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ABSTRAKT 
 

Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace 

pro provádění stavby bytového domu. Jedná se o objekt se čtyřmi 

nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V nadzemních 

podlažích se nachází 7 bytů s kavárnou pro veřejnost, v podzemním 

podlaží se nachází společné prostory domovního vybavení. Součástí 

podzemního podlaží jsou také garáže, kde jsou umístěny parkovací 

plošiny, které zajišťují parkovací stání pro 7 automobilů. Část střechy nad 

garážemi zároveň slouží jako zimní zahrada pro kavárnu nacházející se v 

1.NP. Střecha nad 4.NP je řešena jako plochá, jednoplášťová. Objekt je 

navržen ze systému HELUZ, obvodové stěny garáží jsou navrženy ze 

ztraceného bednění BEST. 
 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

Bytový dům, novostavba, plochá střecha, zimní zahrada, zděný příčný 

systém 
 
 

ABSTRACT 
 

The aim of the Bachelor thesis is elaboration of a design documentation 

for execution of an apartment house. It is a building with four above-

ground floors and one under-ground floor. There are 7 apartments with 

a cafe for public, in the under-ground floor there are common premises 

of the house equipment. Part of the under-ground floor are also garages, 

where a parking platforms are located. Parking platforms provide a 

parking space for 7 cars. A part of roof above garages also serves as a 

winter garden for the cafe located in the ground floor. The roof above the 

top floor is designed as a flat, one-layer. The building is designed from a 

HELUZ system and the external wall and the floor structure of garage are 

designed from permanent formwork. 
 

KEYWORDS 
 

Apartment house, new building, flat roof, winter garden, masonry 

transverse system 
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1. ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá zpracování projektové dokumentace 

bytového domu pro provádění stavby. Bytový dům je situován na 

rovinatém pozemku parc. č. 507/1 v k.ú.  Brno – Štýřice.  Tento pozemek 

je dle platného územního plánu určen k zástavbě domů pro hromadné 

bydlení. 

Objekt tvoří čtyři nadzemní podlaží a suterén. V suterénu se nachází 

garáže se samostatnými vjezdy z venkovního prostředí. Celkem je v 

domě sedm bytových jednotek. V prvním nadzemním podlaží se 

nachází kavárna pro veřejnost, jejíž dispozice uvažuje v prostoru pohyb 

osob s omezenou schopností pohybu. Hlavním cílem práce je 

konstrukční, materiálové a dispoziční řešení. 

Dále se práce zabývá požárně bezpečnostním řešením stavby a 

stavební fyzikou. Stavební fyzika zahrnuje tepelně technické řešení, 

řešení z hlediska akustiky a ochrany proti hluku, oslunění a osvětlení.  

Všechny tyto části jsou součástí a jsou řešeny v přílohách této práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

BYTOVÝ DŮM  
APARTMENT HOUSE  
 

 

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELOR'S THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Michaela Slatinská  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

doc. Ing. LIBOR MATĚJKA, CSc., Ph.D., 
MBA  

BRNO 2019  



 

11 

 

Obsah 

A.1. Identifikační údaje .......................................................................................... 12 

A.1.1 Údaje o stavbě ......................................................................................... 12 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi ............................................................................... 12 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ........................................ 12 

A.2. Seznam vstupních podkladů ........................................................................... 12 

A.3. Údaje o území ................................................................................................. 13 

A.4. Údaje o stavbě ................................................................................................. 14 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení .................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) název stavby 

 

Bytový dům 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

 

Adresa: Vojtova 13, 639 00 Brno 

 

Katastrální území: Brno – Štýřice 

 

Parcelní číslo: 507/1 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

Jména a příjmení: Ing. Kateřina Komínková 

 

Trvalé bydliště: Lipová alej 14, 

 

695 01 Hodonín 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

Jména a příjmení: Michaela Slatinská  

 

Trvalé bydliště: Viniční 156, 

 

623 00 Brno 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

Před zahájením prací na projektové dokumentaci bylo jako podkladů využito: 

• Katastrální mapa katastrálního 

území Brno–Štýřice, 

• fotodokumentace, 

• vyjádření o existenci sítí 

jednotlivými poskytovateli. 
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A.3 Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území 
 

Parcela se nachází ve městě Brno v městské části Brno – střed na ulici Vojtova. 

Spadá do katastrálního území Brno – Štýřice. Dle územního plánu je pozemek 

situován v zastavěném území na parcele určené jako plocha stavební s funkcí 

všeobecného bydlení. Plocha parcely činí 1 677,30 m2. 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních 

předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště 

chráněné území, záplavové území apod.) 
 

V místě dotčeném plánovanou výstavbou se nenacházejí chráněná území, 

památkové zóny, památkové rezervace, záplavová území apod. Pozemek se 

nenachází v oblasti, kde jsou nutná zvláštní opatření. 
 

c) údaje o odtokových poměrech 
 

Objekt bude napojen kanalizační přípojkou z veřejné kanalizace do revizní 

šachty, a z revizní šachty bude pokračovat napojení na domovní kanalizaci. 

Dešťová voda ze střech je vedena dešťovými svody v interiéru a následně svedena 

do vsakovacích jímek umístěných v jižní části pozemku 
 

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

vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě 

nebyl-li vydán územní souhlas 
 

Stavba bytového domu je v souladu s územně plánovací dokumentací. Dle 

územního plánu se budoucí stavba nachází v ploše obytné. Stavba bude 

provedena na základě vydání územního rozhodnutí. 
 

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 
 

Projektová dokumentace byla zpracována před datem vydání územního 

rozhodnutí.  

K dispozici byla všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků 

technické a dopravní infrastruktury. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 

Dokumentace splňuje obecné požadavky na využití území. 

 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 

Stavba nepodléhá žádným výjimkám ani úlevovým řešením. 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 

Stavba nepodléhá souvisejícím a podmiňujícím investicím. 
 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

(podle katastru nemovitostí): 
 

p. č. 508 – ostatní plocha (komunikace) 

p. č. 507/2 – zastavěná plocha a nádvoří 

p. č. 471/2 – ostatní plocha (komunikace) 

p. č. 467/22 – ostatní plocha (jiná plocha) 

p. č. 468 – zastavěná plocha a nádvoří 

p. č. 467/21 – ostatní plocha (jiná plocha)  

p. č. 467/1 – ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 

p. č. 627/1 – zastavěná plocha a nádvoří  

p. č. 626 – zastavěná plocha a nádvoří  

p. č. 625 – zastavěná plocha a nádvoří  

p. č. 621 – zastavěná plocha a nádvoří  

p. č. 619/2 zastavěná plocha a nádvoří  

p. č. 620/1 – zastavěná plocha a nádvoří  

p. č. 509-542 – zastavěná plocha a nádvoří  

 
 

A.4 Údaje o stavbě 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 

Jedná se o novostavbu bytového domu v Brně 
 

b) účel užívání stavby 
 

Jedná se o stavbu pro bydlení. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 
 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

(kulturní památka apod.)  

 
Stavba není kulturní památkou a nepodléhá ochraně podle jiných právních 

předpisů. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a 

obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

 
V projektu byly dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu 

vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby. 

 

Dále je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a 

požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 
 

Všechny požadavky příslušných dotčených orgánů a požadavky 

vyplývající z jiných právních předpisů byly respektovány a splněny. 

 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení  
 

Navrhovaná stavba nepodléhá žádným výjimkám ani úlevám. 

 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, 

obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikostí, počet uživatelů/pracovníků 

apod.)  
 

Kapacita bytového domu: 
• Zastavěná plocha  540,35 m2 

• Obestavěný prostor  5 182 m3 

• Užitná plocha    1 331,67 m2 

• Počet funkčních jednotek 8  

• Počet uživatelů   Byty: cca 20 osob 

     Kavárna:  Pracovníci: 3osoby,  

       Hosté: cca 30 osob 
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Funkční jednotky: 

 

Byt 1–2+KK  Podlahová plocha: 105,59 m2 

Byt 2–2+KK  Podlahová plocha: 105,59 m2 

Byt 3–3+KK  Podlahová plocha: 96,13 m2 

Byt 4–2+KK  Podlahová plocha: 151,88 m2 

Byt 5–3+KK  Podlahová plocha: 96,13 m2 

Byt 6–2+KK  Podlahová plocha: 105,59 m2 

Byt 7–3+KK  Podlahová plocha: 105,59 m2 

Kavárna   Podlahová plocha: 88,21 m2 

Zimní zahrada kavárny Podlahová plocha: 95,70 m2 

 

Počet parkovacích stání:  7-interiér (pro byty) 

    9-exteriér 

    4-exteriér (pro kavárnu) 

  

 

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 apod.) 

  

Stavba je navržena tak aby splňovala požadavky na úsporu energií a ochranu 

tepla. Ke stavbě byl vypracován průkaz energetické náročnosti objektu (PENB), dle 

kterého se jedná o stavbu úspornou. 

Stavba je navržena z běžně dostupných stavebních materiálů a hmot. Dešťová 

voda bude odváděna ze střechy, zpevněných ploch příjezdové komunikace  

a parkoviště, odváděna dešťovou kanalizací do zasakovacího objektu – jímky. 

Při realizaci navrhovaného objektu dojde ke vzniku odpadů, které budou 

likvidovány v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškou 383/2001 

Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady jsou zatříděny dle vyhlášky  

č. 381/2001 Sb. katalog odpadů. Odpady musí být likvidovány na místech k tomu 

určených (skládky, spalovny), nebo jsou předány odborné firmě k likvidaci – v tomto 

případě je vhodné uzavřít smlouvu s touto firmou před započetím výstavby nebo před 

kolaudací (vlastní provoz). Dále je nutno zajistit pro každý odpad samostatnou 

nádobu, do které bude odpad před likvidací uložen. Je vhodné tyto nádoby chránit 

proti dešti a vodě. 
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Přehled odpadů, vzniklých při výstavbě a provozu objektu dle vyhlášky č. 

381/2001 Sb., katalog odpadů. 

 

15 00 00 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového 

odpadu) 

 
Č. N(O) Název Likvidace 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly Odvoz na skládku 

15 01 02 O Plastové obaly Odvoz na skládku 

15 01 03 O Dřevěné obaly Odvoz na skládku 

15 01 04 O Kovové obaly Odvoz na skládku 

15 01 06 O Směsné obaly Odvoz na skládku 

15 01 07 O Skleněné obaly Odvoz na skládku 

15 01 09 O Textilní obaly Odvoz na skládku 

17 00 00 Stavební a demoliční odpady 
 

Č. N(O) Název Likvidace 

17 01 01 O Beton Odvoz na skládku 

17 01 02 O Cihly Odvoz na skládku 

17 02 01 O Dřevo Odvoz na skládku 

17 02 02 O Sklo Odvoz na skládku 

17 02 03 O Plasty Odvoz na skládku 

17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet Odvoz na skládku 
NO 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 

Odvoz na skládku 

17 04 04 O Zinek Odvoz do sběrného 
dvora 

17 04 05 O Železo a ocel Odvoz do sběrného 
dvora 

17 04 10 N Kabely Odvoz na skládku 
NO 

17 05 04 O Zemina a kamení Odvoz na skládku 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční 
odpady 

Odvoz na skládku 

20 00 00 Komunální odpady 
 

Č. N(O) Název Likvidace 

20 01 01 O Papír a lepenka Odvoz na skládku 

20 01 02 O Sklo Odvoz na skládku 

20 01 39 O Plasty Odvoz na skládku 

20 01 40 O Kovy Odvoz na skládku 
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j) Základní předpoklady výstavby 

 

Předpokládaný začátek výstavby je 2/2020 

Předpokládané dokončení stavby je 10/2020 

 

k) Orientační náklady stavby  
 

Orientační cena stavby je 29,9 mil. Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

 
S0 01 - Bytový dům 
S0 02 - Přípojka vodovodu 
S0 03 - Přípojka splaškové kanalizace 
S0 04 - Opěrná zeď 
S0 05 - Přípojka plynovodu 
S0 06 - Přípojka NN a sdělovacích sítí 
S0 07 - Terénní úpravy 
S0 08 - Zasakovací objekt 
S0 09 - Příjezdová rampa 
S0 10 - Zpevněná plocha pro odkládání odpadků 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek v k.ú. Brno – Štýřice, parc. č. 507/1 je téměř rovinatého charakteru, 

bez jakékoliv zástavby. Na pozemku nejsou žádné stávající přípojky, ale sítě pro 

napojení na technickou infrastrukturu jsou v blízkosti pozemku. Pozemek je ve 

vlastnictví investora. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Průzkum pozemku a okolí navrhovaného objektu byl proveden vizuální 

prohlídkou přímo na místě. Dále byl, vzhledem k nutnosti provedení zasakovacího 

objektu, proveden hydrogeologický průzkum. A pro správný a hospodárný návrh 

základů se provedl také geologický průzkum, aby byli jasné základové podmínky. 

Radonové riziko je dle mapy radonového indexu podloží nízké až střední. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Navrhovaný objekt se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. 

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

Navrhovaný objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

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

stavby na odtokové poměry v území, 

Stavba nebude mít vliv na okolní zástavbu a pozemky. Stavbou 

nebudou narušeny stávající odtokové poměry území. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Stavbou nejsou vyvolány požadavky na asanace a demolice. Stavbou budou 

vyvolány pouze požadavky na vykácení křovin. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / 

trvalé), 

Nebudou uplatněny – stavba nezasahuje na pozemek, který spadá pod ochranu 

zemědělského půdního fondu. 

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu), 

Pozemek bude napojen na stávající pozemní komunikaci (ulice Vojtova) 

novým sjezdem. Na pozemku se nenachází žádné stávající přípojky technické 

infrastruktury. Je nutné zřídit nové přípojky a to: Vodovodní přípojka, přípojka plynu 

NTL, přípojka NN a přípojka jednotné kanalizace. Dále je nutné zřídit přípojku pro 

telekomunikační sítě. 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice.  

Stavba nevyvolává žádné podmiňující nebo související investice. Bude prováděna 

dle časového harmonogramu s návazností jednotlivých prací a dodržováním 

technologických přestávek. 

 

B.2. Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

a) účel užívání stavby 

Stavba je navržena jako čtyřpodlažní bytový dům, který je podsklepený. Jedná 

se o stavbu pro hromadné bydlení se sedmi bytovými jednotkami a kavárnou. 

b) základní kapacity funkčních jednotek, 

V každém podlaží se nachází dvě funkční bytové jednotky s podobnou 

kapacitou. První jednotka má kapacitu 136,03 m2 a druhá 129,39 m2. Celkem je v 

objektu 8 funkčních jednotek. Kavárna je navržená pro osoby ZTP, dle vyhlášky  

č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

 

Kapacita bytového domu: 

 
• Zastavěná plocha  540,35 m2 

• Obestavěný prostor  5 182 m3 

• Užitná plocha    1 331,67 m2 

• Počet funkčních jednotek 8  

• Počet uživatelů   Byty: cca 20 osob 

     Kavárna:  Pracovníci: 3osoby,  

       Hosté: cca 30 osob 

 

Kapacity funkčních jednotek: 

 

1NP: 

Byt 1–2+KK 105,59 m2 Balkon: 6,5 m2 

Kavárna  88,21 m2 Zimní zahrada: 95,7 m2 

2NP: 

Byt 2–2+KK 105,59 m2 Balkon: 9,1 m2 

Byt 3–3+KK 96,13 m2 Balkon: 6,5 m2 

3NP: 

Byt 4–2+KK 151,88 m2 Balkon: 9,1 m2 

Byt 5–3+KK 96,13 m2 Balkon: 6,5 m2 

4NP: 

Byt 6–2+KK 105,59 m2 Balkon: 6,5 m2 

Byt 7–3+KK 105,59 m2 Balkon: 2x6,5 m2 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

 

Stavba je navržena v souladu s platnou územně plánovací dokumentací v zóně 

pro hromadné bydlení s označením v územním plánu jako BH (OP-Z9). Jedná se o 

pozemek v k. ú. Brno – Štýřice, parc. č. 507/1, který je určen k zastavění bytovou 

zástavbou. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

 

Dům je navržen jako samostatně stojící s bezbariérovým přístupem do kavárny. 

Objekt je podsklepený, se čtyřmi nadzemními podlažími. V každém podlaží se 

vyskytují dva byty s balkony. V domě se nachází sedm bytových jednotek. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází kavárna, která je dispozičně přizpůsobena pro lidi s 

omezenou schopností samostatného pohybu. Objekt je založen na betonových 

základových pasech. Konstrukční systém celého objektu je zděný příčný stěnový. 

Obvodové zdivo je z keramických tvarovek HELUZ AKU 30/33,3, P20 a stropní 

konstrukci tvoří KERAMICKÝ STROP HELUZ MIAKO. Suterénní zdivo je 

navrženo z BEDNÍCICH TVAROVEK BTB 40/30/25 (P+D). Vnitřní nosné zdivo 

tvoří keramické tvarovky HELUZ AKU 30/33,3. Schodiště je železobetonové. 

Prefabrikované schodišťová ramena jsou uložena na monolitickou stropní konstrukci 

a monolitickou mezipodestu na železobetonových schodišťových nosnících. V zrcadle 

schodiště se nachází výtah. Objekt zastřešuje plochá jednoplášťová střecha. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Vstup do objektu je z hlavní podesty v 1NP ze severní strany budovy. 

V suterénu se nachází technické zázemí objektu – technická místnost, kolárna, 

úklidová místnost, sklepy a jednotlivé garáže. 

V 1NP se nachází bezbariérově řešena kavárna. Byt je situován v levé části od 

vstupu, ve východní části budovy. Byt je řešen relativně jednoduchou dispozicí, která 

je vhodně orientována vzhledem ke světovým stranám, co přispívá k celkovému 

pohodlí. Komunikační prostory, koupelna, WC jsou orientován na sever, místnost pro 

domácí práce a ložnice jsou orientovány na východ a obývací pokoj s kuchyňským 

koutem na jižní stranu, s velkými okny a přístupem na balkon.  

V ostatních podlažích se nacházejí podobně řešené byty, které jsou spojeny 

komunikačním prostorem – schodištěm, chodbou a výtahovou šachtou. Všechny byty 

mají rovněž výhodně řešenu dispozici jako byt v 1NP. V celé budově se nacházejí 

byty 2+kk a 3+kk. 

Kavárna, která se nachází v západní části budovy má řešen bezbariérový vstup 

zvlášť, z ulice Havlerova. Po vstupe do kavárny se po pravé straně nachází prostorná 

zimní zahrada, orientovaná na jižní stranu. Na levé straně, ze severní části jsou 

situovány technické zázemí a toalety.  

 

 

 

 



 

24 

 

B.2.4 Bezbariérové užívaní stavby 

V objektu je navržena kavárna v 1NP jako bezbariérová, podle vyhlášky             

č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. Pozemek je napojen na stávající pozemní komunikaci bezbariérově ke 

kavárně, přístupovou rampou. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Objekt je navržen tak, aby během svého užívání plnil svou funkci a splňoval 

požadavek na bezpečnost. Tento požadavek bude splněn, jestliže bude objekt 

proveden v souladu s projektovou dokumentací. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu  

 

a) Stavební řešení, 

 

Bytový dům je čtyřpodlažní, podsklepený. Má čtyři nadzemní podlaží a suterén. 

Nadzemní podlaží budou zděna z cihelných bloků HELUZ AKU 30/33,3, P20, suterén 

je navržen ze ztraceného bednění BEST, tl.300 mm. Zastřešení objektu je navrženo jako 

plochá jednoplášťová střecha se sklonem střešních rovin 3%. Světlá výška místností v 

nadzemních podlažích je 2,600 m. Konstrukční výška schodiště ve všech podlažích je 

3,000 m. Vodorovné nosné konstrukce budou tvořit stropní vložky a KERAMICKÝ 

STROP HELUZ MIAKO. Tloušťka stropu je 250 mm. Nejvyšší výška atiky je 

+ 16,150 m. Fasáda bude tvořena klasickou jednosložkovou silikátovou omítkou, 

zrnitosti 1,5mm, BAUMIT SILIKONTOP dvou odstínů světle šedé barvy, sokl bude 

tmavě šedé barvy. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení, 

 

Základové konstrukce jsou navrženy jako betonové základové pasy z betonu 

C 25/30. Na základové pasy bude proveden podkladní beton tl. 150 mm z betonu 

C 20/25 vyztužený kari sítí 6/150/150 mm. 

 

Obvodové nosné zdivo v suterénu navrženo z bednících tvarovek BTB 40/30/25 (P+D), 

beton výplně min. C 25/30 XC1, výztuž ocel B 550B. V nadzemních podlažích je zdivo 

zděno z cihelných bloků HELUZ AKU 30/33,3, P20 rozměry: 

 D X Š X V: 333 X 300 X 238 [mm], objemová hmotnost 980 kg/m3, spotřeba cihel na  

1 m3: 40 ks, třída reakce na oheň A1, požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2), REI 180 

DP1, vzduchová neprůzvučnost Rw= 56 (-2;-7)dB, λ =0,363 W/m.K. Tl. zdiva 300 mm. 

 

Vnitřní nosné zdivo z cihelných bloků HELUZ AKU 30/33,3, P20 rozměry D X Š X V: 

333 X 300 X 238, objemová hmotnost 980 kg/m3, spotřeba cihel na 1 m3: 40 ks, třída 

reakce na oheň A1, požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2), REI 180 DP1, vzduchová 

neprůzvučnost Rw= 56 (-2;-7)dB, λ =0,363 W/m.K.  Tl. zdiva 300 mm. 
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Vnitřní nenosné zdivo 

V suterénu navrženy:  

HELUZ AKU 11,5, rozměry D X Š X V: 497 X 115 X 238, objemová hmotnost 725 

KG/M3, spotřeba cihel na 1 m3: 69,6 ks, třída reakce na oheň A1, požární odolnost (ČSN 

EN 1996-1-2), EI 120 DP1, vzduchová neprůzvučnost Rw= 45 dB, λ=0,285 W/m.K 

V kavárně navrženy:  

příčky dvojitě opláštěné jednoduchá konstrukce R-CW 100; desky GLASROC H, požární 

odolnost EI 90, vzduchová neprůzvučnost Rw= 54 dB s tl. zdiva 150 mm. 

V bytech navrženy:  

příčky jednoduše opláštěné jednoduchá konstrukce R-CW 75; desky GLASROC H, 

požární odolnost EI 45, vzduchová, neprůzvučnost Rw= 49 dB 

Vodorovná nosná konstrukce tvořená z keramických vložek a nosníků Heluz 

MIAKO, tl. 250 mm nad všemi podlažími. 

Konstrukce schodiště navržena jako železobetonová prefabrikovaná schodišťová 

ramena, uložena na monolitické podestě a mezipodestě se schodišťovými nosníky. 

Výška stupně je 166,6 mm. Šířka stupně 300 mm. Šířka schodiště je 1200 mm.  

Střešní konstrukce bude jednoplášťová plochá se sklonem střešních rovin 3%. 

Odvodnění střechy zajišťují střešní vpusti, které jsou zaústěny do odpadní dešťové 

kanalizace, a ta je svedena do zasakovacího objektu na pozemku stavby. 

Okna jsou navržena jako dřevo-hliníková Eurookna. Vnější barva tmavě šedá. Vnitřní 

povrch okna bude přírodní dřevěný – odstín dub. Zaskleno izolačním dvojsklem 4-16-

4 s Uw=1,1 W/m2K (Rw=36 dB) 

Dveře v bytech budou dřevěné dubové. 

Vstupní dveře do bytu jsou navrženy jako protipožární viz požárně bezpečnostní řešení 

a výpis prvků. 

Vstupní dveře do objektu budou hliníkové bezpečnostní, zasklené izolačním 

dvojsklem 4-16-4 Uw=1,1 W/m2K. 

Podlahy viz výpis skladeb podlahových konstrukcí. 

Obklady v hygienických zařízeních budou keramické obklady do výšky 1,500 m a v 

kuchyňském koutě bude obklad 0,860 m nad podlahou vysoký 0,600 m. Přesnou 

výšku a umístění rozhodne až výběr a specifikace kuchyňské linky dle investora. 

 

Komínový systém komínový systém HELUZ IZOSTAT, dvouvrstvý systém tvořen 

z tenkostěnné izostatické vložky ø140 mm a broušené cihelné komínové tvarovky, 

vnější rozměr tvarovky 400x400mm Moderní komínový systém vhodný pro všechny 

typy paliv (pevná, plynná a kapalná paliva) a určený pro podtlakový (atmosférický) 

provoz. Obsahuje tenkostěnné keramické izostatické vložky, tepelnou izolaci a broušené 

cihelné komínové tvarovky. Komínový systém HELUZ IZOSTAT je možné 

kombinovat s jakýmkoliv systémem HELUZ včetně celé, poloviční nebo ventilační 

prázdné šachty. Svou konstrukcí umožňuje nejen bezpečný odvod spalin do volného 

ovzduší, ale i přisávání vzduchu ke spotřebiči jedním komínovým průduchem. 
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Truhlářské výrobky v příloze ve složce č. 3.  

Zámečnické výrobky v příloze ve složce č. 3.  

Klempířské výrobky v příloze ve složce č. 3. 

 

Vnitřní omítky budou jednovrstvové vápenocementové, BAUMIT MVR UNI, 

zrnitost 1 mm, λ=0,45 W/m.K, tl. 10 mm, nanášeny strojně. 

Vnější omítky budou jednovrstvové vápenocementové, BAUMIT MVR UNI, zrnitost 1 

mm, λ=0,45 W/m.K, tl. 15 mm, nanášeny strojně. 

Vnitřní obklady budou provedeny v místnostech hygienického zařízení a technické 

místnosti do výšky 1500 mm. Obklad bude také proveden v místě kuchyňské linky, kde 

výška a přesné umístění rozhodne až výběr a specifikace kuchyňské linky dle investora. 

Malby stěn budou provedeny dvojitým nátěrem Primalex Plus, nanášeny pomocí 

válečku. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita  

 

Veškeré stavební dílce jsou tradiční materiály, statická únosnost je dána 

výrobcem daného materiálu, popř. řešena v samostatné konstrukční části.  

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

Zásobení vodou – objekt bude napojen na stávající místní vodovodní řád dle 

pokynů správců sítí. Na pozemku bude osazena vodoměrná šachta o rozměrech 

600x1000 mm, do které bude napojena nová vodovodní přípojka. 

Odvod splaškových vod – objekt bude napojen na stávající kanalizační řád 

novou kanalizační přípojkou, která bude odvádět splaškové vody z objektu přes 

revizní šachtu o ᴓ 800 mm do místní jednotné kanalizace. Napojení je nutné 

provést dle pokynů správců sítí. 

 

 

Elektroinstalace – objekt bude napojen na vedení NN. Napojení je nutné provést 

dle pokynů správců sítí. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

a. rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

b. výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

c. zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

d. zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

e. zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru, 

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

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

g. zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty), 

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

vzduchotechnická zařízení), 

i. posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 

bezpečnostními zařízeními, 

j. rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.  

 

Je řešeno v samostatné požárně bezpečnostní zprávě, která je přiložena k projektové 

dokumentaci. 

 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

Stavba je navržena tak aby splňovala požadavky na úsporu energií a ochranu 

tepla. Ke stavbě byl vypracován Průkaz energetické náročnosti objektu (PENB), dle 

kterého se jedná o stavbu úspornou. 

 

b) energetická náročnost stavby 

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov se prokazuje PENB. 

Obálka budovy Uem=0,31 W/m2K, průměrný součinitel prostupu tepla. Klasifikační 

třída B. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Nejsou využívány alternativní zdroje energie 
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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.) 

 

Odpady 

Odpady budou tříděny a využitelné odpady budou předány k recyklaci. Komunální 

odpad bude ukládán do kontejnerů a sběrných nádob umístěných v přístřešku na hranici 

pozemku a bude pravidelně vyvážen oprávněnými osobami. 

Větrání 

Větrání objektu je navrženo převážně jako přímé větrání okny. Odtah par v kuchyních je 

řešen odtahovými digestořemi napojenými do instalační šachty. 

Větrání garáží je provedeno pomocí příčně umístěných otvorů opatřených větracími 

mřížkami. Prostory v suterénu jsou převážně větrány okny a tam, kde to není možné, 

jsou osazeny větrací mřížky ve dveřích 

Vytápění 

Vytápění je řešeno jako ústřední, plynové kotle jsou umístěny v suterénu v technické 

místnosti. 

Osvětlení 

Jsou splněny požadavky na osvětlení obytných místností bytu a na insolaci. Všechny 

obytné místnosti jsou přímo osvětleny okny. Výpočty a posouzení jsou řešeny v 

samostatné příloze č. 6 – Stavební fyzika. 

Zásobování vodou 

Zásobování vodou je řešeno napojením na veřejný vodovod. Vodovodní přípojka je 

zakončena vodoměrnou soustavou. 

Odpadní vody 

Splašková voda je svedena do veřejné kanalizace. Napojení bude řešeno potrubím PVC 

KG DN 150. Na splaškové kanalizaci bude umístěna plastová revizní šachta o průměru 

400 mm. Odvod dešťové vody je řešen napojením do akumulační nádrže a následným 

vsakováním pomocí vsakovacích bloků. 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní prostředí. Objekt bude sloužit pro bydlení, a 

klidné posezení při kávě, takže nebude vyvozovat žádný nadměrný hluk či vibrace. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a)    ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Spodní stavba je izolována dvěma SBS modifikovanými asfaltovými pásy. 

Radonový index na pozemku byl vyhodnocen jako nízký. 

 

b)    ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V okolí budoucí stavby nebyl zjištěn výskyt bludných proudů. 

 

c)    ochrana před technickou seizmicitou 

V okolí stavby nehrozí technická seizmicita. 

 

d)    ochrana před hlukem 

Okolí stavby nebude nadměrně zatíženo hlukem. Nachází se zde pouze málo 

frekventovaná silnice III. třídy, sloužící převážně pro příjezd automobilů k budoucímu 

objektu. Stávající okolní budovy jsou rovněž bytové domy. Obvodové stěny objektu 

jsou navrženy jako těžké, podlahy jsou řešeny jako těžké plovoucí, oddělené od svislých 

konstrukcí dilatačním okrajovým páskem. 

 

e)    protipovodňová opatření 

Bytový dům se nenachází v záplavové oblasti, proto nejsou nutná žádná 

protipovodňová opatření. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Vnitřní vodovod bude napojen na místní veřejný vodovod přes vodoměrnou 

šachtu na pozemku. Přípojka kanalizace bude napojena přes revizní šachtu na místní 

splaškovou kanalizaci. Plynovodní přípojka bude napojena na veřejný plynovod přes 

hlavní uzávěr plynu, který je umístěn na hranici pozemku. Elektroměrná skříň je 

rovněž umístěna na hranici pozemku a bude přístupná z přilehlé komunikace. 

Podmínky napojení stanoví jednotliví správci inženýrských sítí. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Jsou uvedeny ve výkresu situace: 

Výkres C. 2.01 - KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES. 

Plynovodní přípojka PE 40 (délka 7,5m) 

Kanalizační přípojka PVC DN 250 mm (délka 13,8m) 

Vodovodní přípojka HDPE DN 50 (délka 7,44m) 

Přípojka nízkého napětí do 1 kW, CYKY 4x10 (délka 8,8m) 
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B.4. Dopravní řešení 

a)   popis dopravního řešení 

Objekt se nachází v zastavěné části města Brna. Napojení pozemku je 

zajištěno zpevněnou cestou z přilehlé veřejné komunikace (ulice Vojtova). 

b)   Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní připojení pozemku je z ulice Kociánka z jižní strany pozemku. 

Stávající komunikace je silnice III. třídy. U vjezdu na cestu je osazen krytý odtokový 

žlab. 

c)   Doprava v klidu  

Doprava v klidu je navržena v blízkosti objektu jako parkovací stání a dále 

jako samostatné garáže v suterénu objektu. 

d)   Pěší a cyklistické stezky 

Vstup do objektu bude napojen na veřejný chodník. V blízkosti se nenachází 

cyklostezka. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a)   Terénní úpravy 

Po dokončení stavby bude rozhrnuta ornice, terén bude vyrovnán a provedou 

se veškeré terénní úpravy a zatravnění. Ornice bude sejmuta před zahájením 

výkopových prací v tl. 250 mm v průběhu výstavby bude větší část ornice uložena na 

pozemku a menší část bude uložena na skládku. 

b) Požité vegetační prvky 

Bude provedeno zatravnění ploch v okolí objektu trávou, dále bude pozemek 

osazen novými stromy a okrasnými křovinami. 

c) Biotechnická opatření 

Není předmětem řešení. 

 

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

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

 

Práce by měly být prováděny tak, aby byla zajištěna co nejmenší prašnost v 

okolí.  V případě potřeby budou provedena odpovídající opatření, která tomuto 

zabrání.   V objektu nebudou umístěna technologická zařízení, které by měla vliv na 

okolní ovzduší a prostředí. 

Hluk, vibrace a záření – zvýšená hlučnost se předpokládá pouze po dobu výstavby až do 

ukončení prací a předání stavby. Po dokončení stavba nebude působit jako zdroj hluku. 

Voda – stavba je napojena na veřejný vodovod vlastní přípojkou a splaškové vody 

jsou odváděny do veřejné místní kanalizace. Dešťové vody jsou ze střechy a 

zpevněných ploch svedeny do dešťové kanalizace, která je zaústěna do vsakovacího 
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objektu na pozemku stavby. Užíváním stavby nedojde ke kontaminaci vody. Při 

provádění je nutné ukládat materiály a odpady tak aby nedošlo ke znehodnocení vody 

či vodního prostředí. 

Odpady – užíváním stavby nebudou vznikat nebezpečné odpady. Odpady ze stavby 

budou tříděny, ukládány do kontejnerů umístěných na zpevněné ploše v blízkosti 

objektu. Budou odváženy příslušnou organizací. 

 

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

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických 

funkcí a vazeb v krajině,  

 

 Pozemek stavby se nenachází v chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny. 

 

c)    vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d)    návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA, 

Není předmětem řešení. 

e)    navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Na pozemku se nachází ochranné pásmo vysokého napětí. Stavba toto 

ochranné pásmo nenarušuje a je v bezpečné vzdálenosti od objektu. 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Požadavky týkající se ochrany obyvatelstva budou zajištěny dle právních 

předpisů týkajících se ochrany obyvatelstva. Tyto požadavky jsou návrhem stavby 

respektovány. Bude zajištěno oplocení staveniště, přístup na staveniště bude možný jen 

povolaným osobám. V okolí stavby budou umístěny varovné prvky. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

 

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

Na staveniště bude zajištěna dodávka vody a elektrické energie. Přípojky těchto 

sítí budou vybudovány před započetím stavby. Voda pro stavbu bude zabezpečena 

napojením staveništních rozvodů na nově vybudovanou část vodovodní přípojky. 

Elektrická energie bude zajištěna napojením staveništní přípojky NN na trafostanici. Na 

počátku stavby bude tato trafostanice vybudována. Stavební materiály budou na stavbu 

dováženy postupně, aby se minimalizovaly potřeby skladovacích ploch. 
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b) odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno drenáží po obvodu výkopové jámy do jímky, ze které bude 

voda odčerpávána  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Na staveniště je navržena jedna příjezdová cesta, která bude sloužit i jako výjezd. 

Příjezdová cesta se nachází na severní části staveniště od ulice Vojtova. Tvoří ji 

zpevněná plocha a příjezdová rampa. Nejmenší průjezdná šířka vstupní brány činí 

4,750m. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít v rámci provádění stavby významný vliv na okolí stavby. Při 

provádění stavby budou veškeré aktivity vedeny na stavebním pozemku. Zhotovitel je 

povinen zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství. 

 

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

dřevin 

Pozemek staveniště je oplocen plotem s drátěným pletivem. Toto oplocení bude využito 

po dobu výstavby jako zábrana proti vstupu neoprávněným osobám a na ochranu 

majetku zhotovitele stavby. V místě vjezdu na staveniště a výjezdu je v oplocení 

vsazena vjezdová brána. V rámci realizace nebude nutné kácet dřeviny, pouze se 

odstraní vzrostlá zeleň, která se nachází v prostoru výstavby objektu a zeleň, 

bezprostředně bránící výstavbě. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Nejsou stanoveny maximální zábory pro staveniště. 

 

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

likvidace 

Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem 

č.169/2013Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

změn. Dále bude tříděn dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., katalog odpadů. 

Odpad bude tříděn a kontrolován, zda nemá některou z nebezpečných vlastností. Stavba 

bude vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou 

MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládaní s odpady. 
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Přehled odpadů, které budou vznikat při výstavbě nebo provozu dle 

vyhlášky MŽP č. 381*2001 Sb., katalog odpadů. 

15 00 00 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního 

obalového odpadu) 

Č. N(O) Název Likvidace 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly Odvoz na skládku 

15 01 02 O Plastové obaly Odvoz na skládku 

15 01 03 O Dřevěné obaly Odvoz na skládku 

15 01 04 O Kovové obaly Odvoz na skládku 

15 01 06 O Směsné obaly Odvoz na skládku 

15 01 07 O Skleněné obaly Odvoz na skládku 

15 01 09 O Textilní obaly Odvoz na skládku 

 

17 00 00 Stavební a demoliční odpady 

 

Č. N(O) Název Likvidace 

17 01 01 O Beton Odvoz na skládku 

17 01 02 O Cihly Odvoz na skládku 

17 02 01 O Dřevo Odvoz na skládku 

17 02 02 O Sklo Odvoz na skládku 

17 02 03 O Plasty Odvoz na skládku 

17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet Odvoz na skládku 
NO 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 

Odvoz na skládku 

17 04 04 O Zinek Odvoz do sběrného 
dvora 

17 04 05 O Železo a ocel Odvoz do sběrného 
dvora 

17 04 10 N Kabely Odvoz na skládku 
NO 

17 05 04 O Zemina a kamení Odvoz na skládku 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční 
odpady 

Odvoz na skládku 

20 00 00 Komunální odpady 

 

Č. N(O) Název Likvidace 

20 01 01 O Papír a lepenka Odvoz na skládku 

20 01 02 O Sklo Odvoz na skládku 

20 01 39 O Plasty Odvoz na skládku 

20 01 40 O Kovy Odvoz na skládku 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci zemních prací bude odstraněna ornice tl. 250 mm, která bude uložena 

ve vhodné části pozemku a později využita při závěrečných terénních úpravách. 

Následně se provede hloubení jam a jednotlivých rýh dle projektové dokumentace. 

Předpokládá se odebrání cca 1500 m3 zeminy. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 

v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 

technickém osvědčení. Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny 

hluku pro dané období stanovené novelou č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně 

očištěna, aby nedocházelo ke znečišťovaní veřejných komunikací zejména zeminou, 

betonovou směsí apod. Případné znečistění veřejných komunikací musí být pravidelně 

odstraňováno. U výjezdu ze staveniště bude zpevněná plocha využita pro mechanické 

očistění vozidel vyjíždějících ze stavby. Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů) 

V průběhu stavby budou dodržovány všechny platné bezpečnostní předpisy. 

Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami (helmy, rukavice, reflexní vesty, 

pracovní obuví a oděvem, budou proškoleni o bezpečnosti prací ve výškách aj.). Práce 

musí být prováděny za dodržení všech bezpečnostních předpisů, technologických 

pravidel a platných norem. Pracovníky je nutno proškolit a poučit o bezpečnosti práce 

a ochraně zdraví při práci. 

Prováděcí předpisy k zákonu č. 309/2006 Sb. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. 

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. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedeni signálů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny ostatní stavby, proto nejsou vyžadovány úpravy 

bezbariérového řešení. 
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

K omezení provozu na veřejných komunikacích vlivem staveništní dopravy 

nedojde. K úpravě dopravních režimů dojde v prostoru ulice Kociánka v místě výjezdu 

ze staveniště. U výjezdu ze staveniště bude osazeno dočasné dopravní značení 

upozorňující na výjezd ze staveniště. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci 

na stavbě poučení o bezpečnostních předpisech. 

 

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

provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Předpokládaná doba zahájení stavby: červen 2019 

Předpokládaná doba ukončení stavby: listopad 2020 
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D Technická zpráva 
 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Stavba je navržena jako čtyřpodlažní bytový dům, který je podsklepený. Jedná se o 

stavbu pro hromadné bydlení se sedmi bytovými jednotkami a kavárnou. 

 

Kapacita bytového domu: 

• Zastavěná plocha  540,35 m2 

• Obestavěný prostor  5 182 m3 

• Užitná plocha    1 331,67 m2 

• Počet funkčních jednotek 8  

• Počet uživatelů   Byty: cca 20 osob 

     Kavárna:  Pracovníci: 3 osoby,  

       Hosté: cca 30 osob 

 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

 

Bytový dům je navržen jako čtyřpodlažní, podsklepený. Má čtyři nadzemní 

podlaží a suterén. Nadzemní podlaží budou zděna z cihelných bloků HELUZ AKU 

30/33,3, P20, suterén je navržen ze ztraceného bednění BEST, tl.300 mm. Zastřešení 

objektu je navrženo jako plochá jednoplášťová střecha se sklonem střešních rovin 3%. 

Světlá výška místnosti v nadzemních podlažích je 2,600 m. Konstrukční výška 

schodiště ve všech podlažích je 3,000 m. Vodorovné nosné konstrukce bude tvořit 

KERAMICKÝ STROP HELUZ MIAKO. Tloušťka stropu je 250 mm. Nejvyšší výška 

atiky je + 16,150 m. Fasáda bude tvořena klasickou jednosložková silikátová omítka, 

zrnitost 1,5mm, BAUMIT SILIKONTOP světle šedé barvy, sokl bude tmavě šedé 

barvy. 

 

Bezbariérové užívaní stavby 

V objektu je bezbariérově navržena kavárna podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Pozemek je napojen na stávající pozemní komunikaci bezbariérově. 

 

 

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vstup do objektu je z hlavní podesty v 1NP ze severní strany budovy. 

V suterénu se nachází technické zázemí objektu – technická místnost, kolárna, 

úklidová místnost, sklepy a jednotlivé garáže. 

V 1NP se nachází bezbariérově řešený byt a kavárna. Byt je situován v levé 

části od vstupu, ve východní části budovy. Byt je řešen relativně jednoduchou 

dispozicí, která je vhodně orientována vzhledem ke světovým stranám, co přispívá 

k celkovému pohodlí. Komunikační prostory, koupelna, WC jsou orientován na sever, 

místnost pro domácí práce a ložnice jsou orientovány na východ a obývací pokoj 

s kuchyňským koutem na jižní stranu, s velkými okny a přístupem na balkon.  
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V ostatních podlažích se nacházejí podobně řešené byty, které jsou spojeny 

komunikačním prostorem – schodištěm, chodbou a výtahovou šachtou. Všechny byty 

mají rovněž výhodně řešenu dispozici jako byt v 1NP. V celé budově se nacházejí 

byty 2+kk a 3+kk. 

Kavárna, která se nachází v západní části budovy má řešen bezbariérový vstup zvlášť, 

z ulice Havlerova. Po vstupe do kavárny se po pravé straně nachází prostorná zimní  

zahrada, orientovaná na jižní stranu. Na levé straně, se severní části jsou situovány 

technická zázemí a toalety. 

 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby. 

 

Základové konstrukce jsou navrženy jako betonové základové pasy z betonu C 

25/30. Na základové pasy bude proveden podkladní beton tl. 150 mm z betonu C 20/25 

vyztužený kari sítí 6/150/150 mm. 

 

Obvodové nosné zdivo v suterénu navrženo z bednících tvarovek BTB 40/30/25 (P+D), 

beton výplně min. C 25/30 XC1, výztuž ocel B 550B. V nadzemních podlažích je zdivo 

zděno z cihelných bloků HELUZ AKU 30/33,3, P20 rozměry D X Š X V: 333 X 300 X 

238, objemová hmotnost 980 kg/m3, spotřeba cihel na 1 m3: 40 ks, třída reakce na oheň 

A1, požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2), REI 180 DP1, vzduchová neprůzvučnost Rw= 

56 (-2;-7)dB, λ =0,363 W/m.K. Tl. zdiva 300 mm. 

 

Vnitřní nosné zdivo z cihelných bloků HELUZ AKU 30/33,3, P20 rozměry D X Š X V: 

333 X 300 X 238, objemová hmotnost 980 kg/m3, spotřeba cihel na 1 m3: 40 ks, třída 

reakce na oheň A1, požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2), REI 180 DP1, vzduchová 

neprůzvučnost Rw= 56 (-2;-7)dB, λ =0,363 W/m.K.  Tl. zdiva 300 mm. 

 

Vnitřní nenosné zdivo 

V suterénu navrženy:  

HELUZ AKU 11,5, rozměry D X Š X V: 497 X 115 X 238, objemová hmotnost 725 

KG/M3, spotřeba cihel na 1 m3: 69,6 ks, třída reakce na oheň A1, požární odolnost (ČSN 

EN 1996-1-2), EI 120 DP1, vzduchová neprůzvučnost Rw= 45 dB, λ=0,285 W/m.K 

V kavárně navrženy:  

Příčky dvojitě opláštěné jednoduchá konstrukce R-CW 100; desky GLASROC H, požární 

odolnost EI 90, vzduchová neprůzvučnost Rw= 54 dB s tl. zdiva 150 mm. 

V bytech navrženy:  

Příčky jednoduše opláštěné jednoduchá konstrukce R-CW 75; desky GLASROC H, 

požární odolnost EI 45, vzduchová, neprůzvučnost Rw= 49 dB 

 

Vodorovná nosná konstrukce tvořená z keramických vložek a nosníků Heluz 

MIAKO, tl. 250 mm nad všemi podlažími. 

 

Konstrukce schodiště navržena jako železobetonová prefabrikovaná schodišťová 

ramena, uložena na monolitické podestě a mezipodestě se schodišťovými nosníky. 

Výška stupně je166,6 mm. Šířka stupně 300 mm. Šířka schodiště je 1200 mm.  
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Střešní konstrukce bude jednoplášťová plochá se sklonem střešních rovin 3%. 

Odvodnění střechy zajišťují střešní vpusti, které jsou zaústěny do odpadní dešťové 

kanalizace, a ta je svedena do zasakovacího objektu na pozemku stavby. 

 

Okna jsou navržena jako dřevo-hliníková Eurookna. Vnější barva tmavě šedá. Vnitřní 

povrch okna bude přírodní dřevěný – odstín dub. Zaskleno izolačním dvojsklem 4-16-

4 s Uw=1,1 W/m2K (Rw=36 dB) 

 

Dveře v bytech budou dřevěné dubové. 

 

Vstupní dveře do bytu jsou navrženy jako protipožární viz požárně bezpečnostní řešení 

a výpis prvků. 

 

Vstupní dveře do objektu budou hliníkové bezpečnostní, zasklené izolačním 

dvojsklem 4-16-4 Uw=1,1 W/m2K. 

 

Podlahy viz výpis skladeb podlahových konstrukcí. 

Obklady v hygienických zařízeních budou keramické obklady do výšky 1,500 m a v 

kuchyňském koutě bude obklad 0,860 m nad podlahou vysoký 0,600 m. Přesnou 

výšku a umístění rozhodne až výběr a specifikace kuchyňské linky dle investora. 

 

Komínový systém komínový systém HELUZ IZOSTAT, dvouvrstvý systém tvořen 

z tenkostěnné izostatické vložky ø140mm a broušené cihelné komínové tvarovky, vnější 

rozměr tvarovky 400x400mm. Moderní komínový systém vhodný pro všechny typy 

paliv (pevná, plynná a kapalná paliva) a určený pro podtlakový (atmosférický) provoz. 

Obsahuje tenkostěnné keramické izostatické vložky, tepelnou izolaci a broušené cihelné 

komínové tvarovky. Komínový systém HELUZ IZOSTAT je možné kombinovat s 

jakýmkoliv systémem HELUZ včetně celé, poloviční nebo ventilační prázdné šachty. 

Svou konstrukcí umožňuje nejen bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, ale i 

přisávání vzduchu ke spotřebiči jedním komínovým průduchem. 

Truhlářské výrobky v příloze ve složce č. 3.  

Zámečnické výrobky v příloze ve složce č. 3.  

Klempířské výrobky v příloze ve složce č. 3. 

 

Vnitřní omítky budou jednovrstvové vápenocementové, BAUMIT MVR UNI, 

zrnitost 1 mm, λ=0,45 W/m.K, tl. 10 mm, nanášeny strojně. 

 

Vnější omítky budou jednovrstvové vápenocementové, BAUMIT MVR UNI, zrnitost 1 

mm, λ=0,45 W/m.K, tl. 15 mm, nanášeny strojně. 
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Vnitřní obklady budou provedeny v místnostech hygienického zařízení a technické 

místnosti do výšky 1500 mm. Obklad bude také proveden v místě kuchyňské linky, kde 

výška a přesné umístění rozhodne až výběr a specifikace kuchyňské linky dle investora. 

 

Malby stěn budou provedeny dvojitým nátěrem Primalex Plus, nanášeny pomocí 

válečku. 

 

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba bude užívána podle návrhu jako stavba hromadného bydlení. Vnitřní 

schodiště bude opatřeno zábradlím do výšky 1000 mm. 

Při výstavně bude zajištěna minimální prašnost a minimální hlučnost. Životní 

prostřední nebude výrazně ohroženo. Případné znečištění veřejné a příjezdové 

komunikace bude co nejdříve odstraněno. Stavebník zajistí, aby staveniště bylo 

udržováno v čistotě. Dodržování nočního klidu od 22,00 do 6,00 hodin. 

Odpady vzniklé při výstavbě, budou tříděny na určená místa na staveništi a 

následně odvezeny na příslušné skládky 

V průběhu realizace stavby budou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy, 

Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami (helmy, reflexní vesty, rukavice, 

vhodná obuv, pracovní oděv, bezpečnostní opatření při práci ve výškách aj.). Veškeré 

práce musí být prováděny za dodržení všech bezpečnostních předpisů, technologických 

pravidel a platných norem. Pracovníci budou poučení a proškoleni o bezpečnostní práce 

a ochraně zdraví při práci. Vyhl. č. 309/2006 Sb. bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 

 

f) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, 

vibrace, popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby 

před negativními účinky vnějšího prostředí, 

Stavba je navržena v souladu s normou a předpisy pro úsporu energie a tepla. 

Skladby obvodových konstrukcí, podlah i střech splňují požadovaný součinitel 

prostupu tepla UN. Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem=0,28 

W/m2K. Budova je zatříděna do klasifikační třídy B – úsporná. 

Osvětlení – Místnosti jsou osvětleny umělým – osvětlovací soustavy a přirozeným 

osvětlením – okny. Řešeno v samostatné části složka č. 6 Stavební fyzika. 

Oslunění – jsou splněny požadavky na oslunění obytných místností. Součet 

podlahových ploch prosluněných obytných místností je roven min. jedné třetině 

součtu podlahových ploch všech obytných místností. Řešeno v samostatné části složka 

č. 6 Stavební fyzika. 

Akustika – Navržené konstrukce jsou pro ochranu proti hluku dostatečné a vyhoví 

požadavkům dle ČSN 73 0532/2010. V navrhovaném objektu nebude instalován 

žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry 

pro okolí. Řešeno v samostatné části složka č. 6 Stavební fyzika. 
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g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 

Požadavky na požární ochranu jsou popsány v samostatné zprávě Požárně 

bezpečnostní řešení stavby. 

 

h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 

požadované jakosti provedení. 

 

Veškeré stavební materiály dodané na stavbu budou atestované a budou na ně 

vydána prohlášení o vlastnostech. Průběh výstavby bude pravidelně kontrolován v 

předem stanovených termínech. Všechny konstrukce budou prováděny dle platných 

právních předpisů a dle technologických předpisů výrobců. Práce budou provádět pouze 

proškolení pracovníci nebo pracovníci se danou specializací. 

 

 

i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí. 

 

V rámci projektu se nenachází žádné netradiční technologické postupy a zvláštní 

požadavky. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pouze provedení detailu napojení 

hydroizolační vrstvy v místě posuvné spáry mezi garážemi a obytnou částí. 

 

j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské 

dokumentace zhotovitele. 

 

Zhotovitel si nechá zpracovat dílenskou dokumentaci navrhovaných částí na 

základně projektu. Rozsah bude upřesněn na základě konzultace s projektantem. 

 

k) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 

požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem). 

 

Nejsou požadovány kontroly nad rámec povinných kontrol, popř. tyto kontroly 

budou upřesněny v průběhy výstavby. 
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ZÁVĚR 
 

Předmětem bakalářské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění 

stavby bytového domu, včetně textové části a příloh. 

Při zpracování bakalářské práce byly respektovány příslušné normy, vyhlášky, zákony a 

technické listy výrobců. 

Kromě projektové dokumentace byly součástí přílohy, a to požárně bezpečnostní řešení, 

posouzení z hlediska tepelné techniky, akustiky a osvětlení, výpis skladeb konstrukcí, 

výpis prvků a studie. Práce byla zpracována v programech MS Office, Allplan, Lumion, 

Světlo + a TEPLO EDU. 

Při zpracování mojí práce jsem čerpala z informací a vědomostí získaných při 

studiu, také z připomínek vedoucího práce a informačních zdrojů výrobců jednotlivých 

materiálů. 

Celá práce byla pro mě přínosem užitečných informací v oblasti projektování.  
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SEZNAM POUŽITÝCH  ZKRATEK A SYMBOLŮ: 

 
AKU    akustická 

apod.    a podobně 

asf.    asfaltový 

č.   číslo  

č.m.    číslo místnosti 

č.p.    číslo popisné 

s.    strana  

ČSN    česká státní norma  

Sb.    sbírka  

pozn.    poznámka  

ozn.    označení  

s.v.    světlá výška  

k.v    konstrukční výška  

m2    metr čtverečný  

m3    metr krychlový  

m n. m.   metrů nad mořem  

NN    nízké napětí  

NTL    nízkotlaký  

EPS   expandovaný polystyren  

HI    hydroizolace 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

izol.    Izolační 

JKSO    jednotná klasifikace stavebních objektů 

k.ú.    katastrální území 

kce    konstrukce 

M    měřítko 

max.    maximálně 

min.    minimálně 

např.    Například 

ozn.    označení 

p.č.    parcelní číslo 

PB    polohový bod 

PD    projektová dokumentace 

pozn.    poznámka 

XPS    extrudovaný polystyren  
ŽB    železobeton  

S-JTSK   systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

BPV    Balt po vyrovnání  

NP    nadzemní podlaží  

S    suterén  

tl.    tloušťka  

TI    tepelná izolace  

ŽB    železobeton  

U    součinitel prostupu tepla [W/(m2K)]  

Rsi    odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m2.K.W-1]  

Rse    odpor při přestupu tepla na vnější straně [m2.K.W-1]  

λ    součinitel tepelné vodivosti [W.m-1.K-1]  
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θm    převažující návrhová vnitřní teplota [°C]  

θe    vnější návrhová teplota v zimním období [°C]  

θi    vnitřní návrhová teplota v zimním období [°C]  

Φi    vlhkost vzduchu v interiéru [%]  

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

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

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

bj    teplotní redukční činitel  

Ψ    lineární činitel prostupu tepla  

χ    bodový činitel prostupu tepla  

Δθ10,N    požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty [°C]  

Mc    zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce [kg.m-2.a-1]  
Mev    roční množství vypařitelné vodní páry [kg.m-2.a-1] 
fRsi    teplotní faktor [-]  

θsi,min    nejnižší povrchová teplota [°C]  

HT    měrná ztráta prostupem tepla [W/K]  

A    teplosměnná plocha obálky budovy [m2]  

R´w    vážená stavební neprůzvučnost [dB]  

L´w    vážená hladina akustického tlaku kročejového zvuku [dB]  

RŠ    revizní šachta  

VŠ    vodoměrná šachta  

HDPE    vysokohustotní polyetylen  

PES    přípojková a elektroměrná skříň  

HUP    hlavní uzávěr plynu  

SPB    stupeň požární bezpečnosti  

PÚ    požární úsek  

pv    výpočtové požární zatížení [kg/m2]  

PHP    přenosný hasící přístroj  

NÚC    nechráněná úniková cesta  

parc. č.   parcelní číslo  

k.ú.    katastrální území 
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