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ABSTRAKT  

Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci ve stupni provedení stavby 

na modernizaci bytového domu v blízkosti centra na ulici Vlhká 22 v Brně. Stavební 

objekt je dělen na čtyři obytná podlaţí a neobytný suterén a podkroví. V prvním 

nadzemním podlaţí se nachází dvě bytové jednotky a dalším jiţ bytové jednotky čtyři. 

Základové konstrukce jsou provedeny z cihel plných pálených. Svislé nosné a nenosné 

konstrukce jsou také z cihel plných pálených. Výjimečně sádrokartonové příčky. 

V suterénu jsou stropní konstrukce provedeny z cihelných valených kleneb, nad 

nadzemními podlaţími jiţ dřevěné trámové stropy. Střešní konstrukce stavby 

je zhotovena z vaznicové soustavy se stojatou stolicí a krytinou z keramických střešních 

tašek. Stavebními úpravami vzniknou v podkroví tři další bytové jednotky. V suterénu 

bude provedeno podřezání zdiva řetězovou pilou, částečně tlaková injektáţ a částečně 

nové souvrství s hydroizolační vrstvou. Všechny dřevěné trámové stropy budou 

vyměněny za montované stropní nosníky s pórobetonovými vloţkami bez 

nadbetonávky. Zahradní část objektu bude zateplena minerální vatou. Střešní 

konstrukce bude provedena z uliční části jako pultová střecha a v zahradní části plochá 

střecha se spádovou vrstvou z tepelné izolace expandovaného polystyrenu 

a hydroizolační vrstvou z termoplastického poleolefinu.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

modernizace, bytový dům, cihly plné pálené, valené klenby, dřevěné trámové stropy, 

vaznicová soustava se stojatou stolicí, podřezání suterénního zdiva řetězovou pilou, 

tlaková injektáţ, montovaná stropní konstrukce z ţelezobetonových nosníků 

a pórobetonových vloţek bez nadbetonávky, skládaná krytina, provětrávaný střešní 

plášť se zateplením mezi a nad krokve, plochá střecha, expandovaný polystyren, 

minerální vata, termoplastický poleolefin  

ABSTRACT  

The diploma thesis processes project documentation in the stage of construction for 

modernization of an apartment house near the center on the street Vlhká 22 in Brno. 

The building is divided into four residential floors and nonresidential basement and 

attic. On the first floor there are two residential units and the other four residential units. 

The foundation structures are made of solid bricks. The vertical load-bearing and non-

load-bearing structures are also made of solid bricks. Exceptionally drywall partitions. 

In the basement, the ceiling structures are made of brick barrel vaults, above the above-

ground floors there are wooden beamed ceilings. The roof structure of the building 

is made of purlin system with standing stool and covering of ceramic roof tiles. Three 

additional housing units will be built in the attic. In the basement, the masonry will 

be undercut by a chain saw, partly by pressure grouting and partly by a new layer with 

a waterproofing layer. All wood-beamed ceilings will be replaced with prefabricated 

ceiling beams with aerated concrete inserts without overhead slab. The garden part 

of the building will be insulated with mineral wool. The roof structure will 

be constructed from the street side as a shed roof and in the garden part a flat roof with 

a gradient layer of expanded polystyrene thermal insulation and a waterproofing layer 

of thermoplastic poleolefin.  

 



 

 

KEYWORDS  

modernization, apartment building, clay brick, barrel vaults, wooden joist floor, purlin 

roof with strutted purlin roof, undercutting of basement masonry by chain saw, pressure 

grouting, prefabricated ceiling construction of reinforced concrete beams and aerated 

concrete inserts without overhead, folded roofing, ventilated roofing insulation between 

and above rafters, flat roof, expanded polystyrene, mineral wool, thermoplastic 
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1 ÚVOD 

Účelem této diplomové práce je zpracování secesního domu z poloviny 19. - 20. století. 

Objekt se nachází asi 300 m vzdušnou čarou směrem na východ od historického centra Brna 

na levém břehu dnes uzavřeného toku říčky Ponávky v katastrálním území Zábrdovic na 

jednosměrné ulici Vlhká, dříve Offermanngasse a Na Ponávce. Jedná se o řadový dům 

se čtyřmi nadzemními obytnými podlaţími, podkrovím a jedním podzemním podlaţím. 

V prvním aţ čtvrtém podlaţí se nachází trámové stropy v bytech a s klenbovými stropy na 

chodbách, celý suterén je z cihelných valbových kleneb. Sedlová konstrukce krovu 

je dřevěná vaznicová se stojatou stolicí.  

 

Základové pasy jsou provedeny z cihel plných pálených, částečně ze smíšeného zdiva 

v kombinaci cihla a kámen, svislé nosné i nenosné zdivo je také z cihel plných 

pálených. Nové svislé konstrukce jsou navrţeny jako pórobetonové, vápenopískové, 

SDK příčky, vnitřní zateplení v podkroví tepelně-izolačními deskami Multipor, 

venkovní zateplení minerálními tepelně-izolačními deskami. 

 

Modernizací bytového domu vznikne sedmnáct nových bytů pro mladé páry 

se samostatnými kójemi v suterénu. Bude provedeno podřezání suterénního zdiva 

v úrovni podlahy, sanace zdiva tlakovou injektáţí v uliční části a v zahradní jiţ nová 

skladba s hydroizolační vrstvou z modifikovaných asfaltových pásů.  Dřevěné trámové 

stropy budou vyměněny za nové skládané ţelezobetonové nosníky s pórobetonovými 

vloţkami bez nadbetonávky. Z ulice bude zachován sklon střech a vznikne tak nová 

pultová střecha s provětrávaným střešním pláštěm se zateplením mezi a nad krokvemi 

se skládanou krytinou z keramických tašek. Do zahrady bude provedena nová plochá 

střecha s povlakovou hydroizolací z termoplastického poleolefinu. 

 

Přílohy jsou rozděleny do osmi sloţek: 

1. Přípravná studijní práce obsahuje zaměření objektu a studii bouracích prací 

a  navrţených konstrukcí. 

2. Situace řeší napojení objektu na pozemní komunikaci a jednotlivé přípojky. 

3. Architektonicko-stavební řešení definuje přesné stavební práce na objektu 

a  materiálové řešení. 

4. Architektonicko-stavební řešení – detaily obsahuje vybrané detaily stavby 

5. Architektonicko-stavební řešení – PSV zahrnuje přidruţené stavební výrobky 

a přesné skladby podlah nových a bouraných 

6. Stavebně konstrukční řešení zahrnuje statické řešení konstrukcí  

7. Poţárně bezpečnostní řešení řeší odolnost stavebních konstrukcí při poţáru, 

ochranu a před poţárem apod. 

8. Stavební fyzika představuje výpočty jednotlivých konstrukcí a výplní na součinitele 

prostupu tepla, nejniţší povrchovou teplotu, osvětlení, dobu oslunění, vzduchovou 

a kročejovou neprůzvučnost apod. 
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2 TEXTOVÁ ČÁST 

 

Obsahem jsou průvodní zpráva a souhrnná zpráva a technická zpráva pro provádění 

stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název akce: Modernizace bytového domu Vlhká 22, Brno 
 

Místo stavby:  Vlhká 179/22, 602 00 Brno, k. ú. Zábrdovice [610704] 

 

Zpracoval:  Bc. Zbyněk Neduchal 

 

Vedoucí práce: Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. 

 

Investor:  Statutární město Brno 

 

Stupeň:  Dokumentace pro provedení stavby 

 

Datum:  6. 1. 2020 
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OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 
 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

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

pozemků), 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou 

činností) nebo 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 

(právnická osoba). 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická 

osoba), identifikační číslo osoby, adresa sídla, 

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

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě, 

s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 

včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob 

vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 

inţenýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jejich autorizace. 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichţ základě byla 

stavba povolena - označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného 

inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření, 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímţ 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

c) další podklady. 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) Název stavby:  Modernizace bytového domu Vlhká 22, Brno 

 

b) Místo stavby:  Vlhká 179/22, 602 00 Brno  

 

 Katastrální území:  Zábrdovice [610704] 

 Parc. č.:   669 

 Druh pozemku:  Zastavěná plocha a nádvoří 

 Výměra pozemku:  396 m
2
 

 Vlastník:   Statutární město Brno, Dominik. nám. 196/1, 602 00 Brno 

 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

a) Stavebník:   Statutární město Brno IČ: 449927785 

  Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
 

b) Zastoupený: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou 

 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 

a) Zpracovatel:   Bc. Zbyněk Neduchal  

     Na Kanále 559  

     696 05 Milotice  

 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 
Stavba nebude členěna na objekty. 

 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
 

Pro vypracování dokumentace bylo pouţito následujících podkladů: 

 

- Stavební úpravy objektu za účelem revitalizace bytového fondu s následným 

Vyuţitím částečně pro byty zvláštního uţívání, byty pro bydlení, byty sociální a 

startovací. 

- Stavebně technický průzkum – Bc. Zbyněk Neduchal 09/2019 

- Prohlídka stavby a pořízená fotodokumentace
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OBSAH SOUHRNNÉ PRŮVODNÍ ZPRÁVY 
 

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro 

vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyţadující stavební 

povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich 

vyplývaly: 

a) poţadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

b) poţadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 

pásmech jiných staveb, 

d) zvláštní podmínky a poţadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo poţadavků 

stavebníka na provádění stavby apod., 

e) ochrana ţivotního prostředí při výstavbě. 

 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní vyuţití a 

zastavěnost území, 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem, 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v uţívání stavby, 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných poţadavků 

na vyuţívání území, 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

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

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, 

j) poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

k) poţadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

l) územně technické podmínky - zejména moţnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, moţnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě, 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

b) účel uţívání stavby, 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

poţadavků na stavby a technických poţadavků zabezpečujících bezbariérové 

uţívání stavby, 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
1
), 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, uţitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované mnoţství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod., 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy, 

j) orientační náklady stavby. 

  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní vyuţití a 

zastavěnost území 

Pozemek, na kterém se objekt nachází, je svým charakterem rovinatý. Objekt přiléhá 

k cca 2 m chodníku při místní jednosměrné komunikaci na ulici Vlhká, v docházkové 

vzdálenosti centra města Brna do 10 min. Stavba je řadovou činţovní zástavbou, a 

tak je osvětlena pouze ze 2 stran přirozeným světlem. Nachází se v blízkosti bývalé 

říčky Ponávky, ţelezničních kolejí, zastávky MHD, parku Koliště a Úrazové 

nemocnice. Objekt stojí v městské části Zábrdovice. V současné době jsou parcely 

vedeny na katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří v plochách 

všeobecného bydlení. 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem  

V územním plánu města Brna se řešený objekt, resp. parcela, na které je postaven, 

nachází ve stabilizované stavební ploše s účelem vyuţití plochy všeobecné bydlení 

(BO). Stávající objekt je v souladu s platným ÚPmB. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v uţívání stavby 
Na objekty, ze kterých bylo před schválením ÚPmB zcela nebo částečně povoleno 

vymístění bydlení za účelem jiného funkčního vyuţití, se nevztahuje regulativ 

vzájemného poměru ploch bydlení a ostatních přípustných nebo podmíněně 

přípustných zařízení stanovený pro příslušný funkční typ. 

 

BO PLOCHY VŠEOBECNÉHO BYDLENÍ  

- slouţí především bydlení (podíl hrubé podlaţní plochy bydlení je větší neţ 

60%, ve stabilizovaných plochách musí být zachován charakter stávajících 

staveb pro bydlení).  

- pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu, poţaduje se vyuţití 

vnitrobloku pouze pro kaţdodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. 

především pro zeleň a hřiště); tímto poţadavkem se nevylučuje moţnost 

umístění podzemních garáţí pod terénem vnitrobloku za podmínky, ţe příjezd 

do těchto garáţí nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude 

vyuţívána, jak je výše poţadováno.  

 

Přípustné jsou:  

- stavby pro bydlení (včetně domů s pečovatelskou sluţbou) a jako jejich součást 

(pokud 60 % podlaţní plochy objektu bude slouţit bydlení) také  
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- obchody, provozovny veřejného stravování a nerušící provozovny 

sluţeb, které slouţí pro potřebu obyvatel přilehlého území  

- jednotlivá zařízení administrativy  

 

- i jako monofunkční objekty:  

- sluţebny městské policie  

- jednotlivá zařízení pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, 

školské a sportovní účely včetně středisek mládeţe pro mimoškolní 

činnost a center pohybových aktivit.  

 

Podmíněně mohou být přípustné i jako monofunkční objekty (tj. bez ohledu 

na procentuální skladbu funkcí umístěných v objektu – za podmínky, ţe se svým 

objemem nevymykají charakteru budov v lokalitě):  

- obchody do velikosti 1000 m
2
 prodejní plochy za podmínky, ţe bude na 

povrchu umístěno max. 50 % normou poţadovaných parkovacích míst a jejich 

provoz (zásobování, frekvence vyuţívání obchodů) nenaruší obytnou pohodu v 

lokalitě, 

- provozovny veřejného stravování za podmínky, ţe jejich provoz (zásobování, 

doba provozu, frekvence vyuţívání zařízení) nenaruší obytnou pohodu v 

lokalitě,  

- nerušící provozovny sluţeb a nerušící provozovny s pracovními příleţitostmi 

(ve smyslu výkladu pojmů uvedeného na začátku textu Regulativy pro 

uspořádání území),  

- ubytovací zařízení za podmínky, ţe odstavování vozidel lze řešit v plném 

rozsahu na vlastním pozemku nebo v docházkové vzdálenosti (200–300 m) 

mimo veřejná prostranství,  

- stavby pro administrativu za podmínky, ţe jejich provoz (dopravní obsluha, 

parkování a frekvence návštěv) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě, - 

zahradnictví za podmínky, ţe jejich pěstební procesy a dopravní obsluha 

nenaruší ţivotní prostředí a obytnou pohodu v lokalitě. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných poţadavků 
na vyuţívání území 

Pro navrţený záměr nebyly vydány ţádné rozhodnutí o výjimkách z obecných 

poţadavků na vyuţívání území. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Dotčené orgány neměly k řešené PD připomínky. 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V rámci STP byl zjišťován stávající technický stav objektu, byla provedena 

fotodokumentace zjištěných poruch a téţ proběhlo zaměření stávajícího stavu 

objektu nutné pro další postup projektových prací. 
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Pro ověření skutečného stavu rozhodujících stavebních konstrukcí byly v objektu 

provedeny kopané sondy pro identifikaci způsobu zaloţení objektu, zjištění úrovně 

základové spáry včetně stanovení vlastnosti základové půdy. Současně byly 

provedeny i sondy do stropních konstrukcí pro zjištění skladeb stropů. 

 

Součástí stavebně technického průzkumu byly provedeny tři kopané sondy, které 

měly za úkol zjistit skladbu podloţí v místě základové spáry. Sondy číslo S1 a S3 

byly provedeny u obvodových stěn a sonda číslo S2 u stěny podélné nosné. Sondami 

bylo zjištěno, ţe základové pasy jsou provedeny z cihel plných pálených, zděných na 

maltu a v některých místech z lomového kamene, zděného na maltu. Základové pasy 

se nacházejí v zachovalém stavu. 

 

Fasáda z uliční části bude z 50 % zrenovována, zbytek se tlakově vyčistí a provede 

nová skladba dle stávajícího stavu s finální exteriérovou krémovou malbou. U fasády 

do zahrady nutno očistit zbylou omítku, spáry a provést novou skladbu zateplení 

s minerální vatou tl. 160 mm systémem ETICS. 

 

Stropní konstrukce tvoří dřevěný trámový strop. Bylo provedeno 8 sond + 3 sondy 

valených kleneb. Zkontrolováno bylo i zhlaví stropnic uloţených do zdiva. Bylo 

zjištěno, ţe trámové stropy jsou na mnoha místech ve velmi špatném stavu. Zhlaví 

jsou vyhnilá a i v poli je mnoho trámů napadeno dřevokaznými škůdci. Z 32 

kontrolovaných stropnic bylo u 22 zhlaví poškozeno velmi výrazně, zbytek částečně.  

 

Součástí sond bylo posuzování i skladby podlah a z nich vyplývá, ţe většina podlah 

je v dezolátním stavu. Dřevné podlahy vyhnilé, prahy dveří jiţ v absenci, dlaţby 

popraskané nebo nášlapné vrstvy zcela chybí. 

 

 

Závěr ze stavebně technického průzkumu: 

Základové konstrukce a svislé nosné konstrukce nevykazují ţádné poruchy, 

proto není nutno je nijak zesilovat, ani rekonstruovat. Vodorovné konstrukce 

jsou ve špatném stavu především i dřevěných trámových stropů, proto navrhuji 

její úplnou výměnu za zcela jiný systém. Zazdění otvorů ve fasádě po průduších 

vafek a následné opravení fasády do původního secesního stylu. 

 

Po prozkoumání stavby navrhuji následné varianty: 

 Podřezat zdivo pod úrovní podlahy 1PP -2,560 m. 

 Odkopat přiléhající terén ze dvora a provést novou svislou 

hydroizolaci. 

 Odstranit všechny vlhkostí napadení omítky v 1PP i v 1NP. 

 Stávající sokly z ulice i ze dvora odstranit a provést nově jako 

provětrávané se zavěšenými obklady. 

 Ze sousední a uliční strany není moţné zeminu odkopat, proto je 

nutno provést tlakovou injektáţ. 
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 Výměna všech trámových stropů. 

 Budou provedeny všechny nové podlahy kromě teracových na 

schodištích. 

 Z důvodu vyuţití dispozice v podkroví bude vaznicová soustava se 

stojatou stolicí demontována a ekologicky zlikvidována. 

 Zateplení ze zahradní části 

 Výměna dřevěných kastlových oken za nová dřevěná s izolačním 

trojsklem. 

 Zrekonstruování čelní fasády pomocí dřívější předlohy. 

  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
V prostoru objektu a jeho bezprostředním okolí se nenacházejí ţádná další zvláštní 

ochranná pásma, kromě ochranných pásem stávajících inţenýrských sítí. 

 

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

Stavba se nenachází v seismicky nevhodném, poddolovaném a záplavovém území. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odpad ze stavby bude 

tříděn a likvidován ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů. Po ukončení  stavby zhotovitel provede úklid všech 

ploch, které pro realizaci stavby pouţíval a uvede je do původního stavu. Dešťové 

vody jsou svedeny do stávající přípojky jednotné kanalizace, která bude 

zrekonstruována. 

 

Název odpadu 
Zařazení podle 

katalogu 
Způsob likvidace 

Odpadní obaly 15 01 01 odvoz na skládku 

Plastové obaly 15 01 02 odvoz na skládku 

Beton 17 01 01 odvoz na skládku 

Cihly 17 01 02 odvoz na skládku 

Tašky 17 01 03 odvoz na skládku 

Dřevo 17 02 01 odvoz na skládku 

Sklo 17 02 02 odvoz na skládku 

Asfaltové pásy 17 03 01 odvoz na skládku 

Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 17 

05 03 

17 05 04 odvoz na skládku 

XPS 17 06 03 odvoz na skládku 

Geotextilie 17 06 03 odvoz na skládku 

Nopová fólie 17 06 03 odvoz na skládku 

Komunální odpad 20 03 07 odvoz na skládku 

 

j) poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Ze stavby nevyplývají poţadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
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k) poţadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Stavba nevyţaduje zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 

funkce lesa. 

 

l) územně technické podmínky - zejména moţnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, moţnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě 
Stavba je kompletně napojena na dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

Věcné a časové vazby na stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavba vzhledem ke svému charakteru není věcně ani časově vázána na související a 

podmiňující stavby ani jiná opatření v dotčeném území. 

 

Byty v 1. a 2.NP společně s přístupovými dveřmi a komunikacemi budou řešeny dle 

vyhl. 398/2009 Sb. - Vyhláška o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb. 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavební úpravy bytového domu budou probíhat v jedné etapě. 

Stavební úpravy nemají věcný a časový vliv na související investice. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 

provádí 
Místo stavby:  Vlhká 179/22, 602 00 Brno  

Katastrální území:  Zábrdovice [610704] 

Parc. č.:   669 

Druh pozemku:  Zastavěná plocha a nádvoří 

Výměra pozemku:  396 m
2
 

Vlastník:   Statutární město Brno, Dominik. nám. 196/1, 602 00 Brno 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 
Není předmětem těchto stavebních úprav. 
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B.2 Celkový popis stavby 

 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Stavební úpravy bytového domu pojednávají o změně dokončené stavby. A to o 

navýšení bytových jednotek v podkroví. Účel vyuţívání pro bydlení bude zachován. 

 

Stávající stav 

 

Řadový objekt z počátku 20. století, slouţící jako činţovní bytový dům. Dům se 

čtyřmi obytnými nadzemními podlaţími, jedním podzemním podlaţím a půdou se 

sedlovou střechou. Půdorys domu je obdélníkový, do dvora z tohoto tvaru vystupuje 

pouze část se schodištěm a společnými záchody. Fasáda do ulice je zdobena 

štukovou výzdobou. Štuková výzdoba je architektonicky zajímavá a navzdory stavu 

celého domu v poměrně dobrém stavu. Ze strany jiţní omítka není vůbec a na 

západní straně je z většiny opadaná na cihly. Okna v domě jsou kastlová (dvojitá 

dřevěná), bílé barvy. Výjimku tvoří ve 4.NP okna plastová od jediného bytu. Vstup 

do objektu je z ulice Vlhká a to pouze pro pěší domovními dřevěnými dveřmi. Dveře 

do dvora jsou plechová dvoukřídlá. Okna v 1.NP byla zabedněna kvůli poškození a 

vandalismu. 

 

 

Navrhovaný stav – architektonické a dispoziční řešení 

 

Architektonický návrh úpravy budovy spočívá více v dispozičním řešení neţ v řešení 

hmotovém. Objekt bude zachován ve své původní podobě, místo bourané hmoty WC 

na všech podlaţích, přiléhajících ke stávajícímu schodišti bude přistavěna obdobná 

hmota výtahu. Dále bude objekt nastavěn v místě nového podkrovní nástavby / 

vestavby směrem do dvora nově vzniklého 5.NP. (do ulice je vyuţit původní tvar 

sedlové střechy. 

 

Fasáda bude při ulici Vlhká zachována (opraveny budou hladké a bosované části 

omítky ze 100%) při zachování původního vzhledu - štuky budou zachovány a 

opraveny. Osazena nová 5-ti komorová plastová okna s izolačním trojsklem. Barva 

rámů bude barvy antická krémová - slonová kost. 

 

Vstupní dveře do bytů v barvě šedé (slonové kosti) s bílými, nebo šedými zárubněmi. 

Dveře v bytech, vnitřní, celé v bílé barvě včetně ocelové zárubně. 

 

Zámečnické výrobky ve verzi: ţárový zinek a komaxit 

 

Byty dispoziční řešení: 

 

Modernizací bytového domu vzniknou byty startovací pro mladé páry, novomanţele, 

případně mladé rodiny. Dále byty pro zvláštní uţívání a byty sociální. 

 

Základní členění a uspořádání objektu kopíruje původní rozvrţení. Změny jsou 

pouze v posunutí či vybourání příček. V 1.PP se nacházejí sklepní kóje, které náleţí 

kaţdému bytu vyjma bytu 3 v 2. NP a bytu 16 v 5. NP a technická místnost. (byt 3 
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má přiřazený sklad - komoru na podlaţí stejně jako byt č. 16 v 5. NP) V 1.NP aţ 

5.NP jsou umístěny byty. Na schodišti jsou pak úklidové komory - či sklady, které 

mohou po dohodě nahradit část sklepních kójí v suterénu. 

 

Byty 1NP:  - 2 byty 

V přízemí budou ponechány původní 2 byty se vstupem z chodby, která je 

orientována do zahrady. Byty 3+KK a 2+KK jsou určeny pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

Dispoziční řešení bytu 3+KK, vstupní chodba se vstupem na hygienické zařízení - 

koupelna s WC a dále vstup do obytného prostoru obývacího pokoje s kuchyňským 

koutem a vstup do samostatné loţnice orientované do ulice.  

Byt 2+KK má téţ vstupní chodbu, ze které je vstup do loţnice, hygienické zařízení a 

obývacího prostoru s kuchyní.  

Okna, dveře do těchto místností musí mít bezpečnostní prvky, jako jsou bezpečnostní 

skla, zajištění otvíraní a mříţe. 

 

Byty 2NP: - 4 byty 

Nachází se tu 4 byty, dva 2+KK, určené pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace a dva 1+KK pro běţné vyuţití. Do bytů se vstupuje ze schodišťové chodby.  

Dispoziční řešení krajních bytů 2+KK je obdobné jako v 1.NP. Vstupní chodba se 

vstupem do loţnice, hygienického zařízení a obývacího prostoru s kuchyní. 

Vnitřní byty 1kk mají vstupní chodbičku se vstupem do hygienického zařízení a do 

obytného prostoru. 

 

Byty 3NP, 4NP: - 4+4 byty 

Nachází se tu 4 byty, dva 2+KK, dva 1+KK, se vstupem z chodby. Určené jsou pro 

funkci sociální a startovací. 

Dispoziční řešení krajních i vnitřních bytů je stejné jako v předchozích patrech. 

 

Byty 5NP:  - 3 byty 

Nachází se tu 3 byty, všechny velikosti 2+KK, se vstupem z chodby. Určené jsou pro 

funkci sociální a startovací. 

 

Dispoziční řešení krajních bytů 2+KK je stejné jako v předchozích patrech. Vstupní 

chodba se vstupem do loţnice, hygienického zařízení a obývacího prostoru s 

kuchyní. 

Vnitřní byt 2+KK má vstupní chodbu se vstupem do hygienického zařízení, šatny, 

komory, WC a do obytného prostoru, z něhoţ se vchází do loţnice. 

 

 

Stavebně technický průzkum 

V rámci STP byl zjišťován stávající technický stav objektu, byla provedena 

fotodokumentace zjištěných poruch a téţ proběhlo zaměření stávajícího stavu 

objektu nutné pro další postup projektových prací. 

 

Pro ověření skutečného stavu rozhodujících stavebních konstrukcí byly v objektu 

provedeny kopané sondy pro identifikaci způsobu zaloţení objektu, zjištění úrovně 

základové spáry včetně stanovení vlastnosti základové půdy. Současně byly 

provedeny i sondy do stropních konstrukcí pro zjištění skladeb stropů. 
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Součástí stavebně technického průzkumu byly provedeny tři kopané sondy, které 

měly za úkol zjistit skladbu podloţí v místě základové spáry. Sondy číslo S1 a S3 

byly provedeny u obvodových stěn a sonda číslo S2 u stěny podélné nosné. Sondami 

bylo zjištěno, ţe základové pasy jsou provedeny z cihel plných pálených, zděných na 

maltu a v některých místech z lomového kamene, zděného na maltu. Základové pasy 

se nacházejí v zachovalém stavu. 

 

Fasáda z uliční části bude z 50 % zrenovována, zbytek se tlakově vyčistí a provede 

nová skladba dle stávajícího stavu s finální exteriérovou krémovou malbou. U fasády 

do zahrady nutno očistit zbylou omítku, spáry a provést novou skladbu zateplení 

s minerální vatou tl. 160 mm systémem ETICS. 

 

Stropní konstrukce tvoří dřevěný trámový strop. Bylo provedeno 8 sond + 3 sondy 

valených kleneb. Zkontrolováno bylo i zhlaví stropnic uloţených do zdiva. Bylo 

zjištěno, ţe trámové stropy jsou na mnoha místech ve velmi špatném stavu. Zhlaví 

jsou vyhnilá a i v poli je mnoho trámů napadeno dřevokaznými škůdci. Z 32 

kontrolovaných stropnic bylo u 22 zhlaví poškozeno velmi výrazně, zbytek částečně.  

 

Součástí sond bylo posuzování i skladby podlah a z nich vyplývá, ţe většina podlah 

je v dezolátním stavu. Dřevné podlahy vyhnilé, prahy dveří jiţ v absenci, dlaţby 

popraskané nebo nášlapné vrstvy zcela chybí. 

 

 

Závěr ze stavebně technického průzkumu: 

Základové konstrukce a svislé nosné konstrukce nevykazují ţádné poruchy, 

proto není nutno je nijak zesilovat, ani rekonstruovat. Vodorovné konstrukce 

jsou ve špatném stavu především i dřevěných trámových stropů, proto navrhuji 

její úplnou výměnu za zcela jiný systém. Zazdění otvorů ve fasádě po průduších 

vafek a následné opravení fasády do původního secesního stylu. 

 

Po prozkoumání stavby navrhuji následné varianty: 

 Podřezat zdivo pod úrovní podlahy 1PP -2,560 m. 

 Odkopat přiléhající terén ze dvora a provést novou svislou 

hydroizolaci. 

 Odstranit všechny vlhkostí napadení omítky v 1PP i v 1NP. 

 Stávající sokly z ulice i ze dvora odstranit a provést nově jako 

provětrávané se zavěšenými obklady. 

 Ze sousední a uliční strany není moţné zeminu odkopat, proto je 

nutno provést tlakovou injektáţ. 

 Výměna všech trámových stropů. 

 Budou provedeny všechny nové podlahy kromě teracových na 

schodištích. 

 Z důvodu vyuţití dispozice v podkroví bude vaznicová soustava se 

stojatou stolicí demontována a ekologicky zlikvidována. 
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 Zateplení ze zahradní části 

 Výměna dřevěných kastlových oken za nová dřevěná s izolačním 

trojsklem. 

 Zrekonstruování čelní fasády pomocí dřívější předlohy. 

 

Statické posouzení objektu 

Dle provedených výpočtů bylo posouzeno, ţe všechny nosné konstrukce vyhovují. 

Viz Stavebně konstrukční řešení v příloze tohoto projektu. 

 

b) účel uţívání stavby 

Účel uţívání se nemění. Funkce bytového domu bude zachována. 

Ve všech patrech bude zachováno původní členění na centrální vstupní prostor a dále 

na schodišťovou část. Nově je pro bydlení vyuţito i podkroví. 

 

Zastavěná plocha:    se nemění  

Podlahová plocha    bude navýšena o podlahovou plochu v podkroví   

Obestavěný prostor    je navýšen o část podkroví s plochou střechou 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

poţadavků na stavby a technických poţadavků zabezpečujících bezbariérové 

uţívání stavby 

V dokladové části projektové dokumentace se nachází přesné vyjádření stavebního 

úřadu. Byty v 1. a 2.NP nelze kvůli sklonu rampy 12,5% vyuţívat pouze pro osoby 

s těţkým pohybovým postiţením. Tyto byty lze pouţít pouze pro osoby s lehkým a 

středním pohybovým postiţením. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

V dokladové části projektové dokumentace se nachází vyjádření všech správců sítí 

k jejich existenci. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Na území se nevztahuje ochrana podle jiných právních předpisů. 

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, uţitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

plocha pozemku p.č. 669:     396 m
2 

nezastavěná plocha pozemku:    126 m
2 

zastavěná plocha pozemku:    270 m
2
 

obestavěný prostor:      5163 m
3
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uţitná plocha:       1233 m
2 

počet bytových jednotek:   17  

 
  

uţitná plocha stávající bez suterénu a podkroví    817 m
2
 

uţitná plocha stávající se suterénem a podkrovím  1255 m
2
 

uţitná plocha nová celkem     1233 m
2
 (suterén 181,2 m

2
) 

 

uţitná plocha nových bytů       890   m
2 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované mnoţství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod. 

Objekt je napojen na stávající přípojky: 

  

přípojku NN     Posílení ze sousedního objektu 

přípojku plynu      Nemění se  

vodovodní přípojky  Bude nová - posílená v trase stávající  

kanalizační přípojka SK Stávající potrubí vedené nad podlahou 

suterénu je zaústěné  do stávající přípojky 

a ta do jednotné kanalizace 

kanalizační přípojka DK  Stávající přípojka z ulice ke svodům. Ze 

dvora jsou svody napojené přes nově 

zbudovanou retenci 

 

 

Vytápění  / ohřev TUV: 

  

Stávající stav Objekt je vytápěn místními plynovými 

topidly, ohřev TUV zajištěn plynovými 

průtokovými ohřívači v kaţdé koupelně. 

   

Nový stav Objekt bude vytápěn centrálně plynovými 

kotli v suterénu, ohřev TUV bude řešen 

centrálně. 

  

Stávající velikost vodovodní přípojky:   DN 25 ( 1’’)’ (materiál nezjištěn) 

Nutná velikost nové vodovodní přípojky:  DN 40 (50x4,6)   (HDPE) 

 

 

 

Výpočet mnoţství dešťových vod 

  

Při modernizaci bytového domu je zachován jeho půdorys, který bude měněn pouze 

nepatrně v místě  výtahové šachty. Zelená plocha za domem je ponechána a 

upravena jako zahrada objektu. 
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1. plocha střechy a nádvoří = 260 m
2
  

 plocha zahrady   = 136 m
2
 

 Qd = 260 m
2
 x 161 l/s/ha  x 0,85  +  136 m

2
 x 161 l/s/ha  x 0,1   = 3,77l/s    

  

2.  Odvodňovaná plocha (do kanalizace) = 33 m
2
 

 Qd = 124 m
2
 x 161 l/s/ha  x  0,85 = 1,70 l/s 

 

3.  Povolený odtok 

 Qp  =  396 m
2
 x 161 l/s/ha   x  0,43 = 2,74 l/s 

 

4.  Povolený odtok ze dvora přes navrţenou retenci o zadrţovacím objemu 3,6 m3 

 ( povolený odtok - odtok přímo do kanalizace  = max. odtok ze dvora) 

 2,74 - 1,70 = 1,04l/s 

 

 

Stávající stav 

V současné době jsou dešťové vody z objektu odváděny dvěma dešťovými svody 

napojenými do jednotné kanalizace do ulice a dvěma svody v dvorní části objektu. 

Tyto svody jsou zčásti zdemontovány a voda vytéká volně na terén.  

 

Navrţený stav 

Dešťové svody v ulici zaústěné do kanalizace budou zachovány.  

Dešťové vody ze dvorní části objektu není moţné vsakovat na pozemku investora z 

důvodu moţného  podmáčení vlastního i sousedních objektů a oplocení. Vody 

budou odvedeny do jednotné kanalizace v ulici. Pro zdrţení odtoku byl navrţen 

akumulační systém voštinových plastových bloků umístěných po terénen  například 

obdobných vlastností jako je výrobek AS NIDAFLOW. o celkovém retenčním 

objemu 3,6 m
3
. Ve výstupní - odtokové šachtě  je pak umístěna regulační klapka 

nastavěná na maximální  povolený odtok 1,04 l/s. Poté bude voda postupně odtékat. 

Na dešťových svodech bude osazen lapač střešních splavenin. 

  

 

Výpočet potřeby vody, příloha č. 12 Vyhlášky č. 120/2011 Sb.: 

pro výpočet je uvaţováno  celkem 30 osob, na jednoho obyvatele bytu s tekoucí 

teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok -  35 m
3
 

Obytná budova - 30 osob x 35m
3
 /rok = 1050 m

3
 /rok 

Průměrná denní spotřeba vody  Qp   =  2,87 m
3
 /den 

Max. denní spotřeba vody  Qm   =  3,59 m
3
 /den kd = 1,25       

Max. hodinová spotřeba vody  Qh =  0,26 m
3
 /hod kh = 1,8 
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Stanovení výpočtového průtoku v přívodním potrubí 

Výpočtové vztahy pro stanovení výpočtového průtoku QD (l/s) byly pro novou ČSN 

75 5455 upraveny do tvaru: 

 

Výtokové armatury 

                                                                             DN Jmenovité výtoky    QA = l/s 

18 ksSměšovací baterie u umyvadla, umývátka         15     0,2 

14 ks Směšovací baterie sprchová          15     0,2 

14 ks Směšovací baterie dřezová           15     0,3 

18 ks nádrţkový splachovač záchodové mísy         15     0,1 

28 ks výtokový ventil 150,2 

                                                                                                       QD = 1,77 l/s 

d = √4Qd /3,14 x vd   = 0,0390 

rychlost proudění  v = 1,5m/s 

 

navrţena přípojka DN 40 - HDPE 50x4,6 

 

 

Potřeba teplé vody 

  

V2p = 30os x 0,082 + 0,04 = 2,86 

E2t = c x V2p (t1 - t2) = 1,163 x 2,964 x 45 = 149,6 kWh 

  

Bilance elektrické energie 

Celkem je nutné elektrifikovat 17 bytů a dále prostory společné spotřeby (schodiště, 

technická místnost a venkovní prostor).  

 

 

 

 

Poloţka Druh spotřeby vody 

Směrné číslo roční 

spotřeby vody 

[m
3
] 

I.BYTOVÝ FOND 

Byty 

1. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok 15 

2. 
na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na 

kohoutku) za rok 
25 

3. 
na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na 

kohoutku) za rok 
35 
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Hlavní domovní pojistky (přípojkové) budou   160A/3/gG 

Hlavní domovní vypínač bude     125A/3/15kA 

Hlavní jističe před měřením pro byty    20A/B/3 

Hlavní jistič pro společnou spotřebu    32A/B/3 

  

Hl. domovní jistič/vypínač     3x125A  

HDS          3x160A 

 

Bilance vytápění a ohřevu TUV 
Spotřeba tepla pro UT ………………..………... 382 GJ/rok 

Spotřeba tepla pro TUV ………………..………... 62,7 GJ/rok 

Hodinová spotřeba ZP ………………..………... 2 x 3,47 = 6,94 m
3
/hod 

Roční spotřeba ZP ....... ………………..………... 08 587 m
3
/rok 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

Předpokládaná lhůta výstavby:    12 měsíců 

Předpokládané zahájení výstavby:   03/2020 

Stavba nebude členěna na etapy. 

 

j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby (s DPH):   cca 33 000 000,- Kč 

Orientační náklady stavby za m
2
 (bez DPH):  cca 45 650,- Kč 

Bilance Byty č. 1-17 

 Druh spotřeby vody kW 

1. Osvětlení 0,7 

2. El. Vytápění AKU 0 

3. El. vytápění PT 0 

4. Výroba TV 0 

5. Elektrické vaření 6,5 

6. Ostatní spotřebiče 3,8 

7 Spotřebiče nebo motory na 5kW 0 

 Cekem 11 

 Hlavní jistič 3x20A 

Bilance společné prostory 

 Druh spotřeby vody kW 

1. Techncká místnost 2,5 

2. Osvětlení veřejných prostor 0,7 

3. Osvětlení klepů a tech. m. vč. zás. 1,5 

4. Zásuvka na dvoře a rezerva 2,5 

5. Výtah 5 

   

   

 Cekem 12,2 

 Hlavní jistič 3x32A 
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OBSAH SITUAČNÍCH VÝKRESŮ 
 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1000 aţ 1 : 50000, 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) vyznačení hranic dotčeného území. 

 

C.2 Koordinační situační výkres 

a) měřítko 1 : 200 aţ 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u změny 

stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v 

památkové zóně v měřítku 1 : 200, 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c) hranice pozemků, parcelní čísla, 

d) hranice řešeného území, 

e) stávající výškopis a polohopis, 

f) vyznačení jednotlivých navrţených a odstraňovaných staveb a technické 

infrastruktury, 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaţí u budov (± 0, 00) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 

i) řešení vegetace, 

j) okótované odstupy staveb, 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou 

infrastrukturu, 

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 

památkové zóny apod., 

m) maximální dočasné a trvalé zábory, 

n) vyznačení geotechnických sond, 

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení poţárně nebezpečných prostorů, 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro poţární techniku a zdroje poţární 

vody. 
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OBSAH DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

 

Dokumentace stavebních objektů, inţenýrských objektů, technických nebo 

technologických zařízení se zpracovaná po objektech a souborech technických a 

technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu. 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inţenýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva - účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; 

architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

uţívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a 

stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při 

uţívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - 

tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, 

zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí; poţadavky na poţární ochranu konstrukcí; údaje o 

poţadované jakosti navrţených materiálů a o poţadované jakosti provedení; 

popis netradičních technologických postupů a zvláštních poţadavků na 

provádění a jakost navrţených konstrukcí; poţadavky na vypracování 

dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a 

dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení poţadovaných kontrol 

zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud 

jsou poţadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami; výpis pouţitých norem. 

 

b) Výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - 

nejsou-li obsaţeny v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaţí s 

rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem 

účelu vyuţití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení 

charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo 

označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se 

základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaţenými ke 

stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického 

materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; 

výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s 

výškovými kótami základního výškového řešení vztaţenými ke stávajícímu 

terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů, 

 

c) Dokumenty podrobností - skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a 

prací, rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků, detaily 

bezbariérových opatření pro přístupnost a uţívání stavby osobami se 

sníţenou schopností pohybu nebo orientace. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva - podrobný popis navrţeného nosného systému stavby s 

rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navrţených 

materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků 

případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvaţovaných 

zatíţeních ve statickém výpočtu - stálá, uţitná, klimatická, od anténních 
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soustav, mimořádná apod.; údaje o poţadované jakosti navrţených 

materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

poţadavků na provádění a jakost navrţených konstrukcí; zajištění stavební 

jámy; stanovení poţadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou poţadovány nad 

rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a 

normami; v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího 

současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k 

zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně 

sousedících objektů; poţadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální 

únosnosti, které musí konstrukce splňovat; poţadavky na poţární ochranu 

konstrukcí; seznam pouţitých podkladů - předpisů, norem, literatury, 

výpočetních programů apod.; poţadavky na bezpečnost při provádění 

nosných konstrukcí - odkaz na příslušné předpisy a normy. 

   

b) Podrobný statický výpočet 

Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby 

bylo moţno sledovat postup výpočtu, návrhová zatíţení, uvaţované 

statické schéma a výpočetní model. 

Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze 

statického posouzení vypracovaného v předchozím stupni projektové 

dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické 

specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení 

stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí 

dokumentace - výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných 

konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných 

konstrukcí. 

Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke 

statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní 

koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběţnému výpočtu, který 

byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; 

pouţité podklady - normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy 

apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a technologiích; 

rekapitulaci zatíţení, zatěţovacích stavů včetně součinitelů zatíţení a 

součinitelů kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a 

posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, 

dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, 

montáţních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují 

bezpečnost konstrukce; postup výroby - betonáţe, odbedňování, 

montáţe, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod. 

 

c) Výkresová část - výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, 

výjimečně 1 : 100, včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a 

podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně 

identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; 

výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, 

pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou 

dostatečně výstiţným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech 

základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1:5; 
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výkresy sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, 

dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění 

konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy 

jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech 

konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový 

nebo obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres 

uspořádání vyztuţení monolitických betonových konstrukcí obsahující 

pohledy a dostatečné mnoţství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu 

betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vloţek 

příslušného profilu; výkres uspořádání vyztuţení slouţí na základě 

podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných 

výkresů výztuţe - dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby. 

 

D.1.3 Poţárně bezpečnostní řešení 

Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání 

stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyţadující stavební 

povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v poţárně 

bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo 

pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury 

nevyţadující stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání 

územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických 

podrobnostech dokládajících dodrţení normových hodnot a právních 

předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, 

dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní 

kvalitativní a bezpečnostní poţadavky na zařízení a systémy. 

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se 

například: 

- zdravotně technické instalace, 

- plynová odběrná zařízení, 

- vzduchotechnika, 

- vytápění, 

- chlazení, 

- měření a regulace, 

- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem, 

- elektronické komunikace a další. 

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah 

dokumentace je uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude 

přizpůsoben charakteru a technické sloţitosti dané stavby a zařízení a vazbě 

na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, 

nebude v dokumentaci obsaţena. Organizační uspořádání dokumentace 

profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského 

zajištění. Je proto moţné sloučení profesí do jedné části. 
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Obecně dokumentace obsahuje: 

 

a) Technickou zprávu - technické údaje obsahující základní parametry dané 

normativními poţadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií 

resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných 

sluţeb, mnoţství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod apod.; 

popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis 

koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a 

podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady 

bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem 

nebo před poškozením; poţární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, 

hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany 

ţivotního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li 

takový výpočet poţadován; seznam poţadovaných dokladů nutných pro 

uvedení stavby do uţívání; výpis pouţitých norem včetně data vydání. 

 

b) Výkresovou část - situace s přípojkami a ostatními náleţitostmi profese; 

rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných 

podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů 

potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlaţích; potřebné 

axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze 

dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy 

potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a 

instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému; 

přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; 

uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud 

jsou nutné. 

 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, 

mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a 

výkonových parametrů a souvisejících poţadavků; seznamy materiálu pro 

konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace, včetně seznamu pouţitých 

zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro přístupnost a uţívání stavby 

osobami se sníţenou schopností pohybu nebo orientace. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Stavbu lze členit na provozní celky. Technologická zařízení jsou výrobní a 

nevýrobní. 

Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura: 

- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich 

antény a stoţáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů 

podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační 

vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně 

jejich elektrických přípojek, 

- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny 

včetně podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, 

informační a telekomunikační techniky, 

- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu, případně hořlavých kapalin, a 

související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, 

informační a telekomunikační techniky, 
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- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, 

zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 

- vedení sítí veřejného osvětlení včetně stoţárů a systémů řídící, zabezpečovací, 

informační a telekomunikační techniky, 

- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla, 

- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a 

odběrných zařízení, 

- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny, 

- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny, 

- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv, 

- nádrţe na vodu, pokud nejde o vodní díla, 

- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, 

včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. 

 

Nevýrobní technologická zařízení jsou například: 

- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu 

osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace, poţární nebo evakuační 

výtahy, 

- vyhrazená technická zařízení, 

- vyhrazená poţárně bezpečnostní zařízení a další. 

 

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních 

souborech a zařízeních. 

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním 

případě bude přizpůsoben charakteru a technické sloţitosti dané stavby. Člení se 

na: 

 

a) Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis 

účelu, seznam pouţitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba 

materiálů, surovin a mnoţství výrobků, základní skladba technologického zařízení 

- účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s 

materiálem při výrobě, poţadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv 

technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a 

jiných médií, včetně poţadavků a míst napojení; seznam poţadovaných dokladů 

nutných pro uvedení stavby do uţívání; výpis pouţitých norem. 

 

b) Výkresovou část - obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických 

komponentů, zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, 

přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových 

rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích 

předmětů; poţadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů 

technologických zařízení, jejichţ dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů 

stavební části; technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného 

výrobního procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a způsob jejich 

zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku. 

 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, 

mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a 

výkonových parametrů a souvisejících poţadavků; seznamy materiálu pro 

konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace. 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inţenýrského objektu 
 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 

a) Technická zpráva 

 

Předmětem zpracování diplomové práce ve stupni provádění stavby je modernizace 

bytového domu Vlhká 22 v k.ú. Zábrdovice, parcelní číslo 669. Jedná se o městskou 

řadovou zástavbu z přelomu 19. a 20. století ve stylu secese s vedlejšími parcelami č. 

670, tj. bytový dům o 4.NP a č. 668, tj. přízemní budova průmyslového charakteru. 

Objekt je prostorově umístěn západně od přilehlé místní komunikace ulice Vlhká v 

Brně. 

 

Objekt je uţíván pro bydlení. Jedná se o čtyřpodlaţní bytový dům se čtyřmi 

nadzemními podlaţími a jedním podzemním. Nachází se zde 13-14 stávajících 

bytových jednotek. Prostřední byty ve 3. NP jsou spojeny do jednoho, ale původně to 

byly byty dva. 

  

Stávající stav 

Pozemek, na kterém se objekt nachází, je svým charakterem rovinatý. Objekt přiléhá k 

cca 2m chodníku při místní jednosměrné komunikaci na ulici Vlhká, v docházkové 

vzdálenosti centra města Brna do 10 min. Stavba je řadovou činţovní zástavbou, a tak je 

osvětlena pouze ze 2 stran přirozeným světlem. Nachází se v blízkosti říčky Ponávky, 

ţelezničních kolejí, zastávky MHD, parku Koliště a Úrazové nemocnice. Objekt stojí v 

městské části Zábrdovice. V současné době jsou parcely vedeny na katastru nemovitostí 

jako zastavěná plocha a nádvoří v plochách všeobecného bydlení. 

 

Stávající bytový dům na ulici Vlhká 179/22 se nachází v katastrálním území 

Zábrdovice, na východě městské části Brno-střed, u říčky Ponávka. 

 

V územním plánu města Brna se řešený objekt, resp. parcela, na které je postaven, 

nachází ve stabilizované stavební ploše s účelem vyuţití plochy všeobecné bydlení 

(BO). Nicméně se jedná o stávající objekt, který byl vyuţíván v souladu se záměrem 

investora jako bytový dům. 

  

Půdorys objektu je řešen v obdélníkovém tvaru u ulice Vlhká, s výstupkem pro 

schodiště na západní straně. Východní strana je lemována veřejným chodníkem šíře  

2 m, který navazuje na dopravní jednosměrnou komunikaci ulice Vlhká.  

 

Ze severní strany je objekt v přímém sousedství s další budovou a to bytovým domem. 

Ze strany jiţní se nachází průmyslový jednopodlaţní objekt. Zahrada objektu je ze 

západu. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_%C4%8D%C3%A1st_a_m%C4%9Bstsk%C3%BD_obvod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno-st%C5%99ed
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Dům se čtyřmi obytnými nadzemními podlaţími, jedním podzemním podlaţím a půdou 

se sedlovou střechou. Půdorys domu je obdélníkový, do dvora z tohoto tvaru vystupuje 

pouze část se schodištěm a společnými toaletami. 

 

Fasáda do ulice je zdobena štukovou výzdobou. Štuková výzdoba je architektonicky 

zajímavá a navzdory stavu celého domu v poměrně dobrém stavu. Ze strany jiţní 

omítka není téměř vůbec a na západní straně je z většiny opadaná na cihly. Okna v 

domě jsou kastlová (dvojitá dřevěná), bílé barvy. Výjimku tvoří ve 4.NP okna plastová 

do zahrady ve dvou bytech.  

Vstup do objektu je z ulice Vlhká a to pouze pro pěší domovními dřevěnými dveřmi. 

Dveře na dvůr jsou ocelové dvoukřídlé.  

 

Okna v 1NP byla zabedněna OSB deskami kvůli poškození a vandalismu. 

 

 

Navrhovaný stav – architektonické a dispoziční řešení 

Účel uţívání se nemění. Funkce bytového domu bude zachována. 

Ve všech patrech bude zachováno původní členění na centrální vstupní prostor a dále na 

schodišťovou část. Nově je pro bydlení vyuţito i podkroví. U vstupu do budovy v 1. NP 

je zřízena nová vyrovnávací rampa s podestou a do dvora bude vybudován nový výtah v 

zahradní části v místě původních společných toalet na pravé straně schodiště. 

 

Zastavěná plocha:   se nemění,  

podlahová plocha   bude navýšena o podlahovou plochu v podkroví 

obestavěný prostor  se bude měnit v místě přístavby výtahu a v 5. NP kde je 

provedena půdní nástavba / vestavba v místě původní 

půdy tvořené původním krovem který bude demontován. 

 

Orientační hodnota stavby:  33 005 000,- Kč s DPH 

zastavěná plocha:   270 m
2
  

podlahová plocha (uţitná):  1233 m
2
 

obestavěný prostor:   5163 m
3
 

 

Objekt bude zachován ve své původní podobě, nebude přistavován, pouze se vyuţije 

podkrovní pro bydlení a přistaví nový výtah o nosnosti 1000 kg. Z uliční části budou 

secesní prvky zachovány a opraveny a z uliční části bude provedeno nové zateplení 

z minerální vaty. 
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Byty dispoziční řešení: 

Poţadavkem investora je vytvoření startovacího bydlení pro mladé páry, novomanţele, 

případně mladé rodiny. Dále byty pro zvláštní uţívání a byty sociální. 

 

Základní členění a uspořádání objektu kopíruje původní rozvrţení. Změny jsou pouze v 

posunutí či vybourání příček. V 1.PP se nacházejí sklepní kóje, které náleţí kaţdému 

bytu a technická místnost. V 1.NP aţ 5.NP jsou umístěny byty. Na schodišti jsou pak 

úklidové místnosti, které mohou po dohodě nahradit část sklepních kójí v suterénu. 

 

Byty 1.NP:  - 2 byty 

V přízemí budou ponechány původní 2 byty se vstupem z chodby, která je orientována 

do zahrady. Byty 3+KK a 2+KK jsou určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace - byty upravitelné. 

Dispoziční řešení bytu 3+KK, vstupní chodba se vstupem na hygienické zařízení - 

koupelna s WC a dále vstup do obytného prostoru obývacího pokoje s kuchyňským 

koutem a vstup do samostatné loţnice orientované do ulice.  

 

Byt 2+KK má téţ vstupní chodbu, ze které je vstup do loţnice, hygienického zařízení a 

obývacího prostoru s kuchyní.  

Okna, dveře do těchto místností musí mít bezpečnostní prvky, jako jsou bezpečnostní 

skla, zajištění otvíraní, nebo mříţe. 

 

Byty 2.NP: - 4 byty 

Nachází se tu 4 byty, dva 2+KK, určené pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace - byty upravitelné a dva 1+KK pro běţné vyuţití. Do bytů se vstupuje z 

chodby.  

Dispoziční řešení krajních bytů 2+KK je obdobné jako v 1NP. Vstupní chodba se 

vstupem do loţnice, hygienického zařízení a obývacího prostoru s kuchyní. 

Vnitřní byty 1+KK mají vstupní chodbu se vstupem do hygienického zařízení a do 

obytného prostoru. 

 

Byty 3.NP, 4.NP: - 4+4 byty 

Nachází se tu 4 byty, dva 2+KK, dva 1+KK, se vstupem z chodby. Určené jsou pro 

funkci sociální a startovací. 

Dispoziční řešení krajních i vnitřních bytů je stejné jako v předchozích patrech. 

 

Byty 5.NP:  - 3 byty 

Nachází se tu 3 byty, dva krajní o velikosti 2+KK a prostřední 3+1, se vstupem z 

chodby. Určené jsou pro funkci sociální a startovací. 

Dispoziční řešení krajních bytů 2+KK je stejné jako v předchozích patrech. Vstupní 

chodba se vstupem do loţnice, hygienického zařízení a obývacího prostoru s kuchyní. 

Vnitřní byt 3+1 má vstupní chodbu se vstupem do koupelny, WC, šatny / komory, a do 

obytného prostoru, z něhoţ se vchází do loţnice a kuchyně. 
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Část objektu je určena k uţívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - 

byty upravitelné a je v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, která stanoví obecně technické poţadavky zabezpečující uţívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu. Bytová část domu, 1NP a 2NP je řešena 

bezbariérově. 

 

1.PP - Suterén: 

Suterén bude dispozičně částečně ponechán původnímu stavu. Budou vybourány 3 nové 

otvory s ocelovými IPE 140 profily (2 otvory i se středových sloupkem s U-boxem 100 

mm na patní plech P30) a 3 stávající zazděny z cihel plných pálených - viz půdorysy 

PD. Umístěny jsou zde sklepní kóje a technická místnost. V celém suterénu budou 

odstraněny omítky, které ale na valné části stěn jiţ chybí, spáry zdiva a kleneb budou 

 vyčištěny a budou vybourány stávající podlahy.

 

Dále bude provedena sanace zavlhlého zdiva podřezáním v místě podlahy 1.PP 

řetězovou pilou a vloţeny PE pásy, tlaková injektáţ z uliční části a hydroizolace 

z asfaltových pásů dvorního zdiva po provedení odkopu  

 

Stávající zdivo bude očištěno, omítka VŠ zdiva suterénu bude odstraněna, spáry budou 

vyčištěny a přespárovány a naimpregnovány silan/silikátovou impregnací na vodní bázi 

a dále neomítáno, ale ponecháno jako reţné. 

 

Dále budou provedené nové podlahy, zděné příčky, dveře, omítky kleneb a vnitřní 

 instalace. Vnitřní dveře jsou dřevěné do ocelových zárubní.

Podlahy budou sníţeny o 150 mm a řešeny jako ţelezobetonové o tloušťce 100 mm, 

beton C20/25 s max. frakcí 22 + kari síť Ø8 100/100 a oddilatována od nosných stěn. 

 

Schodiště bude očištěno a nanesena nová keramická dlaţba, případně impregnováno. Z 

důvodu sníţení podlahy bude vytvořen nový ŢB stupeň stejné šířky i výšky jako 

stávající schodiště a zaloţen ve stejné hloubce základové spáry schodiště. V suterénu 

bude zajištěno buďto přirozené, nebo nucené účinné větrání, které by mělo sníţit míru 

 vlhkosti.

 

 Sklep č.12 (m.č. -1.14) bude vybourán i se základy pro novou konstrukci výtahu. 

 

Zazděné otvory budou vybourány a nahrazeny protidešťovou ţaluzií doplněnou 

protipoţární stěnovou klapkou. 1PP bude tedy větráno. 

 

V technické místnosti bude proveden průraz v klenbě pro provedení nového 

komínového tělesa. (pro napojení komína do 1. NP  - průraz 325x385 mm) Stejně tak 

budou provedeny i průrazy ve středním zdivu v místě propojení zemnícího pásu FeZn 

200x200 mm).  
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1.NP - Přízemí: 

V přízemí budou vybourány veškeré skladby aţ na podkladní nosnou konstrukci, 

osekání všech omítek stěny i stropů kde budou sejmuty veškeré spodní i vrchní vrstvy 

stropní konstrukce, aby mohly být stropní trámy odstraněny. Hlavní nosné konstrukce 

stropů, vyjma stropu nad 1.PP, kde jsou klenby budou nahrazeny, a to montovanou 

 konstrukcí z ŢB nosníků a pórobetonových vloţek výšky 250 mm bez betonové zálivky. 

 

 Budou vybourány stávající výplně otvorů vnitřní i venkovní. Schodiště je ponecháno. 

 

Vnitřní schodiště, které vyrovnává výškovou diferenci mezi úrovní chodníku z ulice a 

úrovní 1NP budou nahrazeny 12,5 % ŢB rampou s mezipodestou osazenou na ocelové 

profily IPE 160 kotvené do nosného zdiva, která nahradí i číst klenby nad suterénem v 

 místě rampy. 

 

Po provedení nových stropů budou provedeny nové skladby podlah včetně izolací. Viz 

 výpis Skladby konstrukcí. 

 

Omítky z důvodu vlhkosti a plísní budou zcela nahrazeny novými vápenocementovými 

 štukovými.

 

Budou provedeny nové výplně otvorů vnitřních i vnějších. Venkovní výplně budou 

řešeny jako plastová okna s 5-ti komorovými izolačními trojskly. Ud a Uw 1,1 W/m
2
K. 

Vstupní dveře do bytů budou poţární, bezpečnostní B2, doplněné kukátkem, jmenovkou 

 a číslem bytu, vnitřní dveře budou standardní voštinové bílé do ocelových zárubní.

 

Podlahy v bytě budou řešeny jako PVC, v koupelnách budou provedeny keramické 

dlaţby a obklady. Schodiště je stávající. V komorách u schodiště bude provedena nová 

 keramická dlaţba.

 

 Místnosti WC č. 1.08 s chodbičkou bude vybourána pro novou konstrukci výtahu.

Místnost č. 1.18, koupelna od bytu bude vyuţita jako kočárkárna. Místnost č. 1.19 bude 

 vyuţita jako místnost pro komunální odpad.

 

Budou provedeny veškeré vnitřní instalace vodovodu, kanalizace, elektroinstalace a 

  slaboproudu. Všechny klempířské a zámečnické prvky budou nahrazeny novými.

 

2.NP – 4.NP - Patro: 

V patrech budou vybourány veškeré skladby podlah, včetně podkladní nosné konstrukce 

a stropních trámů. Stropy budou kompletně nahrazeny montovanou konstrukcí z 

prefabrikovaných stropních ŢB nosníků a pórobetonových vloţek dodatečně 

zmonolitněných tl. 250 mm bez nadbetonávky. Stropy budou prováděny postupně, není 

moţné provést vybourání všech stropů v jednom časovém úseku. Více v konstrukčně 

 statické části tohoto projektu.
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Dále bude provedeno osekání všech omítek stěny i stropů kde budou sejmuty veškeré 

 spodní i vrchní vrstvy stropní konstrukce, aby mohly být stropní trámy odstraněny.

 

Budou vybourány stávající výplně otvorů vnitřní i venkovní. (jak z východní, tak ze 

 západní strany) Schodiště je ponecháno. 

 

Bude vybourán balkon na jedné z mezipodest stávajícího schodiště na západní straně 

 fasády schodišťového traktu.

Po provedení nových stropů budou provedeny nové skladby podlah včetně izolací. (Viz 

výpis Skladby konstrukcí) a podvěšených plných SDK podhledů s akustickou minerální 

 izolací.

Omítky z důvodu vlhkosti a plísní budou zcela nahrazeny novými vápenocementovými 

 štukovými.

Budou provedeny nové výplně otvorů vnitřních i vnějších. Venkovní výplně budou 

řešeny jako plastová okna s 5-ti komorovými profily a izolačními trojskly. Ud a Uw 1,1 

W/m
2
K. Vstupní dveře do bytů budou poţární, bezpečnostní B2, doplněné kukátkem, 

jmenovkou a číslem bytu, vnitřní dveře budou standardní voštinové bílé do ocelových 

 zárubní.

 

Podlahy v bytě budou řešeny jako PVC, v koupelnách a na WC budou provedeny 

keramické dlaţby a obklady. Schodiště je stávající. V komorách u schodiště bude 

 provedena nová keramická dlaţba.

 

Místnost WC č. 2.04 na chodbě, vedle schodiště bude vybourána pro novou konstrukci 

 výtahu.

 

Budou provedeny veškeré vnitřní instalace vodovodu, kanalizace, elektroinstalace a 

  slaboproudu. Všechny klempířské a zámečnické prvky budou nahrazeny novými.

 

5.NP - Podkroví: 

Krov jako takový můţe zůstat, jelikoţ byl v nedávných letech opraven a zesílen. Ale z 

důvodu přestavby na obytné podkroví, nutno zhotovit krov nový. Komíny budou po 

dohodě zachovány - pokud to dovolí systém a poloha v jednotlivých podlaţích, pouze 

ubourány komínové hlavy pod úroveň nového stropu 5.NP a vystavěny nové z CPP typu 

Klinker a ukončen ŢB věncem se stříškou. Komíny budou vyuţity pro odvětrání 

koupelen (kuchyně budou větrány cirkulačně), variantně lze řešit odvětrání v podhledu 

a vytaţení na fasádu ukončení protidešťovou ţaluzií. Pokud bude rozhodnuto, ţe budou 

komíny zbourány, budou bourány pouze po úroveň podlahy 5. NP. Bude zřízen nový 

komínový průduch typu LIL 160/225 mm, veden z 1.PP z technické místnosti aţ na 

střechu při stávajícím komínu a do stejné úrovně - nutno řešit výměnu stropu v podlaze. 

V případě zachování stávajících komínu bude rozhodnuto, zda budou průduchy v 

 ostatních podlaţích vyfrézovány a vyvloţkovány. 
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Krov bude proveden klasicky s dvouplášťovou pultovou střechou s dřevěnou středovou 

a vrcholovou vaznicí. Plochá střecha bude provedena nad celou dispozici 5. NP v dvorní 

 části objektu.

 

Cihelné půdovky poloţené do suti se vybourají včetně násypu a včetně celé skladby a 

konstrukce stropu nad 4NP. Strop bude proveden montovanou konstrukcí z 

prefabrikovaných stropních ŢB nosníků a pórobetonových vloţek dodatečně 

 zmonolitněných tl. 250 mm bez nadbetonávky. 

 

Krytina z pálených keramických tašek je provedena nově a proto se ponechá, budou 

pouze osazeny nové vrcholové větrací tašky. Všechny střešní klempířské a zámečnické 

prvky se provedou nově (střešní krytina bude snesena, uloţena bezpečně v zahradní 

 části a po té znovu poloţena).

 

Stávající nosná konstrukce stojaté stolice bude nahrazena pultovou střechu do ulice ve 

stejném sklonu a do dvora plochou střechou. Budou vystavěny nové mezibytové stěny z 

vápenopískových bloků (například Silka) uloţeny na ocelové IPE 270 profily, které 

respektují stávající nosný konstrukční systém budovy. Střední i vrcholová vaznice bude 

osazena na stěně na ŢB patce 300x300x250 mm z betonu C20/25. V těchto stěnách 

bude v úrovni římsy zataţen překlad do min. vzdálenosti 2,0 m od hrany pozední stěny.  

 

Bude proveden nový střešní plášť standardně s izolací mezi krokve o tl. 180 mm, a částí 

nadkrokevní izolací MV o tl. 80 mm (celkem tedy 260 mm) izolací a proveden 

 celoplošný prkenný záklop.

 

Interiérové příčky i předstěny budou provedeny jako SDK konstrukce. Štítové a 

obvodové stěny do zahrady budou provedeny nové z porobetonu tl. 300 mm se 

 zateplením MV tl. 160 mm.

 

Budou provedeny nové výplně otvorů vnitřních i vnějších. Venkovní výplně budou 

řešeny jako střešní okna jednokřídlá kyvná s izolačními trojskly. Ud a Uw 1,1 W/m
2
K. 

Vstupní dveře do bytů budou poţární, bezpečnostní B2, doplněné kukátkem, jmenovkou 

 a číslem bytu, vnitřní dveře budou standardní voštinové bílé do ocelových zárubní.

 

Podlahy v bytě budou řešeny jako PVC, v koupelnách budou provedeny keramické 

dlaţby a obklady. Schodiště je stávající. V komorách u schodiště bude provedena nová 

 keramická dlaţba.

 

Budou provedeny veškeré vnitřní instalace vodovodu, kanalizace, elektroinstalace a 

 slaboproudu.
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Výtah: 

Model IOTAB 1000/1-6/6-N/N 

kabina 1100x2100 mm 

 

Základy budou provedeny z vodostavebného betonu C25/30 - XC3, XF4, ocelí B5005, 

desky tl. 300 mm ve stejné úrovni základové spáry jako stávajících pasů. 

 

Zdivo v 1PP bude provedeno z vodostavebného betonu C25/30 - XC3, XF4, ocelí 

B5005, tl. 250 mm jako monolitické se zateplení XPS tl. 80 mm. Do pracovních spár a 

napojení na stávající objekt vloţen bobtnavý pásek. Povrchová úprava stěn v 1.PP 

opatřena hydroizolační stěrkou. 

Zdivo v 1.-5.NP bude provedeno z vápenopískových bloků tl. 250 mm s tepelnou 

izolací MV tl. 80 mm. 

 

Přesné řešení a výkaz v D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

 

Stavebně technický průzkum 

V rámci STP byl zjišťován stávající technický stav objektu, byla provedena 

fotodokumentace zjištěných poruch a téţ proběhlo zaměření stávajícího stavu objektu 

nutné pro další postup projektových prací. 

 

Pro ověření skutečného stavu rozhodujících stavebních konstrukcí byly v objektu 

provedeny kopané sondy pro identifikaci způsobu zaloţení objektu, zjištění úrovně 

základové spáry včetně stanovení vlastnosti základové půdy. Současně byly provedeny i 

sondy do stropních konstrukcí pro zjištění skladeb stropů. 

 

Součástí stavebně technického průzkumu byly provedeny tři kopané sondy, které měly 

za úkol zjistit skladbu podloţí v místě základové spáry. Sondy číslo S1 a S3 byly 

provedeny u obvodových stěn a sonda číslo S2 u stěny podélné nosné. Sondami bylo 

zjištěno, ţe základové pasy jsou provedeny z cihel plných pálených, zděných na maltu a 

v některých místech z lomového kamene, zděného na maltu. Základové pasy se 

nacházejí v zachovalém stavu. 

 

Fasáda z uliční části bude z 50 % zrenovována, zbytek se tlakově vyčistí a provede nová 

skladba dle stávajícího stavu s finální exteriérovou krémovou malbou. U fasády do 

zahrady nutno očistit zbylou omítku, spáry a provést novou skladbu zateplení 

s minerální vatou tl. 160 mm systémem ETICS. 

 

Stropní konstrukce tvoří dřevěný trámový strop. Bylo provedeno 8 sond + 3 sondy 

valených kleneb. Zkontrolováno bylo i zhlaví stropnic uloţených do zdiva. Bylo 

zjištěno, ţe trámové stropy jsou na mnoha místech ve velmi špatném stavu. Zhlaví jsou 

vyhnilá a i v poli je mnoho trámů napadeno dřevokaznými škůdci. Z 32 kontrolovaných 

stropnic bylo u 22 zhlaví poškozeno velmi výrazně, zbytek částečně.  
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Součástí sond bylo posuzování i skladby podlah a z nich vyplývá, ţe většina podlah je v 

dezolátním stavu. Dřevné podlahy vyhnilé, prahy dveří jiţ v absenci, dlaţby popraskané 

nebo nášlapné vrstvy zcela chybí. 

 

Průzkum stavby 

 

a) HISTORIE OBJEKTU 

Dle získaných informací z historických map a vzhledu průčelní fasády, byl 

objekt vystavěn v secesním stylu na přelomu 19. a 20. století. Přesné zmínky o 

historii objektu nebyly od správce objektu zjištěny. 

b) OKOLNÍ VLIVY 

Objekt se nachází na jednosměrné ulici Vlhká asi 300 m vzdušnou čarou od 

historického města. 50 m za objektem se nachází ulice Koliště. Necelých 100 m 

daleko se nachází ţelezniční nadjezd, jehoţ trasa vede z hlavního nádraţí přes 

Maloměřice a dál na sever Brna.  

 

c) SITUACE A ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM 

Vchod do objektu je orientován na severovýchod, boční strana, bez okenních 

otvorů, na jihovýchod a zahradní část na historické centrum, na jihozápad. 

 

d) ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Byly provedeny 3 kopané sondy u kříţení dvou nosných stěn a byly zjištěny tyto 

poznatky. Základy jsou provedeny z cihelných základových pasů ojediněle ze 

smíšeného zdiva, které se oproti zdivu rozšiřují. Rozměr cihelného zdiva je 

290×140×65 mm.  

 

Vady a poruchy: 

Zdivo v základových pasech nevykazuje ţádné poškození, ani trhliny. 

 

e) VERTIKÁLNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Svislé konstrukce jsou z cihelného zdiva (z cihel plných pálených na maltu 

pravděpodobně vápennou) rozměru 290×140×65 mm, tloušťky pohybující se od 

300 – 1000 mm. Vnitřní omítky jsou vápenné, na mnoha místech 1PP a 1NP 

však byly pouţity i vysprávky z cementové malty. Venkovní omítky jsou 

pravděpodobně cementové nebo vápenocementové. Soklové zdivo ze dvora bylo 

ponecháno jako reţné. Vnitřní dělící a ztuţující stěny jsou z cihel plných 

pálených.  

 

Vady a poruchy: 

Kromě vlhkostních map a narušení omítek nevykazují nosné stěny ţádné 

deformace. 
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f) HORIZONTÁLNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Stropní konstrukce stavby nad 1PP jsou provedeny z cihelných kleneb valených 

do zdiva, klenebných pasů nebo do ocelových I profilů. V nadzemních podlaţích 

byly pouţity dřevěné trámové stropy s rovným podhledem z prken a rákosové 

omítky bez rákosníků. Nad chodbami a sociálními zařízeními jsou provedeny 

cihelné klenby. Směrem do dvora je ve 4.NP proveden balkony s ocelovou či 

ţeleznou nosnou konstrukcí, na které je přímo uloţena dřevěná fošnová podlaha.  

 

Vady a poruchy: 

Při sondách na konstrukcích bylo ve větší míře zjištěno narušení zhlaví 

dřevěných trámových stropů dřevomorkou domácí, konioforou sklepní a 

červotoči, coţ bude vést k výměně všech stropů v objektu. Valené cihelné 

klenby v 1PP nevykazují ţádná narušení. 

 

g) SCHODIŠTĚ, VÝTAHY, RAMPY 

Schodiště u vstupu a výstupu na zahradu je provedeno z kamenných bloků 

s teracem uloţených na nosných zdech. Schodiště do 1PP je z kamenných bloků 

uloţených na zdivu, ale jiţ bez povrchové úpravy. Ostatní schodiště v objektu aţ 

do podkroví je z kamenných bloků s teracem uloţených na jedné straně na 

nosném zdivu a na druhé strana na I-profilech kotvených do I-profilů pat kleneb. 

 

Výtahy se v objektu nevyskytují.  

 

Rampy se objektu nevyskytují. 

 

Vady a poruchy: 

První nástupní rameno v 1NP vykazuje mírnou deformaci, a to díky většímu 

sednutí stěny. Některé stupně jsou odloupnuty a bude nutno provést vysprávku 

těchto míst teracem. 

 

h) KROV, STŘECHA, KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 

Konstrukce krovu je provedena jako sedlová se sklonem 28°. Krov je vaznicové 

soustavy se stojatou stolicí - skládá se z vazných trámů, sloupků, krokví 

uloţených na pozednici a střední vaznici, z věšadel, vzpěr, rozpěry a pásků. 

Zánovní krytina je provedena z pálených francouzských tašek ukládaných na 

latění, pod kterým byla provedena pojistná difuzní fólie, na střeše jsou pochůzí 

ocelové lávky. Dešťová voda je ze střech svedena do podokapních ţlabů. Svody 

jsou z ulice zaústěny do kanalizace, ze dvora svody bohuţel zcela chybí. 

 

Vady a poruchy: 

Vazné trámy vykazují narušení ţivočišnými ţivly, ale i dřevokaznými houbami, 

proto je nutno krov provést zcela nový. Některé prvky, jako jsou krokve, pásky 

apod. jsou opraveny přeplátováním dřevěnými prvky, plombovány nebo zcela 

vyměněny. 
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i) INSTALAČNÍ JÁDRO, KOMÍNY, PRŮDUCHY 

V objektu se nenechající instalační jádro. 

 

Komíny jsou provedeny z cihel plných pálených v nosném zdivu. Nachází se zde 

4 komínová tělesa a v kaţdém patře se připojuje vţdy jeden průduch. V 1PP se 

nachází 1 - 2 průduchy u kaţdého tělesa a na střeše jsou jiţ 4 - 5 průduchů. 

V podkroví i na střeše jsou komínové tělesa omítnuty a opatřeny nadbetonávkou 

tloušťky 50 mm. Při ohledání stavby bylo zjištěno, ţe velký podíl zatékání je 

dotováno právě z komínových průduchů, u kterých je podlaha promáčena. 

 

Vady a poruchy: 

Komínové hlavy v exteriéru vykazují malé trhliny, proto bude nutné provést 

opravu nad úrovní střechy a stříšky nad jednotlivými průduchy, aby bylo 

zamezeno zatékání do objektu. Některé průduchy byly zcela ucpány sutí. 

 

j) PODLAHY 

Nášlapné vrstvy podlah jsou v 1PP provedeny z dusané hlíny nebo z betonové 

mazaniny a cementového potěru. V nadzemních podlaţích jsou pak podlahy 

velice různé dle způsobu vyuţívání - dřevěné vlýsky, plovoucí podlahy, podlahy 

prkenné, z keramických dlaţeb, cementových potěrů atd. Na půdě jsou cihelné 

půdovky. 

 

Vady a poruchy: 

V obytných místnostech jsou na více uţívaných místech parkety prošlapány. 

Jedná se především o místa zárubní. V 1NP se nachází úplně zvlněná podlaha 

z důvodu zatékání. Narušené teraco na schodišti je nutno vyspravit. U 

keramických dlaţeb jsou prasknuté některé dlaţdice nebo úplně chybí. 

 

k) OMÍTKY VNITŘNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

V nadzemních podlaţích jsou na stěnách i stropech provedeny jádrové vápenné 

omítky, kdy omítky stropů jsou provedeny na rákosu. Na jádrových omítkách 

jsou provedeny štukové omítky s malbou bílé barvy. V koupelnách a na WC 

jsou provedeny keramické obklady.  

 

Vady a poruchy: 

Omítky v 1NP jsou narušené vlhkostními mapami a plísněmi, některé jsou zcela 

opadány. V dalších nadzemních podlaţích jsou jiţ omítky v dobrém stavu. 

 

l) VÝPLNĚ OTVORŮ 

Okna jsou většinou dřevěná kastlová bílé barvy, jen zcela výjimečně (u 

posledního obývaného bytu ve 4NP) i plastová. Okna v 1.NP a několik nejvíce 

poškozených oken a bylo zabedněno OSB deskami. Okna do suterénu zcela 

chybí, a tak byla taktéţ zabedněna nebo zazděna. Vstupní dveře jsou dřevěné 
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laťkové dvoukřídlé s proskleným nadsvětlíkem. Vstup do zahrady je proveden 

z plechových dvoukřídlých dveří. 

 

m) INSTALACE 

 Dešťová kanalizace v PVC-KG v zahradní části je svedena přes suterén aţ do 

jednotné kanalizace v uliční části. V blízkosti nosné stěny je napojení litinové 

splaškové kanalizace do dešťové, které jsou nyní nefunkční, pouze dešťové.  

 Objekt má přípojku pod prostorem schodiště v 1PP odpojenou. 

 

n) IZOLACE 

Hydroizolace objektu je prováděna v zahradní části dle fotografií v úrovni paty 

kleneb v 1PP aţ dodatečně. Dle dostupných informací historie pouţívání HI se 

v objektu ţádné další nenachází (pouţití lepenek 20. století). 

Zateplení objektu není provedeno. 

 

o) PRŮZKUM STAVBY 

Čelní fasáda je provedena ve stylu secese v béţové barvě. Fasáda je uţ z větší 

části zanesená prachem nebo znehodnocena stékáním vody z parapetů, a tak se 

můţe původně jednat o jiný barevný odstín. Mezi okny se objevují geometrické 

tvary, kruhové ornamenty s listy, maskarony a tzv. kouřové křivky. Kolem oken 

je zdůrazněna šambrána provedena v hladké štukové omítce. V zahradní části jiţ 

omítka z 80 % chybí. 

 

Vady a poruchy: 

Na čelní fasádě jsou dodnes vyvedeny v okrasné omítce kouřovody pro vafky. 

Některé nadokenní překlady se postupem čase zdeformovali a projevily se 

v omítce. Fasádu je nutno zrekonstruovat dle původní předlohy pomocí odlitků. 

 

Závěr ze stavebně technického průzkumu: 

Základové konstrukce a svislé nosné konstrukce nevykazují ţádné poruchy, proto není 

nutno je nijak zesilovat, ani rekonstruovat. Vodorovné konstrukce jsou ve špatném 

stavu především i dřevěných trámových stropů, proto navrhuji její úplnou výměnu za 

zcela jiný systém. Zazdění otvorů ve fasádě po průduších vafek a následné opravení 

fasády do původního secesního stylu. 

 

Po prozkoumání stavby navrhuji následné varianty: 

 Podřezat zdivo pod úrovní podlahy 1PP -2,560 m. 

 Odkopat přiléhající terén ze dvora a provést novou svislou hydroizolaci. 

 Odstranit všechny vlhkostí napadení omítky v 1PP i v 1NP. 

 Stávající sokly z ulice i ze dvora odstranit a provést nově jako provětrávané 

se zavěšenými obklady. 

 Ze sousední a uliční strany není moţné zeminu odkopat, proto je nutno 

provést tlakovou injektáţ. 
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 Výměna všech trámových stropů. 

 Budou provedeny všechny nové podlahy kromě teracových na schodištích. 

 Z důvodu vyuţití dispozice v podkroví bude vaznicová soustava se stojatou 

stolicí demontována a ekologicky zlikvidována. 

 Zateplení ze zahradní části 

 Výměna dřevěných kastlových oken za nová dřevěná s izolačním trojsklem. 

 Zrekonstruování čelní fasády pomocí dřívější předlohy. 

 

Zemní práce 

Zemní práce budou prováděny v celém 1.PP. 

V 1.PP budou sníţeny podlahy po vybourání stávajících podlah dle skladeb 

jednotlivých podlah v místnostech, a to o cca 250 mm. 

 

Prostřední část 1.PP technická místnost 

Technická místnost i celá část bude tedy srovnána na výslednou výšku podlahy -2.560 

m, tj. o 150 mm, bude zde vybourána stávající betonová mazanina a zeminy a odebrán 

terén. 

 

původní úroveň podlahy v tech. místn. 1.PP  je   - 2.410 ( +/- 100 mm) 

navrhovaná úroveň podlah v levé části 1.PP  je  - 2.560 

tl. skladby podlahy je      + 100 mm 

Celkové sníţení v místě tech. místn. je tak    - 150 mm = - 2.560 m 

 

Uzemnění objektu 

Po celé obvodu stavby a příčně, podél vnitřních nosných stěn budou vyhloubena rýha o 

šířce 200 mm a hloubce 100 mm pod novou betonovou podlahou pro uloţení zemnícího 

pásku FeZn 

 

Provedení hydroizolace ze dvora 

Ze strany dvory bude proveden odkop na hloubku cca - 2.410 m (hloubka výkopu cca 

1850 m) pro provedení svislé hydroizolace suterénní části zdiva na jiţní straně objektu 

 

Zemní práce ve dvoře objektu 

Ve dvoře budou provedeny terénní úpravy - výkopy pro retenční jímku, výtahovou 

šachtu a odizolování dvorní zdi zajištěné paţením s min. průchodnou šířkou 800 mm.  

 

Zemní práce pro rekonstrukci kanalizace 

Stávající kanalizace bude opravena ve dvou částech. Na vlastním pozemku bude 

vykopána (retenční jímka a nová leţatá kanalizace vedena přes objekt vybouranými 

otvory (v případě stávající trasy lze vyuţít i stávající otvory). Uvnitř objektu kanalizace 

vyměněna za novou a vedena na stěně.  
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Nové konstrukce 

 

Základové konstrukce  

Stávající základy objektu 

Základy bytového domu jsou stávající, dle STP do dostatečné nezámrzné hloubky. Dle 

posudku i statické části jsou nevyhovující - především pod štítovými zdmi.  

 

Proto budou ke stávajícím základovým pasům přidány nové ŢB základové s max. frakcí 

22, spojené s ŢB pasy a vlepenými trny se stávajícími základy. Objekt bude podřezán 

na úrovni podlahy 1.PP. Ze strany sousedního objektu napravo je stávající podsklepený 

objekt, ze strany souseda nalevo je pak plánovaný objekt nový. Jedná se tedy z hlediska 

vlhkosti pouze o dvorní a uliční fasádu. Ze strany dvora pak bude provedena nová svislá 

hydroizolace. 

 

Nové základy budovy 

Základy jsou stávající, budou zesíleny novými ŢB základovými pasy z betonu C20/25 s 

max. frakcí 22 a ocelí B500B. Betonáţ bude probíhat postupně po místnostech. Budou 

vyhloubeny nové základy, vyarmovány společně i s podlahou. Zalití nových ŢB pasů a 

poté i s podlahou. Tímto postupem se bude postupovat po jednotlivých místnostech, aby 

se zamezilo statickým poruchám. 

 

Základ pod schodištěm 1PP a šachtou výtahu 

Ve suterénu bude doplněno stávající schodiště o jeden stupeň (základ schodiště bude 

zrevidován). 

 

Obě nové boční stěny musí být zaloţeny na novém ţelezobetonovém základu. tl. stěn je 

250 mm. Obě jsou spojené s dojezdovou ţelezobetonovou deskou tl. 300 mm. Pouţitý 

ŢB na desku i základové zdivo je C25/30 XC3, XF4 s výztuţí B500B v jednom směru 

R12/125 mm dl. 1900 mm, v druhém směru R10/190 mm dl. 3000 mm dle PD. Tato 

deska bude propojena vlepovanými trny Ø20 á 200 mm na chemickou kotvu do 

stávajících cihelných základů, které mohou být v případě potřeby prohloubeny 

betonovými stěnami. 

 

Zpevněné plochy ve dvoře 

Dvorní část je řešena jako zahrada, před výtahem a vstupem budou zpevněné plochy z 

betonové dlaţby min. šířky 1 500 mm spádované do trávy. V blízkosti budovy je 

okapový chodník šířky 300 mm s praným kamenivem frakce 16/32 ukončen betonovou 

obrubou do betonové loţe C12/15. Před vstupem do výtahu a objektu je řešena čistící 

zóna z kompozitního poloroštu do podsypu frakce 8/16 a betonové obruby do 

betonového loţe C12/15. 
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Svislé konstrukce 

Nosné svislé konstrukce bytového domu jsou z plných pálených cihel od tloušťky 

300mm do 750 mm. Dozdívky jsou navrţeny z plných pálených cihel CP P10 na maltu 

M10. Doplnění stávajícího zdiva novým musí být řešeno provázáním do kapes na 

očištěnou loţnou plochu na novou maltu M10.  

Konstrukční pilíře, které vynášejí nosné překlady, budou vyzděny z pevnostního zdiva z 

cihel CP na MC - P = 20Mpa. 

Vnitřní zdivo v podkroví je z důvodu zvukově izolačních i statických - pro kotvení 

prvků výtahu bude vystavěno ze zdících vápenopískových tvárnic s dvojitým perem a 

dráţkou (akustické tvárnice). 

P  2000   kg/m
3
  

fb  20,00  N/mm
2
 

ƛU  0,825  W/mK 

fk  10,21   N/mm
2
 

 

Stavební úpravy ve svislých nosných konstrukcích (dráţky a prostupy) musí být 

prováděny dle technologických předpisů výrobce zdiva.  

 

Stěny mezi byty v 1.NP a byty v 2.NP - 4.NP jsou stávající, jsou zděné z CP na MVC a 

vyhovují. 

 

Nové stěny v podkroví 5. NP budou nově vystavěné z vápenopískových tvárnic a budou 

splňovat vzduchovou neprůzvučnost min. 52 dB dle ČSN 730532. Jsou řešeny jako 

bezpečnostní, zvukově izolační mezibytové stěny tl. 300 mm (po dohodě je moţné do 

těchto konstrukcí jednostranně vkládat omezené mnoţství kabeláţe - vţdy ale po 

konzultaci s výrobcem. 

 

Nové obvodové zdivo je navrţeno z pórobetonových tvárnic tl. 300mm dle poţadavku 

statika o min. pevnosti P4. Zdivo výtahové šachty bude kombinací v 1PP 

vodostavebným monolitickým betonem C25/30 tl. 250 + XPS 80 mm a v 1NP - 5NP s 

vápenopískovými bloky tl. 250 mm s tepelnou izolací MV tl. 80 mm. Na stěně, na které 

budou kotveny výtahové dveře, budou nalepeny a přikotveny porobetonové tvárnice tl. 

100 mm pro vyrovnání povrchu. S dodavatelem po dokončení bouracích prací a 

poloţení stropu a jeho zmonolitnění nad 2. NP bude stavba v 3. NP zaměřena a bude 

stanovena výsledná tl. zdiva vůči schodišti, výtahové šachtě. 

 

P  0550   kg/m
3
  

fb  05,00  N/
mm2

 

ƛU  0,158  W/mK 
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Vnitřní zdivo výtahové šachty z důvodu zvukově izolačních i statických - pro kotvení 

prvků výtahu bude vystavěno ze zdících vápenopískových tvárnic s dvojitým perem a 

dráţkou (akustické tvárnice). 

P  2000   kg/m
3
  

fb  20,00  N/mm2 

ƛU  0,825  W/mK 

fk  10,21   N/mm
2
 

 

Komín: 

Komínový systém objektu je stávající. Pokud by ale na stavbě bylo zjištěno, ţe je ve 

špatném stavu, nebo pro účely větrání bytů ho nelze vyuţít, budou průduchy nahrazeny 

pouze větracím potrubím uloţeným do střední nosné stěny nebo bude odvětrání vedeno 

v podhledu, vytaţeno na fasádu a ukončeno protidešťovou ţaluzií. Pak by stávající 

komíny mohly být na úrovni podlahy 5. NP zbourány. 

 

Nový komín bude řešen systémem LIL 160/225 mm veden průrazem přes klenbu přes 

všechna podlaţí s vynecháním prostoru v podlaze výměnou aţ nad střechu do úrovně 

nových komínových hlav. 

 

Nové komínové hlavy u stávajících průduchů vyzděny z CPP typu Klinker na spárovou 

maltu určenou pro tento stavební materiál barvy šedé. Min. výška 1000 mm nad atiku. 

 

Systém:  

dvouvrstvý komínový systém s integrovanou tepelnou izolací i v místě multifunkční 

šachty – systém LIL 160/225 mm 

 

Průměr průduchu [cm]:     vnější 22,5 cm, vnitřní 16 cm 

Větrací šachta      ano 

Výška komína [m]:      23. 130 m  

Napojení kouřovodu      1. průduch: 90° (po dohodě) 

Druhé napojení kouřovodu     ne 

Horní vymetací dvířka     ne 

Ukončení komína:      Systémová hlava, s MV vatou  

 

Opláštění v patrech vnější rozměr (cm):   435-605/425 - pórobeton tl. 50 mm 

Stavební úpravy ve svislých nosných konstrukcích (dráţky a prostupy) musí být 

prováděny dle technologických předpisů výrobce zdiva.  

Stěny mezi byty budou splňovat vzduchovou neprůzvučnost min. 52 dB dle ČSN 

730532. Jsou řešeny jako bezpečnostní, zvukově izolační mezibytové stěny.  
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Vodorovné konstrukce 

Stávající stropní konstrukce nad 1.PP jsou klenbové, nad 1. NP je konstrukce trámová s 

rovným omítnutým podhledem stejně tak i nad 2. NP. 

 

Strop nad 1.PP  

Klenby jsou v dobrém stavu. Po odstranění podlah a násypů budou prohlédnuty a 

případně vyspraveny v místě spár. Na takto revidované klenby bude proveden nový 

vyrovnávací lehčený betonový potěr z polystyren-betonu dle posudku statika (min. 40 

mm nad vrchol klenby) hydroizolace, tepelná izolace EPS 80 mm a na separační folii 

pak strojní betonová mazaniny vyztuţená makrovláknem (4 kg/m
3
) případně po dohodě 

můţe být pouţita kari sít 100x100x6x6 mm 

 

Strop nad 1.NP - 2. NP  - 3. NP a 4. NP  

Stropy jsou dle STP ve velmi špatném stavu. Dřevěné trámové stropy budou proto 

postupně odstraněny za konstrukce nové, skládané z ŢB nosníků a pórobetonovými 

vloţkami bez nadbetonávky. 

 

Provádění výměny musí být řešeno postupně 

  

Krov - nosná konstrukce 

Stávající vaznicová soustava bude z důvodu uvolnění dispozice nahrazena. Stávající 

štíty budou vybourány, stejně jako stávající hlavy komínů. Střešní konstrukce je pak 

rozdělena na část do ulice, kterou tvoří střecha pultová ve stejném sklonu jako střecha 

původní a střechu plochou do dvora.  

 

Na stávajícím obvodovém zdivu budou pod novým zdivem a pod pozednicemi 

vybetonovány ŢB věnce dle specifikace části statiky. Nová pozednice SM 180x160 mm 

bude kotvena k ŢB věnci po minimální vzdálenosti 1250 mm ţárově zinkovanými 

kotvami. Krokve SM 100x180 mm jsou kladeny v osové vzdálenosti 920 mm (dle 

rozměření na stavbě) na pozednicí, střední vaznicí a vrcholovou vaznicí. Střední vaznice 

160x240 je dřevěná a je uloţena na ŢB věnce štítových a střeních zdí a podepřena 

ocelovým U-boxem 100 mm, který bude obloţen SDK konstrukcí. Vrcholová vaznice je 

předsunuta před střední nosnou stěnu a vynesena ocelovými kotvami, které budou 

kotvené do ŢB věnce. 

 

Plochá střecha - nosná konstrukce 

Rovná dvorní část je pak ohraničena střední komínovou zdí, která tvoří atiku a 

obvodovým zdivem objektu. Schodišťová dvorní stěna je pak vytaţena nad střešní 

rovinu jako atika.  

 

Stropní deska nad 5. NP tvoří konstrukci jednoplášťové ploché střechy a je na rozdíl od 

stropních desek níţe řešena jak nad schodištěm tak komorami a výtahovou šachtou. U 
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výtahové šachty jsou pak z tohoto důvodu osazeny dva ocelové nosníky dle poţadavku 

dodavatele výtahu I č. 140-160. 

 

Schodiště 

Stávající hlavní schodiště je ponecháno - první nástupní rameno je padlé na jednu stěnu 

- nutno rozebrat a nově sloţit taky aby jednotlivé stupně nebyly ve spádu. Stávající 

zábradlí bude vyměněno za nové a z 1.NP do 2.NP bude provedeno madlo i na straně 

zdiva. 

V suterénu bude stávající schodiště doplněno o nové stupně, případně bude vytvořeno 

jako nové schodiště. 

 

Obvodové konstrukce 

Stávající obvodové konstrukce jsou provedeny jako zděné z cihel plných s omítkou. V 

1NP je značně zavlhlé. Vlhkost by měla být odstraněna po osekání všech omítek a 

podřezání zdiva na úrovni -130 mm. Následně pak pouţitím omítek sanačních do výšky 

1500 mm od čisté podlahy z důvodu dodatečného vysychání zdiva. V případě po 

dohodě na stavbě nemusí být prováděny. 

 

Nové obvodové zdivo na úrovni 5. NP je navrţeno z pórobetonových tvárnic tl. 300mm.  

 

Obvodové zdivo je zatepleno minerální izolací tl. 160 mm ze strany dvora. Uliční 

fasáda nebude zateplována. 

V místě zaobleného soklu bude zdivo zatepleno extrudovaným polystyrenem XPS tl. 60 

mm výšky 450 mm nad UT. Sokl bude kromě zaoblení a výtahové šachty odvětrávaný. 

 

Skladby stěn 

F1 Dvorní fasáda 

Zateplovací kontaktní systém s minerální izolací 160 mm (v soklové části XPS 

60 mm) 

 

F2 Dvorní fasáda 

Zateplovací kontaktní systém s minerální izolací 160 mm na nové zdivo (v 

soklové části XPS 60 mm) 

 

F3 Dvorní fasáda 

Zateplovací kontaktní systém s minerální izolací 80 mm u výtahu (v soklové 

části XPS 80 mm) 

 

F4 Dvorní fasáda 

Zateplovací kontaktní systém s tepelnou izolací XPS 60 mm 

 

F5 Uliční fasáda 

Oprava stávající fasády při zachování celé štukové výzdoby a aplikace 

minerálního nátěru  
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F6 Zdivo do dvora pod terénem  

Vyškrábání spár zdiva, nanesení hrubé zatřené omítky, asfaltového nátěru, a 

hydroizolace. 

 

F7 Zdivo do dvora pod terénem u výtahové šachty 

Povrchové úpravy nového zdiva pod terénem u výtahové šachty s XPS 80 mm, 

asfaltového nátěru a hydroizolace. 

 

F8 Uliční fasáda u vstupu do objektu 

Zateplovací kontaktní systém s fenolitickou pěnou tl. 40 mm 

 

Vnitřní nenosné konstrukce 

Stávající konstrukce 

Stávající příčky jsou zděné z cihel plných v tl. 100 a 150 mm (CP na MVC) místy 

lokálně jsou i konstrukce dřevěné, nebo sádrokartonové. Cihelné příčky jsou omítané 

omítkami VŠ, nebo jsou na nich stávající keramické obklady. Většina těchto konstrukcí 

bude vybourána v rámci bouracích prací.  

 

Nové konstrukce 

Dělící mezibytové příčky v 5. NP budou z vápenopískových boků tl. 300 mm. 

Zdící vápenopískové tvárnice s dvojitým perem a dráţkou (akustické tvárnice). 

P  2000   kg/m
3
  

fb  20,00  N/mm
2
 

ƛU  0,825  W/mK 

fk  10,21   N/mm
2
 

 

V koupelnách a vlhkých provozech musí být akustické desky impregnované. Dále v 

koupelnách po dohodě s dodavatelem doporučujeme jednu stranu SDK příčky řešit s 

nosnými profily CW 50 mm a akustickou izolací (z důvodu vedení instalací). 

 

 

Instalační příčka mezi pokoji můţe být řešena jako dvojitě opláštěná tl 75 mm na nosný 

profil 50 mm CW EI45 DP1 u koupelen pak buďto dvojitě opláštěná deskami do vlhka s 

CW 50 a mezerou 10 mm celkem 85 mm nebo jednoduše opláštěnou s deskami Stabil 

12,5 mm a profily 75 mm - celkem 90 mm. 

 

Celková tl. mezibytové příčky v pokojích je 250 mm  165+75+10 = 250 mm 
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Podhledy 

V řešených prostorech všech podlaţí v bytech a na chodbě v 5. NP budou instalovány 

pevné sádrokartonové podhledy, barvy bílé na dvojité kovové nosné konstrukci. 

Výškové přechody podhledů budou svisle obloţeny pevnými sádrokartonovými 

deskami. V koupelnách budou pouţity podhledy impregnované proti vlhkosti. 

 

V podhledech bude instalována tepelná izolace z minerálních vláken a parozábrana. V 

1.NP se jedná izolaci o tl. min. 120 mm instalovanou z důvodu zvukově i tepelně 

izolačního. 

 

Podhledy budou splňovat poţadovanou poţární odolnost - viz. část D.1.3. Poţárně 

bezpečnostní řešení. 

V místě armatur a v jiných místech, kde je poţadován přístup nad podhled, budou v 

podhledu osazena systémová dvířka. 

 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce do ulice je šikmá pultová střecha s nosnou ocelo-dřevěnou 

konstrukcí. Dřevěné krokve jsou neseny soustavou ocelových středních vaznic a 

dřevěnou pozednicí. Celý systém je spojen novými ŢB věnci.  

 

Tašky budou stávající (při demolici budou sneseny a uloţeny pro opětovné pouţití), 

pouţity nové tašky větrací v počtu cca 74 ks pod hřebenem, nový hřeben včetně 

profilovaného provětrávacího pásu. Na štítech budou pouţity pálené keramická tašky, 

jako doposud na tomu odpovídající maltu. 

 

Střešní konstrukce části do dvora a zvýšené části s výtahem bude ţelezobetonová 

ţebrová z prefabrikovaných ţelezobetonových nosníků, pórobetonových stropních 

vloţek a monolitické zálivky z betonu C20/25, obdobná jako jsou konstrukce podlahy 

nad 2. a 3.NP. jen bez monolitické ztuţující betonové mazaniny v síle 50 mm. Střešní 

konstrukce jiţ byla popsána výše, ve vodorovných konstrukcích. Jedná se o plochou 

jednoplášťovou nevětranou střechu. Na nosnou konstrukci stropu 5.NP, schodiště, 

skladu a výtahové šachty bude aplikována asfaltová penetrace a pojistná hydroizolace, 

která plní funkci parozábrany (jedná se o asfaltové SBS pásy s hliníkovou vloţkou v tl. 

cca 4 mm). Tepelnou vrstvu tvoří velkoplošné desky EPS 150S v rozměru 1000x2000 

mm a spádová vrstva EPS 150S 3% 1000x1000 mm. Hydroizolační vrstvu tvoří 

mechanicky kotvená střešní folie TPO 1,5 mm 

 

Podlahy 

Podlahy v 1.PP budou s ohledem na nutnost zesílení stávajících základů provedena jako 

betonová mazanina s max. frakcí 22 vyztuţená betonářskou sítí a oddilatována od 

nosných stěn. Povrchová úprava bude zahlazený - zagletovaný strojní (příp. ruční) 

beton. Pokud by to bylo moţné, bude ve společných prostorách bude podlaha provedena 
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ze štěrkopískového podsypu frakce 16/32 tl. 150 mm, pískový podsyp fr. 4/8 v tloušťce 

110 mm a na ni betonová dlaţba. 

 

Podlahy v 1.NP jsou konstrukčně navrţeny jako těţké plovoucí podlahy s tepelnou 

izolací z expandovaného polystyrenu. Jedná se o vyrovnávací polystyrenbetonovou 

mazaninu vyztuţenou betonářskou (Kari) sítí dle výkazu oka 100x100x6x6 - viz výkaz, 

XPS tep. izolace na polystyrenbeton bude provedena asfaltová penetrace a celoplošně 

natavena hydroizolace SBS modifikovaných asfaltových pásů vyztuţených skelnou 

tkaninou v tl. min. 4 mm o plošné hmotnosti 200 g/mm
2
, dále provedeno zateplení 

deskami EPS 80 mm, poloţena PE folie a zabetonována betonovou mazaninou 

vyztuţenou makro vlákny (v tl. 50-60 mm) 4 kg/m
3
, tato deska bude dilatována v polích 

6x6 m.  

 

Na hotovou stropní konstrukci (na separační folii) bude poloţena zvuková izolace 

tvořená těţkou podlahovou minerální vatou, na kterou bude po aplikaci separační folie a 

provedení dilatačních obvodových pásu ze zvukové minerální izolace litý anhydrit. 

 

Vrchní vrstvy podlah jsou navrţeny v souladu s účelem místností. Nášlapnou vrstvu 

nových podlah tvoří keramická dlaţba nebo vinyl (PVC). Přechody na stěnu jsou řešeny 

keramickým soklem nebo podlahovou lištou. V koupelnách se smykovým třením R10 a 

v ostatních prostorách min. R9. 

 

Ve dveřích budou osazeny ukončovací profily z eloxovaného hliníku v barvě stříbrné 

pro vyrovnání různých výšek a druhů podlah. 

 

Podlahové skladby budou prováděny v souladu s poţadavky ČSN 74 4505 Podlahy 

společná ustanovení. 

 

Omítky 

Nové vnitřní omítky na zděných stěnách budou vápenocementové štukové opatřené 2x 

nátěrem nestíratelným - výmalba v barvě teplá bílá. 

 

V přízemí jsou navrţeny omítky sanační na výšku 1500 mm - po dohodě na celou výšku 

1. NP. V přízemí na sanačních omítkách by měla být malba k tomu určená.  

 

Omítky nových i stávající zdí je řešena jako vápenocementová štuková omítka v 

případě pórobetonového zdiva jednovrstvá systémová omítka s adhézním můstkem dle 

výrobce vlastních bloků. Napojení v rohu na vápenopískové zdivo je nutno řešit 

vyztuţením hrubou sklotextilií 8x8 mm. Vápenopískové zdivo je opatřeno taktéţ 

vápenocementovou štukovou omítkou. 
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Obklady 

V koupelnách a za kuchyňskými linkami bude keramický obklad. Keramický obklad 

formátu 400x200, nebo dle výběru investora - barva světle šedá, světle béţová 

jednobarevná. Spárování šedou, nebo tmavě šedou spárovací barvou, kladení na střih 

ukončení bez ukončovacích lišt. Vnitřní rohy budou upraveny stavebním sanitárním 

silikonem. 

 

Keramické obklady budou do výšky 2200mm, za linkami v pásu 600mm od v. 900mm. 

Vzorek obkladů bude při provádění odsouhlasen projektantem. Spáry obkladů a dlaţeb 

budou vzájemně navazovat. V místě sprch je navrţena nad obkladem omítka s 

voděodolným nátěrem. 

 

Stěny přilehlé ke sprchám budou stejně jako podlahy v koupelnách opatřeny stěrkovou 

hydroizolací vyztuţenou v koutech a rozích. Obklady budou lepeny flexibilními tmely a 

spárovány vodotěsnými flexibilními hmotami. 

 

Dlaţby 

Dlaţba bude kladena na vyrovnaný suchy penetrovaný podklad betonové mazaniny. 

Bude dilatována v polích 3x3 m (stačí dilatace v rámci spáry zataţená pruţným 

stavebním tmelem). Bude téţ respektovat dilatační spáry v konstrukcí podkladních 

betonových desek a objektové dilatace. Zde pak bude pouţita systémová dilatační lišta. 

Dlaţba bude lepena na flexibilní lepidla, bude spárována spárovacími hmotami tmavých 

barev a ode zdí bude dilatována pruţným tmelem. V místnostech bez keramického 

obkladu bude na stěny nalepen sokl o výšce 60-100 mm řezaný z dlaţdice, dle formátu. 

(Není poţadováno speciální zapravení soklu lištami.) 

 

Chodby, sklady a komory + vstupní prostory a schodiště do suterénu 

Materiál:  Keramická dlaţba světle šedá 

Rozměr  300x300/10 mm případně jiný (600x600-600x1200)  

    

Smykové tření  min. R10 (koeficient smyk tření ne menší jak 0,5) 

Poloţení:  Na střih kolmo 

Spárování  Spárovací hmota dle výběru tmavě šedá 

 

Podesty schodiště 

Materiál:  Keramická dlaţba tmavě šedá  

Rozměr  200x200/10 mm případně jiný formát  

    

Smykové tření  min. R10 (koeficient smyk tření ne menší jak 0,5) 

Poloţení:  Na střih kolmo 

Spárování  Spárovací hmota dle výběru tmavě šedá 
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Koupelny v bytech 

Materiál:  Keramická dlaţba světle šedá 

Rozměr  200x200/7 -10 mm případně jiný (300x300 - 600x600)  

    

Smykové tření  min. R10 (koeficient smyk tření ne menší jak 0,5) 

Poloţení:  Na střih kolmo 

Spárování  Spárovací hmota dle výběru tmavě šedá 

 

Venkovní výplně otvorů 

Nová okna budou plastová 5-ti komorová, zasklená izolačním trojsklem, barva tmavě 

hnědá - krycí lazura barvy antická krémová - slonová kost 

min. parametry: 

 

Uw = 1,1 W/m
2
K u oken dle výrobce Uw = 0,85-0,95 W/m

2
K 

Ug  = 0,6 W/m
2
K 

 

Zasklení izolační trojsklo 6-6-4. 

 

Vstupní dveře do bytů s poţární odolností 

Vstupní dveře bytové budou voštinové, dveře budou bezpečnostní s poţadovanou 

poţární odolností, barva šedá, nebo slonová kost do ocelové zárubně bílé, nebo šedé a to 

dle výběru investora nebo architekta. 

Umístění jmenovky, kukátka a čísla bytu bude řešeno po dohodě s výrobcem a po 

dohodě na stavbě. U upravitelných bytů budou osazena navíc kukátka ve výšce 1100 

mm, madlo ve výšce 900 mm od podlahy a zámek v max. výšce 1000 mm nad 

podlahou. 

min. parametry: 

Ud = 1,7 W/m
2
K 

 

Vstupní dveře do objektu a na zahradu 

Vstupní dveře do domovní chodby z ulice a ze dvora budou hliníkové, profil 77 mm s 

přerušením tepelného mostu, zasklené trojitým izolačním bezpečnostním sklem 

lepeným a kaleným, barva šedá 

 

Vstupní dveře do domu musí mát minimální světlý průchod 1250 mm, a vstupní křídlo 

900 mm a osazeny budou na vnitřní hraně stavebního otvoru jako dveře stávající. Ostění 

pak bude zateplenou tepelnou izolací z fenolické pěny. 

min. parametry: 

Ud = 1.1 W/m
2
K 

Ug = 0.6 W/m
2
K 

 

Zasklení izolační trojsklo 6-6-4. 
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Ovládání dle vyhl. 398/2009 - výška kliky max. 1100 mm v bytech BZU výška zámku 

max. 1000 mm, výška madla max. 900mm, jedno křídlo výklopné, okna s pákovým 

mechanismem. 

 

Vnitřní dveře 

Vnitřní dveře budou dřevěné s CPL fólií s polodráţkou, zárubeň ocelová. Jsou vykázané 

v rámci truhlářských výrobků PSV. Řídí se městskými standardy, které stanovují úroveň 

vybavení městských bytů. 

 

Dveře v bytech BZU budou vybaveny dle vyhl. 398/2009 - klika max. 1100 mm, madlo 

na opačné straně pantů 800-900 mm, zámek max. 1000 mm - více v čl. k) 

 

Dveře v bytech BZU do koupelen budou dveře posuvné do stavebního pouzdra 

určeného do sádrokartonové příčky tl. 100 mm. Barvy bílé, voštinové, dle vyhl. 

398/2009 (dle výpisu PSV). 

 

Hydroizolace 

Stávající zdivo bude podřezáno v úrovni -2,560 m. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z ulice pomocí tlakové injektáţe a ze 

dvora, po provedení odkopu, celoplošné přitavení asfaltových pásů s vloţkou PES a 

skelné tkaniny tl. 4 mm. 

 

Pouţitý asfaltový pás o tl. min 4 mm bude vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. 

Nosná vloţka je skleněná tkanina a PES o plošné hmotnosti 200 g/m
2
. Pás bude na 

horním povrchu opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen 

separační PE fólií. 

 

Tato izolace bude chráněna fólii NOP HDPE s nakašírovanou geotelxtilií. 

 

Izolace střechy 

Střecha nad objektem je provedena jako pultová s pálenou krytinou v části do ulice a 

jako plochá v části do dvora s krytinou TPO folie. 

 

Střecha bude provedena jako dvouplášťová se stávající krytinou. Tepelná izolace mezi 

krokve a nad krokve mezi latě opláštěná dřevěnými prkny tl. 22 mm, na kterou je 

poloţena doplňková hydroizolace. Odvětrávanou mezeru zajišťují dřevěné latě tl. 60 

mm a pod hřebenem odvětrávané tašky. 

 

Nová střecha uličního traktu a zastřešení zvýšené části s výtahem dvorní části budou 

zaizolovány celoplošně svařovanou folií TPO, folie bude vytaţena na svislé navazující 

konstrukce dle PD min. 150 mm - v nejvyšším bodě. TPO folie 1,5 mm bude 

mechanicky kotvená, UV stabilní, navazující na poplastované klempířské prvky 
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oplechování. Při mechanickém kotvení musí být pouţity teleskopické kotvy dle 

kotevního plánu zpracovaného dodavatelem střechy. 

 

Při provádění izolace je nutné dbát pokynů výrobce, folie by měla být čištěna aktivním 

roztokem, přesahy folie musí odpovídat kotvenému systému, folie bude spojena ve dvou 

krocích, detaily budou opracovány dle technologického postupu výrobce z fólie pro 

detaily. 

 

Po dokončení provede TDI kontrolu spojů trnem, případně vakuovou zkouškou 

problematických míst a detailů (po dohodě na stavbě). 

 

Geotextilie jako podklad na rozdíl od PVC fólie není nutná a není ve skladbě zahrnutá. 

Jako parotěsná vrstva pod EPS bude aplikována SBS asfaltová hydroizolace s 

hliníkovou vloţkou. Hliníková vloţka je podmínkou. Asfaltové pásy budou lepené na 

připravený podklad bodově. Podklad bude penetrován asfaltovým nátěrem - 2x. 

Penetrace musí být dostatečně vyschlá. Parozábrana bude vytaţen přes náběhového EPS 

klíny na stěny min. 150 mm nad úroveň střechy. 

 

Izolace koupelen 

V koupelně bude v místě sprch pod lepícím tmelem provedena hydroizolační stěrka do 

výšky 2200mm nad podlahu na cementové bázi (např. hydroizolační systémy od firem 

SCHOMBOURG, MAPEI, PCI, SCHONOX...). Ve všech koutech a rozích bude 

hydroizolační stěrka vyztuţena systémovým profilem. Obdobně budou provedeny i 

veškeré prostupy hydroizolací jednotlivými instalacemi.  

 

Izolace tepelné a zvukové 

Tepelné izolace obvodových konstrukcí vzhledem k charakteru i funkci objektu musí 

být z minerální izolace. Musí být pouţito systémové řešení.  

 

Z vnější strany budou prováděny tepelné izolace ze dvora. Můţe být zateplena i strana 

suterénu do dvora. 

 

Na klenbách nad 1.PP bude jako vyrovnávací a roznášející vrstva pouţitý 

polystyrenbeton doplněný deskami EPS dle moţné tl. konstrukce - doměřeno na stavbě 

- předpoklad je 80 mm. 

 

V podhledech nad 1.NP-4.NP je navrţena tepelná izolace MV 120 mm. V 5.NP je jiţ 

bez tepelné izolace. 

 

Ve stropech nad 1.NP-4.NP je do skladeb vkládána MV 30-40 mm. 

 

Soklové zdivo bude v místě zaoblení zatepleno XPS tl. 60 mm a v místě výtahu XPS tl. 

80 mm. 



65  

Obvodové zdivo a štíty budou zatepleny z vnější strany MV 160 mm. 

 

Tepelné izolace střešních konstrukcí jsou navrţené v MV min. v min. tl. 260 mm (180 + 

80 mm) vkládané nad parozábranou mezi krokve 180 mm a nad krokve mezi latě 80 

mm.  

 

Do všech SDK příček bude vloţená tuhá těţká minerální akustická izolace. 

 

Styky oken a dveří se zdivem budou vyplněny PUR pěnou. Dveřní a okenní rámy jsou 

doplněny systémem izolačních pásek parozábrany a paropropustné izolace. Vnější 

izolace je přetaţena o cca 40-50 mm přes okenní a dveřní rámy dle výrobku s 

pravidlem, ţe nadpraţí oken a dveří by měla být v jedné úrovni a pohledová šířka rámu 

by měla být stejná. Podklad pod parapetními deskami podloţen a zateplit deskami XPS 

o tl. 20 mm. Armovací sklotextilní mříţka musí být přetaţena na stěny. 

 

Výrobky PSV 

Výrobky truhlářské, klempířské, zámečnické a ostatních výrobků jsou detailně uvedeny 

v příloze této diplomové práce D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – PSV. 

 

Všechny lepené klempířské prvky musí být lepeny klempířským tmelem pro lepení 

klempířských prvků, nikoli nízkoexpanzní montáţní pěnou. 

 

Výrobky protipoţární 

Protipoţární výrobky budou obsahovat protipoţární dveře, úpravu kování na stávajících 

dveřích, protipoţární větrací mříţky a poţárně bezpečnostní zařízení.  

Protipoţární podhledy a ochrany ocelových nosných konstrukcí jsou popsány v jiných 

kapitolách (podhledy, svislé nosné konstrukce…). 

 

Přenosné hasicí přístroje PHP dle PBŘS 

Stanovení  počtu,  druhů  a  způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě  dalších  

věcných  prostředků  poţární  ochrany nebo poţární  techniky (§ 41, 2k, vyhl. 246/2001 

Sb.) 

Navrţený objekt vyţaduje dovybavení přenosnými hasicími přístroji (resp. jejich 

kontrolu) : 

 

 pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie je poţadován podle ČSN 73 0833 

čl.5.4a jeden PHP hasicí schopnost nejméně 21A (práškový hasicí přístroj) 

 vzhledem k tomu, ţe je součástí posouzení také schodišťový prostor – ČCHÚC 

(úniková cesta, do 200 m
2
), navrhuje se podle ČSN 73 0833 čl.5.4d jeden přenosný 

hasicí přístroj umístěný na chodbě. Tento přístroj musí mít hasicí schopnost 

nejméně 21A (práškový hasicí přístroj) 
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 další dva přenosné hasicí přístroje podle ČSN 73 0833 čl.5.4c pro sklepní kóje 

(zázemí domu v 1.PP). Tento přístroj musí mít hasicí schopnost nejméně 21A 

(práškový hasicí přístroj) 

 v technické místnosti - CO2 s hasící schopností 55B + práškový P6 s hasící 

schopností 113B 

 pro poţární úsek N1.4 jeden práškový P6 s hasící schopností 113B 

 navrţený výtah je bez strojovny výtahu – není poţadavek na PHP 

 

V případě pokud budou pouţity hasicí přístroje s niţší hasicí schopností, musí být 

pouţito více přístrojů tak, aby součet hasicích schopností jednotlivých přístrojů dosáhl 

poţadované hodnoty. 

 

Podle charakteru hořlavých látek (výrobků, zařízení) pouţije se přenosných hasicích 

přístrojů s náplní hasebných látek, jejichţ hasicí účinnost je nejvyšší a jejichţ uţití 

nezvyšuje další rizika (zdravotní, ztráty škod zničením hašených látek, výbušné nebo 

toxické zplodiny apod.). 

Přenosné hasicí přístroje se umísťují zpravidla na svislých stavebních konstrukcích 

(např. stěnách) tak, aby rukojeť přístroje byla 1 500 mm nad podlahou, na přístupném a 

dobře viditelném místě. Přenosné hasicí přístroje se doporučuje umístit v blízkosti míst 

pravděpodobného vzniku poţáru, u vchodů do místností, na únikových cestách apod. 

 

Prostupu instalací dle PBŘS 

 

Rozvodná potrubí nehořlavých látek 

Rozvodná potrubí nehořlavých látek musí splňovat dále čl.11.1.1 ČSN 73 0802. Těsnění 

prostupů rozvodů uvedených v čl.6.2.1 ČSN 73 0810 musí vyhovovat hodnocení podle 

čl.7.5.8 ČSN EN 13 501-2.  

Prostupující potrubí přes poţárně dělící stěny a stropy bude do profilu - viz předchozí - 

bez dalších opatření na prostupu poţárně dělící konstrukcí, jinak musí být osazena 

poţární manţeta. 

Prostupy rozvodů musí být dozděny, dobetonovány či jinak utěsněny aţ k povrchu 

potrubí.  

Těsnění prostupů mezi potrubím a stěnou bude řešeno systémovými ucpávkami (a 

vykazovat poţární odolnost shodnou s poţární odolností konstrukce, kterou prostupují, 

prostupy budou označeny štítkem, obsahujícím informace o poţární odolnosti, druhu 

nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jménu zhotovitele a označení 

výrobce systému. 

 

Rozvodná potrubí hořlavých látek  

Rozvodná potrubí hořlavých látek – plyn – rozvody musí splňovat dále čl.11.1.2 ČSN 

73 0802. Přívodní potrubí bude kovové a nepřekročí povolený maximální profil (DN 

32, potrubí do 15000 mm
2
).  



67  

Jediným plynovým spotřebičem v objektu budou plynové kotle. Plyn nebude veden 

v prostoru částečně chráněné únikové cesty. 

Na prostupech přes konstrukce poţárně dělící budou prostupy plynovodního potrubí 

upraveny podle poţadavků čl. 6.2.1 ČSN 73 0810. 

 

Navrţená modernizace bytového domu v Brně na ulici Vlhká vyhoví poţadavkům na 

poţární bezpečnost stavby, přičemţ při zpracování realizační dokumentace budou 

splněny podmínky dle této technické zprávy, k nimţ patří především následující: 

 Rozsah a konstrukce stavby budou provedeny dle dokumentace a podkladů, 

předloţených k tomuto posouzení (archivováno u projektanta). 

 Bude provedeno členění do poţárních úseků - viz kap. 2.3. 

 Budou osazeny poţární uzávěry - viz kap. 2.5 - 2). 

 Stavební konstrukce budou provedeny podle - kap. 1.2, 2.2, 2.5 

 Nouzové osvětlení únikových cest – viz kap. 1.3, 2.6 – 5), 2.9.5 

 Částečně chráněná úniková cesta bude provedena podle poţadavků - viz kap. 

2.6. 

 Dveře na únikových cestách budou vybaveny kováním, umoţňujícím jejich 

otevření - viz kap. 2.6. 

 Dveře v bytech a hygienickém zázemí komerčních prostor budou vybaveny 

kováním, umoţňujícím jejich otevření bez pouţití spec. nářadí - viz kap. 2.6. 

 V objektu budou instalovány vnitřní hadicové systémy o jmenovité světlosti 

hadice DN 19 s tvarově stálou hadicí délky 30 m (3 ks). 

 Vnitřní instalace budou provedeny způsobem dle popisu v kap. 2.8. 

 V bytech budou instalovány zařízení autonomní detekce a signalizace - viz 

kap. 2.6. 

 Budou osazeny (překontrolovány) přenosné hasící přístroje – viz. kap. 2.9.3. 

 Budou rozmístěny tabulky dle popisu v kap. 3. 

 

 

Bezbariérové byty 

V objektu jsou navrţeny 4 bytových jednotky pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace - byty upravitelné v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., ostatní bytové 

jednotky jsou řešeny jako běţné. 

Čtyři byty jsou řešeny jako jako bezbariérové upravitelné byty. Jsou to dva byty v 1. NP 

a dva byty v 2. NP (byt č.1,2,3 a byt č.6). Suterén není z hlediska stavebně technických 

důvodů nelze provést výtah do suterénu, nelze zajistit přístupnost všech společných 

prostor. 
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Vstup do objektu a opatření po dobu výstavby:  

V rámci stavby bude dodavatel řešit zvláštní uţívání komunikace v samostatné řízení na 

OD MMB, BKOM a PČR, kde bude řešen zábor veřejného prostranství (komunikace a 

chodníku), dopravní značení, převedení chodců na opačnou stranu ulice, ohrazení 

stavebního záboru a zamezení vstupu cizích osob na staveniště. součástí bude i řešení 

poţadavku na bezbariérové obchozí trasy. Do objektu se vstupuje ze stávajícího 

chodníku novými dvoukřídlými dveřmi o šířce 1250 mm (900+350 mm) opatřenými ze 

strany ulice madlem a zámkem v osové vzdálenosti alespoň 500 mm od kolmé 

překáţky, ze strany chodby pak prodlouţenou klikou. Dveře budou mít spodní část min 

400 mm vysokou, nebo tvořenou bezpečnostním lepeným sklem z obou stran. Sklo 

bude opatřeno vodorovným značením v poţadované výšce.  

 

Z prostoru schránek, kde jsou vţdy první dvě spodní určené pro obyvatele 

bezbariérových bytů, pak spojuje 1. NP spojovací rampa rozdělená podestou do dvou 

částí.  

 

Nově zbudované zpevněné plochy ve dvorní části budou uzpůsobeny přístupu osobám s 

omezenou schopností pohybu. Podélný sklon nepřesáhne 8,3%, příčný sklon 2%. Část 

dvora bude vydláţděna tak, aby byl moţný pohyb osobám na invalidním vozíku. Dlaţba 

bude spádována v příčném sklonu 2% do zatravněné plochy a bude spojovat obě strany 

dvora a výtah. Bude mít minimální šířku 1500 mm. 

Vstupní podlaţí objektu je řešeno bezbariérově v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., 

v domě bude umístěn nový výtah IOTAB 1000 - nosnost 1000 kg, rozměr šachty 

1100x2100 mm s parametry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v 

souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., obsluhující všechna podlaţí. 

 

Zásuvky a vypínače budou ve výšce od 600 mm do 1200 mm (manipulační výška)  

600 mm zásuvka / 1000 mm vypínač. Dveře budou opatřeny kukátky. Jedno kukátko 

bude osazené v normální výšce, druhé kukátko osazené ve výšce 1100 mm. Jističe v 

bytech bezbariérových ve výšce 1.200 mm. Dvojzásuvky a další zařízení bytů budou 

provedené dle všech poţadavků z bodu 8 - viz níţe pohybové postiţení a zrakové 

postiţení příloha 3 bod 8.2 - 398/2009 sb. 

 

Madlo na schodech do 2. NP řešeno oboustranně, Bude provedeno označení prvního a 

posledního schodu. Povrchy místností řešeny kontrastně - tmavá podlaha, světlé stěny, 

bílý strop.  

 

Světlo signalizace nad dveřmi do bytů s moţností vypnutí vypínačem v koupelně u 

vstupu do koupelny, dále datový kabel zataţený od místnosti s kamerovým systém, pro 

případné napojení internet. Nouzovou signalizaci lze po dohodě řešit i jiným 

interaktivním způsobem - bezpečnostní náramek, tlačítko komunikátoru napojeného na 

CPO. 
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Obecně: 

 

Vstup do budovy: 

1. Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. Při 

otevírání dveří ven musí být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu 

nejméně 2000 mm. 

2. Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v 

poměru 1:50 (2,0%). 

3. Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých 

dveří musí umoţňovat otevření nejméně 900 mm. 

4. Otevíraná dveřní křídla musí být ve výši 800 aţ 900 mm opatřena vodorovnými 

madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné neţ jsou závěsy, s 

výjimkou dveří automaticky ovládaných. 

5. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti 

mechanickému poškození vozíkem. 

6. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 

mm. 

7. Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy s 

odsazením od pevné překáţky nejméně 500 mm. 

8. Prosklené dveře, jejichţ zasklení zasahuje níţe neţ’800 mm nad podlahou, musí být 

ve výšce 800 aţ 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 aţ 1600 mm kontrastně 

označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo 

pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, 

jasně viditelnými oproti pozadí.  

9. Pro osoby neslyšící musí být elektronický vrátný s akustickou signalizací vybaven 

také signalizací optickou. 

10. Oboustranný komunikační systém musí umoţňovat indukční poslech pro 

nedoslýchavé osoby. 

 

Schránky: 

1. Ovládací prvky, včetně slotu poštovní schránky, musí být ve výšce 600 aţ 1200 

mm nad podlahou a musí být umístěny ve vzdálenosti nejméně 500 mm od pevné 

překáţky. Manipulační plocha před těmito ovládacími prvky nebo slotem poštovní 

schránky smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %); 

musí mít šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1200. 

 

Dveře: 

1. Dveře musí mít světlou šířku nejméně 900 mm. 

2. Světlá šířka dveří ve sportovních stavbách musí odpovídat rozměrovým 

parametrům sportovních vozíků. 

3. Otvíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 aţ 900 mm opatřena vodorovnými 

madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné neţ jsou závěsy, s 

výjimkou dveří automaticky ovládaných. 
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4. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti 

mechanickému poškození vozíkem. 

5. Prosklené dveře, jejichţ zasklení zasahuje níţe neţ 800 mm nad podlahou, musí být 

ve výšce 800 aţ 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 aţ 1600 mm kontrastně 

označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm 

nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 

mm, jasně viditelnými oproti pozadí. 

 

Okna: 

1. V kaţdé obytné nebo pobytové místnosti musí mít nejméně jedno okno pákové 

ovládání nejvýše 1100 mm nad podlahou. 

2. Okna s parapetem niţším neţ 500 mm a prosklené stěny musí mít spodní části do 

výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození. 

3. Okna s parapetem niţším neţ 500 mm v komunikačních prostorech a prosklené 

stěny musí mít spodní části do výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti 

mechanickému poškození. Ve výšce 800 aţ 1 000 mm a zároveň ve výšce 1 400 aţ 

1 600 mm musí být kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný 

pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm 

vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. U 

poţadovaného výhledu můţe uvedenou funkci plnit vizuálně kontrastní madlo ve 

výši 1100 mm. 

 

Hygienická zařízení 

1. Stěny hygienických zařízení a šaten musí po konstrukční stránce umoţnit kotvení 

opěrných madel v různých polohách s nosností minimálně 150 kg. Po osazení všech 

zařizovacích předmětů musí být zachován volný manipulační prostor o průměru 

nejméně 1500 mm. Podlaha musí být protiskluzná. 

 

WC: 

1. Šířka vstupu musí být u bytů a obytných částí staveb nejméně 900 mm. Dveře se 

musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným 

madlem ve výšce 800 aţ 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. 

2. Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. 

Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. 

Prostor okolo záchodové mísy musí umoţnit čelní, diagonální nebo boční nástup. U 

kabin minimálních rozměrů musí být manipulační prostor umístěný proti dveřím. 

Kabiny s vyuţitím asistence musí mít záchodovou mísu osazenou v ose stěny, která 

je na proti vstupu. 

3. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. 

Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný 

přístup ke záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení 

umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse. 

V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 aţ 1200 mm nad podlahou a také v 
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dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač 

signalizačního systému nouzového volání. 

4. Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. 

Umyvadlo musí umoţnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve 

výšce 800 mm. V záchodových kabinách minimálních rozměrů je nutno pouţít 

pouze malé umývátko. 

5. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 

mm a ve výši 800 mm nad podlahou. U záchodové mísy s přístupem jen z jedné 

strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí 

přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a 

záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm. U záchodové mísy s přístupem z 

obou stran nebo-li záchodová kabina s vyuţitím asistence musí být obě madla 

sklopná a obě musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm. 

Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm. 

6. Je-li v hygienickém zařízení nebo šatně instalováno zrcadlo musí být pouţitelné pro 

osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výši 

maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad 

podlahou. Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru. 

7. Pokud je v záchodové kabině instalován přebalovací pult nesmí zuţovat šířku 

manipulačního prostoru vedle záchodové mísy. 

 

Sprchy: 

Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 mm x 900 

mm. Vedle sprchového prostoru musí být volné místo pro odloţení vozíku, které musí 

být oddělitelné od vodního paprsku zástěnou nebo závěsem. Pokud jsou pouţity 

posuvné dveře, musí být zasouvací s moţností snadného ovládání zvenku i zevnitř s 

šířkou vstupu nejméně 800 mm. 

Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu můţe činit nejvýše 20 mm. 

Doporučuje se pouţití nízkých odtokových sifonů nebo vyspádování ve sklonu nejvýše 

v poměru 1:50 (2,0 %) do odtokového kanálku podél stěny, zakrytého roštem. 

Sprchové kouty i sprchové boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem o rozměrech 

nejméně 450 mm x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a v osové vzdálenosti 600 

mm od rohu sprchového koutu. Na stěně kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti 

maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu musí být ruční sprcha s pákovým 

ovládáním. 

V dosahu ze sedátka a to ve výšce 600 aţ 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to 

nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového 

volání. 

V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí 

být ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno nejvýše 300 

mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo musí být dlouhé nejméně 500 mm a 

umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu. Doporučuje se osadit i sklopné madlo v 

prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík, ve vzdálenosti 300 mm od osy 

sedátka a ve výši 800 mm nad podlahou. 
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Upravitelný byt 398/2009 sb. příloha 3, bod 8: 

 

8.  Upravitelný byt, byt zvláštního určení a obytné části staveb 

8.0.  Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

K upravitelnému bytu musí být zajištěn bezbariérový přístup pro osoby s 

omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

8.1.  Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

8.1.1. Dispoziční řešení musí odpovídat manévrovacím moţnostem vozíku a jeho 

bezkoliznímu průjezdu všemi místnostmi a prostory. Nejmenší plochy 

obytných místností a kuchyně stanoví příslušné normové hodnoty. 

8.1.2.  Vstupní dveře do bytu, vnitřní průchody a dveřní otvory musí mít šířku 

nejméně 900 mm. Všechny dveře v bytě, vyjma vstupních, musí být bez 

prahů. Na obou stranách dveří musí být dostatečný prostor pro manipulaci s 

vozíkem. 

8.1.3.  Obytné i pobytové místnosti, předsíně a chodby bytu musí při 

předpokládaném rozmístění nábytku umoţňovat otáčení vozíku o 360°, 

tomu odpovídá kruhová plocha o průměru 1500 mm. V bytě pro více neţ 

jednoho uţivatele se musí prokazovat v obytných místnostech základního 

charakteru, zejména u obývacího pokoje a jedné loţnice, dostatek prostoru 

pro pohyb dvou vozíků současně. Dále musí být vymezen prostor pro 

skladování vozíku. 

8.1.4.  V bytě se třemi a více obytnými místnostmi, musí být zřízena další 

samostatná záchodová kabina. Její dveře musí být ven otvíravé a musí mít 

šířku min. 800 mm. Další bezbar. poţadavky nejsou na tuto kabinu kladeny. 

8.1.5. Lodţie, balkony nebo terasy musí mít hloubku nejméně 1500 mm se 

sklonem podlahy nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a musí být přístupny v 

úrovni podlahy bytu s výškovým rozdílem nejvýše 20 mm. Zábradlí smí mít 

neprůhlednou část do nvýšky maximálně 600 mm nad podlahou. 

8.1.6.  Umístění všech prvků ovládaných rukou, zejména vypínače, zásuvky, 

jističe, dveřní kliky a drţadla  splachovače, musí být ve výšce 600 aţ 

1200 mm a nejméně 500mm od pevné překáţky. Zámek dveří musí být 

umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. Ovládání 

oken musí být nejvýše 1100 mm nad podlahou. 

8.1.7.  Okna v obytných a pobytových místnostech smí mít parapet nejvýše 600mm 

nad podlahou.  

8.1.8.  Rozvody energií v bytě musí být takové, aby nemusela být pouţita ţádná 

lokální topidla ani ostatní spotřebiče s otevřeným plamenem.  

 

 .2.  ešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým 

postiţením  

8.2.1. Rozvody energií v bytě musí být takové, aby nemusela být pouţita ţádná 

lokální topidla ani ostatní spotřebiče s otevřeným plamenem. 

8.2.2. Pokoje musí být vybaveny nejméně třemi dvojitými elektrickými zásuvkami 

umoţňujícími uţití kompenzačních pomůcek na bázi PC a audiotechniky.   
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b) Výkresová část 
 

Výkresová část je zahrnuta v přílohách této diplomové práce chronologicky ve sloţce 

č.  3 a): 

 

D.1.1.01  PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE    1:50 

D.1.1.02  PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE    1:50 

D.1.1.03  PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE    1:50 

D.1.1.04  PŮDORYS 3.NP - BOURACÍ PRÁCE    1:50 

D.1.1.05  PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE    1:50 

D.1.1.06  PŮDORYS 5.NP - BOURACÍ PRÁCE    1:50 

D.1.1.07  VÝKRES STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE    1:50 

D.1.1.08  ŘEZ A-A - BOURACÍ PRÁCE     1:50 

D.1.1.09  ŘEZ B-B - BOURACÍ PRÁCE     1:50 

D.1.1.10  ŘEZ C-C - BOURACÍ PRÁCE     1:50 

D.1.1.11  ŘEZ D-D - BOURACÍ PRÁCE     1:50 

D.1.1.12  ŘEZ E-E - BOURACÍ PRÁCE     1:50 

D.1.1.13  POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - BOURACÍ PRÁCE  1:50 

D.1.1.14  POHLED JIHOZÁPADNÍ - BOURACÍ PRÁCE   1:50 

D.1.1.15  PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV     1:50 

D.1.1.16  PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV     1:50 

D.1.1.17  PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV     1:50 

D.1.1.18  PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV     1:50 

D.1.1.19  PŮDORYS 4.NP - NOVÝ STAV     1:50 

D.1.1.20  PŮDORYS 5.NP - NOVÝ STAV     1:50 

D.1.1.21  VÝKRES KROVU - NOVÝ STAV     1:50 

D.1.1.22  VÝKRES STŘECHY - NOVÝ STAV    1:50 

D.1.1.23  ŘEZ A-A - NOVÝ STAV      1:50 

D.1.1.24  ŘEZ B-B - NOVÝ STAV      1:50 

D.1.1.25  ŘEZ C-C - NOVÝ STAV      1:50 

D.1.1.26  ŘEZ D-D - NOVÝ STAV      1:50 

D.1.1.27  ŘEZ E-E - NOVÝ STAV      1:50 

D.1.1.28  POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NOVÝ STAV   1:50 

D.1.1.29  POHLED JIHOZÁPADNÍ - NOVÝ STAV    1:50 

D.1.1.30  VÝKRES ZAHRADY - NOVÝ STAV    1:50 

D.1.1.31  BEZBARIÉROVÉ KOUPELNY           1:20, 1:30 
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Detaily konstrukcí jsou chronologicky seřazeny ve sloţce č. 3 b) 

 

D.1.1.01  D/01 - DETAIL OSTĚNÍ OKENNÍHO OTVORU   1:5 

D.1.1.02 D/02 - DETAIL PARAPETU     1:5 

D.1.1.03  D/03 - DETAIL PŘIZDĚNÍ PARAPETU V 1.NP   1:5 

D.1.1.04  D/04 - DETAIL OSTĚNÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ  1:5 

D.1.1.05  D/05 - DETAIL VCHODU NA ZAHRADU   1:5 

D.1.1.06  D/06 - DETAIL DVEŘÍ VÝTAHU NA ZAHRADU  1:5 

D.1.1.07  D/07 - DETAIL OSAZENÍ VÝTAH. DVEŘÍ V INTER.   1:5 

D.1.1.08  D/08 - DETAIL ZATEPLENÍ SOKLU    1:5 

D.1.1.09  D/09 - DETAIL POZEDNICE     1:5 

D.1.1.10 A) D/10 - DETAIL STŘEDOVÉ VAZNICE VAR. A   1:5 

D.1.1.10 B) D/10 - DETAIL STŘEDOVÉ VAZNICE VAR. B   1:5 

D.1.1.11  D/11 - DETAIL PULTOVÉ STŘECHY U ATIKY   1:5 

D.1.1.12  D/12 - DETAIL ATIKY A      1:5 

D.1.1.13  D/13 - DETAIL ATIKY B      1:5 

D.1.1.14  D/14 - DETAIL UKONČENÍ PLOCHÉ STŘECHY  1:5 

D.1.1.15  D/15 - DETAIL PROSTUPU KOMÍNU STROPEM  1:10 

 

 

 

PSV tabulky a skladby konstrukcí jsou chronologicky seřazeny ve sloţce č. 3 c) 

 

SKLADBY PODLAH – STÁVAJÍCÍ STAV 

SKLADBY PODLAH A FASÁDY – NOVÝ STAV 

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY  

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY  

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

OSTATNÍ VÝROBKY 

VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ  

 

PŘÍLOHA A – TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

 PŘ. T.1 KUCHYNĚ BZU – T/24 

PŘ. T.2 KUCHYNĚ BZU – T/25 

PŘ. T.3 KUCHYNĚ – T/26 

PŘ. T.4 KUCHYNĚ – T/27 

 

PŘÍLOHA B – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

PŘ. Z.1 SKLEPNÍ KÓJE 208/Z – SKLEPY 1 

PŘ. Z.2 SKLEPNÍ KÓJE 208/Z – SKLEPY 2 

PŘ. Z.3 SKLEPNÍ KÓJE 208/Z – SKLEPY 3 

PŘ. Z.4 NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ 213/Z 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 

a) Technická zpráva  

Základy 

Základy jsou provedeny cihelné, z menší části ze smíšeného zdiva v kombinaci cihel a 

kamene. Základy jsou rozšířeny o cca 150 - 250 mm. Sondy byly provedeny pouze u 

vnitřních rohových nosných zdí, proto je nutné ověřit také rozšíření na venkovní stranu 

při provádění odkopu a hydroizolace zadní části objektu. Jelikoţ dle statického výpočtu 

bylo prokázáno, ţe stávající ZS je natolik přitíţena, tedy základové poměry jsou 

nevyhovující, je nutno přistoupit k zesílení základových pasů. Vše bude provedeno 

zevnitř budovy v 1PP a základy tak nebudou prohlubovány. 

Všechny nové pasy budou šířky 500 mm a výšky min. 550 mm, propojené se 

stávajícími cihlovými pasy pomocí vlepovaných trnů Ø20 dl. 550 mm v rastru 250 × 

250 mm. Spáry zdiva budou očištěny do min. hloubky 20 mm, dále pak cihelné zdivo 

pro lepší soudrţnost. Před betonáţí bude na cihly nanesen adhezní můstek pro lepší 

přilnavost betonu. 

Provádění samotné betonáţe bude prováděno postupně v odkopu max. mezi dvěma 

navazujícími kolmými základy ztuţujících stěn. Do nových pasů bude vloţen armokoš 

dle DPS Stavebně konstrukční řešení, hl. výztuţ 2 × Ø16 + 2 × Ø16, třmínky Ø16 á 350 

mm. Beton C20/25 XC2, přesahy podélné výztuţe min. 800 mm.  

 

Nástavba + věnce 

Krov bytového domu bude demontován a místo něj vznikne nová pultová střecha do 

uliční části a do dvorní části plochá střecha se spádem 3%. 

Pultová střecha bude kopírovat sklon původní střechy, nadezdívka pro plochou střechu 

bude vyzděna z pórobetonových tvárnic + zateplení s minerální vatou. Strop ploché 

střechy ze skládaných nosníků a pórobetonovými vloţkami bez nadbetonávky. Vnitřní 

(mezibytové) stěny z vápenopískových cihel tl. 300 mm vynesených na 2×IPE 270 mm 

ve stropu 4NP. Pultová střecha bude provedena jako dřevěná se středovou dřevěnou 

vaznicí, podepřenou středovými a krajními stěnami a jedním středovým sloupkem. 

Krokve 100/180 mm á 920 mm, vaznice 160/240 mm kotvena a příčné stěny a ocelový 

sloupek 2×U 100 mm svařen do boxu. Styk sloupek – vaznice bude vyztuţen 2×L 

100/100/10 dl. 600 mm a úloţnou deskou PL 10 – 300×300 mm, na úloţnou desku bude 

uloţen i sloupek v patě na betonové loţe tl. 100 mm, pozednice 180/160 mm kotvená do 

nového ŢB věnce. 

Pod novými stěnami bude proveden ztuţující věnec v úrovni stropu 4NP o výšce min. 

250 mm, napojený mimo římsu na věnec v rámci nového skládaného stropu. Stávající 

římsa bude zachována a nový ŢB věnec bude na něj uloţen a spřaţen pomocí vlepované 

výztuţe Ø8 mm na chemickou kotvu. 

Další věnec bude proveden na nových zdech stropu 5NP s výškou min. 200 mm a dále 

ukončení atik nad střešní rovinou ploché střechy. 

Beton věnců C20/25 XC1, podélná výztuţ do armokoše 4 × Ø12 + třmínky Ø6 á 175 

mm. Přesahy podélné výztuţe min. 600 mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1PP, provedeny jako valené klenby, budou ponechány, pouze 

vyměněno souvrství aţ na klenby. 

Dřevěné trámové stropy vykazují velké deformace a napadení zhlaví biotickými škůdci, 

proto budou postupně odstraněny a nahrazeny novými skládanými stropy 
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s pórobetonovými vloţkami bez nadbetonávky. Po obvodu budou uloţeny sníţené 

tvarovky a proveden ztuţující věnec. Nosníky uloţeny do kapes po 680 mm a hloubky 

min. 200 mm na betonové loţe tl 50 – 70 mm. Pro dovolený průhyb stropu je nutno 

stropy montáţně nadvýšit o 25 – 30 mm. 

Stropní konstrukce budou nahrazovány vţdy po částech. Demontáţ jednoho stropu 

v uličním traktu a jednoho stropu v uličním traktu a ihned nahrazen novým skládaným 

stropem a zabetonován. Roznášecí vrstva bude provedena jako anhydritová v tl. 45 – 55 

mm z důvodu niţší hmotnosti neţ betonová mazanina. 

 

Svislé konstrukce 

Bude zasahováno lokálně do středové nosné zdi z důvodu posunu dveřních otvorů, a 

proto bude nutno vyztuţit tyto otvory ocelovými rámy. Překlady z I profilů osazeny na 

U profily spojené pásovinou. Všechny profily je nutno osadit na nesmrštitelnou maltou. 

Rozměry a výpis prvků viz půdorysy jednotlivých podlaţí. 

Další zesílení stěny bude u štítových stěn v 1PP. Jedná se o přizdění CPP P20 tl. 300 

mm na maltu M10, propojeny se stávající stěnou pomocí trnů Ø12 na chemickou kotvu 

v rastru 300 × 300 mm a promaltování se stávajícím zdivem. 

Nosné zdivo bude podřezáno v úrovni podlahy 1PP a poté provedena betonová podlaha 

o tl. 100 mm z důvodu dodrţení min. zaloţení základů. 

 

Nové zdivo bude provedeno v 5NP tvořící podélně orientované obvodové a vnitřní 

stěny, vyzděno na nové věnce stropu 4NP. Zdivo bude provedeno z pórobetonových 

tvárnice s únosností P4-500, vnitřní nosné (mezibytové) stěny vápenopískové o pevnosti 

S12-1800 ukončeny ŢB věnci. 

Všechny stávající a nové nosné konstrukce nesmí být oslabovány vodorovnými 

dráţkami. 

 

 

Výtahová šachta 

Místo stávajícího WC v pravé části objektu na chodbě bude vystavěna nový výtahová 

šachta. Nová konstrukce bude provedena ve tvaru L a zakotvena do stávajícího zdiva na 

trny Ø20 na chemickou kotvu. Věnce budou provedeny v kaţdém patře a kotveny do 

kapes, příp. trny Ø20. Nová konstrukce bude zaloţena na ŢB základu. Stěny v suterénu 

budou monolitické o tl. 250 mm spojené s ŢB deskou tl. 300 mm. Deska bude spojena 

se stávajícím základem pomocí trnů Ø20 á 200 mm. Beton vodostavebný, C25/30 XF3, 

max. průsak 35 mm, výztuţ B500B dle Stavebně konstrukčního řešení. Napojení desky 

a stěny, nové stěny a stávající stěny bude provedeno s vloţením bobtnavého pásku. 

Stěny budou zaizolovány asfaltovými pásy s min. přesahy 500 mm.  

Výtahová šachta nad terénem bude provedena z vápenopískových tvárnic o pevnosti 

S12-1800 tl. 250 mm. 

Věnce s výztuţí B500B, beton C20/25 XC1. 
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b) Podrobný statický výpočet 

-sněhová oblast II. (DLE ČSN EN 1991-1-3 + Z4) 

-větrná oblast II. (DLE ČSN EN 1991-1-4 + Z3) 

 

 

c) Výkresová část 

 

Výkresová část je zahrnuta v přílohách této diplomové práce chronologicky ve sloţce 

č.  4: 

  

D.1.2.1   PŮDORYS ZÁKLADŮ - BOURACÍ PRÁCE    1:50 

D.1.2.2   STROP NAD 1.NP - BOURANÉ STROPY    1:100 

D.1.2.3   STROP NAD 2.-3.NP - BOURANÉ STROPY    1:100 

D.1.2.4   STROP NAD 4.NP - BOURANÉ STROPY    1:100 

D.1.2.5   STROP NAD 5.NP - BOURANÉ STROPY    1:100 

D.1.2.6   PŮDORYS ZÁKLADŮ - NOVÝ STAV     1:50 

D.1.2.7   VÝKRES VÝZTUŢE ZÁKLADŮ      1:50 

D.1.2.8   KLADEČSKÝ PLÁN 1.NP      1:100 

D.1.2.9   VÝKRES VÝZTUŢE 1.NP      1:25 

D.1.2.10 KLADEČSKÝ PLÁN 2. - 4.NP      1:100 

D.1.2.11 VÝKRES VÝZTUŢE 2. - 4.NP      1:25 

D.1.2.12  KLADEČSKÝ PLÁN 5.NP      1:100 

D.1.2.13  VÝKRES VÝZTUŢE 5.NP      1:25 

D.1.2.14  VÝKRES DOJEZDU VÝTAHOVÉ ŠACHTY    1:20 

D.1.2.15  VÝKRES VÝZTUŢE DOJEZDU VÝTAH. ŠACHTY   1:50 

D.1.2.16  D/16 - DETAIL BOURANÉHO OTVORU V 1.PP   1:20 

D.1.2.17  BOURÁNÍ ROZVADĚČE V 1.NP     1:20 

D.1.2.18  VÝKRES RAMPY        1:20 

D.1.2.19  VYZDĚNÍ NIKY U BYTOVÝCH DVEŘÍ    1:20 

D.1.2.20  VÝKRES OCELI KROVU      1:15 
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D.1.3 Poţárně bezpečnostní řešení 

 
Poţárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno samostatnou poţární zprávou, která je 

součástí projektové dokumentace. Stavebník bude respektovat veškeré podmínky 

uvedené v poţárně-bezpečnostním řešení stavby, které vypracoval Bc. Zbyněk 

Neduchal (sloţka č. 5 – D.1.3 Poţárně bezpečnostní řešení). 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 
Součástí výstavby bytového domu je provedení nových instalací – rozvody pitné vody, 

odpadního potrubí, dešťového odpadního potrubí, vytápění s rozšířením 

elektrotechnických rozvodů (elektrorozvody, zabezpečovací technika, řídící systémy, 

telefonní rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě apod.) 

 

Bliţší specifikace řemeslných profesí viz samostatné projektové dokumentace 

jednotlivých profesí (není součástí této PD). 

 

 

 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 
K danému záměru se nevztahuje 
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3 ZÁVĚR 

Navrţené stavební úpravy v rámci této diplomové práce Modernizace bytového domu 

Vlhká 22, Brno, je v souladu s platnými normami a  vyhláškami. V dokumentaci pro 

provedení stavby bylo provedeno několik malých změn oproti studii, které se týkaly 

spíše dispozičního řešení. Práce splnila poţadavky zadání.  
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Normy    

o ČSN 01 3420/2004 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
o ČSN EN ISO 7518 (01 3439) – Výkresy pozemních staveb – Kreslení demolic a 

přestaveb 
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o ČSN 73 0834 – PBS – Změny staveb Z1+ Z2 
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o ČSN 73 0872 – PBS – Ochrana staveb proti šíření poţáru VZT zařízením 

o ČSN 73 0873 – PBS – Zásobování poţární vodou     

o ČSN 73 0821, ed. 2 – PBS – Poţární odolnost stavebních konstrukcí  
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o Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích  
o Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 

provoz a pouţívání strojů a technických zařízení 
o Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
o Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.  
o Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí  
o Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby  
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podmínkách poţární ochrany staveb 

o Vyhláška. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu 

státního poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci), vzpp 

o Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby, vzpp 

o Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vzpp 

o Vyhláška 398/2009 Sb. - Vyhláška o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. 
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5 SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

BD   bytový dům 

p.č.   parcelní číslo 

k.ú.   katastrální území  

m
2
   metr čtvereční 

m
3
   metr krychlový  

tl.    tloušťka 

OA   osobní automobil 

NP   nadzemní podlaţí 

PP   podzemní podlaţí 

ŢB   ţelezobeton 

PB   prostý beton 

CPP  cihla plná pálená 

FeZn  pozinkovaná ocel 

NN   nízké napětí 

RŠ   revizní šachta 

HDS  hlavní domovní skříň 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PB   poţární bezpečnost 

PBŘS   poţárně bezpečnostní řešení stavby 

p.ú.   poţární úsek  

PHP   přenosný hasící přístroj 

SPB   stupeň poţární bezpečnosti  

pv    výpočtové poţární zatíţení 

ČCHÚC   částečně chráněná úniková cesta 

TI   tepelná izolace 

EPS   expandovaný polystyren 

XPS   extrudovaný polystyren 

HI   hydroizolace 

PE   polyetylen 

TPO  termoplastický poleolefin 

HDPE   vysokohustotní polyetylen 

SDK   sádrokarton 

m n.m.   metry nad mořem 

Bpv   Balt po vyrovnání (výškový systém) 

S-JTSK   systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (souř. systém) 

DN   jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

Ri   tepelný odpor jednotlivých vrstev 

λ    součinitel tepelné vodivosti 

di   tloušťka konstrukce 

U    součinitel prostupu tepla  

UN,20   poţadovaný součinitel prostupu tepla 

Urec,20   doporučený součinitel prostupu tepla 

ČSN   česká technická norma 

kN   kilonewton 

q    nahodilé zatíţení 

g    stále zatíţení 

dB   decibel 

°C   stupeň Celsia 
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K   Kelvin 

W   watt 

Σ    suma 

ϴai   návrhová teplota interiéru 

ϴe   návrhová teplota exteriéru 

Ɵsi;min   minimální teplota na konstrukci v interiéru 

φi    vlhkost v interiéru 

δ    difúzní součinitel 

fRsi   teplotní faktor 

fr;si,cr   teplotní faktor kritický 

HT   měrná ztráta prostupem tepla 

Uem   průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,rc   doporučený součinitel prostupu tepla 

Uem,rq   poţadovaný součinitel prostupu tepla 

bi    činitel teplotní redukce 

kPa   kilopascal 

Rsi   odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

Rse   odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

ψg   lineární činitel prostupu tepla zasklení, způsobený tepel. Vazbou 

A   plocha  

Ag   celková plocha zasklení 

Af   celková plocha rámu  

Ig    viditelný obvod zasklení 

Ug   součinitel prostupu tepla zasklení 

Uf   součinitel prostupu tepla rámu 

Uw  součinitel prostupu tepla okna 

Ud   součinitel prostupu tepla dveří 

Sb.   sbírky 

Zák.   zákony 

Vyhl.   vyhlášky  
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6 SEZNAM P ÍLOH 

SLOŢKA Č.1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

OBSAH: 

Č.  NÁZEV     MĚŘÍTKO ROZSAH 

  STAVEBNĚ – HISTOR. A STAVEBNĚ TECH. PR.   47×A4 

S.1.01  SITUACE             1:250     2×A4 

S.1.02  VÝKRES 1.PP – NOVÝ STAV      1:100     2×A4 

S.1.03  VÝKRES 1.NP – NOVÝ STAV      1:100     2×A4 

S.1.04  VÝKRES 2.NP – NOVÝ STAV      1:100     2×A4 
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S.1.06  VÝKRES 4.NP – NOVÝ STAV      1:100     2×A4 

S.1.07  VÝKRES 5.NP – NOVÝ STAV      1:100     2×A4 

S.1.08  ŘEZ A-A – NOVÝ STAV       1:100     2×A4 

S.1.09  POHLED SEVEROVÝCH, - NOVÝ STAV   1:100     2×A4 

S.1.10  POHLED JIHOZÁPADNÍ - NOVÝ STAV     1:100     2×A4 

 

 

SLOŢKA Č.2 – C SITUAČNÍ VÝKRESY 

OBSAH: 

Č. NÁZEV      MĚŘÍTKO ROZSAH 

C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ     1:1000     2×A4 

C.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES      1:200     2×A4 
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SLOŢKA Č.3 A) – D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVBENÍ ŘEŠENÍ 

OBSAH: 

Č.  NÁZEV     MĚŘÍTKO ROZSAH 

D.1.1.01  PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE      1:50     6×A4 

D.1.1.02  PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE      1:50     8×A4 

D.1.1.03  PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE      1:50     8×A4 

D.1.1.04  PŮDORYS 3.NP - BOURACÍ PRÁCE      1:50     8×A4 

D.1.1.05  PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE      1:50     8×A4 

D.1.1.06  PŮDORYS 5.NP - BOURACÍ PRÁCE      1:50     6×A4 

D.1.1.07  VÝKRES STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE      1:50     6×A4 

D.1.1.08  ŘEZ A-A - BOURACÍ PRÁCE       1:50     8×A4 

D.1.1.09  ŘEZ B-B - BOURACÍ PRÁCE       1:50     6×A4 

D.1.1.10  ŘEZ C-C - BOURACÍ PRÁCE       1:50     6×A4 

D.1.1.11  ŘEZ D-D - BOURACÍ PRÁCE       1:50     6×A4 

D.1.1.12  ŘEZ E-E - BOURACÍ PRÁCE       1:50     6×A4 

D.1.1.13  POHLED SEVEROVÝCH – BOUR. PRÁCE  1:50     6×A4 

D.1.1.14  POHLED JIHOZÁPADNÍ – BOUR. PRÁCE   1:50     6×A4 

D.1.1.15  PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV       1:50     8×A4 

D.1.1.16  PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV       1:50     8×A4 

D.1.1.17  PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV       1:50     8×A4 

D.1.1.18  PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV       1:50     8×A4 

D.1.1.19  PŮDORYS 4.NP - NOVÝ STAV       1:50     8×A4 

D.1.1.20  PŮDORYS 5.NP - NOVÝ STAV       1:50     8×A4 

D.1.1.21  VÝKRES KROVU - NOVÝ STAV       1:50     6×A4 

D.1.1.22  VÝKRES STŘECHY - NOVÝ STAV      1:50     6×A4 

D.1.1.23  ŘEZ A-A - NOVÝ STAV        1:50     8×A4 

D.1.1.24  ŘEZ B-B - NOVÝ STAV        1:50     8×A4 

D.1.1.25  ŘEZ C-C - NOVÝ STAV        1:50     8×A4 

D.1.1.26  ŘEZ D-D - NOVÝ STAV        1:50     8×A4 

D.1.1.27  ŘEZ E-E - NOVÝ STAV        1:50     8×A4 

D.1.1.28  POHLED SEVEROVÝCH. - NOVÝ STAV     1:50     6×A4 

D.1.1.29  POHLED JIHOZÁPADNÍ - NOVÝ STAV      1:50     6×A4 

D.1.1.30  VÝKRES ZAHRADY - NOVÝ STAV      1:50     8×A4 

D.1.1.31  BEZBARIÉROVÉ KOUPELNY   1:20, 1:30     2×A4 
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SLOŢKA Č.3 B) – D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVBENÍ ŘEŠENÍ - DETAILY 

OBSAH: 

Č.  NÁZEV     MĚŘÍTKO ROZSAH 

D.1.1.01  D/01 - DETAIL OSTĚNÍ OK. OTVORU        1:5     2×A4 

D.1.1.02 D/02 - DETAIL PARAPETU         1:5     2×A4 

D.1.1.03  D/03 - DETAIL PŘIZDĚNÍ PAR. V 1.NP        1:5     2×A4 

D.1.1.04  D/04 - DETAIL OSTĚNÍ VCHOD. DVEŘÍ        1:5     2×A4 

D.1.1.05  D/05 - DETAIL VCHODU NA ZAHRADU       1:5     2×A4 

D.1.1.06  D/06 - DETAIL DVEŘÍ VÝT. NA ZAHRADU 1:5          2×A4 

D.1.1.07  D/07 - DETAIL VÝTAH. DVEŘÍ V INTER.     1:5     4×A4 

D.1.1.08  D/08 - DETAIL ZATEPLENÍ SOKLU        1:5     8×A4 

D.1.1.09  D/09 - DETAIL POZEDNICE         1:5     8×A4 

D.1.1.10 A) D/10 - DETAIL STŘED. VAZNICE VAR. A     1:5     2×A4 

D.1.1.10 B) D/10 - DETAIL STŘED. VAZNICE BAR. B     1:5     2×A4 

D.1.1.11  D/11 - DETAIL PULT. STŘECHY U ATIKY   1:5      8×A4 

D.1.1.12  D/12 - DETAIL ATIKY A          1:5     6×A4 

D.1.1.13  D/13 - DETAIL ATIKY B          1:5     8×A4 

D.1.1.14  D/14 - DETAIL UKON. PLOCHÉ STŘECHY   1:5     8×A4 

D.1.1.15  D/15 - DETAIL PROST. KOM. STROPEM       1:10     2×A4 

 

 

SLOŢKA Č.3 C) – D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVBENÍ ŘEŠENÍ - PSV 

OBSAH: 

Č.  NÁZEV     MĚŘÍTKO ROZSAH 

SKLADBY PODLAH – STÁVAJÍCÍ STAV       5×A4 

SKLADBY PODLAH A FASÁDY – NOVÝ STAV    32×A4 

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY        30×A4 

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY         31×A4 

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY           31×A4 

OSTATNÍ VÝROBKY          6×A4 

VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ        18×A4 

 



88  

PŘÍLOHA A – TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

   PŘ. T.1 KUCHYNĚ BZU – T/24        2×A4 

PŘ. T.2 KUCHYNĚ BZU – T/25        2×A4 

PŘ. T.3 KUCHYNĚ – T/26             2×A4 

PŘ. T.4 KUCHYNĚ – T/27         2×A4 

 

PŘÍLOHA B – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

PŘ. Z.1 SKLEPNÍ KÓJE 208/Z – SKLEPY 1     2×A4 

PŘ. Z.2 SKLEPNÍ KÓJE 208/Z – SKLEPY 2     2×A4 

PŘ. Z.3 SKLEPNÍ KÓJE 208/Z – SKLEPY 3     2×A4 

PŘ. Z.4 NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ 213/Z     2×A4 

 

 

SLOŢKA Č.4 – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

OBSAH: 

Č.  NÁZEV      MĚŘÍTKO  ROZSAH 

  TECHNICKÁ ZPRÁVA         8×A4 

  STATICKÝ VÝPOČET       38×A4 

D.1.2.1  PŮDORYS ZÁKLADŮ - BOURACÍ PRÁCE    1:50     6×A4 

D.1.2.2  STROP NAD 1.NP - BOURANÉ STROPY       1:100     2×A4 

D.1.2.3  STROP NAD 2.-3.NP - BOURANÉ STROPY  1:100     2×A4 

D.1.2.4  STROP NAD 4.NP - BOURANÉ STROPY       1:100     2×A4 

D.1.2.5  STROP NAD 5.NP - BOURANÉ STROPY       1:100     1×A4 

D.1.2.6  PŮDORYS ZÁKLADŮ - NOVÝ STAV        1:50     6×A4 

D.1.2.7  VÝKRES VÝZTUŢE ZÁKLADŮ         1:50     8×A4 

D.1.2.8  KLADEČSKÝ PLÁN 1.NP         1:100     2×A4 

D.1.2.9  VÝKRES VÝZTUŢE 1.NP          1:25     2×A4 

D.1.2.10  KLADEČSKÝ PLÁN 2. - 4.NP        1:100     2×A4 

D.1.2.11  VÝKRES VÝZTUŢE 2. - 4.NP         1:25     2×A4 

D.1.2.12  KLADEČSKÝ PLÁN 5.NP         1:100     2×A4 

D.1.2.13  VÝKRES VÝZTUŢE 5.NP          1:25     2×A4 

D.1.2.14  VÝKRES DOJEZDU VÝTAHOVÉ ŠACHTY   1:20     2×A4 
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D.1.2.15  VÝKR. VÝZT. DOJEZDU VÝTAH. ŠACHTY 1:50     2×A4 

D.1.2.16  D/16 - DETAIL BOUR. OTVORU V 1.PP        1:20     2×A4 

D.1.2.17  BOURÁNÍ ROZVADĚČE V 1.NP         1:20     2×A4 

D.1.2.18  VÝKRES RAMPY           1:20     2×A4 

D.1.2.19  VYZDĚNÍ NIKY U BYTOVÝCH DVEŘÍ        1:20     2×A4 

D.1.2.20  VÝKRES OCELI KROVU          1:15     2×A4 

 

SLOŢKA Č.5 – D.1.3 POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

OBSAH: 

Č.  NÁZEV      MĚŘÍTKO  ROZSAH 

  TECHNICKÁ ZPRÁVA POŢ. OCHRANY         24×A4 

D.1.3.01 SITUACE STAVBY         1:200      2×A4 

D.1.3.02 PŮDORYS 1.PP         1:100      2×A4 

D.1.3.03 PŮDORYS 1.NP         1:100      2×A4 

D.1.3.04 PŮDORYS 2.NP         1:100      2×A4 

D.1.3.05 PŮDORYS 3.NP         1:100      2×A4 

D.1.3.06 PŮDORYS 4.NP         1:100      2×A4 

D.1.3.07 PŮDORYS 5.NP         1:100      2×A4 

 

 

 

SLOŢKA Č.6 – STAVEBNÍ FYZIKA 

OBSAH: 

NÁZEV           ROZSAH 

STAVEBNÍ FYZIKA – TECHNICKÁ ZPRÁVA             37×A4 

STAVEBNÍ FYZIKA – PŘÍLOHA A - VÝPOČTY            32×A4 
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