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ABSTRAKT 
Cieľom bakalárskej práce je spracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie 
stavby uvedenej v § 104 ods. 1 písm. a) až e) stavebného zákona alebo pre vydanie 
stavebného povolenia pre bytový dom v katastrálnom území mesta Brno-Bystrc. 
Jedná sa o novostavbu bytového domu v zastaviteľnom území na okraji mesta, 
určeného pre bývanie. V okolí sa nachádzajú bytové domy z obdobia druhej 
polovice 20. storočia, väčšina z nich je po modernizácii. Objekt je umiestený na 
pomerne rovinatej parcele č. 2632/3 a nijak svojim objemom nenarúša pôvodný 
charakter zástavby. 
Bytový dom je navrhnutý ako nepodpivničený objekt so 4 nadzemnými podlažiami, 
v ktorých sa nachádza celkovo 12 bytov, vždy 3 na jednom podlaží. Byty sú určené 
pre 2 až 4 členné rodiny. Súčasťou výstavby je aj nekryté parkovisko na pozemku 
a spevnené plochy pre chodcov.  
Konštrukčný systém objektu je stenový, murovaný z keramických tvárnic. Stropné 
konštrukcie sú navrhnuté ako monolitické železobetónové dosky. Strecha je 
jednoplášťová, plochá. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
bytový dům, bytová jednotka, stavba, zděná budova, železobetonový strop, 
monolitická stropní deska, jednoplášťová plochá strecha  

 
ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is a creation of design documentation for 
notification of structures said in Paragraph 104 (1) (a - e) of the building act, or for 
issuing of building permission for an apartment building in the cadaster unit of city 
Brno-Bystrc. It is a new residential building in a built-up area on the outskirts of the 
city, designed for housing. In the vicinity, there are apartment buildings from the 
second half of the 20th century, most of them have been modernized recently. The 
building is located on a parcel of land number 2632/3 is relatively flat. The 
apartment building will be built in the area where the apartment buildings from the 
second half of the 20th century are standing. Most of the buildings were 
modernized lately. The new building is placed in the middle of the parcel and won’t 
intrude original development look. The object is designed as an apartment building 
with four above-ground floors without a cellar. In the building, there are 12 
apartments, three flats on each floor. The apartments are designed for two to four 
member families. Uncovered parking on the parcel and paved areas for 
pedestrians are also part of this building-up. The structural system of the building 
is a wall masonry system made up of clay bricks.  Ceiling structures are designed as 
monolithic reinforced concrete slabs. The roof is single-ply, flat. 

KEYWORDS 
apartment house, masonry building, flat roof, single-ply roof, construction, housing 
unit, reinforced concrete ceiling,  
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1 ÚVOD 

Obsahom tejto bakalárskej práce je vypracovanie dokumentácie pre prevedenie 
stavby  novostavby bytového domu v časti Brno-Bystrc. Objekt je osadený do 
rovinatého terénu v katastrálnom území Bystrc, na parcele č. 2632/3. Jedná sa 
o nepodpivničený bytový dom so 4 nadzemnými podlažiami. Na každom poschodí
sa nachádzajú 3 bytové jednotky, pre dvoj až štvorčlenné rodiny. Na skladovanie sú
určené samostatné kóje na 2. – 4. podlaží  a na prízemí je sklad pre bicykle
a upratovacia miestnosť. Pri návrhu bytového domu som vychádzala z klasickej
výstavby panelových domov z druhej polovice 20. storočia. Základom sú tri
inštalačné šachty,  v bezprostrednej blízkosti kuchyne a kúpeľne, z čoho sa ďalej
odvíjala celková dispozícia objektu. Byty sú však navrhované v modernom štýle.
Prepojenie obývacej miestnosti s kuchyňou pôsobí priestrannejšie, a taktiež
prítomnosť veľkých balkónov a lodžií pridáva objektu na luxuse. Celkový štýl
dotvára novodobý design fasády.

Bakalárska práca je ďalej delená na tieto časti: 

PRÍPRAVNÉ A ŠTUDIJNÉ PRÁCE 

Hlavnou otázkou je dispozičné a prevádzkové riešenie objektu, orientácia 
jednotlivých miestností vzhľadom k svetovým stranám, umiestnenie objektu 
na pozemku vzhľadom k okolitej zástavbe a podmienkam. 

SITUAČNÉ VÝKRESY 

Hodnotenie objektu z hľadiska širších vzťahov, umiestnenie na pozemku, prípojky . 

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE 

Projektová dokumentácia vo forme výkresov: pôdorysy, rezy, pohľady a výpisy. 

STAVEBNE-KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 

Rieši použité prvky v projekte, konštrukcie a prípadné kritické miesta vo forme 
detailov. 

POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE 

Určuje požiadavky na jednotlivé konštrukcie, požiadavky na ich časti a vymedzuje 
bezpečný odstup od objektu v prípade požiaru z hľadiska požiarnej bezpečnosti. 

STAVEBNE-FYZIKÁLNE POSÚDENIE 

Kontrola z hľadiska požiadaviek na úsporu energií, denné osvetlenie a oslnenie, 
vplyvu hluku a vibrácií. Výpočtová časť.  
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A SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbe

a) Názov stavby
Bytový dom

b) Miesto stavby
Brno – Bystrc, parcela č. 2632/3

c) Predmet projektovej dokumentácie
Novostavba bytového domu s priľahlým parkoviskom nachádzajúcim sa na
pozemku

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Vysoké učení technické v Brně – Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie
Diana Šefferová, 176525, B3607 Stavebné inžinierstvo, 3608R001 Pozemné stavby, 
Veveří 331/95, 602 00 Brno 

A.2 ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA 

Označenie Stavebný objekt 
SO01 Bytový dom na parcele 2632/3, murovaný, 4 NP 
SO02 Parkovisko s príjazdovou cestou 
SO03 Krytý priestor pre uloženie odpadkov 
SO04 Spevnené plochy – Zámková dlažba 
IS01 Elektrická prípojka 
IS02 Plynová prípojka 
IS03 Vodomerná šachta 
IS04 Kanalizačná prípojka splaškovej vody 
IS05 Kanalizačná prípojka dažďovej vody 
IS06 Komunikačná prípojka pre pevnú linku a internet 

2 ZOZNAM VSTUPNÝCH PODKLADOV 
Dokumentácia pre územné rozhodnutie, katastrálna mapa k. ú. Brno – Bystrc, 
Zákon č. 225/2017, ktorým sa mení zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby, hydrogeologický a radónový prieskum  

Brno, 15.05.2019 

Diana Šefferová 
    autor práce 
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B SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMIA STAVBY 

a) Charakteristika územia a stavebného pozemku

Riešený pozemok sa nachádza na parcele č. 2632/3 v k. ú. Brno – Bystrc, na križovatke ulíc
Kachlíkova a Vejrostova. Okolitá zástavba je tvorená bytovými domami. Pozemok doteraz
nebol nijak využívaný.

b) Údaje v súlade s územným rozhodnutím alebo regulačným plánom alebo verejnoprávnou
zmluvou územné rozhodnutie nahrádzajúcou alebo nahradené územným súhlasom

Druh pozemku bude nahradený, ostatná plocha sa zmení na plochu pre bývanie. Projekt
je v súlade s územným plánom mesta Brna.

c) Údaje v súlade s územne plánovacou dokumentáciou, v prípade stavebných úprav
podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby

Pozemok je mierne svahovitý zo západu na východ. V katastre nehnuteľností je druh
pozemku uvedený ako ostatná plocha so spôsobom využitia pozemku ako iná plocha

d) Informácie o vydaných rozhodnutiach a povolení výnimky z obecných požiadaviek na
využitie územia

Z obecných požiadaviek na využívanie územia nie sú určené žiadne výnimky, len  požiadavky
územného plánu na zmenu druhy pozemku.

e) Informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené podmienky
záväzných stanovísk dotknutých orgánov

Podmienky sú zohľadnené v jednotlivých vyjadreniach. Projektová dokumentácia
rešpektuje písomné vyjadrenie všetkých dotknutých orgánov.

f) Výpis a závery vykonaných prieskumov a rozborov

Na mieste bolo vykonané zameranie pozemku. Označenie rohov pozemku
geodetickými kolíkmi. Na pozemku bol vykonaný radónový prieskum, ktorého výsledkom
bola nízka hodnota radónového rizika. Taktiež bol vykonaný geologický prieskum,
výsledkom je zemina o únosnosti 300 kPa zatriedená ako priepustná.

g) Ochrana územia podľa iných právnych predpisov

Nie sú stanovené žiadne podmienky.

h) Poloha vzhľadom k záplavovému, podkopanému územiu a pod.

Pozemok sa nenachádza v záplavovom ani podkopanom území.

i) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové
pomery v území

Stavba nebude mať počas svojho užívania negatívny vplyv na jej okolie, nebudú narušené
existujúce odtokové pomery daného územia ani zatienené okolité budovy.
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j) Požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín

Asanácia ani demolácia nie je na pozemku potrebná. Nenachádzajú sa tu žiadne
dreviny ani kroviny, takže nie je potrebný žiadny výrub.

k) Požiadavky na maximálny dočasný a trvalý záber poľnohospodárskeho pôdneho
fondu alebo pozemkov určených k plneniu funkcie lesa

Nie je potrebný záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo pozemkov určených k
plneniu funkcie lesa.

l) Územno-technické podmienky

Objekt je potrebné napojiť na dopravnú infraštruktúru: Spevnená komunikácia na
parcele č. 2632/5 ktorá patrí Štatutárnemu mestu Brno.

Technická infraštruktúra bude zaistená týmito inžinierskymi sieťami:

Typ infraštruktúry Vlastník 
Elektrické vedenie NN podzemné ČEZ Distribuce, a.s. 
Pevná linka a internet Telefónica Czech Republic, a.s. 
Plynové potrubie s nízkym tlakom RWE Distribuční služby, s.r.o. 
Vodovod Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
Kanalizácia splaškových vôd Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
Kanalizácia dažďových vôd Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

m) Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície

V dobe spracovania projektovej dokumentácie nie sú vyvolané žiadne vecné a časové
väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané ani súvisiace investície

n) Zoznam pozemkov podľa katastru nehnuteľností, na ktorých sa stavba vykonáva

parcela č. 2632/3, ostatná plocha s výmerou 3072 m2, vlastníkom je Štatutárne mesto Brno

o) Zoznam pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých vznikne ochranné alebo
bezpečnostné pásmo

Č. parcely 
Výmera 

[m2] 
Druh pozemku Vlastník 

2632/2 371 orná pôda Krištofová Marie, Muzikářová Jarmila 
2632/5 249 ostatná plocha Štatutárne mesto Brno 

2632/34 1523 orná pôda Midrlová Milada 
2632/35 1128 orná pôda Andresek Josef 
2632/37 1044 orná pôda IMPERA eqs a.s. 
2632/38 947 orná pôda Bednářová Hana, Chmelíková Miluše 
2632/56 711 ostatná plocha Bednářová Hana, Chmelíková Miluše 

339/9 460 ostatná plocha Štatutárne mesto Brno 
2633/3 97 ostatná plocha Štatutárne mesto Brno 
7379/1 11670 ostatná plocha Štatutárne mesto Brno 
7385 524 ostatná plocha Štatutárne mesto Brno 

7406/2 3 ostatná plocha Štatutárne mesto Brno 
7406/4 1 ostatná plocha Štatutárne mesto Brno 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1  Základná charakteristika stavby a jej využívania

a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby

Projektová dokumentácia rieši novostavbu bytového domu, priľahlého parkoviska
s prístupovým chodníkom a napojenie na verejnú infraštruktúru.

b) Účel využitia stavby

Stavba pre bývanie, v ktorej viac ako polovica podlahovej plochy zodpovedá požiadavkám na
trvalé bývanie a je k tomuto účelu určená. Bytový dom bude mať 12 samostatných bytov,
s parkovacími miestami na pozemku.

c) Trvalá alebo dočasná stavba

Jedná sa o stavbu trvalú.

d) Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z technických požiadaviek na
stavby a technických požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové používanie stavby

Objekt nie je určený pre trvalé užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. Vstup
do objektu a niektoré ďalšie časti sú riešené podľa vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcíh zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb.

e) Informácie o tom, či a v ktorých častiach dokumentácie sú zohľadnené podmienky
záväzných stanovísk dotknutých orgánov

Podmienky záväzných stanovísk dotknutých orgánov sú zohľadnené v jednotlivých
vyjadreniach. Projektová dokumentácia rešpektuje písomné vyjadrenie všetkých dotknutých
orgánov.

f) Ochrana stavby podľa iných právnych predpisov

V dobe spracovania projektovej dokumentácie neboli známe žiadne spôsoby ochrany stavby
podľa iných právnych predpisov.

g) Navrhované parametre stavby

Plocha parcely 3070 m2 
SO01 Bytový dom 
Zastavaná plocha 346,00 m2 
Úžitková plocha 1639,27 m2 
Obstavaný priestor 6556,03 m2 
Byty 1.NP – 4.NP 
Počet bytov 12 
Úžitková plocha pre NP 244,10 m2 
Navrhovaný počet osôb 34 
SO03 Parkovisko 
Počet parkovacích miest 20 
Zastavaná plocha 515,48 m2 
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h) Základné bilancie stavby

Potreby a spotreby médií a hmôt: Stanovenie spotreby vody je vypracované pomocou
vyhlášky č. 120/2011 Sb. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva  poľnohospodárstva č.
428/2001 Sb., ktorou sa vykonáva zákon č. 274/2001 Sb o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnú potřebu a o změne některých zákonů (zákon o  vodovodech a kanalizacích),), v znění
pozdejších předpisů. Na jedného obyvateľa bytu s tečúcou teplou vodou (teplá voda na
kohútiku) za rok 35 m3 .

Qrok = 35 . 34 = 1190 m3 /rok
Qdeň = 1190 / 365 = 3,26 m3 /deň

Zodpovedajúci priemerný denný prietok odpadných splaškových vôd je 3,26 m3 /deň, to je
celkom 1190 m3 ročne.

Hospodárenie s dažďovou vodou: Stanovenie množstva zrážkovej vody podľa vyhlášky
Ministerstva poľnohospodárstva č. 428/2001 Sb., ktorou sa vykonáva zákon č. 274/2001  Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnú potřebu a o změne některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích), Príloha 16.

Druh plochy Plocha [m2] Odtokový súčiniteľ Redukovaná plocha m2 
Strecha 346,00 1,0 346,00 
Chodník a parkovisko 666,14 0,4 266,46 
Vegetácia 1435,27 0,05 71,76 
Súčet zrážkových plôch: 2447,41 m2 
Dlhodobý zrážkový normál: 161 mm/rok, tj. 0,161 m/rok 
Ročné množstvo odvádzajúcich zrážkových vôd Q = 397,03 m3/rok 

i) Základné predpoklady výstavby

Časové údaje: Začiatok realizácie: 2020 

Členenie na etapy: Navrhnutá stavba a ostatné úpravy na pozemku predpokladajú 
bežný postup výstavby. 

j) Orientačné náklady stavby

Cena je stanovená hrubým odhadom: 25 000 000,-

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické riešenie

a) Urbanizmus

Navrhované riešenie vychádza s existujúcich stavieb v okolí pozemku a s nutnosti riešenia
parkovacích státí na pozemku, z dôvodu malej kapacity miest pre parkovanie. V okolí  sa
nachádza supermarket, zastávka električky, základná a materská škola, detské
a basketbalové ihrisko.

b) Architektonické riešenie

Vzhľad objektu reprezentuje modernejší dizajn, objekt je určený ako pre rodiny s deťmi tak aj
pre bezdetné páry. Objekt je nepodpivničený s plochou strechou, má 4 podlažia
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a vlastné parkovisko na pozemku. Byty majú balkón a loggiu a súčasne predstupujú pred 
fasádu objektu.  

B.2.3  Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby

Príjazd k objektu je zaistený z východnej strany. Parkovisko sa nachádza v severnej 
časti pozemku a vstup do objektu je z východu. Na 1.NP sa nachádzajú 2 dvojizbové byty 
s kúpeľňou a kuchyňou a jeden trojizbový byt s kúpeľňou a kuchyňou vrátane komory. V 
1.NP sa ďalej nachádzajú spoločné priestory pre uloženie bicyklov a technická miestnosť.
Bytový dom má schodisko spolu s výťahom. Celkovo sú v objekte 3 bytové jadrá. Na
ostatných podlažiach sa nachádza jeden štvorizbový, jeden trojizbový, jeden dvojizbový byt a
kóje pre sklad vecí. Byty majú prepojenú obývaciu izbu s kuchyňou a balkónom prípadne
loggiou. Majú vlastnú kúpeľňu so samostatným WC, komoru pre uskladňovanie potravín.

B.2.4  Bezbariérové užívanie stavby

Objekt nie je určený pre trvalé užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. Vstup 
do objektu a niektoré ďalšie časti sú riešené podľa vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.2.5  Bezpečnosť pri užívaní stavby

Bezpečnosť pri užívaní stavby sa bude riadiť vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby, § 8. Stavba je navrhnutá a bude prevedená takým spôsobom, aby 
pri jej používaní alebo prevádzke nevzniklo neprijateľné  nebezpečenstvo nehôd alebo 
poškodenia, napr. pošmyknutím, pádom, nárazom, popálením, zásahom elektrickým 
prúdom, zranením výbuchom a aby nedošlo k vlámaniu. Počas používania stavby budú 
dodržané príslušné legislatívne predpisy.  

B.2.6  Základná charakteristika objektov

a) Stavebné riešenie

Objekt je vybudovaný na betónových základových pásoch, nosný systém je tvorený z
keramických tvárnic. Preklady sú keramické, strop je monolitický. Balkóny sú panelové s
vloženou výstužou ktorá prerušuje tepelné mosty. Objekt

b) Konštrukčné a materiálové riešenie

Jedná sa o murovaný bytový dom z keramických brúsených tehál HELUZ rad FAMILY 2in1
spájaných maltou na tenko-vrstvové murovanie. Stropy sú železobetónové monolitické.

c) Mechanická odolnosť a stabilita

Stavba musí byť podľa vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby,
navrhnutá a prevedená v súlade s normovými hodnotami takým spôsobom, aby účinky
zaťaženia a nepriaznivé vplyvy prostredia, ktorým je konštrukcia vystavená počas výstavby a
používania, pri riadne vykonávanej bežnej údržbe nemohli spôsobiť náhle alebo postupné
zrútenie, poprípade iné deštruktívne poškodenie ktorejkoľvek časti, nemohli spôsobiť
neprípustné pretvorenie alebo kmitanie konštrukcie, ktoré môže narušiť stabilitu stavby,
mechanickú odolnosť a funkčnú spôsobilosť stavby alebo jej časti, alebo pretvorenie ktoré
vedie ku zníženiu trvanlivosti stavby, nemohli spôsobiť poškodenie alebo ohrozenie
prevádzkyschopnosti pripojených technických zariadení v dôsledku deformácie nosnej
konštrukcie, nemohli spôsobiť ohrozenie prevádzky-schopnosti pozemných komunikácií a
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dráh v dosahu stavby a ohrozenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky na komunikácií 
priliehajúcej ku stavenisku, nemohli spôsobiť ohrozenie prevádzky-schopnosti sietí 
technického vybavenia v dosahu stavby, nemohli spôsobiť porušenie stavieb v miere 
neprimeranej pôvodnej príčine, najmä výbuchom, nárazom, preťažením alebo následkom 
zlyhania ľudského činiteľa, ktorému by bolo možné predísť bez neprimeraných problémov 
alebo nákladov, alebo ich aspoň obmedziť, nemohli spôsobiť poškodenie stavieb vplyvom 
nepriaznivých účinkov podzemných vôd vyvolaných zvýšením alebo poklesom hladiny 
priľahlého vodného toku alebo dynamickými účinkami povodňových prietokov, prípadne 
hydrostatickým tlakom pri zaplavení. 

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení

a) Technické riešenie

Objekt bude napojený na všetky inžinierske siete zemným vedením. Na pozemku bude
zhotovený hlavný uzáver plynu, elektromer, vodomerná šachta, revízna šachta pre
kanalizáciu splaškových vôd a revízna šachta pre kanalizáciu dažďových vôd. Vykurovanie
bude riešené ako centrálne. V bytovom  dome sa nachádzajú 3 bytové jadrá.

b) Výpočet technických a technologických zariadení

Základný popis zariadenia Množstvo [ks] 
Závesné WC 12 
Indukčná varná doska so štyrmi varičmi 12 
Umývadlo 8 
Dvojumývadlo 4 
Malé umývadlo 4 
Kuchynský dres s odkvapkávačom 12 
Bytový vodomer 12 
Digestor 12 
Bytový elektromer 1 
Axiálny podtklakový ventilátor 20 
Doskové vykurovacie telesá 38 

B.2.8 Zásady požiarne bezpečnostného riešenia

Vypracované v samostatnej časti projektovej dokumentácie v súlade s vyhláškou č. 
405/2017 Sb., ktorou sa mení vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v znení 
vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávok a služieb s výkazom 
výmer časť D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Objekt je navrhnutý ako budova s priemernou vnútornou návrhovou teplotou 20°C. Budova 
bude spĺňať požiadavky na úsporu energie a ochranu tepla podľa platnej legislatívy. 
Jednotlivé konštrukcie obálky budovy musia spĺňať minimálne požadované hodnoty 
súčiniteľa prestupu tepla a zároveň musí byť splnená požadovaná hodnota priemerného 
súčiniteľa prestupu tepla obálkou budovy podľa ČSN 73 0540. 
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B.2.10   Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne prostredie

Vetranie  priestorov v objekte  je  zaistené  otvárateľnými  oknami  a dverami  bez   použitia 
vzduchotechnickej  aklimatizačnej jednotky.  Odvetranie  komory  (miestnosti  pre  potraviny)  
bude zabezpečené mriežkou na fasáde. V kuchyni bude inštalovaný digestor. Odvetranie 
WC a kúpeľne bude nútené podtlakové pomocou ventilátoru a bude vyvedené potrubím nad 
strechu  objektu. Objekt  má technickú miestnosť v 1. NP, je  vykurovaný  centrálne. Denné 
osvetlenie a preslnenie je zaistené navrhnutými výplňami otvorov. V navrhovanom objekte 
nebude nainštalovaný žiadny podstatný zdroj vibrácií a hluku, ktorý by mohol zhoršiť hlukové 
pomery. Stavba bude zaisťovať, aby hluk a vibrácie pôsobiace na užívateľa boli na úrovni, 
ktorá neohrozuje zdravie a je vyhovujúca pre dané prostredie a prevádzku. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia

a) Ochrana pred prenikaním radónu z podložia

Stavenisko má nízke radónové riziko. Ochranu pred prenikaním radónu z podložia  nie  je
potrebné riešiť.

b) Ochrana pred blúdivými prúdmi

Korózny prieskum a monitoring  blúdivých prúdov nebol prevedený, Jedná sa obežnú stavbu,
ktorá nie je podpivničená, korózny prieskum a monitoring blúdivých prúdov nebol vykonaný.
Významné namáhanie blúdivými prúdmi sa nepredpokladá.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Ochrana pred seizmicitou nie je riešená, pretože Namáhanie seizmicitou ako napr. trhacie
práce, doprava, priemyselná činnosť, pulzujúci  vodný  tok apod., sa v okolí stavby
nepredpokladá.

d) Ochrana pred hlukom

Vzhľadom  k umiestneniu  stavby  v obytnej  zóne  nie  je  potrebné  riešiť  zvláštnu  ochranu
vnútorných priestorov pred zdrojom hluku z exteriéru.

e) Protipovodňové opatrenie

Stavbou nevznikajú nové protipovodňové opatrenia.

f) Ostatné účinky

Vplyvom zemnej vlhkosti a podzemnej vody bude stavba odolávať pomocou navrhnutého
hydroizolačným  súvrstvia.  Atmosférickým  a chemickým  vplyvom  bude  stavba  odolávať
obvodovými konštrukciami a strechou.

B.3 PRIPOJENIE NA TECHNICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU

a) Pripájacie miesta technickej infraštruktúry

Napojenie na technickú infraštruktúru je riešené na ulici Vejrostova. Jedná sa o napojenie
na splaškovú a dažďovú kanalizáciu, vodu, plyn, elektrinu, pevnú linku a internet.

b) Pripájacie rozmery, výkonné kapacity a dĺžky

Pripojovacie rozmery, výkonné kapacity a dĺžky  projektová dokumentácia nerieši.
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B.4 DOPRAVNÉ RIEŠENIE 

a) Popis dopravného riešenia vrátane bezbariérových opatrení pre prístupnosť a používanie
stavby osobami so zníženou schopnosťou pohybu alebo orientácie

Na pozemku bude vybudované parkovisko  s príjazdovou cestou o ploche 515,48 m2  pre
osobné automobily s počtom klasických parkovacích miest 17 a dvomi parkovacími miestami
pre osoby ZŤP. Objekt nie je riešený pre bývanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu,
no prístup do objektu je navrhnutý podľa vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

b) Napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru

Parkovisko objektu bude napojené na komunikáciu, na ulici Kachlíkova. Šírka pripojenej
komunikácie je 6 m. Bude vybudovaný chodník šírky 1,5 m, ktorý bude smerovať od
parkoviska k objektu a ďalej až na ulicu Vejrostova.

c) Doprava v kľude

Na pozemku sú umiestnené dve parkovacie miesta pre návštevy

d) Pešie a cyklistické chodníky

Cez pozemok ani v jeho blízkosti sa nenachádzajú žiadne cyklotrasy. Plynulosť pohybu na
chodníkoch nebude negatívne ovplyvňovať pohyb chodcov.

B.5 RIEŠENIE VEGETÁCIE A SÚVISIACICH TERÉNNYCH ÚPRAV

a) Terénne úpravy

V rámci výstavby budú vybudované nové spevnené plochy pre príjazdovú cestu, parkovisko a 
V rámci stavby samotnej sa budú vykonávať výkopy pre  základy  a po dokončení spodnej 
stavby a prvého  podlažia spätné násypy.  Väčšie terénne úpravy nie je potrebné riešiť, 
nakoľko sa pozemok nachádza v rovinatom území. 

b) Použité vegetačné prvky

Vegetáciou, trávnatými plochami budú na záver stavby pokryté všetky ostatné časti
pozemku.

c) Bio-technické opatrenia

Nie sú navrhované.

B.6 POPIS VPLYVOV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A JEHO OCHRANA

a) Vplyv na životné prostredie

Stavba   svojou prevádzkou negatívne neovplyvňuje ovzdušie, vodu, odpady ani pôdu a
nevytvára hluk.

b) Vplyv na prírodu a krajinu

Stavba svojou prevádzkou nijak negatívne neovplyvňuje dreviny, pamiatkové stromy, rastliny
ani živočíchy.
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c) Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000

Stavba nebude mať svojou prevádzkou negatívny vplyv na sústavu chránených území Natura
2000.

d) Návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho riadenia alebo stanoviska EIA

Nie sú navrhované žiadne ochranné ani  bezpečnostné pásma.

e) V prípade  zámerov  spadajúcich  do  režimu  zákona  o integrovanej  prevencií,
základné parametre   spôsobu   naplnenia   záverov   o najlepších  dostupných
technikách  alebo integrované povolenie, ak bolo vydané

Nie je riešené.

f) Návrhové  ochranné  a bezpečnostné  pásma,  rozsah  obmedzenia  a podmienky
ochrany podľa iných právnych predpisov

V dobe  spracovania  projektovej  dokumentácie  neboli  známe  žiadne  návrhové  ochranné
a bezpečnostné  pásma,  rozsah  obmedzenia  a podmienky  ochrany  podľa  iných  právnych
predpisov.

B.7 OCHRANA OBYVATEĽSTVA

Stavba nebude pre obyvateľstvo nebezpečná, stavba zároveň neslúži pre ochranu
obyvateľstva. Obyvatelia budú v prípade ohrozenia využívať miestny systém ochrany
obyvateľstva.

B.8 ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

a) Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie

Stavenisko bude zaistené dodávkou vody a elektrickej energie z existujúcich sietí, presne z
toho miesta, v ktorom bude vykonávať tento odber budúca budova v priebehu prevádzky.
Pred začatím výstavby sa v prvom rade vybuduje vodovodná a elektrická prípojka s
možnosťou merania spotreby. Dodávateľ stavby si zmluvne zaistí požadovaný odber energií
a dohodne postup odberu médií a hmôt so správcom siete.

b) Odvodnenie staveniska

Na  stavenisku  sa  nachádza  veľké  množstvo  zatrávnenej  plochy,  zemina  je  priepustná.
Odvodnenie staveniska, respektíve základových pásov, nie je nutné riešiť do inžinierskych
sietí.

c) Napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru

Stavenisko bude napojené na existujúcu dopravnú infraštruktúru z ulice Kachlíkova, na
východnej strane pozemku. Na  technickú  infraštruktúru  bude stavenisko napojené z južnej
strany, z ulice Vejrostova.

d) Vplyv budovania stavby na okolité stavby a pozemky

Pri realizácií stavby je potrebné minimalizovať dopady na okolité stavby a pozemky z hľadiska
vplyvu hluku, vibrácií, prašnosti apod.
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e) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, rúbanie drevín

Stavenisko musí byť oplotené v zastavanom území súvislým oplotením do výšky minimálne
1,8 m tak, aby bola zaistená ochrana staveniska a bol oddelený priestor staveniska od okolia.
Povinnosťou je chrániť okolie staveniska a mimo vymedzené plochy nič neskladovať ani sa
nepohybovať. Je nutné vykonávať opatrenia proti znečisteniu okolia staveniska odfukovaním
ľahkých odpadov. Na stavenisku musia byť zriadené prísunové cesty pre dopravu materiálov
tak, aby sa stavba mohla riadne a bezpečne vykonávať. V súvislosti so stavbou nie sú
navrhované žiadne asanácie, demolácie ani výrub drevín.

f) Maximálne dočasné a trvalé zábery pre stavenisko

Trvalý záber staveniska je vymedzený obvodovými hranicami stavebného pozemku.
V prípade potreby vzniknú dočasné zábery na priľahlých okolitých pozemkoch, najmä z
dôvodu napojenia na inžinierske siete. Dočasné zábery budú vopred dohodnuté
s príslušným vlastníkom a správcom siete, budú čo najmenšieho rozsahu a len po dobu
nutnú.

g) Požiadavky na bezbariérové obchádzajúce trasy

Stavenisko nezaberá plochy pre bezbariérové trasy.

h) Maximálne produkované množstvá a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich likvidácie

Odpady,  ktoré vzniknú  pri stavbe budú zatriedené v súlade  s vyhláškou č. 93/2016 Sb. o
Katalógu odpadov a likvidovaní podľa zákona č. 154/2010 Sb., ktorým sa mení zákon č.
185/2001 Sb., o odpadoch a o zmene ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov.
Odpady budú likvidované na stavbe, odvozom do zberných surovín alebo na skládku k tomu
určenú.

Číslo odpadu Názov odpadu Kategória 
odpadu 

Spôsob likvidácie 
odpadu 

17 02 01 Drevo O Recyklácia 

17 05 
Zemina, kamene, vyťažená jalová 
hornina a hlušina 

O Recyklácia 

17 01 01 Betón O Recyklácia 
17 01 02 Tehly O Recyklácia 
17 04 05 Železo a oceľ O Recyklácia 
17 02 03 Plasty O Recyklácia 
17 06 04 Izolačné materiály O Odvoz na skládku 
17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry O Odvoz na skládku 

17 09 04 
Zmiešané stavebné a demolačné 
odpady 

O Odvoz na skládku 

i) Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo skládku materiálu zemín

Zemné práce budú vykonávané pre zhotovenie základových konštrukcií a prípojok.
Nepredpokladá sa nutnosť prísunu alebo skládky materiálu zeminy. Výkop so základov
bude znovu použitý na násyp okolo stavby.
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j) Ochrana životného prostredia pri výstavbe

V priebehu realizácie stavby budú vznikať bežné stavebné odpady, ktoré budú recyklované a
odvážané na príslušné skládky. Zamestnanci budú pri realizácií stavby budú používať
mobilné WC.  So všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe objektu, bude nakladané v
súlade  so  zákonom č. 154/2010 Sb., ktorým sa mení zákon č 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně  dalších zákonů, v znení neskorších predpisov. Odpady ktoré je možné recyklovať
budú recyklované odbornou firmou. Obaly stavebných materiálov budú odvážané na
riadené skládky k tomu určené. Dopravné prostriedky budú pri odjazde na verejnú
komunikáciu očistené. Skladovaný prašný materiál bude riadne zakrytý aby nedochádzalo
k rozfukovaniu materiálu do okolia.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku

Pri vykonávaní stavebných a montážnych prác musia byť dodržané všetky platné
bezpečnostné predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov,  najmä  nařízení
vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích. Ďalej musia byť dodržané  všeobecne platné predpisy, normy pre
použitie stavebných materiálov a vykonávaní stavebných prác a ďalšie prípadné dohodnuté
podmienky v zmluve o dodávke stavebných prác tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a
majetku a práce boli vykonávané účelne a hospodárne. Pri manipulácii so strojmi a vozidlami
zaistí dodávateľ dohľad vyškolenej osoby. Pracovníci musia byť vybavení ochrannými
pomôckami (ochranné prilby, rukavice, respirátory a pod.), potrebným náradím a musia byť
preškolení z bezpečnostných predpisov. Zariadenie staveniska bude súčasťou uzavretého
areálu, ktorý bude oplotený. Verejnosť do bezprostrednej blízkosti stavby nebude mať
prístup. Všetky vstupy na  stavenisko budú označené bezpečnostnými tabuľkami a
uzamykateľné.

l) Úpravy pre bezbariérové používanie výstavbou dotknutých osôb

Stavbou nevznikajú požiadavky na úpravu staveniska a jeho okolia pre osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie. Výstavbou nebudú dotknuté stavby  pre bezbariérové
používanie.

m) Zásady pre dopravné inžinierske opatrenia

Stavbou nevznikajú zvláštne dopravné inžinierske opatrenia.

n) Stanovenie špeciálnych podmienok pre vykonávanie stavby

Nie sú žiadne špeciálne podmienky.

o) Postup výstavby, rozhodujúce čiastočné termíny

Navrhnutá  stavba  a ostatné  úpravy  na  pozemku  predpokladajú  bežný  stavebný  postup
výstavby.

Začiatok realizácie: 01. 04. 2020

Brno, 18. 05. 2019 

Diana Šefferová  
   autor práce 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

a) Stavba

Bytový dom, č. parcely 2632/3 v k.ú. Bystrc.

b) Stavebník

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta stavební, IČ 00216305, Veveří 331/95, 602 00 Brno

c) Spracovateľ projektovej dokumentácie

Diana Šefferová, 176525, B3607 Stavebné inžinierstvo, 3608R001 Pozemné stavby, Veveří
331/95, 602 00 Brno

2 ÚČEL OBJEKTU 

Jedná sa o stavbu pre bývanie, kde viac ako polovica podlahovej plochy zodpovedá 
požiadavkám na trvalé bývanie a je k tomuto účelu určená. Bytový dom bude mať 12 
samostatných bytových jednotiek, určených pre ako pre rodiny s deťmi, tak aj pre bezdetné 
domácnosti. Súčasťou je priľahlé parkovisko na pozemku so sedemnástimi bežnými 
parkovacími miestami a dvomi miestami pre zdravotne ťažko postihnutých. 

3 FUNKČNÁ NÁPLŇ 

V objekte sa nachádzajú byty 2+kk, 3+kk a 4+kk. Súčasťou bytov v 2.NP – 4.NP sú aj kóje pre 
uskladnenie vecí. Na prízemí sa nachádza sklad bicyklov. 

4 KAPACITNÉ ÚDAJE 

Objekt je určený pre trvalé bývanie 34 ľudí. 

Výpis bytových jednotiek: 

Byt č. Typ 
Podlahová 

plocha 
Počet 

užívateľov 
1 2+kk 61,79 m2 2 
2 2+kk 54,48 m2 2 
3 3+kk 78,50 m2 3 

4,7,10 3+kk 81,48 m2 3 
5,8,11 2+kk 60,11 m2 2 
6,9,12 4+kk 102,51 m2 4 

Parkovisko obsahuje 17 bežných parkovacích miest a 2 parkovacie miesta sú určené pre ľudí 
so zdravotným ťažkým postihnutím. 

5 ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE 

 Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci bytový dom. Pôdorysný tvar tvorí obdĺžnik so 
 zapustenými časťami. Rozmery: 26,75 × 14,00 m. Na západnej fasáde bytového domu sa 
 nachádzajú balkóny o rozmere 3,75 × 1,50 m. Design fasády je tvorený kombináciou bielej 
 a čiernej farby, vďaka čomu pôsobí bytový dom moderne. Okná a vstupné dvere sú hliníkové 
 v tmavom farebnom prevedení. Strecha je jednoplášťová, plochá s odvodnením do dvoch 
 strešných vtokov.  
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6 DISPOZIČNÉ A CELKOVÉ PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE 

 Objekt sa skladá zo 4 poschodí, na každom sú vždy tri bytové jednotky. Bytový dom má
 jeden hlavný vchod na východnej strane. Oproti nemu sa nachádza výťah, ktorý obklopuje 
 dvakrát zalomené schodisko. Na prízemí sa okrem bytov nachádza aj sklad pre bicykle, 
 upratovacia miestnosť a technická miestnosť. Poštové schránky sú umiestnené v zádverí. 
 V ostatných podlažiach sú vždy 3 kóje pre uskladnenie vecí. Pri vstupe do bytu je chodba, 
 z ktorej je prístup do všetkých miestností bytovej jednotky. Obytnú časť tvorí prepojená 
 kuchyňa s obývacou izbou a prístupom na balkón / lodžiu. 

7 BEZBARIÉROVÉ VYUŽÍVANIE STAVBY 

Vstup do objektu a spoločné priestory sú riešené podľa vyhlášky č. 398/2009 Zb., o 
obecných technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové používanie stavieb. 
V bytovom dome sa nenachádzajú bytové jednotky určené pre osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu. 

8 TECHNOLÓGIA VÝROBY 

Predpokladá sa bežný stavebný postup výstavby, bude vykonávaná v súlade s normami 
týkajúcimi sa Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

9 KONŠTRUKČNÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 

Základy tvoria základové pásy, konštrukčný systém objektu je stenový, murovaný. Strop je 
tvorený železobetónovými monolitickými doskami. 

10 ZEMNÉ PRÁCE 

Zemina je zaradená do skupiny F5 (MI) – hlina so strednou plasticitou. Podľa 
hydrogeologického prieskumu leží hladina podzemnej vody v dostatočnej hĺbke, čo 
znamená že neovplyvňuje riešenie základových konštrukcií ani konštrukcií v 1 NP. Pred 
začatím stavebných prác bude prevedené odstránenie ornice v hĺbke minimálne 150 mm v 
časti, ktorá  sa  bude  nachádzať  pod  SO01  Bytový  dom  a pod  SO02  Parkovisko s 
príjazdom. Po výškovom a polohovom zameraní objektu sa budú vykonávať výkopové 
práce pre umiestnenie inžinierskych sietí a vyhĺbenie jamy a výkop základových pásov. 
Depónie budú skladované na pozemku, až dokým sa nepoužijú na spätné násypy. Všetky 
hrubé výkopy budú vykonané strojne s ručným dočistením základovej škáry. vykonajú 
pomocou mechanizácie. Základy musia spĺňať požadované rozmery, šírku a hĺbku uvedenú 
v projektovej dokumentácií. 

11  ZÁKLADY 

Stavba bude založená na základových pásoch, ktoré sa nachádzajú pod obvodovými 
stenami a vnútornými nosnými stenami a pod výťahovou šachtou sa bude nachádzať 
základová doska. Všetky základové konštrukcie budú z betónu triedy C 20/25. Základové 
pásy pod obvodovými stenami musia byt vyhĺbené minimálne do nezámrznej hĺbky 1000 
mm Zemina pod základovými pásmi, ktoré sa nachádzajú v násypoch bude mechanicky 
zhutnená na 0,15 MPa. Podkladová doska hrúbky 150 mm, ktorá bude pod budúcimi 
priečkami bude vystužená kari sieťou. Všetky rozmery a trieda betónu príslušných 
základových konštrukcií sú uvedené v projektovej dokumentácií. 
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12 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 

Bytový dom je navrhnutý v stenovom systéme z keramických tepelneizolačných brúsených 
tehál Heluz Family 2in.1. Obvodové murivo je tvorené z tvárnic o hrúbke 500 mm na 
tepelneizolačnú maltu Heluz Trend, nie je potrebné zateplenie. Vnútorné nosné steny sú z 
tvárnic hrúbky 250 mm na maltu pre tenké škáry a priečky sú hrubé 115 mm. Na atiku je 
použitá tehla Heluz Family 440 mm. Všetky preklady sú typové, od značky Heluz.  

13 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

Stropné konštrukcie hrúbky 200 mmm sú tvorené železobetónovou monolitickou doskou 
jednosmerne alebo krížom vystuženou. Konštrukcie balkónov sú riešené ako konzoly 
o hrúbke 150 mm s vloženým prvkom na prerušenie tepelného mostu – nosník SHÖCK
ISOKORB, typ KFXT.

14 STREŠNÁ KONŠTRUKCIA 

Strecha je navrhnutá ako plochá, jednoplášťová, ktorá je izolovaná tepelnou izoláciou na 
báze polyisokyanurátu o hrúbke 160 mm a spádovými doskami z PIR polyuretánovej peny 
o výške pri vtoku 210 mm a spádom 3%.  Poistnú  hydroizolačnú vrstvu tvoria natavené
asfaltové pásy  a hlavnú hydroizolačnú vrstvu tvorí mäkčené PVC. Mäkčené PVC je
vytiahnuté nad vystupujúce konštrukcie z roviny strechy minimálne 150 mm, a je ním
potiahnutá aj atika, ktorej spád je 5,24 %. Strecha je odvodnená pomocou dvoch strešných
vtokov od výrobcu TOPWET.

15 SCHODISKO 

Schodisko v bytovom dome je navrhnuté ako dvojramenné, ľavotočivé, železobetónové 
monolitické s obložením z keramickej dlažby. Šírka ramena je 1200 mm. Medzipodesta šírky 
1300 mm je votknutá do schodiskových stien. Šírka stupňa je 295 mm a výška stupňa 
169,44 mm.  

16 VÝŤAH 

Výťah od výrobcu KONE má pojazdnú strojovňu, výhodou ktorej je zníženie stavebných 
nákladov a ušetrenie priestoru. Dojazd výťahu má hĺbku 700 mm a rozmer výťahovej šachty 
je 1350 × 2155 mm.  

18 VÝPLNE OTVOROV 

Všetky výplne otvorov dodáva firma VEKRA, jedná sa o hliníkové okná typ Futura exclusive. 
Vchodové dvere sú drevohliníkové tiež od výrobcu VEKRA, typ Alu Design Classic. Všetky 
okná v 1. NP budú riešené výplňou z bezpečnostného skla a s bezpečnostným kovaním. 
Súčasťou dodávky okien sú aj interiérové parapety. Výplň otvoru strešného otvoru dodáva 
firma ALLUX. Bližšia špecifikácia je v prílohe projektovej dokumentácie Hxx Výpis hliníkových 
prvkov. 

19 OMIETKY 

Vnútorné omietky stien aj stropov sú tvorené jadrovou strojovo nanášanou omietkou 
hrúbky 10 mm a technologickej pauze bude nanesená vnútorná štuková omietka bielej 
farby hrúbky 3 mm. Vonkajšia silikónová omietka hrúbky 20 mm je vystužená vtlačenou 
výstužnou sieťou. Omietkové zmesi dodáva firma Baumit a jednotlivé výrobky sú bližšie 
špecifikované v prílohe projektovej dokumentácie Sxx Skladby vrstiev. 
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20 OBKLADY 

Keramické obklady budú prevedené vo všetkých záchodoch, kúpeľniach, kuchyniach a 
komorách, ako na stenách tak i na nášľapných vrstvách. Keramické podlahy sú ďalej 
v chodbách bytov a tiež v spoločných priestoroch bytového domu. Výšky keramických 
obkladov sú uvedené v projektovej dokumentácií pôdorysov v poznámkach. Bližšia 
špecifikácia skladieb je uvedená v prílohe Sxx Skladby vrstiev. 

21 PODLAHY 

Všetky podlahy v interiéri sú konštrukčne riešené ako ťažké plávajúce podlahy s roznášacou 
vrstvou z betónu vystuženého kari sieťou a hrúbke minimálne 54 mm. Nášľapnú vrstvu 
tvoria vinylové podlahy od výrobcu Contesse alebo keramické dlažby Cerrad. Všetky 
podlahy sú ukončené soklom / lištou z materiálu zodpovedajúcemu použitej nášľapnej 
vrstve podlahy. Dilatačná špára sa ďalej bude nachádzať medzi všetkými miestnosťami.  Vo 
väčšine prípadov sa jedná o bezprahové prechody medzi miestnosťami, preto je 
z estetického hľadiska najlepšie situovať túto škáru presne pod dverným krídlom. Bližšie 
špecifikácie podlahových skladieb sú uvedené v prílohe projektovej dokumentácie  
Sxx  Skladby vrstiev. 

22 HYDROIZOLÁCIA 

Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti bude prevedená z hydroizolačných pásov GLASTEK 40 
Special Mineral. Ide o hlavnú izoláciu proti vode a vlhkosti. Hydroizoláciu je potrebné 
vytiahnuť po obvode do výšky 500 mm na murivo. Hydroizolácia plochej strechy je tvorená 
z mäkčeného PVC, mechanicky kotveného k podkladu.  

23 TEPELNÁ IZOLÁCIA 

Pre podlahu na zemine je použitá tepelná izolácia Isover EPS 100 o hrúbka vrstvy je 120 
mm a pre stropy o hrúbke 30 mm.  

24 STOLÁRSKE VÝROBKY 

Interiérové dvere vo vnútri bytových jednotiek sú osadené do obložkových zárubní, ktoré 
sú od výrobcu VEKRA rovnako ako aj dvere. Vstupné bezpečnostné dvere do bytov 
s požiarnou odolnosťou od výrobcu MASONITE sú osadené do oceľových zárubní a taktiež 
všetky dvere oddeľujúce požiarne úseky. Všetky oceľové zárubne sú rohové a je možné ich 
namontovať aj po umiestnení dverného otvoru. Všetky rozmery a vlastnosti dverí sú 
uvedené v prílohe Txx Výpis stolárskych prvkov a Zxx Výpis zámočníckych prvkov. 

25 KLAMPIARSKE VÝROBKY 

Strecha je navrhnutá Klampiarske práce budú potrebné pri oplechovaní parapetov 
v exteriéri, oplechovaní okolo atiky a striežky nad vchodom. Všetky materiály, rozmery a 
ostatné vlastnosti klampiarskych materiálov sú uvedené v prílohe projektovej 
dokumentácie Kxx – Výpis klampiarskych prvkov. 

26 ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY 

Podrobnosti viď Príloha D.1.1 Zxx Výpis zámočníckych prvkov. 
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27 BEZPEČNOSŤ PRI UŹÍVANÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVIA A PRACOVNÉ PROSTREDIE 

Stavba je navrhnutá a bude prevedená tak, aby pri jej užívaní nedošlo k úrazom. Všetky 
konštrukcie a prvky sú navrhnuté a musia byť prevedené v súlade s platnými normami 
a vyhláškami.  

28 STAVEBNÁ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, OSVETLENIE, OSLNENIE, AKUSTIKA A VIBRÁCIE 

Samostatná príloha – Stavebná fyzika 

29 POŽIADAVKY NA POŽIARNU OCHRANU KONŠTRUKCIÍ 

Samostatná príloha – D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie 

Brno, 19. 05. 2019 

Diana Šefferová  
   autor práce 



3 ZÁVER 

Cieľom bakalárskej práce bol návrh novostavby bytového domu s bytovými 
jednotkami určenými pre rôzne typy rodín a spracovanie dokumentácie pre 
prevedenie stavby. Bytový dom sa nachádza na parcele č. 2632/3 v katastrálnom 
území Brno-Bystrc. Dokumentácia bola spracovaná podľa vyhlášky č. 405/2017 Sb., 
ktorou sa mení vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentácii stavieb, v znení vyhlášky 
č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentácie 
verejnej zákazky na stavebné práce a súpisu stavebných prác, dodávok a služieb s 
výkazom výmer. 

Mojou hlavnou snahou bolo zvoliť dispozíciu, architektonické a materiálové riešenie 
tak, aby bolo pre budúce užívanie čo najvhodnejšie a pôsobilo moderne. 
Pri spracovaní bakalárskej práce som využila znalosti, ktoré som nadobudla počas 
štúdia na stavebnej fakulte VUT v Brne a vďaka tejto intenzívnej práci som svoje 
vedomosti ešte obohatila. 

Obsah bakalárskej práce zodpovedá svojím rozsahom aj riešením zadaniu  
bakalárskej práce  a stavba je navrhnutá podľa českých technických noriem. 
Zároveň vyhovuje všetkým platným predpisom a zákonom platným na území Českej 
republiky. 

Diana Šefferová
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5 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

% percento 
∅ priemer 
°C stupeň Celzia 
a. s. akciová spoločnosť
b šírka 
B. p. v. výškový systém Balt po

vyrovnaní 
cm centimeter 
č. číslo 
ČSN Česká technická norma 
d hrúbka 
DPS dokumentácia prevedenia stavby 
EIA Posudzovanie vplyvov na životné 

prostredie (Enviromental Impact 
Assessment) 

EPS expandovaný polystyrén 
ES elektrická skriňa 
FAST Fakulta stavební 
g gram 
h výška 
HDPE vysokohustotný polyetylén (High 

density polyethylene) 
hr. hrúbka 
HUP hlavný uzáver plynu 
CHÚC chránená úniková cesta 
IČ identifikačné číslo 
ISBN Medzinárodný štandard 

číslovania kníh (Inernational 
Standard Book Number) 

K Kelvin 
k kilo 
k. ú. katastrálne územie
K.V. konštrukčná výška
ker. keramický/á/é 
ks kus 
l dĺžka
LDPE nízkohustotný polyetylén (Low 

density polyethylene) 
m n. m. meter nad morom 
m meter 
m2 meter štvorcový 
m3 meter kubický 
mm milimeter 
MMR Ministerstvo pre miestny rozvoj 
N Newton 
napr. napríklad 

NP nadzemné podlažie 
ods. odstavec 
OsOSP osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu 
Pa Pascal 
PD projektová dokumentácia 
PE polyetylén 
ps požiarne zaťaženie stále 
PT pôvodný terén 
pv požiarne zaťaženie výpočtové 
PVC polyvinylchlorid 
Q objem [m3] 
R Tepelný odpor [m2 K W-1] 
RAL Ríšsky výbor pre dodacie 

podmienky (ReichsAusschuss 
fuer Lieferbedingungen), 
celosvetovo uznávaný vzorkovník 
farieb 

RND retenčná nádrž 
RŠ revízna šachta 
S plocha 
s. r. o. spoločnosť s ručením

obmedzením 
S.V. svetlá výška
SEČ stredoeurópsky čas 
S-JTSK súradnicový systém Jednotnej

trigonometrickej siete 
katastrálnej 

SO stavebný objekt 
SPB stupeň požiarnej bezpečnosti 
st. stavebný 
STR strecha 
str. strana 
š šírka 
TI tepelná izolácia 
tj. to je 
U Súčiniteľ prestupu tepla 

konštrukciou [W m-2 K-1] 
UT upravený terén 
v výška 
VUT Vysoké učení technické 
W Watt 
WC záchod (Water closet) 
XPS extrudovaný polystyrén 
Zb. zbierka 
λ súčiniteľ tepelnej vodivosti 

[W m-1 K-1] 
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D.1.2.02  Výkres tvaru stropu nad 1.NP M 1:50 
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