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Abstrakt  
Hlavní náplní této diplomové práce je návrh pěti-podlažního víceúčelového 
domu. Dům je rozdělen na hlavní obytnou část, ke které přísluší především obytné buňky dostupné 
po schodišti z přízemí a dále sklepní boxy a kočárkárna. V přízemí jsou navíc umístěny jednotlivé 
garáže, prodejna a technologické místnosti. 
Dům má čtyři nadzemní podlaží a je podsklepen, v podsklepení jsou umístěny hromadné garáže. Na 
domě je šikmá střecha z dřevěných vazníků.  
  
 
 
Abstract 
The main concern of this thesis is to design a five-storey multifunctional house. The house is 
divided into the main living area to which it belongs especially residential units accessible by stairs 
from the ground floor and also basement boxes and room for prams. On the ground floor are also 
located the individual garage, store room and technology. 
The house has four floors and a basement, the basement are located mass garages. The house has a 
sloping wooden roof trusses.  
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střešní taška, řez, strop, detail, zeď, schodiště, tepelná izolace, zvuková izolace, hydroizolace, okno, 
dveře.  
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Úvod 
Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací víceúčelového domu pro komerční využití 
investorky. Objekt je situován do katastrálního území městské čtvrti Brno – Slatina, která se nachází 
ve východní části města Brna. Dům je rozdělen na hlavní obytnou část, ke které přísluší především 
obytné buňky dostupné po schodišti z přízemí a dále sklepní boxy a kočárkárna. V přízemí jsou 
navíc umístěny jednotlivé garáže, prodejna a technologické místnosti. 
Dům má čtyři nadzemní podlaží a je podsklepen, v podsklepení jsou umístěny hromadné garáže. Na 
domě je šikmá střecha z dřevěných vazníků.. Cílem této práce je vytvoření projektu víceúčelového 
domu, který bude svým obyvatelům sloužit jako kvalitní místo pro bydlení a zároveň splní i 
požadavek na umístění prodejny jízdních kol v tomto. Prodejna je umístěna v 1. nadzemním 
podlažím a objekt má svoje parkoviště, což zajistí kvalitní přístupnost. 



A. Průvodní zpráva 

A.1) Identifikační údaje 

A.1.1) Údaje o stavbě 

a) název stavby. 
Víceúčelový dům 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). 
Brno, městská část Slatina,  
k.ú.: Brno-Slatina 
parcela číslo 1086 
c) předmět dokumentace. 
Dokumentace pro stavební povolení 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba). 
Stavebník: Nikola Jílková, Drobného 72, Brno, 613 00 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) 
nebo obchodní firma nebo název, IĆ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 
Projektant: Martin Pánek, Ševcova 5, Brno 613 00 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Zadání vedoucím diplomové práce v letním semestru roku 2013. 
Studie víceúčelového domu s prodejnou a podzemní garáží zpracované v letním semestru 
Katastrální mapa. 
Příslušná část územního plánu. 
Podklady z geologického a hydrogeologického průzkumu 
Zadávací podmínky investora.   

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území. 
Celková plocha parcely činí 2415,58 m2, z toho zastavěnost parcely činí 516,08 m2. 
b) dosavadní využití a zastavěnost území. 
Objekt se nachází v sousedství parcely 1084/9, 923,24 a 924/2 v majetku soukromých osob, které 
jsou vedeny jako orná půda. Parcela 1083 a 1211/1 v majetku statutárního města jsou vedeny jako 
ostatní plocha. Parcela 1086 je ve vlastnictví stavebníka. Zastavěnost parcely činí 516,08 m2, tj. 
21,36%.  
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.). 
Objekt se nenachází v chráněném území. 
d) údaje o odtokových poměrech. 
Objekt se nachází na pozemku s nepropustnou zeminou. Pro odtok vod je navržena drenáž s 
odtokem mimo objekt. 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování. 
Stavba splňuje všechny podmínky regulačního plánu i územního rozhodnutí podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území. 



Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu se stavebním zákonem 
č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.268/2009. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů. 
Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace po jejich 
projednání. 
h) seznam výjimek a úlevových území. 
Nejsou uvažovány. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic. 
Nebylo uvažováno. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
Známí účastníci výstavby (jméno, adresa, parcela): 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno.město, 60167 Brno, p.č. 1083 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno.město, 60167 Brno, p.č. 1211/1  
Tomáš Studený, Merhautova 104, Černá pole, 613 00, p.č. 1087 
Jiří Sukač, Tilhonova 68b, Slatina, 627 00, p.č. 1084/8 
Jiří Sukač, Tilhonova 68b, Slatina, 627 00, p.č. 1084/9 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby. 
Nová stavba. 
b) účel užívání stavby. 
Účelem objektu je víceúčelový dům. 
c) trvalá nebo dočasná stavba. 
Trvalá stavba. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních přepisů (kulturní památka apod.). 
Objekt se nenachází v chráněném území. 
e) údaj o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu se stavebním zákonem 
č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.268/2009. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných právních 
předpisů. 
Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace po jejich 
projednání. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení. 
Nejsou uvažovány. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.). 
Zastavěná plocha: 516,08 m2 
Obestavěný prostor: 8804 m2 
Funkční jednotka m2 Počet Obsazenost jednotky Obsazenost celkem 

Byt 3+kk 107,35 6 5 lidí 30 lidí 

Byt 3+kk 93,85 6 4 lidi 24 lidí 

Byt 2+kk 69,60 3 2 lidi 6 lidí 

Prodejna 143,55 1 3 zaměstnanci 3 zaměstnanci 

Jednotlivá garáž 28,45 2 1 stání 2 stání 

Jednotlivá garáž 20,75 4 1 stání 4 stání 

Hromadná garáž 428,40 1 13 stání 13 stání 



 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.). 
Předběžná ztráta obálkou budovy je 69,8kW, dle energetického štítku obálky budovy ji 
klasifikujeme jako budovu kategorie B – úsporná. 
Hospodaření s dešťovou vodou: dešťová voda ze střechy a přilehlých ploch je svedena do 
vsakovacích tunelů. 
j) základní předpoklady výstavby časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy). 
Časové údaje o realizaci stavby: časové harmonogramy nejsou součástí zadání diplomové práce, 
tudíž lhůta výstavby není známa. 
 
Členění na etapy: 
1. vytýčení stavby včetně stávajících inženýrských sítí 
2. sejmutí ornice a terénní úpravy 
3. položení kanalizace a podzemních inženýrských sítí 
4. provedení základových konstrukcí 
5. provedení hrubé stavby 
6. provedení střechy 
7. provedení instalací 
8. montáž oken a dveří 
9. montáž elektroinstalace 
10. dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace 
11. kolaudace stavby 
 
k) orientační náklady stavby. 
Obestavěný prostor: 8804 m2 
Účelové měrné jednotky: 801.1 Budovy občanské výstavby, svislá nosná konstrukce z cihel, tvárnic 
nebo bloků  5 946 Kč/m3 
Orientační náklad stavby: 5946 * 8804 = 52 350 962 = 52,4 mil. Kč 

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

1. Novostavba pro komerční využití investorky. Víceúčelový dům s prodejnou a podzemní 
garáží, se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. 

2. Přípojka vody. 
3. Přípojky elektřiny. 
4. Přípojka plynu. 
5. Přípojka spojového vedení. 
6. Přípojka splaškové kanalizace. 
7. Řešení dešťové kanalizace. 
8. Zpevněné plochy 
9. Terénní úpravy 
 
 

V Brně 1.ledna 2014                                                                                        …........................... 

Martin Pánek 
 



B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku. 
Terén pozemku se svažuje na jihovýchodní stranu. Nachází se v okolí rodinných domů  a polí 
vyhovuje z hlediska docházkové vzdálenosti. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.). 
Geologický průzkum: na pozemku se nachází jíl písčitý pevné konzistence F4, tabulková únosnost 
zeminy Rdt = 250 kPa = 0,25 MPa, je doporučeno zakládat do nezámrzné hloubky 1,1 – 1,2m od 
UT, sklon svahování h:b = 1:0,5 
Hydrogeologický průzkum: hladina podzemní vody se nachází v hloubce, která bezprostředně 
neohrožuje objekt 
Stavebně historický průzkum: v průběhu průzkumu nebyly nalezeny historické artefakty 
Radonový průzkum: Dům stojí na místě se středním radonovým rizikem, není třeba tedy zvláštních 
opatření, postačí zatáhnout KARI síť základové desky nad základové pasy aby nedošlo k popraskání 
v jejich spoji, a nedošlo k poškození modifikovaných asfaltových pásu (SBS) s vložkou ze skelné 
tkaniny spodní stavby. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 
Ochranná ani bezpečnostní pásma se v okolí pozemku nenacházejí. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území. 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala 
životní prostředí nad přípustné limity hluku. 
Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území, pro zasakování dešťových vod budou použity 
vsakovací tunely na pozemku investorky. S ohledem k částečně jílovitému podloží nebude použita 
drenáž, aby nedošlo ke změně režimu vody v půdě a následnému nerovnoměrnému sedání 
objektu.  
f) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin. 
Náletové dřeviny budou vykáceny a po dokončení stavby nahrazeny novými. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé). 
Pozemek není součástí zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu). 
Objekt je napojen na přilehající asfaltovou silnice přes vlastní asfaltové parkoviště. Dále je objekt 
připojen pomocí přípojek na inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, plyn, elektřina, sdělovací 
vedení). 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Věcné ani časové vazby stavby nejsou známy. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Účel objektu: Víceúčelový dům 
Zastavěná plocha: 516,08 m2 
Obestavěný prostor: 8804 m2 
 



Funkční jednotka m2 Počet Obsazenost jednotky Obsazenost celkem 

Byt 3+kk 107,35 6 5 lidí 30 lidí 

Byt 3+kk 93,85 6 4 lidi 24 lidí 

Byt 2+kk 69,60 3 2 lidi 6 lidí 

Prodejna 143,55 1 3 zaměstnanci 3 zaměstnanci 

Jednotlivá garáž 28,45 2 1 stání 2 stání 

Jednotlivá garáž 20,75 4 1 stání 4 stání 

Hromadná garáž 428,40 1 13 stání 13 stání 

 
Základní kapacity funkčních jednotek: 2 třídy s kapacitou 20 dětí, celkem 40 dětí. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – území regulace, kompozice prostorového řešení. 
Hlavní vstup víceúčelového domu je situován severozápadně na úrovni 0,000=268,930 m.n.m.. 
Víceúčelový dům je navržen se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. 
1. nadzemí podlaží je se dvěma vstupy.  
-První, hlavní, vstup je určen ke vstupu do objektu lidí bydlících v domě. Přes hlavní vstup se 
dostaneme do zádveří následně pak do haly. Z haly máme přístup do sklepních boxů, kočárkárny a 
na schodiště vedoucí do1.PP, 2.NP, 3.NP, 4.NP.  
Další vstup ze severovýchodu vede přímo do kočárkárny.  
Další 2 vstupy ze severovýchodu jsou určeny pro prodejnu, jeden je technický a druhý pro vstup 
zákazníků.  
Další 2 vstupy z jihovýchodu jsou určeny pro vstup do místností kotelny a strojovny VZT.  
Z jihozápadu je 6 vjezdů do samostatných garáží   
2. nadzemní podlaží je obytná zóna domu je dostupné po schodišti, nebo výtahem, a dostaneme 
se do haly, ze které máme přístup do všech bytových jednotek. 
3. nadzemní podlaží je obytná zóna domu je dostupné po schodišti, nebo výtahem, a dostaneme 
se do haly, ze které máme přístup do všech bytových jednotek. 
4. nadzemní podlaží je obytná zóna domu je dostupné po schodišti, nebo výtahem, a dostaneme 
se do haly, ze které máme přístup do všech bytových jednotek. 
1. podzemní podlaží je dostupné po schodišti, výtahem, nebo po příjezdové komunikaci a slouží 
k parkování vozidel. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Víceúčelový dům je navržen v členitém půdorysném tvaru o absolutních rozměrech 25,3x22,55 m, 
výška hřebene je +14,790 a výška římsy je +12,870. Fasáda objektu je natřena fasádní barvou 
CANDIS ve dvou provedeních. 1 provedení - především spodní část objektu, šambrány okolo oken 
a výplň zábradlí je hnědá, dle vzorníku CANDIS č.508 a 2 provedení - především horní část objektu 
je bílá, dle vzorníku CANDIS č.515. 
Okna, dveře i vrata jsou v imitaci dřeva –  zlatý dub. 
Veškeré oplechování je z pozinkovaného plechu. 
Střecha je valbová, se sklonem 7°, s betonovou taškou Bramac max 7° režné barvy.  
Komínová hlava v barvě bílé dle vzorníku CANDIS č.515. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Suterén k parkování vozidel. 1NP je provozní, slouží pro vstup do prodejny, především pak do 
objektu a pro umístění věcí lidí ubytovaných v domě ve sklepních boxech. Nacházejí se zde 
místnosti jako kotelna, strojovna vzduchotechniky a jednotlivé garáže. 2.NP, 3.NP a 4.NP jsou 
pouze obytná podlaží kde jednotlivé obytné buňky jsou dostupné ze společné haly. Všechna  
podlaží jsou spojeny schodiště a výtahem. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 



Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu se stavebním zákonem 
č.183/2006 Sb. a vyhláškou č.268/2009. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením či zásahem elektrickým proudem. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení. 
Víceúčelový dům se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Budova je zděná, 
podsklepená a zastřešena valbovou střechou. 
b) konstrukční a materiálové řešení. 
RD má čtyři nadzemí podlaží a jedno podzemní podlaží. Jeho stěnový systém je obousměrný. 
Vnější obvodová stěna tl.500mm z cihelného bloku POROTHERM 40 EKO+, tl.400mm zatepleno 
100mm tepelné izolace z fasádního expandovaného polystyrenu. 
Vnější obvodová stěna tl.480mm z tvarovek ztraceného bednění VEREBEX BTZ 36, tl.360mm 
zatepleno 120mm tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu. 
Vnitřní nosná stěna tl.300mm z cihelného bloku POROTHERM 30 AKU P+D, tl.300mm 
Mezibytová akustická stěna tl.200mm z cihelného bloku POROTHERM 19 AKU 
Příčka tl.125mm z cihelného bloku POROTHERM 11,5 AKU 
Nosné sloupy jsou z železobetonu s betonem C20/25 a ocelí B 420B 
Stropy jsou z železobetonu s betonem C20/25 a ocelí B 420B, tloušťka stropní konstrukce po 
odbednění je ve všech podlažích 250 mm.  
Objekt má valbovou střechu. 
Budova je založena na základových pásech a patkách z prostého betonu C20/25 , pro něž budou 
vykopány potřebné rýhy. Základová deska tl.150mm je vyztužená KARI sítí.  
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Statické výpočty nejsou součástí zadání diplomové práce, tudíž nejsou řešeny. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Návrh technického zařízení budovy není součástí zadání diplomové práce. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v technické zprávě požární ochrany včetně výkresů, 
které jsou samostatnou přílohou diplomové práce. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Tepelně technické a energetické posouzení je řešeno v samostatné příloze diplomové práce. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Větrání objektu je přirozené, kromě hromadných garáží kde bude použita vzduchotechnika . 
Vytápění je řešeno třemi plynovými kotli se souhrnným topným výkonem do 60kW umístěným 
v místnosti kotelny v 1.NP. Je zajištěno denní osvětlení denních místností a vyhovění na činitel 
denní osvětlenosti a také na rovnoměrnost osvětlení. Umělé osvětlení je zajištěno úsporným LED 
osvětlením. Ohřev TUV v každé bytové jednotce bude pro kuchyň a zároveň wc zajištěn 
elektrickým průtokovým ohřívačem DRAŽICE PTO 733 a v koupelnách bude TUV zajištěna 
elektrickým kotlem DRAŽICE OKHE-100.Maximální teplota vody 45°C. Odvoz komunálního odpadu 
je řešen místní firmou zajišťující svoz a likvidaci odpadu. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží. 
Dům stojí na místě se středním radonovým rizikem, není třeba tedy zvláštních opatření, postačí 
zatáhnout KARI síť základové desky nad základové pasy aby nedošlo k popraskání v jejich spoji, a 



nedošlo k poškození modifikovaných asfaltových pásu (SBS) s vložkou ze skelné tkaniny spodní 
stavby. 
b) ochrana před bludnými proudy. 
Nepředpokládá se působení bludných proudů na stavbu, tudíž nejsou provedena opatření. 
c) ochrana před technickou seizmicitou. 
Objekt se nachází v klidné obytné části, kde se nepředpokládá zvýšená technická seizmicita. 
d) ochrana před hlukem. 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví jejich uživatelů ani uživatelů okolních 
staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad přípustné limity hluku. Stavba odolává škodlivému 
působení vlivu hluku a vibrací. Hluk a vibrace, které působí, jsou konstrukcí utlumeny na úroveň, 
která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro obytné prostředí.  
e) protipovodňová opatření. 
Objekt se nachází mimo záplavové území, tudíž nejsou potřeba protipovodňová opatření. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury. 
Kanalizace soukromé části bude řešena oddílně. Veškerá splašková kanalizace bude svedena 
šachtami pod základovou desku, na toto potrubí bude v místě pod schodištěm napojeno v místě 
revizní šachty další potrubí vedoucí z odlučovače ropných látek, na který bude napojeno 
odvodnění garáží a dešťové kanalizace z liniové vpusti u vjezdu do garáže (z důvodu ochrany proti 
vzduté vodě). Toto spojené potrubí bude vyvedeno před objekt do čerpací stanice ASIO - AS-PUMP 
(z důvodu ochrany proti vzduté vodě).  
Veškeré dešťové vody včetně odvodnění liniových vpustí, budou v souladu s vyhláškou zasáknuty 
na pozemku investorky za pomocí vsakovacích tunelů  GLYNWED GARANTIA, přefiltrovaná ve 
filtrační šachtě s teleskopem GLYNWED. Okolí tunelů musí být zasypáno štěrkodrtí. 
Vodoinstalace bude přes vodoměrnou šachtu napojena přípojkou  
Hlavní rozvaděč elektřiny bude umístěn v skříni umístěné v zídce ze štípaných tvárnic sloužících 
k umístění komunálního odpadu  
hlavní rozvaděč plynu bude umístěn v samostatné skříni ze strany ulice Slatinská 
Vodoměrná šachta s revizní šachtou jsou umístěny před vstupem do objektu v travnatém pásu.  
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Objektu bude přes revizní šachtu WAVIN – TEGRA 425 napojena přípojkou – PVC KG DN 150 na 
veřejnou jednotnou kanalizaci – BET DN 400 pomocí osazeného připojovacího kusu.  
Dešťové vody budou před lapač střešních splavenin sveden přípojkou DN 150 do vsakovacích 
tunelů  GLYNWED GARANTIA, přefiltrované ve filtrační šachtě s teleskopem GLYNWED. 
Vodoinstalace bude přes vodoměrnou šachtu ASIO – AS-VODO A2 napojena přípojkou HDPE 100 
SDR 11 40x3,7 na veřejný vodovod – HDPE 100 SDR 17 100x5,9 pomocí navrtávacích pásů 
Objekt je napojen na elektrickou síť o napětí 220V 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení. 
Před objektem vede veřejná komunikace na ulici Krejčího a Slatinská,  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. 
z ulice Slatinská bude zrealizována příjezdová komunikace do podzemních garáží a na parkoviště. 
Pro vstup do objektu bude z ulice Krejčího zrealizována zámková dlažba. 
c) doprava v klidu. 
Je uvažováno 10 stání na parkovišti před objektem, dále 6 stání v jednotlivých garážích, a celkem 
13 stání v podzemních garážích. Celkem je tedy navrženo 29 míst 



d) pěší a cyklistické stezky. 
V okolí objektu se nachází pouze chodník vedoucí k objektu, ale nevedou sem žádné pěší ani 
cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy. 
Ornice o tl 300mm bude sejmuta a uložena na deponii na pozemku, bude použita na následné 
terénní úpravy. Vytěžená zemina výkopů, která se nevyužije na terénní úpravy, bude odvezena na 
skládku v prostoru Černovické pískovny – přepravná vzdálenost cca 5 km.   
b) použité vegetační prvky. 
Pozemek bude po dokončení výstavby zatravněn. 
c) biotechnické opatření. 
Pozemek je svažitý. Na pozemku budou především výkopy, ale i násypy. Veškeré terénní práce jsou 
patrné z přílohy č. 01 – Situace. 

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

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda. 
V průběhu výstavby nebude docházet ke zvýšenému obtěžování prachem a hlukem, dále k 
ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování komunikací, ovzduší 
a vod a k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům. V průběhu výstavby budou 
vznikat odpady ze stavební činnosti. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech. Sběr odpadů je proveden pomocí plastových sběrných nádob umístěných u chodníku, 
které jsou následně sváženy místním provozovatelem svozu odpadů do spaloven. 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
Stavba splňuje požadavky v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., zákonem č.381/2001 Sb., a 
novelou 148/2006 Sb. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
Stavby se nenachází na chráněném území Natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA. 
Nebyl proveden návrh zohlednění podmínek. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 
Nejsou navrhovány ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Stavba je situována na pozemku určeném ke stavbě obytných budov. Nejsou nutná opatření 
k ochraně obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Projekt organizace výstavby není součástí diplomové práce, tudíž nejsou známy podrobnější 
informace o staveništi. 
 

V Brně 1.ledna 2014                                                                                        …........................... 

Martin Pánek 



00. Technická zpráva stavební části 
 
1. Základní údaje: 

1.1) Název a místo stavby. 

Název stavby: Víceúčelový dům 
Místo stavby: Brno, Brno  – Slatina, 627 00, parcela č.1086 

1.2) Účel stavby. 

Víceúčelový dům s prodejnou a pozemní garáží, se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním 
podlažím.  

1.3) Investor. 

Nikola Jílková, Drobného 72, Brno, 613 00 

1.4) Dodavatel. 

Ing. Tomáš Studený, Merhautova 102, Brno, 613 00  

1.5) Projektant. 

Martin Pánek, Ševcova 5, Brno, 613 00 

1.6) Místo a datum vypracování technické zprávy. 

V Brně dne 1. 1. 2014 

2. Seznam příloh: 
Příloha č.00 – Technická zpráva stavební části 
Příloha č.01 – Situace 
Příloha č.02 – Základy  
Příloha č.03 – Půdorys 1.PP 
Příloha č.04 – Půdorys 1.NP 
Příloha č.05 – Půdorys 2.NP 
Příloha č.06 – Půdorys 3.NP 
Příloha č.07 – Půdorys 4.NP 
Příloha č.08 – Krov 
Příloha č.09 – Řez příčný A-A' 
Příloha č.10 – Řez podélný B-B' 
Příloha č.11 – Výkres tvaru stropu nad 1.PP 
Příloha č.12 – Výkres tvaru stropu nad 1.NP  
Příloha č.13 – Výkres tvaru stropu nad 2.NP  
Příloha č.14 – Výkres tvaru stropu nad 3.NP  
Příloha č.15 – Pohled od severovýchodu  
Příloha č.16 – Pohled od jihovýchodu 
Příloha č.17 – Pohled od severozápadu 
Příloha č.18 – Pohled od jihozápadu 
Příloha č.19 – Detail 1 – Detail prostupu stropní k-ce 
Příloha č.20 – Detail 2 – Detail vstupu do objektu 
Příloha č.21 – Detail 3 – Detail vjezdu do garáží 
Příloha č.22 – Detail 4 – Detail uložení vazníku 
Příloha č.23 – Detail 5 – Detail u okapu 
Příloha č.24 – Výpisy výrobků 



3. Architektonicko – dispoziční řešení: 

3.1) Podklady pro projekt. 

Zadání vedoucím diplomové práce v letním semestru roku 2013. 
Studie víceúčelového domu s prodejnou a podzemní garáží zpracované v letním semestru roku 
2013. 
Katastrální mapa. 
Příslušná část územního plánu. 
Podklady z geologického a hydrogeologického průzkumu 
 
3.2) Rozčlenění na stavební objekty. 

-Novostavba pro komerční využití investorky. Víceúčelový dům s prodejnou a podzemní garáží, se 
čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. 

-Přípojka vody. 
-Přípojky elektřiny. 
-Přípojka plynu. 
-Přípojka spojového vedení. 
-Přípojka splaškové kanalizace. 
-Řešení dešťové kanalizace. 
-Zpevněné plochy 
-Terénní úpravy 
 
3.3) Funkční a dispoziční řešení. 

Víceúčelový dům je navržen v členitém půdorysném tvaru o absolutních rozměrech 25,3x22,55 m, 
výška hřebene je +14,790 a výška římsy je +12,870. Hlavní vstup je situován severozápadně na 
úrovni 0,000=268,930 m.n.m.. Víceúčelový dům je navržen se čtyřmi nadzemními a jedním 
podzemním podlažím. 
1. nadzemí podlaží je se dvěma vstupy.  
-První, hlavní, vstup je určen ke vstupu do objektu lidí bydlících v domě. Přes hlavní vstup se 
dostaneme do zádveří následně pak do haly. Z haly máme přístup do sklepních boxů, kočárkárny a 
na schodiště vedoucí do1.PP, 2.NP, 3.NP, 4.NP.  
Další vstup ze severovýchodu vede přímo do kočárkárny.  
Další 2 vstupy ze severovýchodu jsou určeny pro prodejnu, jeden je technický a druhý pro vstup 
zákazníků.  
Další 2 vstupy z jihovýchodu jsou určeny pro vstup do místností kotelny a strojovny VZT.  
Z jihozápadu je 6 vjezdů do samostatných garáží   
2. nadzemní podlaží je obytná zóna domu je dostupné po schodišti, nebo výtahem, a dostaneme 
se do haly, ze které máme přístup do všech bytových jednotek. 
3. nadzemní podlaží je obytná zóna domu je dostupné po schodišti, nebo výtahem, a dostaneme 
se do haly, ze které máme přístup do všech bytových jednotek. 
4. nadzemní podlaží je obytná zóna domu je dostupné po schodišti, nebo výtahem, a dostaneme 
se do haly, ze které máme přístup do všech bytových jednotek. 
1. podzemní podlaží je dostupné po schodišti, výtahem, nebo po příjezdové komunikaci a slouží 
k parkování vozidel. 
 
 
 



3.4) Architektonické a výtvarné řešení. 

Fasáda objektu je natřena fasádní barvou CANDIS ve dvou provedeních. 1 provedení - především 
spodní část objektu, šambrány okolo oken a výplň zábradlí je hnědá, dle vzorníku CANDIS č. 508 a 
2 provedení - především horní část objektu je bílá, dle vzorníku CANDIS č. 515. 
Okna, dveře i vrata jsou v imitaci dřeva – zlatý dub. 
Veškeré oplechování je z pozinkovaného plechu. 
Střecha je valbová, se sklonem 7°, s betonovou taškou Bramac max 7° režné barvy.  
Komínová hlava v barvě bílé dle vzorníku CANDIS č. 515. 
 
3.5) Technické řešení. 

RD má čtyři nadzemí podlaží a jedno podzemní podlaží. Jeho stěnový systém je obousměrný. 
Vnější obvodová stěna tl.500mm z cihelného bloku POROTHERM 40 EKO+, tl.400mm zatepleno 
100mm tepelné izolace z fasádního expandovaného polystyrenu. 
Vnější obvodová stěna tl.480mm z tvarovek ztraceného bednění VEREBEX BTZ 36, tl.360mm 
zatepleno 120mm tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu. 
Vnitřní nosná stěna tl.300mm z cihelného bloku POROTHERM 30 P+D, tl.300mm 
Mezibytová akustická stěna tl.200mm z cihelného bloku POROTHERM 19 AKU 
Příčka tl.125mm z cihelného bloku POROTHERM 11,5 AKU 
Nosné sloupy jsou z železobetonu s betonem C20/25 a ocelí B 420B 
Stropy jsou z železobetonu s betonem C20/25 a ocelí B 420B, tloušťka stropní konstrukce po 
odbednění je ve všech podlažích 250 mm.  
Objekt má valbovou střechu. 
Budova je založena na základových pásech a patkách z prostého betonu C20/25 , pro něž budou 
vykopány potřebné rýhy. Základová deska tl.150mm je vyztužená KARI sítí.  
 
4. Stavebně konstrukční řešení: 
 
4.1) Zemní práce. 

Na pozemku se nenachází žádný objekt určený k demolici. Je zde nutno odstranit náletové dřeviny. 
Přes pozemek nevedou žádné inženýrské sítě. Zemní práce se skládají z nepažených šikmých stěn v 
poměru 0,5:1 pro podsklepenou část stavby a z nepažených svislých stěn v místě základových 
pasů, a z nepažených svislých stěn v místě základových patek. Ornice bude sejmuta a uložena na 
deponii na pozemku, bude použita na následné terénní úpravy. Vytěžená zemina výkopů, která se 
nevyužije na terénní úpravy, bude odvezena na skládku v prostoru Černovické pískovny – 
přepravná vzdálenost cca 5 km.  Zásypy a násypy ze štěrkopísku budou hutněny po vrstvách max. 
20 cm. Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina podzemní 
vody nebude mít žádný vliv na výstavbu. 
 
4.2) Základové konstrukce. 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu třídy C 20/25. Pod obvodovými 
stěnami podsklepené části v místě vjezdu do garáže budou základové pasy provedeny do 
nezámrzné hloubky (písčité jíly) minimálně 1200 mm pod upravený terén. Pod obvodovými 
stěnami podsklepené části budou základové pasy provedeny do hloubky 600 mm. Pod nosnými 
zdmi budou provedeny základové pasy do hloubky 600mm. Pod nástupním stupněm schodiště 
budou základové pasy provedeny do hloubky 300 mm. 



Podkladní betonová mazanina bude provedena z prostého betonu třídy C 20/25. Pro zvýšení 
odolnosti podkladní betonové mazaniny proti vzniku trhlin a pro zvýšení odolnosti proti zatížení od 
automobilů bude vyztužena svařovanou KARI sítí 100/100 - Ø 6mm. KARI síť zatáhneme až nad 
základové pasy abychom eliminovali vznik trhlin a nedošlo k porušení hydroizolace. 
 
4.3) Svislé nosné konstrukce. 

Obvodová stěna u podsklepené části tl.480mm bude vyzděna z tvarovek ztraceného bednění 
VEREBEX BTZ 36, tl.360mm. Rozměry tvárnice jsou 495x395x240. V jednom segmentu budou 
vloženy 4 pruty Ø 6mm a bude zmonolitněno prostým betonem C20/25, po provedení 
hydroizolace bude zatepleno 120mm tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu. 
Obvodová stěna u nepodsklepené části tl.500mm bude vyzděna z cihelných bloků POROTHERM 40 
EKO+, tl.400mm. Rozměry tvárnice jsou 400x248x238. Stěna bude zateplena 120mm tepelné 
izolace z fasádního expandovaného polystyrenu. Bude použita malta POROTHERM TM o pevnosti 
5MPa. 
Vnitřní nosné stěny budou vyzděny pomocí cihelných bloků POROTHERM 30 AKU P+D, tl. 300 mm. 
Rozměr tvárnice je 240x372x238. Bude použita malta vápenocementová o pevnosti 5MPa. 
 
4.4) Vodorovné nosné konstrukce. 

Stropy ve všech podlažích budou železobetonové monolitické tl.250mm z betonu C20/25 a oceli B 
420B. Budou spojeny s věncem šířky 300mm, o výšce 450mm. Pro provedení bednění bude 
použito systémové bednění DOKA. Na stojkách EUREX budou umístěny primární nosníky DOKA 
H20 top N. Na tuto základní nosnou konstrukci vytvoříme roznášecí pole ze sekundárních nosníků 
DOKA H20 top N. Zbytková místa především místo věnce budou zabedněni prkny o tloušťce 25mm. 
Do bednění v místě věnce vložíme desky fasádního expandovaného polystyrenu tl.100mm na 
stranu exteriéru. V místech přechodu stropní desky do exteriéru jako balkonové desky bude vložen 
ISO nosník NIL EX 25.   
Překlady nad otvory budou keramicko-betonové. V obvodových zdech 2xPOROTHERM překlad 
VARIO s tepelně izolačním prvkem VARIO určeným pro uložení nadokenní rolety. V nosných zdech 
4xPOROTHERM překlad 7. V mezibytových akustických stěnách 3xPOROTHERM překlad 7 a v 
dělících příčkách POROTHERM překlad 11,5. 
Věnce budou železobetonové z betonu třídy C20/25 a vyztužené 4 pruty Ø 6mm z oceli B 420B. 
 
4.5) Konstrukce spojující různé úrovně. 

Schodiště budou železobetonové monolitické z betonu třídy C20/25 a vyztužené dle statického 
výpočtu ocelí B 420B. 
Mezi 1.PP a 1.NP bude tříramenné schodiště s 10, 6 a 10 stupni o výšce stupně 169,23mm, délkou 
stupně 300 mm, sklon  ramene bude tedy 34,47°. šířka schodišťového ramene je 1400mm. 
Mezi 1.NP a 2.NP bude dvouramenné schodiště s 10 a 10 stupni o výšce stupně 172,50mm, délkou 
stupně 300 mm, sklon ramene bude tedy 33,56°.šířka schodišťového ramene je 1400mm. 
Mezi 2.NP a 3.NP a 4.NP bude dvouramenné schodiště s 9 a 9 stupni o výšce stupně 177,78mm, 
délkou stupně 300 mm, sklon ramene bude tedy 35,02°.šířka schodišťového ramene je 1400mm. 
 
4.6) Střešní konstrukce. 

Jedná se o tříplášťovou větranou střechu.  
1 plášť označený jako spodní plášť se skládá z tepelně izolační vrstvy tl. 160mm z desek na bázi 
minerální vlny vloženou mezi spodní pásnici vazníku a zajištěno nerezovým drátem. Křižmo bude 



připevněn rošt z dřevěných desek 140/60, mezi které vložíme desky tl.140mm na bázi minerální 
vlny a zajistíme nerezovým drátem. Tyto konstrukce zaklopíme přišroubováním dřevoštěpkové 
desky tl. 25mm. Na desku nasponkujeme parozábranu z folie lehkého typu, spoje přelepíme 
páskou. Na desku přišroubujeme stavěcí třmeny z pozinkovaného plechu a k nim připevníme CD 
profily, které si nastavíme na potřebnou tl. mezery 55mm . Na CD profily přišroubujeme desky na 
bázi sádrokartonu tl. 12.5mm. 
2 a 3 plášť označený jako horní plášť se skládá ze záklopu z dřevěných palubek tl.25mm 
přišroubovaných na horní pásnici vazníku. Na tento záklop mechanicky přikotvíme hlavní 
hydroizolační vrstvu z asfaltových modifikovaných pásů (SBS) s vložkou ze sklelné tkaniny. Na 
záklop přišroubujeme 2 dřevěné kontralatě 40/60 pro vytvoření dostatečné tloušťky větrané 
mezery tl.80mm. Na ně křižmo přišroubujeme dřevěné latě 40/60 abychom vytvořili nosnou 
konstrukci pro tašky tl.40mm. Na dřevěnou lať zavěsíme betonové střešní tašky. 
 
4.7) Komíny. 

Komín bude třísložkový systému SCHIEDEL MULTI 18 PLUS, na který bude připojen odvod spalin 
z třech plynových kotlů, umístěných v kotelně v 1.NP (108), kde bude také umístěn vybírací otvor. 
Rozměr tvárnice je 320x320x330. Jednotlivé tvarovky spojujeme pomocí SCHIEDEL speciální zdící 
směs na komíny. V tvárnici bude umístěna tepelná izolace, vyvložkována šamotovou vložkou 
spojovanou SCHIEDEL spárovací hmotou FM Rapid.  
 
4.8) Obvodový plášť. 

Obvodová stěna u podsklepené části tl.480mm bude vyzděna z tvarovek ztraceného bednění 
VEREBEX BTZ 36, tl.360mm. Rozměry tvárnice jsou 495x395x240. V jednom segmentu budou 
vloženy 4 pruty Ø 6mm a bude zmonolitněno prostým betonem C20/25, po provedení 
hydroizolace bude zatepleno 120mm tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu. Tepelně 
technická vlastnost této konstrukce vyjádřená součinitelem prostupu tepla U = 0,240 Wm-2K-1.  
Obvodová stěna u nepodsklepené části tl.500mm bude vyzděna z cihelných bloků POROTHERM 40 
EKO+, tl.400mm. Rozměry tvárnice jsou 400x248x238. Stěna bude zateplena 100mm tepelné 
izolace z fasádního expandovaného polystyrenu. Bude použita malta POROTHERM TM o pevnosti 
5MPa. Tepelně technická vlastnost této konstrukce vyjádřená součinitelem prostupu tepla U = 
0,137 Wm-2K-1. Z akustického hlediska je vážená laboratorní neprůzvučnost této stěny Rw = 49 dB. 
 
4.9) Příčky a dělící konstrukce. 

Vnitřní příčky budou vyzděny pomocí cihelných bloků POROTHERM 11,5 AKU, tl. 125 mm. Rozměr 
tvárnice je 115x497x238. Bude použita malta vápenocementová o pevnosti 5MPa. 
Mezibytová akustická stěna bude vyzděna pomocí cihelných bloků POROTHERM 19 AKU, tl. 200 
mm. Rozměr tvárnice je 190x372x238. Bude použita malta vápenocementová o pevnosti 5MPa 
 
4.10) Izolace. 

4.10.1) Izolace proti zemní vlhkosti a vodě. 
Izolace spodní stavby bude realizováno pomocí asfaltových modifikovaných pásů (SBS) s vložkou 
ze skelné tkaniny konkrétně Sklodek 40 Standard Mineral, spojovaných natavením na 
základovou desku opatřenou penetrací, během počátku prací bude izolace vytažena pouze 500 
mm od líce zdiva VEREBEX, aby nedošlo k poškození izolace během prací, celá základová deska 
bude opatřena izolací až ve chvíli kdy bude harmonogramem prací stanovena práce na podlaze 
1.PP. Po vyzdění ztraceného bednění VERBEX, omítnutí vyrovnávacího cementového potěru a 



provedení stropní konstrukce nad nejnižším podlažím natavíme modifikovaný asfaltový pás 
(SBS) s vložkou ze skelné tkaniny na tento vyrovnávací potěr za použití zpětného spoje 
pro připojení k izolaci základové desky, tuto izolaci vytáhneme 300 mm nad úroveň přilehlého 
upraveného terénu, vzhledem k rozdílné šířce zdiva VEREBEX (360mm) a POROTHERM (400mm) 
bude třeba použít náběhový klín z izolace na bázi minerální vlny rozměrech. 
Jednotlivé separační vrstvy u podlah budou zhotoveny z polyethylenové folie a přitíženy 
horními vrstvami 
Parozábrana střešní konstrukce bude zhotovena z folie lehkého typu, konkrétně ISOVER Isocell 
airstop. 
Hlavní vodotěsná vrstva střešní konstrukce bude realizováno pomocí asfaltových 
modifikovaných pásů (SBS) s vložkou ze skelné tkaniny konkrétně Sklodek 40 Standard Mineral, 
mechanicky kotvených do bednění z OSB desek. 
 
4.10.2) Tepelné izolace. 
U podsklepení bude nosná zeď opatřena zateplením deskami tl.120mm na bázi extrudovaného 
polystyrenu BACHL XPS 500-SF, V místech kde bude zasypáno, bude pouze nalepený, nebude 
kotvený, ale stabilizovaný násypem, aby nedošlo k přerušení hydroizolace. V místech kde 
nebude zasypáno, bude kotvený.  
V ostatních podlažích bude nosná zeď opatřena zateplením deskami tl.100mm na bázi 
fasádního expandovaného polystyrenu BACHL EPS 70-F. 
V podlahách na základové desce a v podlahách 1.NP bude použito 40 mm tepelně izolačních 
desek na bázi polyisokyanurátu, konkrétně DEKPIR FLOOR  K5,  
Střešní plášť bude zateplen deskami na bázi minerální vlny tl.160 a 140mm, konkrétně 
ROCKWOOL rockmin, vložené mezi spodní pásnici vazníku, a nosný rošt. 
 
4.10.3) Akustické izolace. 
V podlahách ve 2.NP, 3.NP a 4.NP jsou navrženy akusticky-izolační desky na bázi minerální vlny 
tl.40mm a 60mm, konkrétně STEPROCK HD. 
 
4.10.4) Izolace proti radonu. 
Dům stojí na místě se středním radonovým rizikem, není třeba tedy zvláštních opatření, postačí 
zatáhnout KARI síť základové desky nad základové pasy, aby nedošlo k popraskání v jejich spoji, 
a nedošlo k poškození modifikovaných asfaltových pásu (SBS) s vložkou ze skelné tkaniny spodní 
stavby. 
 

4.11) Podlahy. 

(F1) tl. 300mm: 1S01, 1S02, 1S04 
-estetická vrstva; barevný nátěr AST 202; tl.-mm; aplikace válečkem 
-zátěžová vrstva; stěrka AST 302; tl.2mm; vystěrkováno 
-penetrační nátěr; stěrková penetrace AST 105 s pískem; tl.-mm; aplikace válečkem 
-roznášecí a spádová vrstva; betonová mazanina vč. KARI sítě hlazena ve spádu 0,5-0,7%; tl.75-
90mm; betonáž 
-separační vrstva; polyethylénová folie; tl.-mm; volně loženo, stabilizováno přitížením 
-tepelně-izolační vrstva; DEKPIR FLOOR; tl.40mm; volně loženo, stabilizováno přitížením 
-hydroizolační vrstva; Sklodek 40 Standard Mineral; tl. 4mm; plnoplošně nataveno 
-penetrační nátěr; DEKPRIMER; tl.-mm; aplikace válečkem 
-nosná konstrukce; betonová základová deska + KARI síť; tl.150mm, monolitická konstrukce 
 



(F2) tl. 350 mm: 105 - 115  
-estetická vrstva; barevný nátěr AST 202; tl.-mm; aplikace válečkem 
-zátěžová vrstva; stěrka AST 302; tl.2mm; vystěrkováno 
-penetrační nátěr; Stěrková penetrace AST 105 s pískem; tl.-mm; aplikace válečkem 
-roznášecí vrstva; betonová mazanina vč. KARI sítě; tl.58mm; betonáž 
-separační vrstva; polyethylénová folie; tl.-mm; volně loženo, stabilizováno přitížením 
-tepelně-izolační vrstva; DEKPIR FLOOR; tl.40mm; volně loženo, stabilizováno přitížením 
-nosná konstrukce; železobetonová stropní deska; tl.250mm, monolitická konstrukce  
 
(F3) tl. 350mm: 101 - 104, 116 - 120 
-nášlapná vrstva; RAKO keramická dlažba; tl.8mm; lepeno 
-lepidlo; lepící stěrka na bázi cementu; tl.4mm; vystěrkováno 
-roznášecí vrstva; betonová mazanina vč. KARI sítě; tl.48mm; betonáž 
-separační vrstva; polyethylénová folie; tl.-mm; volně loženo, stabilizováno přitížením 
-tepelně-izolační vrstva; DEKPIR FLOOR; tl.40mm; volně loženo, stabilizováno přitížením 
-nosná konstrukce; železobetonová stropní deska; tl.250mm, monolitická konstrukce  
 
(F4) tl. 350mm: 203, 204, 209, 210, 216, 220, 221, 227, 233, 236, 240, 241, 247, 252, 253, totéž 
3.NP a 4.NP 
-nášlapná vrstva; RAKO keramická dlažba; tl.8mm; lepeno 
-lepidlo; lepící stěrka na bázi cementu; tl.4mm; vystěrkováno 
-roznášecí vrstva; betonová mazanina vč. KARI sítě; tl.48mm; betonáž 
-separační vrstva; polyethylénová folie; tl.-mm; volně loženo, stabilizováno přitížením 
-akusticky-izolační vrstva; STEPROCK HD; tl.40mm; volně loženo, stabilizováno přitížením 
-nosná konstrukce; železobetonová stropní deska; tl.250mm, monolitická konstrukce 
 
(F5) tl. 350mm: 205 - 208, 211, 212, 217 - 219, 222, 223, 229 - 232, 237 - 239, 242, 243, 248 - 
251, 254, 255, totéž 3.NP a 4.NP 
-nášlapná vrstva; vynilová podlaha; tl.5mm; volně loženo, vzájemně spojeno zámkem 
-záklop; OSB deska 18; tl.18mm; přišroubováno křižmo do spodní desky, pero + drážka 
-záklop; OSB deska 18; tl.18mm; volně loženo, vzájemně spojeno perem a drážkou 
-akusticky-izolační vrstva; STEPROCK HD; tl.60mm; volně loženo, stabilizováno přitížením 
-nosná konstrukce; železobetonová stropní deska; tl.250mm, monolitická konstrukce 
 
(F6) tl. 135mm: 1S03, 103, 201, 301, 401 
-nášlapná vrstva; RAKO keramická dlažba; tl.10mm; lepeno 
-lepidlo; lepící stěrka na bázi cementu; tl.5mm; vystěrkováno 
-nosná konstrukce; železobetonová stropní deska; tl.130mm, monolitická konstrukce 
 
(F7) tl. 360mm: 213 - 215, 224 - 226, 234, 235, 244 - 246, 256 - 258, totéž 3.NP a 4.NP 
-nášlapná vrstva; RAKO mrazuvzdorná keramická dlažba; tl.8mm; lepeno 
-lepidlo; DITRA lepidlo na bázi polyuretanu; tl.4mm; vystěrkováno 
-expanzní vrstva; polyethylénový pás DITRA; tl.3mm; lepeno 
-lepidlo; DITRA lepící stěrka na bázi polyuretanu; tl.4mm; vystěrkováno 
-roznášecí vrstva; betonová mazanina; tl.30mm; betonáž 
-drenážní vrstva; polyethylénový pás DITRA; tl.7mm; volně loženo, stabilizováno přitížením 
-hydroizolační vrstva; Sklodek 40 Standard mineral; tl.4mm; celoplošně nataveno  
-spádová vrstva; betonová mazanina hlazená ve spádu 2% ; tl.20-50mm; betonáž 



-nosná konstrukce; železobetonová stropní deska; tl.250mm, monolitická konstrukce 
4.12) Truhlářské výrobky. 

Jsou typizované. 
Vnitřní a vnější dveře, včetně protipožářních dveří a budou dodány firmou SAPELI. 
Sekční garážová vrata budou dodány firmou LOMAX. 
Vnější okna a francouzská okna budou dodány firmou DECEUNINCK. 
blížší specifikace ve výpisu truhlářských výrobků 
 
4.13) Zámečnické výrobky. 

jsou typizované, budou vyrobeny z nerezové oceli 
veškerá zábradlí budou dodány firmou J.A.P. 
blížší specifikace ve výpisu zámečnických výrobků. 
 
4.14) Klempířské výrobky. 

jsou typizované, budou vyrobeny z pozinkovaného plechu 
veškerá plechy budou dodány firmou COLEMAN S.I. 
blížší specifikace ve výpisu klempířských výrobků. 
 
4.15) Obklady. 

Vnitřní obklady budou dodány firmou RAKO. 
Místnosti s keramickou dlažbou viz výkresová část 
Obklady jsou navrženy v místnostech s keramickou dlažbou jako keramický sokl do výšky 100 mm. 
V místnostech kuchyní bude také obklad u kuchyňské linky výšky 1100 mm ve výšce 800 mm od 
podlahy. 
 
4.16) Omítky. 

Vnitřní stěny, příčky a stropy budou omítnuty vápennou štukovanou omítkou BAUMIT 
s cementovým přednástřikem, tl. 27 mm, U obvodových stěn bude navíc tepelně izolační.  Vnější 
omítka bude venkovní šlechtěná omítka BAUMIT, zrnitosti 1,5 tl.6mm. 
 
4.17) Malby a nátěry. 

Vnitřní stěny budou vymalovány barvou typu primalex – všechny místnosti budou vymalovány 
bílou barvou, 
Fasáda objektu je natřena fasádní barvou CANDIS ve dvou provedeních. 1 provedení - především 
spodní část objektu, šambrány okolo oken a výplň zábradlí je hnědá, dle vzorníku CANDIS č. 508 a 
2 provedení - především horní část objektu je bílá, dle vzorníku CANDIS č. 515. 
Dřevěný palubkový obklad bude natřen bezbarvou lazurou a následně jej opatříme protipožárním 
nátěrem FLAMIZOL – S. 
 
4.18) Barevné řešení. 

Fasáda objektu je natřena fasádní barvou CANDIS ve dvou provedeních. 1 provedení - především 
spodní část objektu, šambrány okolo oken a výplň zábradlí je hnědá, dle vzorníku CANDIS č. 508 a 
2 provedení - především horní část objektu je bílá, dle vzorníku CANDIS č. 515. 
Dřevěný palubkový obklad bude natřen bezbarvou lazurou. 



Zábradlí má polykarbonátovou průhlednou nebo plnou hnědou výplň, dle vzorníku CANDIS č. 508, 
stojky jsou z nerezových profilů jäkl.  
Okna, dveře i vrata jsou v imitaci dřeva – zlatý dub. 
Veškeré oplechování je z pozinkovaného plechu. 
Střecha je valbová, se sklonem 7°, s betonovou taškou Bramac max 7° režné barvy.  
Komínová hlava v barvě bílé dle vzorníku CANDIS č. 515 
 
5. Technická zařízení: 
 
5.1) Kanalizace. 

Kanalizace soukromé části bude řešena oddílně. Veškerá splašková kanalizace bude svedena 
šachtami pod základovou desku, na toto potrubí bude v místě pod schodištěm napojeno v místě 
revizní šachty další potrubí vedoucí z odlučovače ropných látek, na který bude napojeno 
odvodnění garáží a dešťové kanalizace z liniové vpusti u vjezdu do garáže (z důvodu ochrany proti 
vzduté vodě). Toto spojené potrubí bude vyvedeno před objekt do čerpací stanice ASIO - AS-PUMP 
(z důvodu ochrany proti vzduté vodě). Dále bude přes revizní šachtu WAVIN – TEGRA 425 
napojena přípojkou – PVC KG DN 150 na veřejnou jednotnou kanalizaci – BET DN 400 pomocí 
osazeného připojovacího kusu.  
Veškeré dešťové vody včetně odvodnění liniových vpustí, budou v souladu s vyhláškou zasáknuty 
na pozemku investorky za pomocí vsakovacích tunelů  GLYNWED GARANTIA, přefiltrovaná ve 
filtrační šachtě s teleskopem GLYNWED. okolí tunelů bude třeba zasypat štěrkodrtí. 
 
5.2) Vodoinstalace. 

Vodoinstalace bude přes vodoměrnou šachtu ASIO – AS-VODO A2 napojena přípojkou HDPE 100 
SDR 11 40x3,7 na veřejný vodovod – HDPE 100 SDR 17 100x5,9 pomocí navrtávacích pásů se zemní 
soupravou. Do Kotelny bude voda přivedena pod stropem nad 1.PP. Vnitřní vodovodní instalace 
budou z materiálu PPHT.  
Ohřev TUV v každé bytové jednotce bude pro kuchyň a zároveň wc zajištěn elektrickým 
průtokovým ohřívačem DRAŽICE PTO 733 a v koupelnách bude TUV zajištěna elektrickým kotlem 
DRAŽICE OKHE-100. 
 
5.3) Elektroinstalace. 

Elektroinstalace bude přes elektroměrnou skříň v oplocení napojena na veřejné silové vedení 
nízkého napětí. 
 
5.4) Vytápění. 

Bude realizováno třemi kombinovanými plynovým kotli JUNKERS CerapurModul Solar. Trubky 
budou bezešvé měděné. Jednotlivá topidla budou značky KORADO. 
 
5.5) Rozvod plynu. 

Rozvod plynu bude přes uzavíratelnou větratelnou skříň (450x250x1200mm) v oplocení na hranici 
pozemku napojena  přípojkou LPE 40 na veřejný plynovodní potrubí nízkotlaké – NTLPE 160 1994 
 
6. Zvláštní požadavky a jejich řešení: 
 
6.1) Požární bezpečnost. 



a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
d) umožnění evakuace osob a zvířat, 
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
 
Doložena zpráva požární bezpečnosti stavby. 
 
6.2) Ochrana proti hluku 

Stavba odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Hluk a vibrace, které působí, jsou 
konstrukcí utlumeny na úroveň, která neohrožuje zdraví, zaručuje noční klid a je vyhovující pro 
obytné prostředí. 
 
6.3) Hygienické požadavky 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví jejich uživatelů ani uživatelů okolních 
staveb. 
 
6.4) Ekologické požadavky 

Stavba splňuje požadavky v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., zákonem č.381/2001 Sb., a 
novelou 148/2006 Sb. 
 
6.5) BOZ 

Výstavba bude splňovat požadavky v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., a novelou 1591/2006 
Sb. 
 
6.6) Likvidace odpadů 

Domovní odpady budou ukládány do odpadních nádob a poté bude likvidován v souladu s likvidací 
odpadů obce, stavební odpad vzniklý během realizace stavby bude odvážen na skládku odpadů. O 
jeho likvidaci předloží stavebník potvrzení 
 
7. Úpravy okolí objektů: 
 
7.1) Přístupové komunikace. 

Před objektem vede veřejná komunikace na ulici Krejčího a Slatinská, z ulice Slatinská bude 
zrealizována příjezdová komunikace do podzemních garáží a na parkoviště. Pro vstup do objektu 
bude z ulice Krejčího zrealizována zámková dlažba. 
 
7.2) Okapové chodníky. 

Okolo objektu, kde nebude zpevněná plocha ze zámkové dlažby, nebo asfaltové vozovky bude 
zrealizován okapový chodník šířky 300mm za pomocí betonových dlaždic. 
 
7.3) Zpevněné plochy. 

Okolní zpevněné plochy budou z asfaltové vozovky (F8) a betonové zámkové dlažby (F9).  
 



(F8) tl. 450mm: 
-obrusná vrstva; asfaltový beton ACO 11; tl.40mm; rozprostřeno a zhutněno 
-podkladní vrstva; asfaltový beton ACO 16+; tl.60mm; rozprostřeno a zhutněno 
-drenážní vrstva; štěrkodrť frakce 0/32; tl.150mm; nasypáno a zhutněno 
-primární nosná vrstva; štěrkodrť frakce 0/32; tl.200mm; nasypáno a zhutněno 
-separační vrstva; Filtek 300; tl.-mm; volně loženo, stabilizováno přitížením 
 
(F9) tl. 80mm: 
-nášlapná vrstva; betonová dlažba 300/300/40; tl.40mm; volně loženo 
-drenážní vrstva; štěrkodrť frakce 2/4; tl.40mm; nasypáno 
-primární nosná vrstva; štěrkodrť frakce 0/32 příp. rostlý terén; tl.-mm; nasypáno a zhutněno 

 
7.4) Zeleň. 

Po provedení veškerých prací bude rozmístěna původní ornice umístěná na deponii na pozemku a 
bude vysazena tráva na celém pozemku, vyjma míst se zpevněnými plochami. 
 
7.5) Oplocení a opěrné zdi. 

Oplocení a opěrné zdi budou zhotoveny z betonových štípaných tvárnic FINO. 
 
7.6) Terénní úpravy. 

Pozemek je svažitý. Na pozemku budou především výkopy, ale i násypy. Veškeré terénní práce jsou 
patrné z přílohy č. 01 – Situace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 1.ledna 2014                                                                                        …........................... 

Martin Pánek 



Závěr 
Cíle bakalářské práce byly naplněny dle zadání. Předmětem zadání je koncepční návrh 
víceúčelového domu s komerční částí v podobě prodejny a podzemních garáží, který byl zpracován 
dle právních předpisů a norem platných v České republice. 
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