zařízení musí 

provést oprávněná osoba. Před užíváním stavby musí být provedeny 

revize plynu, elektroinstalace, zkouška těsnosti kanalizace a tlaková 

zkouška vodovodu a teplovodního vytápění. V průběhu užívání stavby 

musí být prováděny pravidelné revize.  

B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) stavební řešení: 

Polyfunkční dům je navržen celý podsklepený. Založení bude 

provedeno na vrtaných pilotách a trámech. Obvodové konstrukce 

suterénu (svislé obvodové stěny a podkladní deska) jsou vytvořeny 

z vodo-nepropustného monolitického betonu. Vnitřní svislé nosné 

konstrukce suterénu jsou z monolitických betonových stěn. 

Nosné zdivo nadzemních podlaží je z keramických bloků 

tloušťky 300 mm. Nenosné zdivo je z keramických bloků tloušťky 

115 mm, 85 mm a sádrokartonových předsazených a šachtových 

stěn. 

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovou monolitickou 

deskou tloušťky 180 mm. 

  Obvodové zdivo suterénu bude zatepleno extrudovaným 

polystyrenem tloušťky 100 mm minimálně 800 mm pod přilehlý 

terén. 

Na jihozápadní fasádě je navržena provětrávaná fasáda 

s hliníkovým nosným roštem, tepelnou izolací z minerálních vláken 

tloušťky 180 mm a vlákno-cementovým obkladem. 

Ostatní obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním 

zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerálních vláken 

tloušťky 160 mm.  

Objekt polyfunkčního domu je zastřešen vegetační plochou 

střechou s extenzivní zelení. 

Zakladačový parkovací systém (SO02) je bude proveden jako 

železobetonová monolitická konstrukce s ocelovými pozinkovanými 

prvky pro posuny parkovacích plošin. Zastřešení je plochou střechou 

s PVC folií. 

Součástí stavby bude zhotovení přípojek inženýrských sítí, 

vybudování zpevněných ploch, oplocení a provedení terénních úprav 

pozemku. 

  



30 
 

b) konstrukční a materiálové řešení: 

 základové konstrukce: 

Základové konstrukce pod vnitřními nosnými a obvodovými 

stěnami jsou navrženy jako  vrtané piloty délky 10 m. Průměr pilot je 

900 mm a 600 mm. Na piloty bude použit beton třídy C25/30 XC2, 

XA1 a ocel B500 B. Na hlavy pilot se zhotoví roznášecí 

železobetonové trámy výšky 500 mm. Beton a výztuž trámů bude 

stejný jako u pilot.  

Před betonáží podkladní desky se rozmístí zemnící pásky. 

Podkladní betonová deska bude tloušťky 400 mm z vodo-

nepropustného betonu třídy C30/37 BS1 C XD2/XF4 a výztuže B500 

B. Celá deska bude vybetonována v jednom kuse. Síly, které vedou 

k neřízeným smršťovacím trhlinám se pokryjí výztuží. V místech 

obvodových stěn se umístí na horní výztuž podkladní betonové 

desky těsnící pás určený pro pracovní spáry ve vodo-nepropustném 

betonu. 

 

 pažení a zásypy: 

Suterén musí být z jihozápadní a na části severní strany 

pozemku zapažen. Pažení a posouzení vlivu výkopových prací a 

provádění základových prací na okolní objekty bude posouzeno a 

případná opatření navržena statikem. Na zásypy suterénu se použije 

vytěžená zemina. Hutnění bude prováděno po vrstvách tloušťky 250 

mm. 

 

 svislé konstrukce: 

Svislé obvodové konstrukce suterénu jsou navrženy z vodo-

nepropustného monolitického betonu třídy C30/37 BS1 C XD2/XF4 a 

výztuže B500 B. V těchto stěnách je nutné provádět pracovní a 

smršťovací spáry. Ty budou prováděny pomocí těsnící trubice pro 

smršťovací spáry ve vodo-nepropustném betonu. Maximální osová 

vzdálenost těchto spár muže být 6 m. 

  Vnitřní svislé nosné konstrukce suterénu jsou 

z monolitických betonových stěn třídy betonu C25/30 XC1 a výztuže 

B500 B. 

Nosné zdivo nadzemních podlaží je navrženo z keramických 

bloků tloušťky 300 mm, s perem a drážkou. Třída pevnosti zdiva je 

P15 u obyčejných bloků a P20 u akustických bloků. Zdění se bude 

provádět na maltu třídy pevnosti M10 v tloušťce 12 mm.  

Nenosné zdivo je z keramických broušených bloků tloušťky 

115 mm, s perem a drážkou. Třída pevnosti zdiva je P15 a zdění 
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bude prováděno na tenkovrstvou maltu M10. Mezi byty jsou 

navrženy sendvičové akustické příčky, které se skládají ze dvou 

keramických broušených bloků tloušťky 85 mm, mezi které je 

vložena akustická izolace z minerálních vláken tloušťky 40 mm. Tyto 

příčky se budou zdít na polyuretanové lepidlo. Třída pevnosti části 

zdiva je P12,5. V objektu jsou také navrženy sádrokartonové 

předsazené stěny a sádrokartonové šachtové stěny. Tyto 

montované stěny budou opláštěny dvěma sádrokartonovými 

deskami tloušťky 12,5 mm. Na šachtové stěny budou použity desky 

s požární odolností. 

Železobetonové sloupy budou z betonu třídy C25/30 XC1 a 

betonářské výztuže B500 B. 

 

 vodorovné nosné konstrukce: 

Nad okenními a dveřními otvory v nosných stěnách 

nadzemních podlaží budou použity keramické překlady armované 

betonářskou výztuží. Nad otvory v nenosných stěnách budou 

použity nenosné keramické překlady armované betonářskou 

výztuží. 

Železobetonové průvlaky a zesilující žebra budou z betonu 

třídy C25/30 XC1 a betonářské výztuže B500 B. 

 Stropní konstrukce budou tvořit železobetonové desky 

tloušťky 180 mm z betonu třídy C25/30 XC1 a betonářské výztuže 

B500 B. Železobetonové ztužující věnce budou součástí stropní 

konstrukce. Železobetonové ztužující věnce v prostoru schodiště 

budou přerušeny a provedeny v jiné výšce (pod okny). 

 

 schodiště: 

Schodiště bude tvořeno třemi schodišťovými 

ramenami, dvěma mezipodestami a hlavní podestou. Materiálově 

bude železobetonové monolitické, uložené do akustických pouzder 

s elastomerovými ložisky. Akustická pouzdra budou zabetonována 

do okolních svislých konstrukcí. Na hlavní podestu budou 

schodišťová ramena napojena pomocí ozubů a elastomerového 

ložiska, které snižuje kročejový hluk. Uprostřed schodiště je 

navržena výtahová železobetonová šachta s tloušťkou stěny 

150 mm. Schodiště bude dilatováno od okolních konstrukcí 

akustickými páskami. Na tyto konstrukce bude použit beton třídy 

C25/30 XC1 a betonářská výztuž B500 B. 
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 střešní konstrukce: 

Objekt je navržen s plochou vegetační střechou s extenzivní 

zelení. Plochá střecha je vytvořena na stropní konstrukci posledního 

nadzemního podlaží. Spádová vrstva je vytvořena pomocí 

spádových klínů z EPS a tvoří zároveň vrstvu tepelně-izolační. 

Parotěsnící, vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva je 

z asfaltových modifikovaných pásů. Hlavní hydroizolační vrstva je 

z PVC folie, která je určena pro přitížení a má atest proti prorůstání 

kořínků.  

Zastřešení části terasy v 3.NP a  5.NP je řešeno stejně, s tím 

rozdílem, že se nejedná o vegetační střechu, ale střešní povlaková 

krytina bude přitížena praným říčním kamenivem. 

Terasy v 6.NP mají hydroizolační vrstvu také z PVC folie. Na 

hydroizolační vrstvě se nachází pochozí vrstva, kterou tvoří 

betonová dlažba na rektifikovatelných terčích. 

 

 podlahové konstrukce: 

Podlaha v suterénu je navržena v tloušťce 85 mm. Skládá se 

ze separační vrstvy z EPS a PE folie, roznášecí vrstvy z betonové 

mazaniny a nášlapné vrstvy z cementového potěru. V technické 

místnosti je doplněna o polymerní nátěr. 

Na schodišti a hlavním komunikačním prostoru je použita 

jako nášlapná vrstva keramická dlažba. Roznášecí vrstvu tvoří 

betonová mazanina, separační vrstvu PE folie, zvukově-izolační 

vrstvu minerální izolace z kamenných vláken a vyrovnávací vrstvu 

EPS. 

V prostorách domovního vybavení v 1.NP jsou nášlapné vrstvy 

z měkčeného PVC. Roznášecí vrstvu tvoří betonová mazanina, 

separační vrstvu PE folie, zvukově-izolační vrstvu minerální izolace 

z kamenných vláken a vyrovnávací vrstvu EPS. 

V bytech jsou navrženy podlahy tloušťky 150 mm 

s nášlapnými vrstvami z keramické dlažby a laminátové skládané 

podlahy. Tyto podlahy mají roznášecí vrstvu z betonové mazaniny, 

separační vrstvu z PE folie, zvukově-izolační vrstvu z minerální 

izolace z kamenných vláken a vyrovnávací vrstvu z EPS. 

V prodejně jsou navrženy podlahy tloušťky 150 mm 

s nášlapnými vrstvami z keramické dlažby. Tyto podlahy mají 

roznášecí vrstvu z betonové mazaniny, separační vrstvu z PE folie a 

tepelně-izolační vrstvu z EPS. 
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 podhledy: 

V prodejně je navržen minerální kazetový podhled. Kazety 

jsou zasazeny do hlavních a vedlejších profilů. Kotvení profilů je 

pomocí obvodových profilů a stavitelných závěsů. Na rošt 

z kovových profilů je umístěna minerální izolace z kamenných 

vláken. 

V bytech jsou navrženy plné sádrokartonové podhledy. 

Sádrokartonové desky jsou kotveny k dvojitému roštu 

z pozinkovaných profilů. Rošt je kotven pomocí obvodových profilů a 

nastavitelných závěsů. Na rošt je umístěna minerální izolace 

z kamenných vláken. Na podhledy v koupelnách budou použity 

desky určené do vlhkého prostředí. Tmelení bude provedeno 

v kvalitě Q2.  

 

 výplně otvorů: 

V prvním nadzemním podlaží budou použity hliníkové vstupní 

dveře a na výlohy prodejny okna s hliníkovým rámem. Ostatní okna 

v objektu budou dřevěná, z vnější strany opláštěná hliníkovým 

rámem (dřevo-hliníková). Hliníkové rámy oken a dveří budou 

v antracitové šedé barvě.  

Vnitřní vstupní dveře do bytů budou bezpečnostní, osazené 

do ocelových lisovaných zárubní. Ostatní dveře v bytech budou 

z dřevotřískové dutinové desky opláštěné CPL. Tyto dveře budou 

osazeny do dřevěných obložkových zárubní. 

Vnitřní dveře v prodejně a společných prostorách části domu 

s byty budou z dřevotřískové dutinové desky opláštěné MDF deskou. 

Tyto dveře budou osazeny do ocelových lisovaných zárubní. 

 

 zateplení obvodového pláště: 

Na jihozápadní fasádě je navržena provětrávaná fasáda 

s hliníkovým nosným roštem, tepelnou izolací z minerálních vláken 

tloušťky 180 mm a vlákno-cementovým obkladem. 

Ostatní obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním 

zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerálních vláken 

tloušťky 160 mm. Na zateplovací systém bude aplikována 

tenkovrstvá silikonová omítka se zrnitou strukturou. 

Soklové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací 

z extrudovaného polystyrenu tloušťky 100 mm a to minimálně 

800 mm pod přilehlý terén. Na soklové zdivo bude použita 

dekorativní omyvatelná omítka. 
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Střešní konstrukce bude zateplena izolací z expandovaného 

polystyrenu v tloušťce od 180 mm. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita: 

Dle §9 vyhlášky číslo 268/2009 Sb. (O technických požadavcích 

na stavby) je novostavba polyfunkčního domu navržena tak, aby 

během výstavby a jejího užívání (po dobu návrhové životnosti) 

nedošlo vlivem působícího zatížení a nepříznivých vlivů prostření k: 

 náhlému, nebo postupnému zřícení 

 nepřípustnému přetvoření, nebo kmitání konstrukce 

 ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu 

stavby 

 poškození připojených technických zařízení 

 ohrožení provozuschopnosti technického vybavení v dosahu stavby 

 porušení stavby výbuchem, nárazem, přetížením, nebo lidským 

selháním, kterému by mohlo předejít nebo jej omezit bez 

nepřiměřených potíží a nákladů 

 poškození staveb vlivem podzemní vody 

B.2.7 Základní charakteristiky technických a 

technologických zařízení 
a) technické zařízení:  

Polyfunkční dům bude napojen přípojkami na jednotnou 

kanalizaci, vodovod, nízkotlaký plynovod, nízké napětí elektrické 

energie, a optický kabel. 

 splašková kanalizace: 

Vnitřní připojovací, odpadní a větrací rozvody splaškové 

kanalizace jsou navrženy z polypropylenového potrubí. Stoupací 

potrubí bude umístěno v instalačních šachtách. Následně bude 

přecházet ve větrací potrubí a bude prostupovat nad střešní plášť, 

kde bude zakončeno větrací tvarovkou. Svodné potrubí zavěšené 

pod stropní konstrukcí bude z polypropylenu. Svodné potrubí 

vedené v zemi bude z neměkčeného PVC KG o kruhové tuhosti SN8. 

Na přípojce bude umístěna revizní šachta. Veškeré potrubí 

vedoucí mimo objekt bude obsypáno jemnou šotolinou do výšky 

300 mm, na kterou bude položena výstražná hnědá folie. Přípojka 

bude napojena do splaškové kanalizace (stoky v ulici Koliště) vedoucí 

v pozemní komunikaci. Dimenze přípojky je DN(OD) 200 mm. 
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 dešťová kanalizace: 

Svislé a vnitřní svodné potrubí odvádějící dešťové vody 

z ploché střechy bude z polypropylenového potrubí. Pro dešťovou 

kanalizaci pod úrovní terénu bude použito potrubí kruhové tuhosti 

SN4 z neměkčeného PVC KG. Všechna dešťová stoupací potrubí 

budou napojena přes lapače střešních splavenin. Dešťové vody 

budou svedeny do akumulační nádrže. Budou používány jako 

užitková voda v objektu ke splachování záchodů a k zálivce 

zatravněných ploch. Z akumulační nádrže povede přepad do 

zasakovacího tělesa. Potrubí bude obsypáno jemnou šotolinou do 

výšky 300 mm, na kterou bude položena výstražná hnědá folie. 

 

 vodovod: 

Vnitřní rozvody budou provedeny z polypropylenových trubek 

a tvarovek svařovaných polyfúzní svářečkou. Potrubí bude vedeno 

pod stropem 1.S, v podlahových konstrukcích, šachtách, 

předsazených stěnách a drážkách. Bude omotáno izolační plstí nebo 

termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu. Ohřev teplé 

vody bude zajištěn tepelnými čerpadly, které budou umístěny 

v technické místnosti. V některých kuchyních budou z důvodů 

delších rozvodů umístěny pod dřezem beztlaké zásobníkové 

ohřívače na 5 l.  

Vodovodní přípojka a potrubí vedoucí do objektu bude 

provedeno z polyetylenových trubek (PE 100 50x4,6 SDR 11 – PN16) 

a šroubovacích tvarovek. Vodoměrná sestava bude umístěna v 1.S (v 

místnosti -108). Přípojka a potrubí vedoucí do objektu bude 

spádováno směrem k hlavnímu řadu. K potrubí bude umístěn 

signalizační vodič a bude obsypáno jemnou šotolinou do výšky 300 

mm, na kterou bude položena výstražná modrá folie. Přípojka bude 

napojena navrtávací soupravou do vodovodního řadu vedoucího 

v chodníku před domem.  

 

 plynovod: 

Vnitřní rozvody budou vedeny pod stropem 1.S, po zdi 

v úchytkách a šachtách. Budou provedeny z měděných trubek a 

tvarovek spojovaných lisováním. Jednotlivé plynoměry budou 

v instalačních šachtách. 

Přípojka a potrubí vedoucí do objektu bude z polyetylenových 

trubek. K napojení na plynovodní řad se použije připojovací sestava. 

Spoje se provedou elektrotvarovkami. Hlavní uzávěr plynu bude 

umístěn ve skříni ve fasádě domu. K potrubí bude umístěn 
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signalizační vodič a bude obsypáno jemnou šotolinou do výšky 300 

mm, na kterou bude položena výstražná žlutá folie. Přípojka bude 

z PE 100 50x4,6 SDR 11 – PN16.  

 

 elektroinstalace: 

Rozvodná skříň s jističi bude umístěna v zádveří každého bytu, 

v kuchyňce prodejny a v zádveří místnosti k pronájmu. Kabely 

budou vedeny v podhledech, podlahách při okraji zdiva, drážkách 

zdiva a instalačních šachtách.  

Ve fasádě domu vedle hlavního uzávěru plynu bude umístěna 

hlavní pojistková skříň. Hlavní domovní rozvaděč s jednotlivými 

elektroměry bude umístěn v 1.S (v místnosti -109). 

Pod terénem budou kabely vedeny v chráničce, která bude 

obsypána jemnou šotolinou do výšky 300 mm. Na šotolinu se položí 

výstražná červená folie. 

 

 vytápění: 

Vytápění bude tepelnými čerpadly, která budou umístěna 

v technické místnosti v 1.S. Jedná se o tepelná čerpadla se 

systémem země-voda se zabudovanou dohřívací spirálou. Energie 

bude jímána z vrtů ve vnitrobloku pozemku. Tepelná čerpadla 

budou napojena na akumulační nádrže umístěné také v technické 

místnosti.  

V místnostech budou osazena desková otopná tělesa a 

konvekční tělesa. V koupelnách budou osazena trubková otopná 

tělesa. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi a 

uzavíratelným šroubením. Systém bude dvojtrubkový z vícevrstvých 

trubek AL-PEX spojovaných lisováním. Na ně budou navlečeny 

termoizolační trubice z pěnového polyetylenu. Trubky budou 

vedeny v podlaze a drážkách ve stěnách.  

 

 osvětlení: 

Osvětlení je navrženo stropními a nástěnnými svítidly 

s technologií LED. 

 

 nucené větrání: 

Ve všech bytech a prodejně bude nucené větrání. V každém 

bytu bude rekuperační jednotka se zpětným získáváním tepla. 

V prodejně bude instalována v kazetovém podhledu i chladící 

jednotka fan coil. 
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Jednotky budou umístěny v podhledu, nebo ve skříních vedle 

instalačních šachet. Vzduch bude foukán do obytných a pobytových 

místností. Znehodnocený vzduch bude nasáván z hygienických 

prostor. Samostatně bude odváděn vzduch z odsávačů par 

v kuchyních. V bytech nebudou instalovány dveřní prahy, ale pouze 

přechodové lišty. Potrubí bude vedeno v instalačních šachtách a 

podhledech. Potrubí bude hliníkové s akustickou izolací. 

 

 výtah: 

V objektu je navržen výtah poháněný elektromotorem. Výtah 

je bez strojovny, hlavní ovládací panel bude umístěn v místnosti 

s hlavním domovním rozvaděčem elektrické energie. Vnitřní 

rozměry kabiny 1400 · 1100 umožňují přepravu osob na invalidním 

vozíku. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Viz výše bod B.2.7 a) 

B.2.8 Požárně bezpečností řešení 
 Viz část D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení: 

Novostavba polyfunkčního domu splňuje zákon číslo 318/2012 

Sb., kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb. (O hospodaření energií). 

Jedná se zejména o §7 (Snižování energetické náročnosti budov) a §7a 

(Průkaz energetické náročnosti). Obvodové konstrukce jsou navrženy 

minimálně na požadované hodnoty součinitele prostupu tepla podle 

ČSN 73 0540 – 2: 2011, Z1: 2012.  

 

b) energetická náročnost stavby: 

Viz část E STAVEBNÍ FYZIKA. Energetický štítek obálky budovy je 

v klasifikační třídě C (vyhovující).  

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

V objektu jsou navržena tepelná čerpadla se systémem země-

voda se zabudovanou dohřívací spirálou. Energie bude jímána z vrtů 

ve vnitrobloku pozemku. Tepelná čerpadla budou napojena na 

akumulační nádrže umístěné také v technické místnosti.  
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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: 

Ve všech bytech a prodejně bude nucené větrání. V každém 

bytu bude rekuperační jednotka se zpětným získáváním tepla. 

V prodejně bude instalována v kazetovém podhledu i chladící 

jednotka fan coil. 

Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době 

pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního 

vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 l/h. 

Pro větrání prodejny musí být zajištěno minimální množstní 

25m3/h na jednoho zaměstnance. 

 

 vytápění: 

Novostavba polyfunkčního domu bude vytápěna teplovodním 

vytápěním a to deskovými, trubkovými a konvekčními otopnými 

tělesy. Jako zdroj tepla jsou navrženy tepelná čerpadla se systémem 

země-voda.  

Pobytové prostory a obytné místnosti budou vytápěny na 

teplotu 21 °C, koupelny na teplotu 24 °C, prodejna na teplotu 21 °C, 

Schodišťový prostor bude vytápěn na teplotu 15°C. 

 

 osvětlení: 

Denní osvětlení a proslunění místností bude zajištěno okny. 

Místnosti budou doplněny o nástěnná a stropní svítidla. Posouzení 

z hlediska osvětlení a oslunění viz část E STAVEBNÍ FYZIKA. 

 

 zásobování vodou: 

Polyfunkční dům bude napojen na veřejný vodovod. Teplá 

voda bude připravována v technické místnosti tepelnými čerpadly. 

Z akumulační nádrže bude možné odebírat užitkovou vodu pro 

splachování záchodů a zalévání zatravněných ploch. 

 

 zásobování elektrickou energií: 

Polyfunkční dům bude napojen na veřejné vedení nízkého 

napětí. 
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 splaškové vody: 

Veškeré splaškové vody budou svedeny do splaškové 

kanalizace. 

 

 dešťové vody: 

Dešťové vody budou zachycovány v akumulační nádrži a 

používány jako užitková voda ke splachování záchodu a zalévání 

zatravněných ploch. Z akumulační nádrže bude přepad do 

zasakovacího tělesa. Na objektu je navržena vegetační střecha, která 

má retenční schopnost při přívalových deštích. 

 

 odpady: 

Nádoby na komunální odpad budou umístěny na zpevněné 

ploše u plotu pozemku na východní straně. 

 

Stavba nebude mít během svého užívání negativní vliv na 

okolní prostředí (prašnost, hlučnost, vibrace a znečištění), jedná se o 

stavbu pro bydlení bez jakéhokoliv výrobního provozu. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Podle orientační mapy radonového indexu podloží se 

předpokládá nízký radonový index. Bytové jednotky budou umístěny 

od druhého nadzemního podlaží. Dojde-li k naměření vyššího 

radonového indexu, vytvoří se izolace proti radonu na stropní 

konstrukci suterénu. 

 

b) ochrana před bludnými proudy: 

Na daném území se nepředpokládá výskyt bludných proudů. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou: 

V blízkosti daného území se nenachází železnice, rychlostní 

silnice, dálnice a jiné zdroje technické seizmicity. 

 

d) ochrana před hlukem: 

Dle hlukové studie města Brna je v době mezi 6:00 a 22:00 

hodin v dané lokalitě ekvivalentní hladina akustického tlaku 70 až 

75 dB. Je nutné dodržet hygienické limity hluku v chráněném 

venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. Dále 
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je nutné dodržet hygienické limity hluku v chráněném vnitřním 

prostoru staveb.  

Konstrukce a výplně otvorů splňují tyto nároky. Posouzení 

z hlediska akustiky a vibrací viz část E STAVEBNÍ FYZIKA. 

 

e) protipovodňová opatření: 

Novostavba polyfunkčního domu se nenachází v záplavovém 

území. Nejsou navržena žádná protipovodňová opatření. 

 

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

Novostavba polyfunkčního domu se nenachází v území s jinými 

negativními vlivy na stavbu. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury: 

 vodovod (SO03): 

Přípojka bude napojena na veřejný vodovod umístěný 

v chodníku před objektem. Napojení se provede pomocí navrtávací 

soupravy s podzemním uzávěrem vody. Vodoměrná sestava bude 

umístěna za obvodovou zdí v 1.S (v místnosti -108). Správcem sítě 

jsou Brněnské vodárny a kanalizace. 

Přípojka bude spádována směrem k hlavnímu řadu. K potrubí 

bude umístěn signalizační vodič a bude obsypáno jemnou šotolinou 

do výšky 300 mm, na kterou bude položena výstražná modrá folie.  

 

 splašková kanalizace (SO04): 

Přípojka bude napojena do jednotné kanalizace (stoky v ulici 

Koliště) vedoucí v pozemní komunikaci. Způsob napojení určí 

správce sítě. Správcem sítě jsou Brněnské vodárny a kanalizace. 

Na přípojce bude umístěna revizní šachta. Veškeré potrubí 

vedoucí mimo objekt bude obsypáno jemnou šotolinou do výšky 

300 mm, na kterou bude položena výstražná hnědá folie.  

 

 nízkotlaký plynovod (SO05): 

K napojení na plynovodní řad se použije připojovací sestava. 

Spoje potrubí se provedou elektrotvarovkami. Hlavní uzávěr plynu 

bude umístěn ve skříni ve fasádě domu.  

K potrubí bude umístěn signalizační vodič a bude obsypáno 

jemnou šotolinou do výšky 300 mm, na kterou bude položena 

výstražná žlutá folie.  Správcem sítě je Gasnet s.r.o. 
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 elektrická energie - nízké napětí (SO06): 

Přípojka nízkého napětí bude napojena na podzemní vedení. 

Ve fasádě domu vedle hlavního uzávěru plynu bude umístěna hlavní 

pojistková skříň. Hlavní domovní rozvaděč s jednotlivými 

elektroměry bude umístěn v 1.S (v místnosti -109). 

Pod terénem budou kabely vedeny v chráničce, která bude 

obsypána jemnou šotolinou do výšky 300 mm. Na šotolinu se položí 

výstražná červená folie. Způsob napojení určí správce sítě. Správcem 

sítě je E.ON. 

 

 sdělovací vedení – optický kabel (SO07): 

Přípojka optického kabelu bude napojena na podzemní 

vedení. Kabel bude zaveden do místnosti s hlavním domovním 

rozvaděčem. (v místnosti -109). 

Pod terénem bude kabel veden v chráničce, která bude 

obsypána jemnou šotolinou do výšky 300 mm. Na šotolinu se položí 

výstražná červená folie. Způsob napojení určí správce sítě. Správcem 

sítě je Telefonica O2. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

 splašková kanalizace: 

 PVC KG DN(OD) 200 mm (200 x 5,9 mm) SN8 

 délka připojovacího potrubí 15 m 

 vodovod: 

 PE 100 50x4,6 SDR 11 – PN16.  

 délka připojovacího potrubí 3,4 m 

 plynovod: 

 PE 100 50x4,6 SDR 11 – PN16.  

 délka připojovacího potrubí 11 m 

 elektrická energie: 

 kabel AL vodič 3x70+50 

 délka připojovacího kabelu 3,5 m 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení: 

Hlavní přístup na pozemek je stávajícím sjezdem z ulice Koliště. 

V průběhu výstavby bude využívána účelová komunikace na východní 

straně pozemku vedoucí na ulici Bratislavská. To je z důvodu vysoce 

frekventované pozemní komunikace na ulici Koliště a zastavění 

proluky. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude umožněno na 

východní hranici parcely. Napojení se provede sjezdem na účelovou 

pozemní komunikaci (na parcele 618/2), která se připojuje na ulici 

Bratislavská. Výkresy viz část F SJEZD. 

 

c) doprava v klidu: 

Na o pozemku se nachází parkovací zakladačový systém pro 

obyvatele domu. Na zpevněné ploše ve vnitrobloku je parkovací stání 

pro motocykly a jedno parkovací stání pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. 

Pro návštěvníky prodejny jsou vyhrazená dvě parkovací stání 

na parcele číslo 618/1, která slouží jako parkoviště. Zásobování 

prodejny může být řešeno z vnitrobloku, nebo z ulice Koliště na 

stávajícím sjezdu. 

 

d) pěší a cyklistické stezky: 

Před objektem vede podél silnice chodník pro pěší, který 

navazuje na přechody pro chodce a další pěší stezky. V okolí je velmi 

dobrá návaznost na služby, hromadnou dopravu a centrum města 

těmito stezkami. V blízkosti stavby se nenachází cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
a) terénní úpravy: 

Pozemek se mírně svažuje k východní hranici. Úprava terénu 

bude provedena tak, aby se terén na jedné straně chodníku  mírně 

svažoval od objektu ke zpevněné ploše před zakladačovým 

systémem. Na druhé straně chodníku bude vytvořen větší spád od 

objektu a chodníku aby vznikla rovná plocha pro dětské hřiště. 

 

b) použité vegetační prvky: 

Po dokončení terénních úprav se pozemek oseje trávou. 

 

c) biotechnická opatření: 

Na polyfunkčním domě je navržena vegetační střecha 

s extenzivní zelení, která má retenční schopnost. Jinak nebudou 

provedena žádná biotechnická opatření. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana  
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

 dokončená stavba: 

Dokončená stavba nebude mít zásadní negativní vliv na 

životní prostředí. Produkované emise budou splňovat emisní limity. 

Stavba nebude zatěžovat své okolí hlukem (Jedná se o stavbu pro 

bydlení, s malou prodejnou). Nebude docházet ke znečištění 

podzemních vod, splaškové vody budou svedeny do jednotné 

kanalizace. Při nakládání s odpady bude dodržen zákon číslo 

185/2001 Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů). 

 

 v průběhu provádění stavby: 

V průběhu výstavby (v pracovní době) může docházet v okolí 

staveniště ke zvýšené koncentraci emisí, hluku a prašnosti 

způsobené stavebními stroji. Tyto vlivy musí být minimalizovány. Je 

nutné zamezit úniku kapalin ze strojů, aby nedošlo ke znečištění 

půdy a podzemní vody. Stroje musí být očištěny před výjezdem ze 

staveniště. S veškerými odpady bude nakládáno dle zákona číslo 

185/2001 Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů). Jedná se zejména o třídění a likvidaci. Odpady budou 

zařazeny a tříděny dle vyhlášky číslo 381/2001 Sb. (Katalog odpadů). 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. Na 

jejím území se nenachází chráněné stromy, rostliny a nebyl zde 

zjištěn výskyt živočichů. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 

V dosahu 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: 

Pro stavbu polyfunkčního domu nejsou stanoveny žádné 

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

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů: 

Nejsou navrhnuta ochranná a bezpečnostní pásma.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Novostavba polyfunkčního domu není určena pro ochranu 

obyvatelstva.  

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

Staveniště bude napojené na přípojky elektrické energie a pitné 

vody. Napojení elektrické energie bude na dočasný rozvaděč na 

hranici parcely. Napojení pitné vody bude na hranici parcely. Po 

provedení 1.S se přesune do suterénu. Způsob měření spotřeby určí 

správce sítě. 

 

b) odvodnění staveniště: 

Výskyt hladiny podzemní vody se předpokládá těsně pod 

základovou spárou. Pokud bude potřeba čerpání vody ze stavební 

jámy, provede se do odkalovací jímky a následně po dohodě se 

správcem sítě do jednotné dešťové kanalizace.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu: 

Napojení staveniště na pozemní komunikaci bude zhotoveno 

v místě budoucího sjezdu z parcely 618/2. Sjezd na staveniště bude 

tvořen zhutněným kamenivem. 

Staveniště bude napojené na přípojky elektrické energie a pitné 

vody. Napojení elektrické energie bude na dočasný rozvaděč na 

hranici parcely. Napojení pitné vody bude na hranici parcely. 

Po provedení 1.S se přesune do suterénu. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

V průběhu výstavby (v pracovní dny a v pracovní době) může 

docházet v okolí stavby ke zvýšené koncentraci emisí, hluku, vibrací a 

prašnosti. Tyto vlivy musí být minimalizovány. Hlučnost nebude 

překračovat dovolené limity pro chráněný venkovní prostor mimo 

pracovní dobu. Prašnost bude minimalizována vhodnými 

technologickými postupy. Při výjezdu ze staveniště budou stroje 

očištěny, případně bude prováděno čištění komunikace. Stavební 
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práce budou probíhat v pracovní dny (od pondělí do pátku). Pracovní 

doba bude od 7:00 hodin do 16:00 hodin. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin: 

Staveniště bude oploceno stávajícím a mobilním oplocením. 

V místě sjezdu bude zhotovena uzamykatelná brána. Dodavatel je 

povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé pracemi na staveništi. Stavba nesmí 

ohrožovat život a zdraví osob a zvířat, bezpečnost, životní prostředí, 

zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední 

stavby. Na staveništi je nutné dbát na to, aby byly odstraňovány 

stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní 

závady. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 

Trvalý zábor pro staveniště bude na parcele, kde bude probíhat 

výstavba polyfunkčního domu. Dočasný zábor bude na parcele číslo 

620 a na parcele číslo 12 při budování přípojek technické 

infrastruktury. Další dočasný zábor bude po domluvě s vlastníkem na 

parcele číslo 616 pro skladování materiálu a jiného zařízení 

staveniště. 

 

g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace: 

S veškerými odpady bude nakládáno dle zákona číslo 185/2001 

Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů). Jedná 

se zejména o třídění, skladování a likvidaci. Odpady, které vzniknou 

během výstavby, budou odváženy do sběrného dvora nebo na legální 

skládku suti. Dle vyhlášky číslo 93/2016 Sb. (Vyhláška o katalogu 

odpadů) se předpokládá se vznikem následujících odpadů: 
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označení název druh 

17 01 01 beton obyčejný 

17 01 02 keramika obyčejný 

17 02 01 dřevo obyčejný 

17 02 02 sklo obyčejný 

17 03 02 Asfaltové směsi obyčejný 

17 02 03 plasty obyčejný 

17 04 02 hliník obyčejný 

17 04 05 železo a ocel obyčejný 

17 04 11 kabely obyčejný 

17 05 04 zemina a kamení obyčejný 

17 06 04 izolační materiály obyčejný 

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry obyčejný 

17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad obyčejný 

20 03 ostatní komunální odpady obyčejný 

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

Ornice a zemina ze stavební jámy bude z prostorových důvodů 

staveniště skladována mimo parcelu. Ornice bude sejmuta do 

hloubky 300 mm. Část vytěžené zeminy bude přivezena zpět a bude 

použita na zásypy a urovnání terénu.  

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 

V průběhu výstavby může docházet v okolí stavby ke zvýšené 

koncentraci emisí, hluku, vibrací a prašnosti. Tyto vlivy na životní 

prostředí budou minimalizovány. Hlučnost nebude překračovat 

dovolené limity pro chráněný venkovní prostor mimo pracovní dobu. 

Prašnost bude minimalizována vhodnými technologickými postupy. 

Při výjezdu ze staveniště budou stroje očištěny, případně bude 

prováděno čištění komunikace. V průběhu výstavby bude vznikat 

stavební odpad, který bude roztříděn, skladován a likvidován v 

souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů). 

Výstavba nebude mít negativní vliv na prvky územního systému 

ekologické stability, ani chráněná území, přírodní parky a významné 

krajinné prvky.  
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci podle jiných právních předpisů: 

Staveniště bude oploceno. U vjezdu bude uzamykatelná brána 

s cedulí „nepovolaným vstup zakázán“. Na staveništi bude dodržován 

pořádek a čistota tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob na 

stavbě. Materiál bude skladován podle podmínek, které stanoví 

výrobce a přednostně v poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

Na stavbu budou používány materiály, které budou mít platné 

certifikáty a prohlášení o shodě.  

Při provádění montážních a stavebních prací budou 

dodržovány předepsané montážní a technologické postupy. Všichni 

pracovníci budou vybaveni ochrannými prostředky potřebnými pro 

danou činnost a proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

O školení se provede záznam, kde bude potvrzená účast pracovníků. 

Při provádění prací bude dodrženo nařízení vlády 591/2006 Sb. 

(nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích), nařízení vlády 378/2001 Sb. 

(Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí) a 

nařízení vlády 362/2005 Sb. (Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky). Na staveništi bude působit více než 

jeden zhotovitel stavby. Před zahájením prací zadavatel stavby 

(stavebník) určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi. 

 

k) úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Výstavbou nedojde k omezení z hlediska bezbariérového 

užívání u dotčených staveb. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření: 

Při provádění stavebních prací bude z důvodu bezpečnosti na 

silnici umístěno přechodné dopravní značení upozorňující na 

provádějící práce. Vzhledem k rozsahu stavby není potřeba řešit 

trvalé dopravní značení, uzavírky a objízdné trasy. Na dopravu 

materiálu budou použity nákladní automobily s dovoleným zatížením 

nápravy na vozovku. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 

prostředí při výstavbě apod.): 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění 

stavby. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Předpokládané zahájení výstavby bylo orientačně stanoveno 

na srpen 2018 a předpokládané ukončení stavby bylo orientačně 

stanoveno na listopad 2021. 

Členění stavby na etapy: 

 vytýčení inženýrských sítí 

 skrývka ornice 

 pažení a hloubení stavební jámy 

 úprava podloží, převzetí základové spáry geologem 

 realizace základových konstrukcí (zhotovení pilot, zhotovení 

základových pasů) 

 realizace základové desky 

 betonování svislých nosných konstrukcí 1S. 

 betonování stropní konstrukce nad 1S 

 zdění a betonování stropních konstrukcí v následujících podlažích 

 realizace střešních konstrukcí 

 realizace vnitřních nenosných konstrukcí 

 osazení výplní otvorů (okna a dveře)  

 montáž vnitřních instalací včetně připojení na stávající odběrná 

místa technické infrastruktury 

 realizace vnitřních omítek 

 realizace podlah a finálních nášlapných vrstev 

 realizace obkladů 

 osazení zařizovacích předmětů, parapetů a ostatní dokončovací 

interiérové práce  

 realizace vnějšího zateplovacího systému 

 dokončení venkovních terénních úprav, oplocení, osázení zelených 

ploch, zhotovení zpevněných ploch, okapových chodníků  
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D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1.a Technická zpráva 

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Jedná se o stavbu pro bydlení s maloobchodní prodejnou a 

prostorem k pronájmu. Konkrétně se jedná o bytový dům (více než 

50% podlahové plochy je určeno k trvalému bydlení a dům má více 

než 3 byty) 

V prvním nadzemním podlaží je navržen prostor, ve kterém je 

uvažováno s prodejnou a servisem jízdních kol. V ostatních 

nadzemních podlažích budou byty a jeden prostor k pronájmu 

s hygienickým zázemím. V suterénu a v části prvního nadzemního 

podlaží se nachází technické zázemí, domovní vybavení a skladovací 

prostory pro byty. 

  Základní kapacity funkčních jednotek: 

název funkční jednotky 
užitná plocha 

[m2] 

počet 

uživatelů 

(zaměstnanců) 

prodejna a servis jízdních kol 115,89 (3) 

byt 2A 61,21 2 

byt 2B 65,16 2 

prostor k pronájmu 2C 25,10 1 

byt 3A 43,58 2 

byt 3B 30,68 1 

byt 3C 72,68 2 

byt 4A 42,67 2 

byt 4B 31,58 1 

byt 4C 72,68 2 

byt 5A 52,77 2 

byt 5B 87,33 4 

byt 6A 140,22 5 

 

 počet funkčních jednotek: 13 

 celková užitná plocha funkčních jednotek: 841,55 m2 

 celkový počet uživatelů: 29 

 obestavěný prostor SO01 (polyfunkční dům): 4909,00 m³ 

 zastavěná plocha SO01 (polyfunkční dům): 223,93 m2 

 počet parkovacích stání pro část s byty: 12 

 počet parkovacích stání pro část s prodejnou: 2  
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D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční 

řešení, bezbariérové užívání stavby 
Půdorys objektu vychází z tvaru parcely. Jedná se o 

nepravidelný pětiúhelník. Z jihozápadní strany (z ulice Koliště) 

ustupuje fasáda šestého nadzemního podlaží po okrajích přilehlých 

objektů. V těchto místech jsou vytvořeny malé terasy. Z východní 

strany objekt ustupuje a přechází v balkóny, aby nedocházelo 

k zastínění sousedního objektu a pozemku. Dominantou východní 

fasády je prostor schodiště, který vystupuje nad plochou střechu 

objektu. Objekt polyfunkčního domu je zastřešen vegetační plochou 

střechou s extenzivní zelení. 

Polyfunkční dům je celý podsklepený. Obvodové konstrukce 

suterénu (svislé obvodové stěny a podkladní deska) jsou vytvořeny 

z vodo-nepropustného monolitického betonu. Vnitřní svislé nosné 

konstrukce suterénu jsou z monolitických betonových stěn. 

Nosné zdivo nadzemních podlaží je z keramických bloků 

tloušťky 300 mm. Nenosné zdivo je z keramických bloků tloušťky 

115 mm, 85 mm a sádrokartonových předsazených a šachtových 

stěn. 

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovou monolitickou 

deskou tloušťky 180 mm. 

Obvodové zdivo suterénu bude zatepleno extrudovaným 

polystyrenem tloušťky 100 mm minimálně 800 mm pod přilehlý 

terén. 

Na jihozápadní fasádě je navržena provětrávaná fasáda 

s hliníkovým nosným roštem, tepelnou izolací z minerálních vláken 

tloušťky 180 mm a vlákno-cementovým obkladem. Obklad prvního 

nadzemního podlaží bude v odstínu šedé barvy. Obklad ostatních 

nadzemních podlaží bude v odstínu bílé barvy. 

Ostatní obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním 

zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerálních vláken 

tloušťky 160 mm. Na zateplovací systém bude aplikována tenkovrstvá 

silikonová omítka se zrnitou strukturou. Odstíny omítky budou 

v bílých a šedých barvách.  

Na soklové zdivo bude použita dekorativní omyvatelná omítka 

v šedém odstínu.  

V prvním nadzemním podlaží budou použity hliníkové vstupní 

dveře a na výlohy prodejny okna s hliníkovým rámem. Ostatní okna 

v objektu budou dřevěná, z vnější strany opláštěná hliníkovým 
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rámem (dřevo-hliníková). Hliníkové rámy oken a dveří budou 

v antracitové šedé barvě.  

U provětrávané fasády budou venkovní parapety 

z pozinkovaného lakovaného plechu. U východní fasády budou 

parapety s hliníkového lakovaného plechu. Okapový systém bude 

z pozinkovaného lakovaného plechu. Tyto klempířské prvky jsou 

navrženy v antracitově šedé barvě. 

Venkovní zábradlí na jihozápadní fasádě bude pozinkované 

lakované antracitovou barvou. Zábradlí na východní fasádě bude 

nerezové kartáčované. Jako výplň bude použito matné bezpečnostní 

sklo. 

Terasy a balkóny budou mít pochozí vrstvu z keramické dlažby. 

Zpevněné plochy kolem objektu budou z betonové zámkové dlažby 

šedé barvy a zatravňovacích PVC dílců.  

Zakladačový parkovací systém (SO02) se nachází ve vnitrobloku 

pozemku a tvoří samostatnou stavbu. Je určen pro parkování 11 

osobních automobilů (3 řady o čtyřech stáních nad sebou). Tento 

stavební objekt je částečně zapuštěn do terénu. Konstrukce je 

železobetonová monolitická s ocelovými pozinkovanými prvky pro 

posuny parkovacích plošin. Zastřešení je plochou střechou s PVC folií. 

Fasáda je ze silikonové omítky zrnité struktury šedé barvy. 

Novostavba polyfunkčního domu má v prvním nadzemním 

podlaží prodejnu, která je řešena s ohledem na osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace a je navržena jako bezbariérová.  

V části objektu s byty je navržen jeden upravitelný byt pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, který se nachází 

ve druhém nadzemním podlaží. V objektu je navržen výtah, který 

svými vnitřními rozměry kabiny 1400 · 1100 mm umožňuje přepravu 

osob na invalidním vozíku. Ve vnitrobloku je umístěno parkovací stání 

pro osoby s omezenou schopností pohybu. Objekt je navržen 

v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. (O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). 

Před vstupem do budovy je volná plocha 1500 · 1500 mm. 

Sklon plochy je 2%. Vstupní dveře mají šířku křídla 900 mm a práh 

vysoký 17 mm. Dveře jsou zasklené od výšky 400 mm. 

D.1.1.a.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Jedná se o stavbu pro trvalé bydlení s jednou prodejnou a 

menším prostorem k pronájmu.  

Hlavní vstupy do objektu jsou umístěny v 1.NP. Do prodejny je 

vstup z jihozápadní strany pozemku (z ulice Koliště). V zadní části 



52 
 

prodejny se nachází sklad a dveře do vnitrobloku. Z prodejny je 

přístup pro zaměstnance do kuchyňky se šatnou a následně na 

záchod a do umývárny. 

Do části objektu s bytovými jednotkami je vstup z jihozápadní 

strany pozemku (z ulice Koliště) a z východní strany z vnitrobloku. 

V této části 1.NP polyfunkčního domu je umístěno zádveří na které 

navazuje sklad kočárků a hraček, schodiště, chodba vedoucí do 

vnitrobloku a sklad jízdních kol. Schodiště je umístěno kolem 

výtahové šachty.  

V suterénu (1.S) se nachází technická místnost, chodby, které 

vedou ke sklepním kójím, skladu pro údržbu domu, úklidové 

místnosti, místnosti s vodoměrnou sestavou, místnosti s hlavním 

domovním rozvaděčem elektrické energie, víceúčelové místnosti a 

sušárny. 

Ve 2.NP se nachází jeden upravitelný dvoupokojový byt pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, jeden 

dvoupokojový byt a jeden prostor k pronájmu s hygienickým 

zázemím, který lze využívat například jako ateliér nebo soukromou 

pracovnu. 

3.NP a 4.NP se shodují. Nachází se zde dva dvoupokojové byty 

a jeden jednopokojový byt. 

V 5.NP je navržen jeden dvoupokojový byt a jeden třípokojový 

byt. Byty ve 2.NP až 5.NP mají plochu do 90 m2  

V 6.NP je navržen jeden čtyřpokojový byt s plochou téměř 

141 m2. 

Byty mají orientované dětské pokoje a obývací pokoje 

s kuchyňským koutem na jihozápadní stranu. Ložnice jsou 

orientovány na jihozápadní a východní stranu. Všechny byty, 

disponují koupelnami s vanou, nebo sprchovým koutem, které jsou 

orientovány ve vnitřních částech bytů. Dispozice jednotlivých bytů 

jsou patrné z půdorysů podlaží. 

Jedná se o stavbu se stěnovým konstrukčním systémem. Svislé 

nosné konstrukce kromě 1.S, které budou monolitické, budou zděné 

z cihelných bloků. Vodorovné konstrukce budou železobetonové 

monolitické. Stavba bude provedena odbornou firmou a jejími 

subdodavateli.  

Zakladačový parkovací systém (SO02) se nachází ve vnitrobloku 

pozemku a tvoří samostatnou stavbu. Je určen pro parkování 11 

osobních automobilů. 
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D.1.1.a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a 

technické vlastnosti stavby  

 základové konstrukce: 

Základové konstrukce pod vnitřními nosnými a obvodovými 

stěnami jsou navrženy jako  vrtané piloty délky 10 m. průměr pilot je 

900 mm a 600 mm. Na piloty bude použit beton třídy C25/30 XC2, 

XA1 a ocel B500 B. Na hlavy pilot se zhotoví roznášecí 

železobetonové trámy výšky 500 mm. Beton a výztuž trámů bude 

stejný jako u pilot.  

Před betonáží podkladní desky se rozmístí zemnící pásky. 

Podkladní betonová deska bude tloušťky 400 mm z vodo-

nepropustného betonu třídy C30/37 BS1 C XD2/XF4 a výztuže B500 

B. Celá deska bude vybetonována v jednom kuse. Síly, které vedou 

k neřízeným smršťovacím trhlinám se pokryjí výztuží. V místech 

obvodových stěn se umístí na horní výztuž podkladní betonové 

desky těsnící pás určený pro pracovní spáry ve vodo-nepropustném 

betonu. 

 

 pažení a zásypy: 

Suterén musí být z jihozápadní a na části severní strany 

pozemku zapažen. Pažení a posouzení vlivu výkopových prací a 

provádění základových prací na okolní objekty bude posouzeno a 

případná opatření navržena statikem. Na zásypy suterénu se použije 

vytěžená zemina. Hutnění bude prováděno po vrstvách tloušťky 

250 mm. 

 

 svislé konstrukce: 

Svislé obvodové konstrukce suterénu jsou navrženy z vodo-

nepropustného monolitického betonu třídy C30/37 BS1 C XD2/XF4 a 

výztuže B500 B. V těchto stěnách je nutné provádět pracovní a 

smršťovací spáry. Ty budou prováděny pomocí těsnící trubice pro 

smršťovací spáry ve vodo-nepropustném betonu. Maximální osová 

vzdálenost těchto spár muže být 6 m. 

Vnitřní svislé nosné konstrukce suterénu jsou z monolitických 

betonových stěn třídy betonu C25/30 XC1 a výztuže B500 B.  

Nosné zdivo nadzemních podlaží je navrženo z keramických 

bloků tloušťky 300 mm, s perem a drážkou. Třída pevnosti zdiva je 

P15 u obyčejných bloků a P20 u akustických bloků. Zdění se bude 

provádět na maltu třídy pevnosti M10 v tloušťce 12 mm.  



54 
 

Nenosné zdivo je z keramických broušených bloků tloušťky 

115 mm, s perem a drážkou. Třída pevnosti zdiva je P15 a zdění 

bude prováděno na tenkovrstvou maltu M10. Mezi byty jsou 

navrženy sendvičové akustické příčky, které se skládají ze dvou 

keramických broušených bloků tloušťky 85 mm, mezi které je 

vložena akustická izolace z minerálních vláken tloušťky 40 mm. Tyto 

příčky se budou zdít na polyuretanové lepidlo. Třída pevnosti části 

zdiva je P12,5. V objektu jsou také navrženy sádrokartonové 

předsazené stěny a sádrokartonové šachtové stěny. Tyto 

montované stěny budou opláštěny dvěma sádrokartonovými 

deskami tloušťky 12,5 mm. Na šachtové stěny budou použity desky 

s požární odolností. 

Železobetonové sloupy budou z betonu třídy C25/30 XC1 a 

betonářské výztuže B500 B. 

 

 vodorovné nosné konstrukce: 

Nad okenními a dveřními otvory v nosných stěnách 

nadzemních podlaží budou použity keramické překlady armované 

betonářskou výztuží. Nad otvory v nenosných stěnách budou 

použity nenosné keramické překlady armované betonářskou 

výztuží. 

Železobetonové průvlaky a zesilující žebra budou z betonu 

třídy C25/30 XC1 a betonářské výztuže B500 B. 

 Stropní konstrukce budou tvořit železobetonové desky 

tloušťky 180 mm z betonu třídy C25/30 XC1 a betonářské výztuže 

B500 B. Železobetonové ztužující věnce budou součástí stropní 

konstrukce. Železobetonové ztužující věnce v prostoru schodiště 

budou přerušeny a provedeny v jiné výšce (pod okny). 

 

 schodiště: 

Schodiště bude tvořeno ze třemi schodišťovými 

ramenami, dvěma mezipodestami a hlavní podestou. Materiálově 

bude železobetonové monolitické, uložené do akustických pouzder 

s elastomerovými ložisky. Akustická pouzdra budou zabetonována 

do okolních svislých konstrukcí. Na hlavní podestu budou 

schodišťová ramena napojena pomocí ozubů a elastomerového 

ložiska, které snižuje kročejový hluk. Uprostřed schodiště je 

navržena výtahová železobetonová šachta s tloušťkou stěny 

150 mm. Schodiště bude dilatováno od okolních konstrukcí 
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akustickými páskami. Na tyto konstrukce bude použit beton třídy 

C25/30 XC1 a betonářská výztuž B500 B. 

 

 střešní konstrukce: 

Objekt je navržen s plochou vegetační střechou s extenzivní 

zelení. Plochá střecha je vytvořena na stropní konstrukci posledního 

nadzemního podlaží. Spádová vrstva je vytvořena pomocí 

spádových klínů z EPS a tvoří zároveň vrstvu tepelně-izolační. 

Parotěsnící, vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva je 

z asfaltových modifikovaných pásů. Hlavní hydroizolační vrstva je 

z PVC folie, která je určena pro přitížení a má atest proti prorůstání 

kořínků.  

Zastřešení části terasy v 3.NP a 5.NP je řešeno stejně, s tím 

rozdílem, že se nejedná o vegetační střechu, ale střešní povlaková 

krytina bude přitížena praným říčním kamenivem. 

Terasy v 6.NP mají hydroizolační vrstvu také z PVC folie. Na 

hydroizolační vrstvě se nachází pochozí vrstva, kterou tvoří 

betonová dlažba na rektifikovatelných terčích. 

 

 podlahové konstrukce: 

Podlaha v suterénu je navržena v tloušťce 85 mm. Skládá se 

ze separační vrstvy z EPS a PE folie, roznášecí vrstvy z betonové 

mazaniny a nášlapné vrstvy z cementového potěru. V technické 

místnosti je doplněna o polymerní nátěr. 

Na schodišti a hlavním komunikačním prostoru je použita 

jako nášlapná vrstva keramická dlažba. Roznášecí vrstvu tvoří 

betonová mazanina, separační vrstvu PE folie, zvukově-izolační 

vrstvu minerální izolace z kamenných vláken a vyrovnávací vrstvu 

EPS. 

V prostorách domovního vybavení v 1.NP jsou nášlapné vrstvy 

z měkčeného PVC. Roznášecí vrstvu tvoří betonová mazanina, 

separační vrstvu PE folie, zvukově-izolační vrstvu minerální izolace 

z kamenných vláken a vyrovnávací vrstvu EPS. 

V bytech jsou navrženy podlahy tloušťky 150 mm 

s nášlapnými vrstvami z keramické dlažby a laminátové skládané 

podlahy. Tyto podlahy mají roznášecí vrstvu z betonové mazaniny, 

separační vrstvu z PE folie, zvukově-izolační vrstvu z minerální 

izolace z kamenných vláken a vyrovnávací vrstvu z EPS. 

V prodejně jsou navrženy podlahy tloušťky 150 mm 

s nášlapnými vrstvami z keramické dlažby. Tyto podlahy mají 
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roznášecí vrstvu z betonové mazaniny, separační vrstvu z PE folie a 

tepelně-izolační vrstvu z EPS. 

 

 podhledy: 

V prodejně je navržen minerální kazetový podhled. Kazety 

jsou zasazeny do hlavních a vedlejších profilů. Kotvení profilů je 

pomocí obvodových profilů a stavitelných závěsů. Na rošt 

z kovových profilů je umístěna minerální izolace z kamenných 

vláken. 

V bytech jsou navrženy plné sádrokartonové podhledy. 

Sádrokartonové desky jsou kotveny k dvojitému roštu 

z pozinkovaných profilů. Rošt je kotven pomocí obvodových profilů a 

nastavitelných závěsů. Na rošt je umístěna minerální izolace 

z kamenných vláken. Na podhledy v koupelnách budou použity 

desky určené do vlhkého prostředí. Tmelení bude provedeno 

v kvalitě Q2.  

 

 výplně otvorů: 

V prvním nadzemním podlaží budou použity hliníkové vstupní 

dveře a na výlohy prodejny okna s hliníkovým rámem. Ostatní okna 

v objektu budou dřevěná, z vnější strany opláštěná hliníkovým 

rámem (dřevo-hliníková). Hliníkové rámy oken a dveří budou 

v antracitové šedé barvě.  

Vnitřní vstupní dveře do bytů budou bezpečnostní, osazené 

do ocelových lisovaných zárubní. Ostatní dveře v bytech budou 

z dřevotřískové dutinové desky opláštěné CPL. Tyto dveře budou 

osazeny do dřevěných obložkových zárubní. 

Vnitřní dveře v prodejně a společných prostorách části domu 

s byty budou z dřevotřískové dutinové desky opláštěné MDF deskou. 

Tyto dveře budou osazeny do ocelových lisovaných zárubní. 

 

 zateplení obvodového pláště: 

Na jihozápadní fasádě je navržena provětrávaná fasáda 

s hliníkovým nosným roštem, tepelnou izolací z minerálních vláken 

tloušťky 180 mm a vlákno-cementovým obkladem. 

Ostatní obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním 

zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerálních vláken 

tloušťky 160 mm. Na zateplovací systém bude aplikována 

tenkovrstvá silikonová omítka se zrnitou strukturou. 
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Soklové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací 

z extrudovaného polystyrenu tloušťky 100 mm a to minimálně 

800 mm pod přilehlý terén. Na soklové zdivo bude použita 

dekorativní omyvatelná omítka. 

Střešní konstrukce bude zateplena izolací z expandovaného 

polystyrenu v tloušťce od 180 mm. 

D.1.1.a.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a 

pracovní prostředí  
Novostavba polyfunkčního domu splňuje vyhlášku číslo 

268/2009 Sb. (O technických požadavcích na stavby). Jedná se 

zejména o dodržení požadavků na mechanickou odolnost a stabilitu, 

požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu 

proti hluku a bezpečnost při užívání.  

Stavba je navržena tak, aby při jejím správném užívání 

nedocházelo k úrazům způsobených pádem, uklouznutím, 

popálením, nárazem, zásahem elektrického proudu, výbuchem a 

pohybujícími se vozidly. Zapojení všech technických zařízení musí 

provést oprávněná osoba. Před užíváním stavby musí být provedeny 

revize plynu, elektroinstalace, zkouška těsnosti kanalizace a tlaková 

zkouška vodovodu a teplovodního vytápění. V průběhu užívání stavby 

musí být prováděny pravidelné revize.  

D.1.1.a.6 Ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Na staveništi bude dodržován pořádek a čistota tak, aby byla 

zajištěna bezpečnost všech osob na stavbě. Materiál bude skladován 

podle podmínek, které stanoví výrobce a přednostně v poloze, ve 

které bude zabudován do stavby. Na stavbu budou používány 

materiály, které budou mít platné certifikáty a prohlášení o shodě.  

Při provádění montážních a stavebních prací budou 

dodržovány předepsané montážní a technologické postupy. Všichni 

pracovníci budou vybaveni ochrannými prostředky potřebnými pro 

danou činnost a proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

O školení se provede záznam, kde bude potvrzená účast pracovníků. 

Při provádění prací bude dodrženo nařízení vlády 591/2006 Sb. 

(nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích), nařízení vlády 378/2001 Sb. 

(Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí) a 

nařízení vlády 362/2005 Sb. (Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
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pádu z výšky nebo do hloubky). Na staveništi bude působit více než 

jeden zhotovitel stavby. Před zahájením prací zadavatel stavby 

(stavebník) určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi. 

D.1.1.a.7 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, 

oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, 

zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby 

před negativními účinky vnějšího prostředí  

 tepelná technika: 

Stavba je navržena tak aby splňovala soubor norem 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 

Na jihozápadní fasádě je navržena provětrávaná fasáda 

s hliníkovým nosným roštem, tepelnou izolací z minerálních vláken 

tloušťky 180 mm a vlákno-cementovým obkladem. 

Ostatní obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním 

zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerálních vláken 

tloušťky 160 mm. Na zateplovací systém bude aplikována 

tenkovrstvá silikonová omítka se zrnitou strukturou. 

Soklové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací 

z extrudovaného polystyrenu tloušťky 100 mm a to minimálně 

800 mm pod přilehlý terén. Na soklové zdivo bude použita 

dekorativní omyvatelná omítka. 

Střešní konstrukce bude zateplena izolací z expandovaného 

polystyrenu v tloušťce od 180 mm. 

Přehřívání jihozápadní fasády v letním období je řešeno 

provětrávanou fasádou a vnějšími okenními žaluziemi 

s nastavitelnými lamelami. 

Posouzení stavebních konstrukcí viz část E STAVEBNÍ FYZIKA. 

 

 osvětlení, oslunění: 

Denní osvětlení a proslunění místností bude zajištěno okny. 

Místnosti budou doplněny o nástěnná a stropní svítidla. Posouzení 

z hlediska osvětlení a oslunění viz část E STAVEBNÍ FYZIKA. 

 

 akustika / hluk: 

Dle hlukové studie města Brna je v době mezi 6:00 a 22:00 

hodin v dané lokalitě ekvivalentní hladina akustického tlaku 70 až 

75 dB. Je nutné dodržet hygienické limity hluku v chráněném 

venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. 
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Dále je nutné dodržet hygienické limity hluku v chráněném vnitřním 

prostoru staveb.  

Konstrukce a výplně otvorů splňují tyto nároky. Posouzení 

z hlediska akustiky a vibrací viz část E STAVEBNÍ FYZIKA. 

V objektu sousedí obytné místnosti s komunikačním 

prostorem schodiště. Snížení přenosu hluku ze schodiště do 

okolních konstrukcí je řešeno dilatačními pásy kolem svislích 

konstrukcí a pružným napojením schodišťových ramen na okolní 

konstrukce elastomerovými ložisky. 

 

 vibrace: 

V objektu se nachází osobní výtah. Ten je oddělen od 

schodišťových ramen dilatačními pásy, které snižují přenos vibrací a 

hluku. 

 

 zásady hospodaření s energiemi  

Novostavba polyfunkčního domu splňuje zákon číslo 

318/2012 Sb., kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb. (O 

hospodaření energií). Jedná se zejména o §7 (Snižování energetické 

náročnosti budov) a §7a (Průkaz energetické náročnosti). Obvodové 

konstrukce jsou navrženy minimálně na požadované hodnoty 

součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540 – 2: 2011, Z1: 2012.  

V objektu jsou navržena tepelná čerpadla se systémem země-

voda se zabudovanou dohřívací spirálou. Energie bude jímána z vrtů 

ve vnitrobloku pozemku. Tepelná čerpadla budou napojena na 

akumulační nádrže umístěné také v technické místnosti.  

 

 ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Podle orientační mapy radonového indexu podloží se 

předpokládá nízký radonový index. Bytové jednotky budou 

umístěny od druhého nadzemního podlaží. Dojde-li k naměření 

vyššího radonového indexu, vytvoří se izolace proti radonu na 

stropní konstrukci suterénu. 

Na daném území se nepředpokládá výskyt bludných proudů. 

V blízkosti daného území se nenachází železnice, rychlostní silnice, 

dálnice a jiné zdroje technické seizmicity. 

Dle hlukové studie města Brna je v době mezi 6:00 a 22:00 

hodin v dané lokalitě ekvivalentní hladina akustického tlaku 70 až 

75 dB. Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním a venkovním 

prostoru staveb jsou dodrženy. Konstrukce a výplně otvorů splňují 



60 
 

tyto nároky. Posouzení z hlediska akustiky a vibrací viz část E 

STAVEBNÍ FYZIKA. 

D.1.1.a.8 Požadavky na požární ochranu konstrukcí  
Viz část D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 

D.1.1.a.9 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

a o požadované jakosti provedení  
Veškeré materiály použité na stavbu budou mít příslušná 

prohlášení o shodě, certifikáty a atesty. 

D.1.1.a.10 Popis netradičních technologických postupů a 

zvláštních požadavků na provádění a jakost 

navržených konstrukcí  
Zakládání se bude provádět pomocí vrtaných pilot. Obvod 

spodní stavby bude z vodonepropustného betonu. Dovolený průsak 

této konstrukce je maximálně 50 mm. Pro tyto práce budou 

vytvořeny technologické postupy. Jinak nebudou používány žádné 

netradiční technologické postupy a nejsou známy žádné zvláštní 

požadavky na provádění a jakost jiných navržených konstrukcí.  

D.1.1.a.11 Požadavky na vypracování dokumentace 

zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah 

výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
Přesné zaměření výplní otvorů, zámečnických, truhlářských a 

klempířských výrobků provede dodavatel těchto výrobků. 

D.1.1.a.12 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných 

konstrukcí a případných kontrolních měření a 

zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 

povinných – stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami  
V případě potřeby budou provedena kontrolní měření a 

zkoušky. Předpokládá se, že veškeré práce a konstrukce budou 

prováděny podle příslušných technologických předpisů a norem. 
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D.1.1.a.13 Výpis použitých norem  
ČSN 73 4301 Obytné budovy  

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny  

ČSN 74 4505 Podlahy-Společná ustanovení 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí  

ČSN 73 0540 – 1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie  

ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky  

ČSN 73 0540 – 3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin  

ČSN 73 0540 – 4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty  

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky  

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb –  Obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb –  Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb –  Ochrana staveb proti šíření 

požáru vzduchotechnickým zařízením 

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb –  Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0821, ed. 2 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost 

stavebních konstrukcí 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 
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ZÁVĚR 
Na začátku letního semestru jsem si po dohodě se svým vedoucím 

diplomové práce zvolil jako téma Polyfunkční dům. Rozhodl jsem se vybrat 

reálnou parcelu, která je umístěna v proluce. V průběhu letního semestru 

jsem pracoval na studiích a shromažďování informací o daném území. 

Ke konci letního semestru jsem zhotovil předběžný návrh požárně 

bezpečnostního řešení. V zimním semestru jsem zhotovil situace, dokument 

stavebně fyzikálního posouzení výkresy pro provedení stavby a technické 

zprávy. Návrh polyfunkčního domu se mírně liší od původních studií. 

Původně jsem uvažoval se zdivem z vápenopískových tvárnic z důvodu 

lepších akustických vlastností a nižších tloušťek. Nakonec jsem se rozhodl 

použít keramické zdivo. To jsem vybral z důvodu jeho nižší hmotnosti, 

obecně větší rozšířenosti a snadnějšímu dořezávání. Dále se mírně změnil 

tvar. Vytvořil jsem částečné zapuštění posledního nadzemního podlaží kvůli 

okolním objektům. Diplomovou práci jsem se snažil vypracovat tak, aby byla 

v souladu se zadáním a dalšími požadavky svého vedoucího. Přínosem 

práce pro mě bylo hlavně to, že se jednalo o reálný pozemek. Té jsem musel 

přizpůsobit dispozice i účel a provoz podle územního plánu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
Normy: 

ČSN 73 4301 Obytné budovy  

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny  

ČSN 74 4505 Podlahy-Společná ustanovení 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí  

ČSN 73 0540 – 1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie  

ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky  

ČSN 73 0540 – 3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin  

ČSN 73 0540 – 4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty  

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky  

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb –  Obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb –  Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb –  Ochrana staveb proti šíření 

požáru vzduchotechnickým zařízením 

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb –  Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0821, ed. 2 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost 

stavebních konstrukcí 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

 

Vyhlášky a nařízení vlády: 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby  

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  

Vyhláška č. 62/2013 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb  

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

Vyhláška 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.  
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Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací  

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady 

Vyhláška č. 93/2016 Sb. (Vyhláška o katalogu odpadů) 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
VŠKP  vysokoškolská kvalifikační práce 

DP  diplomová práce 

BD  bytový dům 

PD  projektová dokumentace 

DSP  dokumentace pro stavební povolení 

1.S  první podzemní podlaží (suterén) 

1.NP  první nadzemní podlaží (přízemí) 

2.NP  druhé nadzemní podlaží 

3.NP  třetí nadzemní podlaží 

4.NP  čtvrté nadzemní podlaží 

5.NP  páté nadzemní podlaží 

6.NP  šesté nadzemní podlaží 

UT  upravený terén 

ŽB  železobeton 

ETICS   certifikovaný kontaktní zateplovací systém obvodových stěn 

XPS  extrudovaný polystyren 

EPS expandovaný polystyren 

RAL 9010  označení odstínu barvy 

PIR  polyisokianurátová tepelná izolace 

ρ  objemová hmotnost (konstrukce) [kg/m3] 

λ  součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/(m·K)] 

λD  deklarovaný součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/(m·K)] 

λU  návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/(m·K)] 

U součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] 

UN,20  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2K)] 

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] 

Uem, N  požadovaný průměrný součinitele prostupu tepla [W/(m2·K)] 

UW  součinitel prostupu tepla okna (dveře) [W/(m2·K)] 

Ug  součinitel prostupu tepla zasklením [W/(m2·K)] 

Uf  součinitel prostupu tepla rámu [W/(m2·K)] 

Ue  výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – exteriér 

 [W/(m2·K)] 

Ui  výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – interiér 

 [W/(m2·K)] 

fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

fRsi,N  požadovaná hodnota nejnižšího teplotní faktor vnitř. povrchu 

θai  návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

θsi  vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C] 

θsi,min,N  požadovaná hodnota nejnižšího teploty odpovídající 
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 nejnižšímu dovolenému teplotnímu faktoru vnitřního povrchu  

θe  návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 

θin ávrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C] 

ψg  lineární činitel prostupu tepla distančního rámečku [W/(m·K)] 

Ag  plocha výplně otvorů [m2] 

Af  plocha rámu výplně otvorů [m2] 

HT  měrná ztráta prostupem tepla 

lg  viditelný obvod zasklení [m] 

φe  relativní vlhkost vzduchu – exteriér [%] 

φi  relativní vlhkost vzduchu – interiér [%] 

PBS  požární bezpečnost staveb 

PBŘ požárně bezpečnostní řešení 

P.Ú.  požární úsek 

SPB  stupně požární bezpečnosti 

OB2  obytné budovy druhé kategorie 

h  požární výška objektu [m] 

ho  výška otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m] 

hs  světlá výška prostoru [m] 

hu  výška požárního úseku [m] 

pv  požární zatížení výpočtové [kg/m2] 

p  požární zatížení (stálé a nahodilé) [kg/m2] 

ps  požární zatížení stálé [kg/m2] 

pn  požární zatížení nahodilé [kg/m2] 

SO 01  označení stavebního objektu 

k. ú.  katastrální území 
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