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Abstrakt 

Navrhovaný komplex sestává ze t�í nízkopodlažních bytových dom�, obsahující byty 
klasického i mezonetového typu.  

Parcela se nachází v klidné lokalit� s p�sobivým jižním výhledem na panorama m�sta. Návrh 
nové zástavby je �ešen tak, aby mezi t�emi objekty vznikl z�ásti uzav�ený prostor, vytvá�ející 
klidovou zónu pro obyvatele dom�. Tento princip vytvo�ení tzv. ‚hnízda‘ je dopln�n jasným 
d�lením funk�ních �ástí objektu a primární orientací k výhledové jižní stran�. Funk�ními 
�ástmi jsou �ásti bytové s vn�jším povrchem z cementot�ískových desek, a mezi nimi 
probíhající �ást komunika�ní s plášt�m modulární sklen�né fasády dopln�né o stínící 
konstrukci z tahokovových rám�.  

�

Klí�ová slova 

Architektura, bytové domy, Brno, Královo Pole, Sadová, stavební projektová dokumentace, 
Cetris, tahokov, Schueco, Porotherm, monolitický strop, zelená st�echa, výtah, klidová zóna, 
hnízdo, m�stské panorama, mezonetový byt.  

Abstract 

Designed complex is composed of three low-floor residential buildings. There are flats 
of classical and maisonette type.  

A plot is located in quiet urban area with unique south view of city skyline. The layout plan 
of new buildings is designed to define semi-public area. This creates quiet pleasant place for 
residents of adjacent houses. The principle of situating the objects to each other, so called 
creating ‚the nest‘, is supplemented by clearly separated functions and orienting main facade 
to attractive south view. The first function parts are individually flats which are covered  with 
cement-bonded white boards. The second function part is communication core with glass-
facade and frames of expanded metal. 

Keywords 

Architecture, residential buildings, Brno, Královo Pole, Sadová, buildings project 
documentation, Cetris, expanded metal, Schueco, Porotherm, monolithic ceiling, green roof, 
lift, quiet area, the nest, city skyline, maisonette flat. 
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1.  Úvod 

Bakalá�ská práce �eší architektonický návrh komplexu t�í nízkopodlažních 
bytových dom�, obsahující byty klasického i mezonetového typu. Hlavní �ást práce je 
zam��ena stavebním výkres�m konstruk�ní studie a projektové dokumentaci pro 
provedení stavby.  

Bytové domy jsou navrženy v Brn� v �ásti Sadová s p�sobivým jižním výhledem na 
panorama m�sta. Návrh nové zástavby je �ešen tak, aby mezi t�emi objekty vznikl 
z�ásti uzav�ený prostor, vytvá�ející klidovou zónu pro obyvatele dom�. Jednotlivé 
objekty jsou jasn� funk�n� d�leny na �ásti obytné a komunika�ní. Toto �len�ní je 
propsáno i do materiálu fasády budov.  



2. Pr�vodní zpráva 

2.1    identifikace stavby, jméno a p�íjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 
obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, I�, sídlo stavebníka 
(právnické osoby), jméno a p�íjmení projektanta, �íslo pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené �eskou komorou architekt� nebo 
�eskou komorou autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb�
s vyzna�eným oborem, pop�ípad� specializací jeho autorizace, dále jeho 
kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její ú�el,  

Identifikace stavby: 

- Název:   Nízkopodlažní bytové domy 

- Místo stavby:   Brno, Královo Pole – Sadová 

- Okres:   Brno m�sto 

- Kraj:   Jihomoravský 

- Parcelní �íslo:   196/1 

- Stavebník:   Milena Rusá, Horní 5, Brno, 616 00  

- Projektant:   Tereza Spurná, Foerstrova 8, Brno 616 00 

- Charakteristika stavby:  Nízkopodlažní bytové domy, 11 byt� klasického  

  a  mezonetového typu, jedna nájemní plocha pro  

  ve�ejnou vybavenost  

2.2  údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku 
a o majetkoprávních vztazích,  

Jedná se o stavební parcelu, pozemek se nachází v nezastav�ném území. 
Dosavadní využití je volná louka s hustým porostem k�ovin a vysokých travin. 
Pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka. Území bude opat�eno inženýrskými sít�mi 
a komunikacemi. 

Navrhovaný komplex objekt� bude umíst�n na parcele �íslo 196/1 v Brn�, 
Králov� Poli – Sadová. Na sousedních pozemcích 196/2, 204/5 a 143/1 se nacházejí 
obytné stavby, kterými jsou t�ípodlažní bytové domy, dvoupodlažní rodinný d�m 
a dvoupodlažní stavba s obchodem smíšeného zboží. Nezastav�né okolní plochy 
jsou soukromé zahrádky a ve�ejné plochy m�stské zelen�.  

2.3  údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, 

Pr�zkumy nebyly v sou�asné dob� provedeny. Pravd�podobná hladina 
podzemní vody se nachází p�ibližn� p�t metr� pod úrovní p�vodního terénu. 
Geologický pr�zkum rovn�ž nebyl proveden, p�edpokládaný typ zeminy je št�rko-
hlinitá. 

Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu ze stávajících místních 
komunikací.   



Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu p�ípojkami jednotné 
kanalizace, vodovodu, nízkotlakého plynovodu, nízkého elektrického nap�tí 
a sd�lovacími a optickými kabely.   

2.4  informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�, 

Na území pozemku budou vybudovány nové p�ípojky vedení jednotné 
kanalizace, vodovodu, nízkotlakého plynovodu, nízkého elektrického nap�tí 
a p�ípojky sd�lovacích a optických kabel�. Všechny dané požadavky od majitel�
inženýrských sítí budou spln�ny. Architektonické a stavební �ešení bude v souladu 
s urbanistickými podmínkami a regulacemi. Požadavky budou zpracovány do 
projektové dokumentace a navržené �ešení odsouhlaseno. 

Stavbou nedojde k dot�ení ochranných pásem chrán�ných �ástí území 
a kulturních památek. 

2.5 informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu,  

Stavba je navržena tak, aby spl�ovala obecné technické požadavky dle vyhlášky 
137/1998 Sb. O technických požadavcích na výstavbu.

2.6 údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí, pop�ípad�
územn� plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   

Pro dané území je zpracován regula�ní plán, jehož požadavky byly zapracovány 
v návrhu bytových dom�. 

2.7 v�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná opat�ení 
v dot�eném území, 

Jedná se o novostavbu t�í samostatn� stojících bytových dom�, která neovlivní 
okolní stávající objekty. V souvislosti se stavbou lze p�edpokládat do�asné zvýšení 
hlu�nosti a prašnosti v bezprost�edním okolí pozemku a rovn�ž zvýšenou dopravní 
zát�ž na p�íjezdových komunikacích. 

Jistou podmínkou úsp�šného provozu stavby je provedení navržených p�ípojek 
inženýrských sítí. 

V dot�eném území nejsou žádné v�cné a �asové vazby stavby na související 
a podmi�ující stavby a nejsou pot�eba jiná opat�ení.  

2.8 p�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby, 

P�edpokládané zahájení stavby:   07/2013 

P�edpokládané ukon�ení stavby: 10/2014 

Výstavba bude probíhat v po�adí: za�ízení staveništ�, zemní a výkopové práce, 
potrubí v�etn� prostup� pro napojení inženýrských sítí do objektu, vložení 
zemnícího pásku pro hromosvod, základy, podkladní beton, hydroizolace, 
konstrukce podlahy, konstrukce obvodových zdí, konstrukce stropu a st�echy, 



konstrukce p�í�ek, rozvod elekt�iny, vody, kanalizace, teplovzdušného vytáp�ní 
a vnit�ní úpravy. 

2.9 statistické údaje o orienta�ní hodnot� stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prost�edí a ostatní v tis. K�, dále údaje o podlahové ploše  budovy 
bytové �i nebytové v m2 a o po�tu byt� v budovách bytových a nebytových.  

Statistické údaje celkové stavby: 

- Vým�ra parcely: 5051m2

- Celková zastav�ná plocha: 716m2 

- Celkový obestav�ný prostor: 6444m3

- Orienta�ní hodnota stavby: 40 mil. K�

- Celkový po�et byt�: 11 

- Celkový po�et ploch ve�ejné vybavenosti: 1 

Statistické údaje bytového domu, �ešeného v rámci bakalá�ské práce: 

- Zastav�ná plocha: 244m2 

- Obestav�ný prostor: 2196m3

- Orienta�ní hodnota stavby: 11 mil. K�

- Po�et byt�: 4 

- Po�et ploch ve�ejné vybavenosti: 0 



3.  Souhrnná technická zpráva 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

3.1.1 zhodnocení staveništ�, u zm�ny dokon�ené stavby též vyhodnocení 
sou�asného stavu konstrukcí;  stavebn� historický pr�zkum u stavby, která 
je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zón�, 

Staveništ� je pro objekt s daným programem obytné funkce vhodné, 
p�edevším díky klidnému charakteru lokality s širokým výhledem na panorama 
m�sta Brna. Pozemek se nachází v mírn� svažitém terénu, komunika�ní p�ipojení 
je pro staveništní dopravu dobré.  

Parcela hrani�í se dv�ma dvouproudými komunikacemi ze západní a jižní 
strany. Z t�chto komunikací je parcela p�ímo p�ístupná. Z východní strany p�iléhá 
pozemek k ve�ejné zeleni mezi stávajícími bytovými objekty. 

Stávající pozemek pokrývají náletové rostliny, p�evážn� k�oviny a vysoký až 
neprostupný vegeta�ní porost.  

V místní komunikaci a chodníku jsou vedeny hlavní sít� plynu, vody, kabely 
nízkého nap�tí, sd�lovací kabely a jednotná kanaliza�ní sí�. 

P�da je št�rko-hlinitá s dobrou propustností. Hladina podzemní vody se 
nachází p�ibližn� 5m pod stávající úrovní terénu. 

3.1.2 urbanistické a architektonické �ešení stavby, pop�ípad� pozemk� s ní 
souvisejících,

3.1.2.1 Urbanistické a architektonické �ešení 

Na parcele je navržen komplex t�í bytových dom�, celkov� 11 byt�
a jedna plocha pro ve�ejnou vybavenost, které jsou vzájemn� propojeny 
suterénními garážemi. Na povrchu je mezi objekty vytvo�en polo-ve�ejný 
prostor s d�tským h�išt�m a klidovou zónou pro obyvatele navržených dom�. 
Plochy mezi objekty budou �ešeny parkovou formou a budou voln� navazovat 
na stávající systém p�ších cest z východní strany. Architektonickým zám�rem 
bylo vytvo�it klidné místo se zam��ením na výhledovou stranu, díky vzájemné 
kompozici budov pracovn� nazvané ‚hnízdo‘. 

Vjezd do suterénních garáží je umíst�n ze západní strany z místní 
komunikace. V rámci pozemku jsou �ešeny i odstavné parkovací zálivy, která 
jsou v úrovni p�ších komunikací. Tímto zp�sobem je nad�azena funkce p�ších 
cest nad dopravními komunikacemi. Každý parkovací záliv zajiš�uje jedno 
parkovací stání pro ZTP. Dále jsou navržena dv� místa pro ukládání odpad�, 
p�ší cesty, které jsou tvo�eny velkoformátovou betonovou dlažbou, a napojení 
na stávající komunikace. 

Všechny t�i navržené bytové domy jsou si vzhledov� velmi podobné, aby 
bylo docíleno pohledové soudržnosti celého komplexu. 

Vlastní podrobn� �ešený d�m v rámci bakalá�ské práce sestává z �ásti 
o t�ech a dvou nadzemních podlaží. Podsklepení je �áste�né, st�echy jsou 
navrženy ploché vegeta�ní. St�echa dvoupodlažní �ásti je �ešena jako st�ešní 
terasa s intenzivním ozelen�ním. Fasáda je navržena s bílým obkladem 
deskami CETRIS�FINISH, p�ízemí t�ípodlažní �ásti je obloženo 



keramickými pásky KLINKER. Prost�ední �ást, kde se nachází komunika�ní 
jádro objektu, je navrženo s prosklenou modulární fasádou systému 
SCHUECO, která je dopln�na stínícími tahokovovými rámy.  

Výškové a polohové osazení staveb je podrobn� zakresleno ve výkrese 
koordina�ní situace �. C 01 a výkrese situace �. C-02. 

3.1.2.2  Dispozi�ní �ešení 

Bytový d�m obsahuje �ty�i bytové jednotky. Objekt má dva vstupy, hlavní 
vstup je situován z p�ístupového chodníku z vn�jší strany, vedlejší vchod je 
navržen z polo-ve�ejného vnit�ního prostoru mezi objekty.   

Hlavní i vedlejší vstup je umíst�n v 1NP, ústí do komunika�ního jádra 
bytového domu, kde je umíst�no domovní jednoramenné schodišt� a výtah. 
Z  chodby jsou p�ístupné jednotlivé byty. Jedná se o byty klasické a byt 
mezonetový.  

Z této chodby je p�ístupné schodišt� do suterénu, kde se nachází technická 
místnost, sklepní boxy, ko�árkárna a vstup do suterénních garáží.  

Každý byt je p�ístupný p�es p�edsí�. Klasické byty jsou navrženy jako 
3+KK. Je zde navržen obývací pokoj s kuchy�ským koutem, pokoj, ložnice, 
odd�lená toaleta, koupelna a komora. Mezonetový byt je taktéž velikosti 
3+KK a sestává z obývacího pokoje s kuchy�ským koutem, pracovnou, 
komorou a toaletou v 1NP; ve 2NP jsou umíst�ny pokoj, ložnice, šatna 
a  koupelna s toaletou. Celý prostor obou podlaží mezonetového bytu je 
propojený galerií nad �ástí jídelny. Byty v p�ízemí mají umožn�n p�ímý vstup 
do zahrádky p�ed objektem. Byt ve druhém podlaží disponuje lodžií. St�ešní 
terasa je ur�ena pro všechny obyvatele objektu. 

Návrh je zam��en na jižní výhledovou stranu, kde jsou umíst�na 
francouzská okna, jak z obývacího pokoje, tak i z pokoje d�tského. Stín�ní je 
�ešeno p�esahem st�echy a lodžie a pomocí okenních žaluzií. 

3.1.3 technické �ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a  �ešení 
vn�jších ploch, 

3.1.3.1 Zemní práce 

Sejmutí ornice bude provedeno v tlouš�ce 300mm. Vzhledem 
k neprovedení geologického pr�zkumu, p�edpokládá se propustná p�da 
št�rko-hlinitá. Hladina podzemní vody se nachází p�ibližn� 5m pod úrovní 
p�vodního terénu. Zakládání tak nebude probíhat pod úrovní hladiny 
podzemní vody. Objekt je �áste�n� podsklepen. Stavební jáma je navržena 
nepažená, bude vytvo�eno svahování v pom�ru 1:2. Hrany stavební jámy 
budou ve vzdálenosti 1200mm od navržené základové konstrukce suterénu; ve 
vzdálenosti 400mm od navržené základové konstrukce nepodsklepené �ásti. 
Hlavní výkopové práce budou provedeny t�žkými stroji, dopl�kové a menší 
výkopové práce budou provedeny ru�n�. Základová spára bude ru�n�
za�išt�na. 



Další zemní práce budou probíhat po vybetonování základových 
konstrukcí a vybudování hrubé stavby 1S a 1NP, v�etn� provedení 
hydroizolací a tepelných izolací. Bude provedeno zasypání zbývajících �ástí 
základové jámy. Zásypy budou zhutn�ny na únosnost p�vodní zeminy. 

Sejmutá ornice a vyt�žená zemina bude použita pro násypy stavební jámy, 
terénní úpravy okolí stavby. P�ípadná zbylá zemina bude odvezena na p�edem 
ur�ené místo skladování zeminy. Na záv�r stavby bude provedeno osázení 
okolí stavby stromy, ke�i a travním semenem, dle výkresu situace �. C-02. 

3.1.3.2 Základové konstrukce 

Jsou navrženy základové pasy z prostého betonu C16/20. Základová spára 
pro obvodové zdivo nepodsklepené �ásti se nachází v nezámrzné hloubce 
1150mm pod úrovní upraveného terénu; pro vnit�ní zdivo tentýž �ásti ve 
hloubce 550mm pod úrovní upraveného terénu. Základová spára v �ásti 
podsklepené se nachází v hloubkách 3350mm a 3150mm pod úrovní 
upraveného terénu. Výtahová konstrukce je založena na ŽB desce tlouš�ky 
500mm z betonu C20/25 a oceli B500, která je provedena na podkladním 
betonu C16/20, v celkové hloubce 4550mm pod úrovní upraveného terénu. 
Základové obvodové pasy budou v nepodsklepené �ásti opat�eny deskami 
PERIMETR tlouš�ky 50mm.  

Podkladní beton je navržený v tlouš�ce 150mm z prostého betonu C16/20 
a bude vyztužen dvojitým vložením kari sít�. 

3.1.3.3 Svislé nosné konstrukce 

Obvodové nosné zdivo je navrženo z tvárnic POROTHERM 44 Profi na 
maltu POROTHERM 44 Profi 10MPa. Obvodové nosné zdivo a vnit�ní nosná 
st�na v suterénu jsou navrženy z betonových bednících tvárnic PREFA BTB 
50/30/24, které budou zmonolitn�ny betonem C20/25 s výztuží B500. Vnit�ní 
nosné zdivo je navrženo z tvárnic POROTHERM 24 P+D na MVC 2,5MPa. 
Ve st�ední �ásti objektu, kde se nachází komunika�ní jádro, jsou 
v nadzemních podlažích navrženy nosné ŽB sloupy, beton C20/25 s ocelí 
B500, o rozm�ru 200/200mm.  

Komín je navržený SCHIEDEL UNI*** plus z tvárnic UNI 16 
a keramickou vložkou o pr�m�ru 160mm. V 1S v technické místnosti je do 
komína zaúst�n plynový kotel v provedení TURBO pro oh�ev TUV a vytáp�ní 
objektu. Nadst�ešní �ást je navržena pouze keramickými vložkami. Horní 
hrana komína je ve výšce 11,550m nad úrovní upraveného terénu a 1,5m nad 
horní hranou atiky.  

Skladby obvodového zdiva jsou podrobn� specifikovány ve výkrese 
výpisu skladeb �. C-17. Obvodové svislé konstrukce spl�ují požadavky dle 
�SN 730540 Tepelná ochrana budov. Podrobné výpo�ty skladeb a hodnoty 
sou�initele prostupu tepla U jsou provedeny v p�íloze složky C Návrh 
konstrukcí – výpo�ty. 



3.1.3.4 Vodorovné nosné konstrukce

Stropy a nosné konstrukce st�ech jsou v celém objektu navrženy ŽB 
monolitické, beton C20/25 s ocelí B500. Jedná se o desky vetknuté, 
oboustrann� vyztužené a konzolové. Tlouš�ky desek v �ástech bytových jsou 
180mm, v �ásti komunika�ního jádra 100mm. ŽB stropní desky jsou dopln�ny 
pr�vlaky skrytými a viditelnými. 

P�eklady jsou navrženy systémové, dle zdiva, v n�mž se nacházejí. 
V nosném zdivu z tvárnic POROTHERM jde o p�eklady POROTHERM 23,8 
a POROTHERM PTH 11,5; v nosném zdivu z betonových bednících tvárnic 
PREFA o p�eklady RZP 149/14. 

Skladby vodorovných konstrukcí jsou podrobn� specifikovány ve výkrese 
výpisu skladeb �. C-17. Konstrukce odd�lující venkovní a vnit�ní prost�edí 
spl�ují požadavky dle �SN 730540 Tepelná ochrana budov. Podrobné 
výpo�ty skladeb a hodnoty sou�initele prostupu tepla U jsou provedeny 
v p�íloze složky C Návrh konstrukcí – výpo�ty. 

3.1.3.5 Vertikální komunikace 

Schodiš�ové desky jsou ŽB monolitické vetknuté, beton C20/25 s ocelí 
B500, tlouš�ky 100mm. Stupn� jsou dodate�n� nadbetonovány z prostého 
betonu C16/20. 

Výtah je hydraulický LIFTCOMP se strojovní sk�íní v 1S. Nosná 
konstrukce je ocelová. Velikost vnit�ní kabiny je 1400/1100. Výtahová šachta 
je odv�trána na st�echu pomocí v�trací hlavice o pr�m�ru 150mm. V suterénu 
je výtahová šachta obezd�na, v nadzemních podlažích je obvod šachty 
odd�len celosklen�nou p�í�kou z protipožárního skla v hliníkových rámech 
systému LICO-I.  

   

3.1.3.6 St�ešní konstrukce 

Jsou navrženy ploché zelené st�echy. Odvodn�ní obou st�ech, 
dvoupodlažní a t�ípodlažní �ást objektu, obsahuje vždy dv� vnit�ní vpusti 
o pr�m�ru 100mm. Spádování a tepelná izolace je tvo�ena spádovými klíny 
XPS. St�ešní terasa, vytvo�ená nad dvoupodlažní �ástí objektu, je opat�ena 
zábradlím z vrstveného skla v nerezových rámech výšky 500mm, jeho 
celková výška s atikou je 1100mm. Zde je rovn�ž navržena d�ev�ná 
konstrukce terasy z trámk� 50/50mm v osové vzdálenosti 70mm. Podkladní 
d�ev�né trámy jsou uloženy ve št�rkovém násypu frakce 4-8. St�echa nad 
t�ípodlažní �ástí je navržena s extenzivním ozelen�ním o tlouš�ce substrátu 
100mm; st�echa nad dvoupodlažní �ástí s intenzivním ozelen�ním o tlouš�ce 
substrátu 300mm s dopl�ující konstrukcí pochozí d�ev�né terasy. Substrát je 
tvo�en rašelinou a je vyleh�en liaporem frakce 1-4.  

Atiky jsou navrženy ŽB, beton 20/25 s ocelí B500, o tlouš�ce 150mm 
a jsou dodate�n� zatepleny EPS polystyrenem o tlouš�ce dle umíst�ní.  

St�ešní skladby jsou podrobn� specifikovány ve výkrese výpisu skladeb 
�. C-17 a spl�ují požadavky dle �SN 730540 Tepelná ochrana budov. 



Podrobné výpo�ty skladeb a hodnoty sou�initele prostupu tepla U jsou 
provedeny v p�íloze složky C Návrh konstrukcí – výpo�ty. 

3.1.3.7 Vnit�ní d�lící konstrukce 

P�í�kové zdivo je navrženo z tvárnic POROTHERM 11,5 P+D na MVC 
2,5MPa. Otvory jsou opat�eny p�eklady POROTHERM PTH 11,5. V 1S není 
zdivo ko�árkárny a zdivo odd�lující sklepní boxy vyzd�no až do výšky stropu, 
nýbrž do výšky 2m z d�vodu proud�ní vzduchu. V �ásti komunika�ního jádra 
bytového domu jsou v 1NP a 3NP navrženy p�í�ky celosklen�né 
z protipožárního skla v hliníkových rámech systému LICO-I.  

3.1.3.8 Výpln� otvor�

Okna nadzemních podlaží jsou navržená plast-hliníková s dvojitým 
zasklením o hodnot� U=1,1Wm-2K-1. Okna suterénu jsou hliníková VEKRA s 
dvojsklem. Okna v modulární fasád� SCHUECO jsou ze stejného systému 
o rozm�rech 1000/1000mm. Hlavní vstupní dve�e do objektu jsou navrženy 
v rámci systému obvodového plášt� komunika�ního jádra objektu systému 
SCHUECO. Hlavní vstupní dve�e jsou dvouk�ídlé o celkové ší�ce 1500mm. 
Vstupní dve�e z polo-uzav�eného prostoru mezi objekty jsou jednok�ídlé 
o ší�ce 1000mm. 

Dve�e v celosklen�ných p�í�kách LICO-I jsou stejného systému 
a protipožárního skla. Vstupní dve�e do jednotlivých byt� jsou ocelové 
protipožární v ocelových zárubních s bezpe�nostním zámkem. Dve�e v rámci 
byt� jsou d�ev�né v obložkové zárubni. Revizní dví�ka do instala�ních šachet 
jsou navržena ocelová v ocelové zárubni. Dve�e v suterénu jsou všechny 
ocelové v ocelových zárubních. Dve�ní k�ídla sklepních box� jsou opat�ena 
otvorem krytým m�ížkou. Dve�e propojující suterén pod bytovým domem 
a navazujícími garážemi; a dve�e odd�lující �ást pod bytem a �ást 
komunika�ního jádra jsou navržena protipožární se samozavíracím za�ízením, 
bezpe�nostním zámkem a horizontálním madlem. 

Je navržen st�ešní výlez na st�echu t�ípodlažní �ásti objektu. Jedná se 
o výlez Fakro typ WGI s tvrzeným dvojsklem. Výlez je umíst�n ve st�eše nad 
hlavní domovní komunikací. 

3.1.3.9 Vn�jší povrchy 

Vn�jší obklady – bytové �ásti, tj. pláš� dvou horních podlaží �ásti 
t�ípodlažní a celý pláš� dvoupodlažní �ást, jsou navrženy s prov�trávanou 
fasádou systému CETRIS. Jde o desky CETRIS®FINISH v bílé barv� na 
nosném roštu z hliníkových profil� systému STYL 2000. Pod vzduchovou 
mezerou je navržena paropropustná membrána TYVEK a kontaktní tepelná 
izolace ROCKWOOL AIRROCK ND tlouš�ky 50mm. 1NP t�ípodlažní �ásti 
je obloženo keramickými neglazovanými pásky KLINKER. 

Zav�šené konstrukce – �ást komunika�ního jádra je oplášt�na modulární 
sklen�nou fasádou systému SCHUECO SMC 50. Nosnou konstrukcí jsou 
hliníkové profily kotvené z boku k ŽB stropním deskám. Zasklení je 



provedeno kaleným dvojsklem, v �ásti atikové sklem vrstveným. Tato fasáda 
je dopln�na p�edsazenou stínící konstrukcí z hliníkových tahokovových 
rámech. Systém je zakreslen ve výkrese architektonického detailu �. D-01. 

Vn�jší omítky – v �ástech lodžií jsou navrženy tepeln� izola�ní omítky 
POROTHERM TO. 

Vn�jší podlahy – terasy na terénu jsou navrženy z cihlové dlažby 
KLINKER osazené do št�rkového lože frakce 4-8 na násypu drceného 
kameniva frakce 8-16. Lodžie jsou opat�eny keramickou mrazuvzdornou 
dlažbou KLINKER. Spádovány jsou pomocí cementového pot�ru s kari sítí, 
který bude dilatován po dvou metrech. Terasy i lodžie budou spádovány 
sm�rem od objektu 2%. 

3.1.3.10 Vnit�ní povrchy 

Vnit�ní omítky st�n a strop� – v nadzemních podlažích jsou navrženy 
štukové omítky v bílé barv�. V suterénu jsou povrchové úpravy st�n 
provedeny omítkou vápenocementovou. Ve výtahové šacht� je tato omítka 
dopln�na protiolejovým nát�rem.  

Vnit�ní obklady – jsou navrženy obklady v koupelnách, WC ve výšce 
1800mm; a za kuchy�skými linkami ve výšce 900mm nad podlahou a horní 
hran� 1500mm nad podlahou. Jde o keramické obklady KLINKER.  

Vnit�ní podlahy – v �ásti komunika�ního jádra jsou navrženy podlahy 
z betonové mazaniny C16/20 s epoxidovým nát�rem. Dno výtahové šachty je 
dopln�no o protiolejový nát�r. V �ástech bytových jsou navrženy podlahy 
s nášlapnou vrstvou z marmolea. 

Zav�šené konstrukce – v �ásti suterénu, nacházející se pod bytem v 1NP, 
je vytvo�en snížený podhled pro vedení instalací, VZT a ZT. Konstrukci tvo�í 
profily CW, UW a desky Knauf RED 15. 

3.1.3.11 Izolace 

Tepelné izolace – obvodové zdivo je navrženo takové tlouš�ky, že 
vyhovuje požadavk�m prostupu tepla bez dalšího zateplení. V místech, kde je 
navržena prov�trávaná fasáda systému CETRIS je navržena dopl�ková izolace 
ROCKWOOL AIRROCK ND v tlouš�ce 50mm pro eliminaci bodových 
tepelných most�. Suterénní zdivo a obvodové základy nevytáp�né �ásti jsou 
zatepleny deskami PERIMETR o tlouš�ce 50mm. Tepelnou izolaci 
v souvrství st�echy tvo�í spádové klíny XPS polystyrenu. Podlahy na terénu 
zahrnují tepeln� izola�ní vrstvu ROCKWOOL STEPROCK ND v tlouš�ce 
70mm. Strop mezi nevytáp�ným suterénem a bytem je izolován z horní strany 
ROCKWOOL STEPROCK ND v tlouš�ce 50mm, ze strany podhledu 
ROCKWOOL F-ROCK ND v tlouš�ce 60mm. �ela ŽB desek komunika�ní 
�ásti jsou zatepleny EPS polystyrenem tlouš�ky 50mm pro zabrán�ní jejich 
p�eh�ívání pod sklen�nou fasádou.  

Izolace proti zemní vlhkosti a vod (hydroizolace) – hydroizolace spodní 
stavby je provedena z asfaltových pás� charBIT Al S35. Hydroizolace bude 
vytažena 340mm nad úrove� p�ilehlého upraveného terénu. V nepodsklepené 



�ásti je hydroizolace do této výšky tvo�ena st�rkovou izolací proti vod�
tlouš�ky 5mm. V souvrství st�echy je navržena hydroizola�ní fólie 
FATRAFOL 818, která bude vytažena i na konstrukce vystupující nad úrove�
skladby st�echy. V místnostech s mokrým provozem, koupelny, WC, bude 
provedena v podlahových konstrukcích st�rková izolace v tlouš�ce 2mm 
a bude vytažena i do výšky obkladu st�n. 

Zvukové izolace – mezibytové podlahy jsou opat�eny izolací 
ROCKWOOL STEPROCK ND v tlouš�ce 50mm. Schodiš�ová deska je po 
celé délce odd�lena od zdiva izolací SCHOECK Tronsole typu T; monolitické 
pr�vlaky, vynášející schodiš�ovou desku, budou betonovány do SCHOCK 
Tronsole typu AZ.  

3.1.3.12 Výrobky klempí�ské 

Materiálem je ocel. pozink. Klempí�ské výrobky budou použity pro 
okapni�ky, oplechování, vn�jší parapety a p�íponky. P�esné pot�ebné délky 
budou p�em��eny p�ímo na stavb�. Ocel. pozink. bude opat�en jednovrstvým 
antikorozním nát�rem S2810 Formex Extra v šedé barv�. 

3.1.3.13 Výrobky záme�nické 

Ocelové dve�e a revizní dví�ka v ocelových zárubních budou opat�eny 
nát�rem EPOLEX. Ocel. pozink. krycí rošty anglických dvork� budou 
opat�eny nát�rem jednovrstvým antikorozním S2810 Formex Extra v šedé 
barv�. Zábradlí jsou tvo�ena ocelovou a nerezovou konstrukcí s výplní 
vrstveného skla a výplní ty�ovou. Madla v interiéru jsou d�ev�ná, madla 
v exteriéru jsou nerezová. 

3.1.3.14 Výrobky truhlá�ské 

Dve�e v rámci byt� jsou d�ev�né v obložkové zárubni z mo�eného 
dubového d�eva. Jedná se o dve�e Barausse typu Onya. Interiérová madla 
zábradlí jsou ze d�eva bukového. Madla jsou dále opat�ena transparentním 
lakem na d�evo EPOLEX S1300 ve dvojí vrstv�. Pochozí vrstva nást�ešní 
d�ev�né terasy je tvo�ena trámky 50/50mm z borového mo�eného d�eva 
s impregnací a transparentním lakem EPOLEX S1300 ve dvojí vrstv�. Nosné 
trámy terasy, osazené do št�rkového lože budou ze d�eva smrkového, 
impregnovaného. 

3.1.3.15 Vn�jší plochy

Chodníky pro p�ší jsou navrženy dlážd�né z velkoformátových 
betonových dílc�. Chodníkové rampy jsou ve spádu 3%. Sjezd do garáží je 
navržen ve spádu 10%. D�tské h�išt� je navržené s pískovým povrchem. 
Okolní terén bude osázen travním semenem a budou vysazeny stromy a ke�e. 
Celková úprava okolí bude parkovou formou m�stské ve�ejné zelen�. 

Okapový chodník okolo stavby je navržen z ka�írku frakce 2-9 a je 
spádován 5% od stavby. V pat� modulární prosklené fasády jsou navrženy 



odtokové HDPE žlaby s krycím ocelovým roštem. Ty budou osazeny do 
betonového lože a spádovány 5%, odvod je napojen na kanaliza�ní sí�. 

3.1.4 napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

Komplex bude napojený na stávající pozemní komunikace z jižní a západní 
strany. Vjezd do suterénních garáží je situován z místní komunikace ze západní 
strany. P�i výjezdu z garáží je navržena vzdálenost 6,6m pro bezpe�ný rozhled 
a vjezd automobilu na pozemní komunikaci. Parkovací zálivy jsou navrženy 
s kolmým stáním, taktéž p�ístupné z jižní a západní komunikace. 

Napojení splaškového a deš�ového potrubí z objektu je v hlavní vstupní 
šacht� p�ed objektem. Odtud je vedena p�ípojka do stoky jednotné kanalizace 
nacházející se v ose komunikace ulice Zahradní�kova. 

P�ípojka nízkotlakého plynovodu je �ešena p�es venkovní zd�ný box 
s hlavním uzáv�rem plynu.  

P�ípojka elektrického nízkého nap�tí je navržena taktéž p�es venkovní zd�ný 
box, kde je umíst�n elektrom�rný rozvad�� a pojistná sk�í�. HUP je od RE a PS 
stavebn� odd�len. 

P�ípojky vodovodu, sd�lovacích a optických kabel�, nízkotlakého plynovodu 
a elektrického nízkého nap�tí jsou vedeny do technické místnosti.  

3.1.5 �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území, 

Parkování je pro obyvatele BD navrženo v suterénních garážích v kapacit� 20 
stání; z toho 2 pro ZTP a 2 pro motocykly. Dále jsou navrženy parkovací zálivy 
v kapacit� 14 stání; z toho 2 stání vyhrazená ZTP.  

Dle dostupných informací se nejedná o území na poddolovaném �i svážném 
území. 

3.1.6 vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany, 

Stavba nebude škodit životnímu prost�edí. Je navržena nová výsadba zelen�. 
V sou�asné dob� se na parcele nenacházejí vzrostlé stromy. Stávající parcela je 
pokryta náletovými rostlinami a ke�i. 

Odpady budou t�íd�ny na plast, papír, sklo a biologický odpad. 

P�i stavb� objektu se bude dbát na minimální hlu�nost, šet�ení energií a t�íd�ní 
odpadu. 

3.1.7 �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch 
a komunikací, 

V návrhu jsou dodržovány požadavky z vyhlášky �. 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 



Hlavní vstup do objektu je �ešen bez výškového rozdílu. Vstupní jednok�ídlé 
dve�e o sv�tlé ší�ce 1000mm jsou otevírány sm�rem ven. Hlavní vstupní dve�e 
z jižní strany jsou dopln�ny druhým otevíratelným k�ídlem o sv�tlé ší�ce 500mm. 
V objektu je navržený výtah o vnit�ní velikosti kabiny 1400/1100mm.  

3.1.8 pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do 
projektové dokumentace, 

Pr�zkumy v sou�asné dob� nebyly provedeny, výsledky budou doloženy po 
jejich provedení.  

3.1.9 údaje o podkladech  pro  vytý�ení  stavby,  geodetický referen�ní polohový 
a výškový systém, 

Stavba bude vyty�ena výškov� od bod� �eské nivela�ní sít�, polohov� od 
spojnice dvou t�chto bod� v sou�adnicovém systému S-JTSK. Výškové kóta 
0,000 je rovna 293,850m. n. m. Baltu po vyrovnání. 

3.1.10 �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory, 

�ešený stavební objekt v rámci bakalá�ské práce o celkové zastav�né ploše 
244m2 je �len�n do t�í charakteristických �ástí, dvou �ástí bytových a mezi nimi 
umíst�né �ásti komunika�ní. �ásti jsou odd�leny i vzhledem fasády. Objekt je 
t�ípodlažní, �ást s mezonetovým bytem je dvoupodlažní.  

P�ípojky inženýrských sítí jsou zaúst�ny do technické místnosti v suterénu. 
Kanaliza�ní p�ípojka ústí z hlavní vstupní šachty do jednotné kanaliza�ní sít�. 

3.1.11 vliv  stavby  na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed 
negativními ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich 
minimalizace, 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. 

P�i provád�ní stavby nebude zasaženo do okolních pozemk� a staveb. Okolní 
objekty budou p�ed zahájením výstavby zam��eny a b�hem výstavby 
kontrolovány. 

3.1.12 zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�, pokud není  
uveden v �ásti F., 

Zhotovitel stavby zajistí, aby v pr�b�hu výstavby byla zajišt�na bezpe�nost 
práce p�i provád�ní staveb. Jedná se o proškolení pracovník�, seznámení 
s p�edpisy bezpe�nosti práce, pou�ení o pohybu po staveništi, doprav�
a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními 
p�edpisy.  

Pracovníci budou dodržovat zákony a vyhlášky dle zákona 65/1965 Sb. 
Zákoník práce; zákona 309/2006 Sb. O zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti 



a ochrany zdraví p�i práci, na�ízení vlády �. 591/2009 Sb. – požadavky na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

3.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Pr�kaz statickým výpo�tem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 
p�sobící v pr�b�hu výstavby a užívání nem�lo za následek 

3.2.1 z�ícení stavby nebo její �ásti, 

Podrobný statický výpo�et zhotoví statik. 

P�i návrhu se nep�edpokládá, že dojde ke z�ícení stavby a stavba bude 
vystav�na dle platných norem a vyhlášek.  

P�i výstavb� se bude p�edevším dbát na p�esné složení betonu, na správné 
uložení výztuže a na správné technologické postupy a p�estávky. Na provád�ní 
bude dohlížet stavební dozor. Vyvstalé problémy a nové skute�nosti budou �ešeny 
v pr�b�hu stavby. 

3.2.2 v�tší stupe� nep�ípustného p�etvo�ení, 

P�i nálezu statické �i konstruk�ní vady bude ihned provedeno opat�ení pro 
zajišt�ní konstrukcí a zajišt�ní bezpe�nosti osob. V p�ípad� nutnosti budou takto 
zajišt�ny i okolní pozemky. 

3.2.3 poškození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení anebo instalovaného 
vybavení v d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce,

Pokud dojde k poškození jiných �ástí stavby �i za�ízení, které lze opravit �i 
vym�nit – neprodlen� se tak stane. 

3.2.4 poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�. 

Bez prodlení budou provedena pot�ebná opat�ení. 

3.3 Požární bezpe�nost

Požární zpráva bude podrobn� zpracována a schválena požárním technikem.  

3.3.1 zachování nosnosti a stability konstrukce po ur�itou dobu, 

Svislé nosné zdivo systému POROTHERM 44 Profi a 24 P+D jsou požární 
odolnosti REI 180, konstrukce typu DP1. ŽB sloupy, pr�vlaky a desky jsou 
tvo�eny betonem požární t�ídy reakci na ohe� A – neho�lavý, požární odolnost 
90minut.  

P�í�kové zdivo POROTHERM 11,5 P+D má požární odolnost EI 180, 
konstrukce typu DP1. Výtah je sklen�ný z bezpe�nostního protipožárního skla 



s ocelovou konstrukcí t�ídy A – neho�lavé. Sklen�ná fasáda systému SCHUECO 
je provedena z protipožárního skla. P�í�ky a dve�e v nich umíst�né 
v komunika�ním jádru bytového domu jsou celosklen�né z protipožárního skla 
systému LICO-I odolnosti EI 30 a typu DP1. 

3.3.2 omezení rozvoje a ší�ení ohn� a kou�e ve stavb�,

Každá bytová jednotka je samostatným požárním úsekem. Instala�ní šachty 
jsou v úrovni stropu v rámci jednoho bytu probetonovány. Dve�e do byt� jsou 
protipožární. 

Komunika�ní jádro schodiš�ové chodby je chrán�nou únikovou cestou, 
odd�leno požárn� odolnými konstrukcemi a uzáv�ry. V�trání je p�ímé okny. 
Dve�e do byt�, ústící do této chodby jsou protipožární. Dve�e v suterénu, 
odd�lující suterén pod bytovým domem a suterénní garáže; a dve�e odd�lující �ást 
suterénu pod bytem a komunika�ním jádrem jsou požárními uzáv�ry s odolností 
EI 15 a samozavíracím za�ízením.  

3.3.3 omezení ší�ení požáru na sousední stavbu,

Stavba spl�uje požadované odstupy od okolních budov. Sousední stavby 
nezasahují do požárn� nebezpe�ných prostor. Fasáda tvo�ená systémem CETRIS 
odpovídá klasifikaci podle t�ídy reakce na ohe� dle evropské normy EN 13 501-1 
je A2-s1, d0 – neho�lavá.  

3.3.4 umožn�ní evakuace osob a zví�at,

Osoby a zví�ata budou evakuovány po schodišti do 1NP, kde vystoupí 
z objektu do volného prostranství. Schodišt� je navrženo ŽB, ší�ky 1200mm. 

3.3.5 umožn�ní bezpe�ného zásahu jednotek požární ochrany.

Jednotky požární ochrany budou zasahovat z hlavní obousm�rné komunikace 
z jižní strany.  

3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

V objektu se bude produkovat pouze tuhý komunální odpad, bez zvláštního 
charakteru. Komplexní �innost v oblasti komunálního odpadu bude zajiš�ovat 
specializovaná firma pro celé území. Umíst�ní odpadních kontejner� je navrženo na 
dvou místech s obvodovou kovovou konstrukcí korespondující s fasádou 
schodiš�ové �ásti navržených BD.  

Splaškové a deš�ové vody budou odvedeny do místní jednotné kanalizace.  

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost�edí.  

Charakter stavby nevyžaduje návrh ochranných a bezpe�nostních pásem. 
Provozem objektu mohou vznikat škodliviny, se kterými bude nakládáno v souladu 
s legislativou EMS.  



Provoz domu nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. Zdrojem tepla bude 
plynový kotel. Odvod a p�ívod vzduchu bude vyveden nad st�echu. Veškeré 
rozvody VZT budou vedeny nad st�echu.  

P�i výstavb� budou zdroje zne�išt�ní p�edevším stavební stroje a nákladní 
automobily a dále emise polétavého prachu z provád�ných prací, což je b�žným 
projevem každé stavební �innosti. 

3.5 Bezpe�nost p�i užívání 

Schodišt� a lodžie jsou opat�ena zábradlími ve standardní výšce 0,9m. Schodišt�
ve 3NP je opat�eno zábradlím o zvýšené výšce 1m. Zvýšená výška zábradlí je 
navržena na st�ešní terase, která je v sou�tu výšky zábradlí a atiky 1,1m. 
Francouzská otevíratelná okna jsou také dopln�na zábradlími ve výšce 1m 
z vrstveného skla. 

3.6 Ochrana proti hluku

V dob� výstavby budou zdrojem hluku p�edevším práce provád�né stroji pro 
dopravu a manipulaci s materiálem, zpracování a provád�ní konstrukcí a jejich 
úpravy. Pro zemní práce budou nasazeny t�žší stavební stroje.  

Vhodným vedením prací a nasazením mechanizm� s co nejnižšími akustickými 
výkonu bude hluk z této �innosti minimalizován. 

Veškeré stavební práce budou provád�ny pouze v denní dob�. 

Hluk v chrán�ném venkovním prostoru a chrán�ném venkovním prostoru 
stavby: hlukové zatížení okolí v dob� provozu stavby se neo�ekává. Potrubí pro 
nasávání venkovního vzduchu bude vybaveno tlumi�i a je umíst�no nad st�echou. 

Budou spln�ny následující požadavky a limity pro denní dobu 6:00 - 22:00, kdy 
bude provád�na stavba: 

Na�ízení vlády �. 148/200ž Sb. 

Chrán�ný vnit�ní prostor – den: 40dB + korekce, noc: 30dB + korekce 

Chrán�ný venkovní prostor – 50dB + korekce (doprava 5dB) 

Objekt je funkce obytné. BD zahrnuje 4 byty. Lokalita je klidného charakteru 
s funkcí taktéž bytovou, nep�edpokládají se vn�jší zdroje hluku. Technická místnost 
je umíst�na v 1S. 

Obvodové konstrukce spl�ují akustické požadavky.  

Domovní schodišt� je od svislých st�n odd�leno akustickou izolací systému 
SCHOECK. V podlahách jsou navrženy kro�ejové izolace ROCKWOOL Steprock 
ND. Deš�ové vedení je izolováno a vedeno v interiéru místnostmi, které nejsou 
obytné. Vlastní vedení bude zakryto sádrokartonovými deskami KNAUF. P�í�kové 
zdivo POROTHERM 11,5 P+D je vážené nepr�zvu�nosti 44dB. 



3.7 Úspora energie a ochrana tepla

3.7.1 spln�ní požadavk� na energetickou náro�nost budov a spln�ní 
porovnávacích ukazatel� podle jednotné metody výpo�tu energetické 
náro�nosti budov,

Navržený objekt je navržen pro parametry standardní budovy. Konstrukce s 
požadavky na posouzení prostupu tepla vyhovují dle normy �SN 730540-2 
Tepelná ochrana budov – Požadavky.  

Energetický štítek byl vypo�ten na klasifikaci C1 – vyhovující doporu�ené 
úrovni. Energetický štítek stavby je sou�ástí p�ílohy dokumentace. 

St�ny z tvárnic POROTHERM 44 Profi tlouš�ky 440mm nevyžadují další 
zateplení, v kombinaci s prov�tranou fasádou desek CETRIS�FINISH je 
navržena dopl�ková izolace ROCKWOOL AIRROCK ND, pro eliminaci 
tepelných vazeb vlivem kotvení vn�jšího plášt� fasády. Obvodovou konstrukci 
komunika�ního jádra tvo�í sklen�ná modulární fasáda SCHUECO se zasklením 
izola�ními kalenými dvojskly. Obálkové konstrukce budovy spl�ují požadavky na 
sou�initele prostupu tepla. 

V objektu se bude dbát na úsporu energie a zamezení zbyte�nému plýtvání.   

Spot�eba energií bude dle užívání bytových jednotek. Je navrženo použití 
kompaktní žárovek. Schodiš�ová chodba a suterén bude vytáp�n pouze z okolních 
místností. Radiátory v bytech budou vybaveny regula�ními armaturami. Je 
navrženo vybavení úspornými spot�ebi�i. 

Podrobné výpo�ty skladeb a hodnoty sou�initele prostupu tepla U jsou 
provedeny v p�íloze složky C Návrh konstrukcí – výpo�ty. 

Protokol energetického štítku je p�iložen v p�íloze složky C Energetický štítek 
obálky budovy.  

3.7.2 stanovení celkové energetické spot�eby stavby.

Objekt je navržen jako standardní. Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla je 
0,42Wm-2K-1. Výsledek tak vyhovuje požadovanému sou�initeli prostupu tepla 
0,62Wm-2K-1. 

M�rná spot�eba energie budovy EP,A je 153 kWhm-2a-1. 

3.8 �ešení  p�ístupu  a  užívání  stavby  osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace -  údaje o spln�ní požadavk� na bezbariérové �ešení stavby.

Chodníky a p�ístupové cesty budou uzp�sobeny p�ístupu osobám s omezenou 
schopností pohybu. Chodníkové rampy jsou ve spádu 3%. Každý parkovací záliv 
zahrnuje parkovací místo pro ZTP. V garážích jsou vyhrazena 2 parkovací místa 
ZTP. 

Samotný projekt je �ešen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 

V objektu je navržený výtah o vnit�ním rozm�ru kabiny 1400/1100mm. 



3.9 Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí radon, agresivní 
spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpe�nostní pásma apod. 

Povodn� – objekt se nenachází v záplavovém území. Pozemek leží v mírn�
svažitém terénu na kopci. Spodní stavba opat�ena hydroizolací z asfaltových pás�
charBIT Al S 35. Zemina je propustná št�rko-hlinitá. Hladina podzemní vody se 
nachází p�ibližn� 5m pod úrovní stávajícího terénu.   

Sesuvy p�dy – pozemek není ohrožen sesuvem p�dy. 

Poddolování – dle dostupných informací není dané území dot�eno d�lní 
�inností. 

Seismicita – daná oblast nep�edstavuje pro daný charakter stavby zvýšené 
seizmické ohrožení. 

Radon – dle dostupných informací a normální radonové hodnot� budou 
provedeny b�žná opat�ení odpovídající ochran� staveb p�ed ú�inky st�edního 
radonového rizika. 

3.10 Ochrana obyvatelstva - spln�ní základních požadavk� na situování a stavební 
�ešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

Pro tento objekt nejsou stanoveny žádné požadavky civilní ochrany. 

Bezpe�nost proti vniknutí nepovolaným osobám – vstupní dve�e do objektu jsou 
bezpe�nostní. Všechny byty budou mít bezpe�nostní zámky. 

3.11 Inženýrské stavby (objekty)

Objekt bude p�ipojen na následující inženýrské sít�: nízké elektrické nap�tí, 
nízkotlaký plynovod, jednotnou kanaliza�ní stoku, vodovod, sd�lovací a optické 
kabely. 

3.11.1 odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních vod,

Odpadní vody budou svád�ny do jednotné kanalizace.  

Splašková a deš�ová voda z objektu bude napojena v hlavní vstupní šacht�, 
odkud bude provedena p�ípojka na jednotnou kanaliza�ní sí�.  

Chodníky jsou navrženy z velkoformátové dlažby. Deš�ová voda z volných 
ve�ejných bude vsakována na pozemku. Parkovací zálivy budou spádovány ke 
vtoku a napojeny na kanalizaci po p�ed�išt�ní odlu�ova�em lehkých olej�. 

3.11.2 zásobování vodou, 

Objekt bude p�ipojen k místnímu vodovodu.  



3.11.3 zásobování energiemi,

Objekt bude p�ipojen k nízkému elektrickému nap�tí 220V a k nízkotlakému 
plynovodu.  

3.11.4 �ešení dopravy,

Vjezd do suterénních garáží je napojen z místní komunikace ze západní 
strany. P�íjezdy k parkovacím záliv�m jsou také �ešeny z místních komunikací. 
Navržené chodníky budou voln� napojeny na stávající sí� chodník�. 

3.11.5 povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav,

Okolí stavby bude �ešeno v m�stské parkové úprav�. Je navržena výsadba 
nových d�evin a živých plot�. Chodníky pro p�ší jsou dlážd�né, d�tské h�išt�
s pískovým povrchem. 

3.11.6 elektronické komunikace. 

Nejsou navrženy elektronické komunikace. 

3.12 Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb (pokud se ve stavb�
vyskytují)

3.12.1 ú�el, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického  
za�ízení,

V objektu se nachází výtah LIFTCOMP. Jedná se o hydraulický výtah se 
strojovní sk�íní v 1S. Vnit�ní velikost kabiny je 1400/1100mm. Odv�trání je 
�ešeno st�ešní v�trací hlavicí pr�m�ru 150mm. Výtah je ur�en pro p�epravu 
obyvatel� bytového domu. 

V technické místnosti je umíst�n plynový kotel v provedení TURBO pro 
výrobu teplé užitkové vody pro spot�ebu obyvatel� bytového domu. 

V objektu se dále nenacházejí výrobní ani nevýrobní za�ízení. 

3.12.2 popis technologie výroby, 

3.12.3 údaje o po�tu pracovník�, 

3.12.4 údaje o spot�eb� energií, 

3.12.5 bilance surovin, materiál� a odpad�, 

3.12.6 vodní hospodá�ství, 

3.12.7 �ešení technologické dopravy, 

3.12.8 ochrana životního a pracovního prost�edí. 



4.  Záv�r 

Výsledkem této práce je návrh umíst�ní budov do klidné m�stské �ásti na 
zadaném pozemku a architektonický návrh jednotlivých budov. Objekt, umíst�ný 
v západní �ásti parcely je v rámci bakalá�ské práce podrobn� stavebn� zpracován do 
podoby konstruk�ní studie a projektové dokumentace pro provedení stavby. �ešený 
bytový d�m s hodnotou C1 energetického štítku obálky budovy je navržen tak, aby 
nabízel p�íjemné a pohodlné bydlení s výjime�ným výhledem na panorama m�sta Brna. 
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