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Abstrakt 

Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu obytných staveb. Rozvíjí 

architektonickou studii nadstandartního nízkopodlažního bytového domu Sadová v Brně. 

Zadaná stavební parcela se nachází v Králově poli, části Sadová. Podkladem pro zpracování je 

urbanistická studie, která počítá se zástavbou rodinnými a bytovými domy. Navrhovaný soubor 

dvou objektů navazuje na stávající zástavbu.  

Základní idea stavby vychází z tvaru kvádru, který je postupem rozdělen na několik 

částí. Jednotlivé části jsou natočeny tak, aby bylo docíleno co nejlepšího a ničím nenarušeného 

výhledu z obytných prostor. Vznikl tak geometricky unikátní tvar, který je tvořen sedmi 

základními kvádry. Hlavní prosklené plochy na jižní stranu zajišťují dostatek osvětlení a tvoří 

hlavní vizuální podobu stavby.  

Objekt bytového domu má celkem tři podlaží. Jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. 

Je rozdělen na tři hlavní části. Podzemní část garáží a technického zázemí, dvě nadzemní části 

s bytovými jednotkami, které jsou v jednom objektu, ale nejsou vzájemně propojeny. 

Nadzemní část má dva hlavní vchody. Každý vchod vede ke dvěma bytovým jednotkám. Okolo 

stavby je dostatek zelených ploch s vysázenými stromy pro využití v letních měsících 

k odpočinku. 
 

Klíčová slova 

Nadstandartní, bytový dům, Brno, Královo pole, Sadová, Kociánka, mezonetový byt, liapor, 

beton, kvádry, novostavba, předsazená fasáda, bezrámové zasklení, panorama 

  

Abstract 

The bachelor thesis is based on the studio project of residential buildings. The project 

develops architectural study of city apartment house on the Kociánka street in Brno. The basis 

for processing is the urban study, which allows for the development of family and apartment 

buildings. The proposed building structure is connected to the existing buildings. 

The idea is based on the form of the building blocks that the procedure is divided into 

several parts. Blocks are rotated to obtain the best vision from the living space. The result is a 

unique geometric shape. Big windows on the south side provide enough light. 

Apartment house has three floors. Basement and two floor. Basement has garage and 

technical technical background. Above-ground has two main entrances leads to two 

residential units. Around the building is enough green space planted with trees for use in the 

summer months to relax. 
 

Keywords 
 
City, apartment, house, Brno, Kralovo pole, Sadova, Kocianka, liapor, concrete, blocks, 
facade, fix frame, panorama 
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Úvod: 

 

Tématem zadání byl návrh novostavby nízkopodlažního bytového domu v Brně - Králově poli, 

část Sadová. Podkladem pro zpracování byla urbanistická studie, která počítá se zástavbou 

rodinnými a bytovými domy. Z této studie se při návrhu vycházelo Už v první fázi návrhu jsem 

se zabýval základní koncepcí, která byla tvořena z pravidelných, různě natočených kvádrů. V 

průběhu práce jsem jsem udělal množství dipozičních úprav a bylo zrušeno kadeřnictví, které 

se v objektu původně nacházelo. Hlavní funkcí objektu je bydlení. Na začátku byl požadavek, 

že by objekt měl splňovat nadstandartní nároky na bydlení. Tohoto požadavku bylo docíleno. 

V objektu se nachází velmi prostorné a luxusní bytové jednotky. 
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1. Základní identifikační údaje stavby: 

 

Název a místo stavby 

Název stavby: Nadstandartní bytový dům Sadová 

Místo stavby: Brno, Královo pole - Sadová, parcely číslo 196/1 

 

Účel stavby 

Novostavba nízkopodlažního bytového domu 

 

Projektant 

Michal Okleštěk 

 

Místo a datum vypracování technické zprávy 

Brno, 6.1.2013 

 

Podklady pro zpracování projektu 

Architektonická studie 

 

Základní údaje o stavbě: 

Výška atiky: 7,000 m 

Celková plocha stavebního pozemku: 3 456 m2 

Zastavěna plocha: 

- objektu A (Řešený objekt): 801,12 m2 

- objektu B: 865,32 m2 

Celková zastavěna plocha: 1666,44 m2 

Podlažní bytů v řešeném objektu: 

- Byt č.1: 143,85 m2 

- Byt č.2: 107,35 m2 

- Byt č.3: 203,4 m2 

- Byt č.4: 138,60 m2 

Podlažní plocha v řešeném objektu: 

- 1.S: 513,60 m2 

- 1.NP: 368,35 m2 

- 2.NP: 281,75 m2 

Podlažní plocha v řešeném objektu celkem: 1163,70 m2 

Obestavěny prostor v řešeném objektu: 

- 1.S: 1953,25 m3 

- 1.NP: 1606,13 m3 

- 2.NP: 1314,12 m3 

Obestavěny prostor v řešeném objektu celkem: 4873,50 m3 

 

Charakter stavby: novostavba, bydlení 
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2. Základní charakteristika stavby: 

 

Tématem zadání byl návrh novostavby nízkopodlažního bytového domu v Brně - Králově 

poli, část Sadová. Dům by měl splňovat nadstandartní nároky na bydlení. Podkladem pro 

zpracování je urbanistická studie, která počítá se zástavbou rodinnými a bytovými domy. 

Využíváno by mělo být stávajících a nově vybudovaných komunikací a inženýrských sítí. 

Místo předpokládané výstavby se nachází v katastrálním území města Brna na ploše, která je 

v územním plánu specifikována pod č. 196/1. V současné době se zde nachází zahrádkářská 

kolonie a velké množství nevyužitých zelených ploch. V západní části bude parcela navazovat na 

stávající zástavbu rodinných a bytových domů. V návrhu je třeba dodržet napojení na stávající a 

nově vytvořenou veřejnou komunikační síť. Zastavovací plán respektuje trasy inženýrských sítí a 

splňuje závazné pokyny, zadané regulačním plánem. 

 Situování domu reaguje na stávájící urbanistiskou a topografickou strukturu místa. Řešené 

území je vymezeno na jihu a jihovýchodně přístupovou polní cestou, v budoucnu nově 

vybudovanou veřejnou komunikací, a na severu hranicí ochranného pásma budoucích bytových 

domů. Na jižní straně parcely se nachází objekty bytových domů a veřejné vybavenosti. Řešené 

území je protnuto několika vyšlapanými pěšinami, ty byly využity při návrhu stavby. 

Na řešeném území budou vytvořeny celkem dva objekty nadstandartních nízkopodlažních 

bytových domů. Dva navržené objekty tvoří samostatný celek. Bakalářská práce řeší hlavní 

objekt A. Oba objekty reagují okolní zástavbu a topografickou strukturu místa. Kolem objektu se 

nachází dostatečné množství zelených ploch. 

Záměrem je, aby projekt bytového domu zaujal svým nevšedním vzhledem. Základní idea 

stavby vychází z tvaru kvádru, který je postupem rozdělen na několik částí. Jednotlivé části jsou 

natočeny tak, aby bylo docíleno co nejlepšího a ničím nenarušeného výhledu z obytných prostor. 

Vznikl tak geometricky unikátní tvar, který je tvořen sedmi základními kvádry. Celoplošné 

zasklení na jižní straně umožňuje propojení interiéru s vnější krajinou. Zajímavým prvkem je 

odsazená fasáda. Je vytvořena z kovových panelů, které jsou děrovány obdelníkovými a 

čtvercovými otvory. Tyto otvory tvoří velmi zajímavé obrazce vně i uvnitř budovy v interiéru. 

Tento efekt prosvětlení se projeví v méně “důležitých” místnostech jako jsou chodby, koupelny a 

wc. 

Objekt bytového domu má celkem tři podlaží. Jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. 

Objekt je rozdělen na tři hlavní části. Podzemní část garáží a technické zázemí, dvě nadzemní 

části s bytovými jednotkami, které jsou v jednom objektu, ale nejsou vzájemně propojeny. 

Nadzemní část má dva hlavní vchody. Každý vchod vede ke dvěma bytovým jednotkám. 

       Hlavní nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový monolit. Užití pohledového liapor 

betonu má především estetický důvod, ale také je to hlavní konstrukce zajišťující statiku celého 

objektu. Pro zajištění komfortu vnitřního prostředí, zejména kvalitní mikroklima, byla navržena 

sendvičová konstrukce. Tepelná izolace z polystyrenu je vložena mezi ŽB stěnu z liapor betonu a 

přizdívku z Ytongu. Dále je v konstrukci osazena parozábrana. Tato skladba má velmi dobré 

tepelně-izolační vlastnosti 

 

2. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Projektantem byly navrženy takové materiály a konstrukce, jejich vlastnosti z hlediska 

způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba nebude narušovat urbanistický ráz 

okolí. Výstavba bude prováděna podle platných norem a v souladu se Stavebním zákonem 

č.183/2006 Sb. 
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Michal Okleštěk                ………………………………………………….                                                           

V Brně dne 6.1.2013 
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Stavba:  Bytový dům Brno - Sadová 

 

Místo stavby:  Brno, Královo pole - Sadová 

 

Katastrální území:  Brno 

 

Kraj:  Jihomoravský 

  

Investor: - 

  

Vypracoval:  Michal Okleštěk 

 

Vedoucí práce:   doc. Ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc.  /  ústav architektury 

   Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA  /  ústav PST 

 

 

 

 

 

a) Vymezení a účel stavby 

 

Tématem zadání byl návrh novostavby nízkopodlažního bytového domu v Brně - Králově 

poli, část Sadová. Dům by měl splňovat nadstandartní nároky na bydlení. Podkladem pro 

zpracování je urbanistická studie, která počítá se zástavbou rodinnými a bytovými domy. 

Využíváno by mělo být stávajících a nově vybudovaných komunikací a inženýrských sítí. 

 

b) Zhodnocení staveniště 

 

Místo předpokládané výstavby se nachází v katastrálním území města Brna na ploše, která je 

v územním plánu specifikována pod č. 196/1. Jedná se o nezastavěnou lokalitu v blízkosti 

chráněného území, Údolí Zaječího potoka. Řešené území bylo až do 20. století nevyužito. Později 

zde začaly vznikat zahrádkářské kolonie a rodinné domy v nedalekém okolí. 

      V západní části bude parcela navazovat na stávající zástavbu rodinných a bytových domů. V 

návrhu je třeba dodržet napojení na stávající a nově vytvořenou veřejnou komunikační síť.  

Na pozemku se nenachází žádná ochranná pásma, ani cizí podzemní zařízení. Pozemek je 

mírně svažitý směrem na jih a jihovýchod. Polohové umístění staveb v nové urbanistické studii je 

naznačeno na výkresu situace. 

 

c) Urbanistické řešení 

 

Místo předpokládané výstavby se nachází v katastrálním území města Brna na ploše, která je 

v územním plánu specifikována pod č. 196/1. V současné době se zde nachází zahrádkářská 

kolonie a velké množství nevyužitých zelených ploch. V západní části bude parcela navazovat na 

stávající zástavbu rodinných a bytových domů. V návrhu je třeba dodržet napojení na stávající a 

nově vytvořenou veřejnou komunikační síť. Zastavovací plán respektuje trasy inženýrských sítí a 

splňuje závazné pokyny, zadané regulačním plánem. 



3 

 

 Situování domu reaguje na stávájící urbanistiskou a topografickou strukturu místa. Řešené 

území je vymezeno na jihu a jihovýchodně přístupovou polní cestou, v budoucnu nově 

vybudovanou veřejnou komunikací, a na severu hranicí ochranného pásma budoucích bytových 

domů. Na jižní straně parcely se nachází objekty bytových domů a veřejné vybavenosti. Řešené 

území je protnuto několika vyšlapanými pěšinami, ty byly využity při návrhu stavby. 

Na řešeném území budou vytvořeny celkem dva objekty nadstandartních nízkopodlažních 

bytových domů. Dva navržené objekty tvoří samostatný celek. Bakalářská práce řeší hlavní 

objekt A. Oba objekty reagují okolní zástavbu a topografickou strukturu místa. Kolem objektu se 

nachází dostatečné množství zelených ploch. 

Hlavním cílem bylo zejména dodržet návaznost na stávající a nově vzniklé komunikace. Na 

základě těchto os a vrstevnic byly vytvořeny pěší komunikace a poloha navržených objektů.  

Hlavní příjezd k řešenému území se nachází na západní straně z ulice Kociánka. Hlavní příjezd 

k hlavnímu objektu A je z veřejné komunikace na západní straně. Hlavní příjezd k objektu B je 

z veřejné komunikace na jižní straně. Toto řešení nenarušuje zastavovací plán.  

Komunikace pro pěší se nachází podél hlavních komunikací a skrz řešené území. Z těchto 

komunikací jsou řešeny hlavní přístupy do objektů. Parkovací plochy jsou pro samostatné objekty 

řešeny hlavně v prostoru podzemních garáži. Tyto parkovací stání jsou soukromá. Další 

parkovací plochy se nachází u hlavních komunikací.  

Toto řešení zabezpečuje nekonfliktní pohyb osob a dopravních prostředků a přispěje k 

urbanistickému rozvoji dané lokality. 

 

d) Architektonické  řešení 

 

Záměrem je, aby projekt bytového domu zaujal svým nevšedním vzhledem. Základní idea 

stavby vychází z tvaru kvádru, který je postupem rozdělen na několik částí. Jednotlivé části jsou 

natočeny tak, aby bylo docíleno co nejlepšího a ničím nenarušeného výhledu z obytných prostor. 

Vznikl tak geometricky unikátní tvar, který je tvořen sedmi základními kvádry. Celoplošné 

zasklení na jižní straně umožňuje propojení interiéru s vnější krajinou. Zajímavým prvkem je 

odsazená fasáda. Je vytvořena z kovových panelů, které jsou děrovány obdelníkovými a 

čtvercovými otvory. Tyto otvory tvoří velmi zajímavé obrazce vně i uvnitř budovy v interiéru. 

Tento efekt prosvětlení se projeví v méně “důležitých” místnostech jako jsou chodby, koupelny a 

wc. 

 

e) Dispoziční řešení 

 

Objekt bytového domu má celkem tři podlaží. Jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. 

Objekt je rozdělen na tři hlavní části. Podzemní část garáží a technické zázemí, dvě nadzemní 

části s bytovými jednotkami, které jsou v jednom objektu, ale nejsou vzájemně propojeny. 

Nadzemní část má dva hlavní vchody. Každý vchod vede ke dvěma bytovým jednotkám. 

 

1.S – Největší část tvoří samotný prostor podzemních garáží (347,95m2). Je zde celkem 11 

parkovacích stání z nichž je 1 parkovací stání určeno pro invalidy. Další parkovací stání se 

nachází podél hlavní komunikace. V prostoru garáží se také nachází za kovovou zástěnou sklad 

odpadů. Z prostoru podzemních garáží jsou dva vstupy do objektu. Každý vstup do objektu (pro 

dvě bytové jednotky) je navázán na vertikální komunikace (výtahy a schodiště) a sklepní boxy. 

Dále se v podzemní části objektu nachází technické zázemí, úklidová komora a sklad správy 

objektu. 
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1.NP – V prvním nadzemním podlaží se nachází dva hlavní vstupy do objektu. Každý vstup je 

určen pro dvě bytové jednotky. Komunikace, do které vstupy ústí, bezprostředně navazuje na 

vertikální komunikace, vedoucí do podzemního podlaží (1.S). Je tak umožněna bezbariérová a 

jednoduchá přístupnost podzemních garáží. Byt č.1 je mezonetový a jeho přízemní část má 

celkem 42,25m2. V přízemní části najdeme vstupní halu, šatnu a pracovnu. Byt č.2 je přízemní a 

jeho celková plocha 107,35m2. Náleží mu vstupní hala se šatnou, pracovna, wc, koupelna, 

obývací pokoj s kuchyní a jídelnou a dva pokoje. Přízemní část největšího mezonetového bytu 

č.3 má halu o ploše 23,25m2. Přízemnímu bytu č.4 náleží velká vstupní hala, šatna, wc, koupelna, 

obývací pokoj s kuchyní a jídelnou a tři pokoje.  

Hlavní otevřené prostory v bytech jsou orientovány k velkým proskleným stěnám na jižní 

stranu. Jejich uspořádání je velmi podobné. 

 

2.NP – Ve druhém nadzemním podlaží se nachází druhé podlaží mezonetového byt č.1 a bytu č.3. 

Byt č.1 obsahuje v druhém podlaží obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, dva pokoje, koupelnu a 

wc. Byt č.3 obsahuje v druhém podlaží obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, ložnici se šatnou a 

koupelnou s wc, wc, obytnou halu, šatnu, pracovnu a dva pokoje. 

 Hlavní otevřené prostory v bytech jsou orientovány k velkým proskleným stěnám na jižní 

stranu. Jejich uspořádání je velmi podobné. 

 

 

f) Stavební a konstrukční řešení 

 

Hlavní nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový monolit.  

Užití pohledového liapor betonu má především estetický důvod, ale také je to hlavní 

konstrukce zajišťující statiku celého objektu. Pro zajištění komfortu vnitřního prostředí, zejména 

kvalitní mikroklima, byla navržena sendvičová konstrukce. Tepelná izolace z polystyrenu Isover 

EPS GreyWall o tloušťce 100mm je vložena mezi ŽB stěnu z liapor betonu LC20/25 o tloušťce 

250mm a přizdívku z Ytongu třídy P3-550 o tloušťce 150mm. Dále je v konstrukci osazena 

parozábrana PAROFOL AL. Tato skladba má velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti. 

Podzemní část objektu je z monolitického vodostavebného betonu C20/25 o tloušťkách 

250-300mm. Prostory podzemních garáží nejsou tepelně izolovány. Část se sklepními boxy a 

technickým zázemím budovy je tepelně izolována polystyrenem Isover EPS GreyWall o tloušťce 

100mm a je kryta a přizdívku z Ytongu třídy P3-550 o tloušťce 150mm. Dále je v konstrukci 

osazena parozábrana PAROFOL AL. Hydroizolace spodní stavby je zajištěna hlavně 

vodostavebným betonem C20/25 a pojistným hydroizolačním nátěrem Gemite CEM–KOTE CW. 

Příčky v celém objektu jsou  z nenosného zdiva Ytong třídy P3-550 o tloušťce 150mm. 

Jako částečně nosné stěny a stěny oddělující bytové jednotky, bylo zvoleno zdivo Ytong P4-500 

o tloušťce 250mm. 

 

Příprava území a zemní práce 

Plocha  bude upravena dle zamyšlených terénních úprav. Před zahájením zemních prací a výkopů, 

nutno vytyčit inženýrské sítě.  

Výkop v rámci zemních prací bude svahován. Vytěžená zemina bude dále použita k vytvoření 

valů a násypů. Na podsypy základových pásů a patek, základové desky a chodníků, bude na 

stavbu dovezen štěrk. Na pískové lože pod betonovou dlažbu bude dovezen písek obyčejný 

složený na pozemku vlastníka pro další pozdější použití. 
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Základy 

Na základě provedeného inženýrsko – geologického průzkum nebylo zjištěno poddolované 

podloží. Objekt je založen na základových pasech a patkách z prostého betonu. Prostupy základy 

budou opatřeny PVC chráničkami.  

 

Stropní konstrukce 

Všechny stropní konstrukce v objektu jsou z monolitického liapor betonu LC 20/25. Tloušťka 

stropní konstrukce je 250mm a v místě křížení stropu mezi 1.NP a 2.NP tato tloušťka narostla na 

500mm.  

 

Střecha 

Nosnou část střešní konstrukce tvoří také liapor beton LC 20/25 o tloušťce 250mm. Na této 

konstrukci je vytvořena spádová vrstva z liapor betonu LC 12/15 o tloušťce 10-80mm. Na 

spádové vrstvě je pojistný hydroizolační nátěr Gemite CEM–KOTE CW krytý filtračním 

násypem z tříděných oblázků frakce 16-32. Telepná izolace je zajištěna izolací Isover UNI, 

kotvenou v plechovém roštu stropu Rigips. 

 

Schodiště 

Společné schodiště z 1.S do 1.NP je monolitické železobetonové. Mezonetové schodiště v bytě 

č.1 bude ocelové, řešeno jako zámečnický výrobek na míru. Mezonetové schodiště v bytě č.3 

bude monolitické železobetonové. 

 

Technické vybavení 

 Větrání Prostory podzemních garáží jsou větrány přirozeně. Prostory bytových jednotek, 

společné prostory a technické zázemí jsou částečně přirozeně a vzduchotechnikou.  

 Vnitřní rozvody vody a kanalizace budou provedeny z mědi a plastu podle příslušných 

předpisů. Vedení kanalizace a vody je v obvodových stěnách, přizdívkách, podlahách a 

podhledech. 

 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 Přístup a příjezd řešenému území je z komunikace v ulici Kociánka. 

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

 v řešeném území jsou navrženy parkovací stání. Parkovací plochy jsou v řešeném území 

umístěny podélně a kolmo u hlavních komunikací. Návrch vychází ze stávající urbanistické 

studie. 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 Sejmutá ornice a vykopaná zemina budou skladovány na stavebním pozemku na 

oddělených deponiích. Deponovaná zemina bude po skončení výstavby areálu použita na terénní 

úpravy kolem stavby.  

 Splaškové vody odvedeny do veřejné kanalizace. 

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

 Všechny plochy a místnosti objektu jsou přístupné pro tělesně i duševně postižené. 
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h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

 Měření radonového Indexu pro návrh protiradonových opatření se pro školní potřeby 

zanedbává. Provedeno výškové a polohové zaměření pozemku pro osazení objektu do terénu. 

Stavebně technický průzkum a zaměření terénu. Geologický průzkum. Historický průzkum. 

Analýza infrastruktury a širších vztahů. Analýza dispozičních a typologických vztahů. 

 

i) údaje o podkladech o vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 

 [0,000 = 339,221] Geodetický polohový a výškový systém místní.  

 

j) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby  a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

  Provádění stavby má negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Jde o navážení 

materiálů, zvýšenou prašnost, zvýšenou hladinu hluku, případně i vibrací. Důležité je vymezení 

povolených maximálních limitů, a to v souladu s nařízením vlády č. 148 /2006 sb. o ochraně 

zdraví před negativními účinky hluku a vibrací.  

  Hygienické limity hluku ze stavební činnosti ve vnitřním chráněném prostoru 

staveb: 

   Laeg,t  = 40db + O = 40dB obytná výstavba, přes den 6 - 22h 

   Laeg,t = 40db - 10 = 30dB přes noc 22h - 6h, práce v noci se při 

výstavbě objektu nepředpokládá. 

Přirážky jsou stanoveny podle přílohy 2. 

 

 Hygienické limity hluku ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru : 

   Laeg,t  = 50db + 0/staveb,dle přílohy 2/ + 10(6 až 7h) = 60 dB 

Laeg,t  = 50db + 0/staveb,dle přílohy 2/ + 15(7 až 21h) = 65 dB 

   Laeg,t  = 50db + 0/staveb,dle přílohy 2/ + 10(21 až22h) = 60 dB 

   Laeg,t  = 50db + 0/staveb,dle přílohy 2/ + 5(22 až 6h) = 55 dB 

Přirážky jsou stanoveny podle přílohy 3. 

 

k) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části f 

 Stavební práce musí provádět osoby odborně způsobilé k těmto činnostem za předpokladu 

dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Při stavebních pracích budou 

všechny pracující osoby vybaveny pracovním oděvem a ochrannými prostředky. Bude dodržován 

zákon č. 309/2006 sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) včetně všech příslušných směrnic rady 

89/391/EHS, 89/654/EHS, 89/655/EHS, 90/269/EHS, 92/57/EHS o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích, 92/85/EHS o 

minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti, směrnice EP a 

rady 2003/10/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci před 

expozicí zaměstnanců rizikům, spojenými s fyzikálními činiteli - hlukem, směrnice rady 

83/477/EHS  o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci v 

novelizovaném znění. Dále budou dodržována příslušná ustanovení zákoníku práce, zákona č. 

111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 274/2003 

sb.  a dále zákona č. 13/2002 Sb. a č. 356/2003 Sb. zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském 
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podnikání - ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon, zákona č. 

174/1968 Sb. ve znění zákona č. 530/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

a nařízení vlády č. 178/2001 Sb. - kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a č. 441/2004 Sb. 

 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení působící na ní v 

průběhu výstavby a užívání nemělo za následek  

   

a) zřícení stavby nebo její části 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v 

důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 Budova se nachází v první sněhové oblasti. Při návrhu ohýbaných konstrukcí je počítáno s 

mezními průhyby, tak aby nedošlo k poškození stavebních konstrukcí ani rozvodů vody, 

elektřiny a kanalizace. Budova je založena na mírně svažitém pozemku. Základovou zeminu tvoří:  

• 0 – 8,0m:  Deluviální hlinitý písek, jemně až středně zrnitý, ulehlí; 

Třída těžitelnosti 2 

• 8,0 – >:   Spodně tortonský mořský tégl (vápnitý jíl), pevný; 

Třída těžitelnosti 3 

• Podzemní voda se zdržuje ve hloubce 7,0-10,0m 

Humózní vrstva tl. 300 mm. Budova je zapuštěna do terénu. Základová spára bude vodorovná, 

zalomená podle svažitosti terénu, do únosné rostlé zeminy. 

 Povrchové vody ze svahu budou trvale odvedeny od základové spáry.  

 

3. Požární bezpečnost  

 Uvažovalo se s problémy, které by se mohli vyskytnout, a bylo jimi předcházeno. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 Všechny materiály použité na stavbu odpovídají hygienickým předpisům a mají attest. 

Před zahájením výkopových prací při realizaci přípojek a základů stavby nutno vytyčit všechny 

stávající inženýrské sítě. 

 Projekt splňuje požadované hodnoty z hlediska tepelně technického. Splňuje požadavky na 

denní osvětlení, proslunění a větrání dle ČSN – Veřejné a obytné budovy. Tepelné izolace a 

dřevěné konstrukce nutno chránit proti pronikání vlhkosti z vnitřní strany kvalitní parozábranou.. 

Navžený beton vyhovuje všem higienyckým požadavkům. 

 

5. Bezpečnost při užívání 

 Stavba bytového byla navržena v souladu s obecně platnými požadavky na výstavby. 

Správce bytového domu bude seznámeni se zásadami bezpečného užívání jednotlivých konstrukcí 

a připojených spotřebičů. 

 

6. Ochrana proti hluku 

 Bytový dům se nachází v obytné zóně. Obvodové konstrukce bytového domu splňují 

požadavky na akustický útlum pro šíření hluku jak z venčí, tak zevnitř ven. 
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7. Úspory energie a ochrana tepla 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy, splnění porovnávacích ukazatelů 

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

Veškeré konstrukce zajišťující tepelně technické parametry a budou zabudované podle 

technických specifikací a norem, aby nedošlo k jejich znehodnocení v průběhu výstavby. 

 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

 Pro školní potřeby se zanedbává.  

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 

údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby 

 Všechny plochy a místnosti stavby jsou přístupné pro tělesně i duševně postižené. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 

apod.  

 Pro školní potřeby se zanedbává.   

 

10. Ochrana obyvatelstva 

splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 

 Pro školní potřeby se zanedbává.  

 

11. Inženýrské objekty 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 Přípojka kanalizace - splašková 

 Splaškové vody budou odvedeny do veřejné kanalizace. 

 

Přípojka kanalizace - dešťová 

 Dešťové svody budou odvedeny od stavby veřejnou kanalizací. 

 

b) zásobování vodou 

 Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řad vedoucí pod komunikací. 

 

c) zásobování energiemi 

 Pro školní potřeby se zanedbává.   

 

d) řešení dopravy 

 Přístup a příjezd řešenému území je z komunikace v ulici Kociánka. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav 

 Pro školní potřeby se zanedbává.   

 

f) elektronické komunikace 

 Pro školní potřeby se zanedbává.  
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Michal Okleštěk                ………………………………………………….                                                           

V Brně dne 6.1.2013 



Závěr: 
  

Výsledkem mé práce je komplexní návrh novostavby nadstandartního bytového domu. Prvotní 

koncept projektu byl v zásadě ponechán až do finální podoby návrhu. Změněny byly dospozice 

jednotlivých bytů a pozměněna byla také konstrukce objektu. 
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www.schlueter.cz   odvodňovací systémy, ukončovací a dilatační profily 

www.isover.cz    střešní izolace 

www.vytahyelex.cz   výtahy 

www.foamglass.cz   pěnosklo 

www.dape.cz    tepelné a zvukové izolace 

www.gemite.com   hydroizolační nátěry 

www.colorlak.cz   barvy a nátěry 

www.ytong.cz    technické parametry 

 

Studíjní materiály: 

KLIMEŠOVÁ Jarmila: Nauka o pozemních stavbách 

přednášky z obytných staveb doc. Ing. arch. Naděždy Menšíkové  

přednášky z pozemního stavitelství od Ing. Jany Pexové, Ph.D., Ing. Petra Beneše, CSc. a  

Ing. Romany Benešové 

 

Vyhlášky a normy: 

Vyhláška č. 369/2001 Sb. O obecný technických požadavcích zabezepčující užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

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

Vyhláška č. 526/2006 Sb. Kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve 

věcech stavebního řádu 

 

ČSN 73 4301   Obytné budovy 

ČSN 01 3130   Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 6005   Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0580-1  Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky 

ČSN 73 4130   Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0035   Hromadné garáže. Základní ustanovení 

ČSN 73 6058   Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 

ČSN 01 2725   Barevná úprava prostředí 

http://www.josko./
http://www.rigips.cz/
http://www.optigreen.cz/
http://www.glynwed.cz/
http://www.liapor.cz/
http://www.cad-detail.cz/
http://www.stavebni-sklo.cz/
http://www.topheating.cz/
http://www.zlab.cz/
http://www.rockwool.cz/
http://www.schlueter.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.vytahyelex.cz/
http://www.foamglass.cz/
http://www.dape.cz/
http://www.gemite.com/
http://www.colorlak.cz/
http://www.ytong.cz/


Seznam použitých zkratek a symbolů: 
  

VUT    Vysoké učení technické  

FAST     Fakulta stavební  

ČSN     Česká technická norma  

m n.m.    metrů nad mořem  

Bpv     Balt po vyrovnání  

NP     nadzemní podlaží  

S     suterén  

tl.     tloušťka  

NTL     nízkotlaký  

VO     veřejné osvětlení  

NN     nízké napětí  

VN     vysoké napětí  

VVN     velmi vysoké napětí  

SDKARTON, SDK   sádrokarton  

MVC     malta vápenocementová 

EPS    extrudovaný polystyren 

HVŠ    hlavní vstupní šachta 

min.    minimální 

TZB    technické zařízení budov 

 



 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 FAKULTA STAVEBNÍ 

 

 

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Vedoucí práce  doc. Ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc. 

Autor práce  Michal Okleštěk 

   

Škola  Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta  Stavební 

Ústav  Ústav architektury 

Studijní obor  3501R012 Architektura pozemních staveb 

Studijní program  B3501  Architektura pozemních staveb 

   

Název práce  Bytový dům Brno - Sadová 

Název práce v anglickém jazyce  City Apartment House Brno-Sadova 

Typ práce  Bakalářská práce 

Přidělovaný titul  Bc. 

Jazyk práce  Čeština 

Datový formát elektronické verze  PDF 

 

Anotace práce 

 

Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu obytných staveb. Rozvíjí 

architektonickou studii nadstandartního nízkopodlažního bytového domu Sadová v Brně. 

Zadaná stavební parcela se nachází v Králově poli, části Sadová. Podkladem pro zpracování 

je urbanistická studie, která počítá se zástavbou rodinnými a bytovými domy. Navrhovaný 

soubor dvou objektů navazuje na stávající zástavbu.  

Základní idea stavby vychází z tvaru kvádru, který je postupem rozdělen na několik 

částí. Jednotlivé části jsou natočeny tak, aby bylo docíleno co nejlepšího a ničím 

nenarušeného výhledu z obytných prostor. Vznikl tak geometricky unikátní tvar, který je 

tvořen sedmi základními kvádry. Hlavní prosklené plochy na jižní stranu zajišťují dostatek 

osvětlení a tvoří hlavní vizuální podobu stavby.  

Objekt bytového domu má celkem tři podlaží. Jedno podzemní a dvě nadzemní 

podlaží. Je rozdělen na tři hlavní části. Podzemní část garáží a technického zázemí, dvě 

nadzemní části s bytovými jednotkami, které jsou v jednom objektu, ale nejsou vzájemně 

propojeny. Nadzemní část má dva hlavní vchody. Každý vchod vede ke dvěma bytovým 

jednotkám. Okolo stavby je dostatek zelených ploch s vysázenými stromy pro využití v 

letních měsících k odpočinku. 

 

 

 

 



Anotace práce v anglickém jazyce 

 

The bachelor thesis is based on the studio project of residential buildings. The project 

develops architectural study of city apartment house on the Kociánka street in Brno. The basis 

for processing is the urban study, which allows for the development of family and apartment 

buildings. The proposed building structure is connected to the existing buildings. 

The idea is based on the form of the building blocks that the procedure is divided into 

several parts. Blocks are rotated to obtain the best vision from the living space. The result is 

a unique geometric shape. Big windows on the south side provide enough light. 

Apartment house has three floors. Basement and two floor. Basement has garage and 

technical technical background. Above-ground has two main entrances leads to two 

residential units. Around the building is enough green space planted with trees for use in the 

summer months to relax. 
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