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Abstrakt 

Diplomová práce „Novostavba bytového domu v Brně“ je zpracována ve formě projektové 

dokumentace. Objekt je situovaný v centru města Brna, ulice Rybářská a je zde navrženo 

devatenáct bytových jednotek. Budova má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. Nosná 

konstrukce je stěnová, zděná. Střecha šikmá sedlová. 

 

Klíčová slova 

Diplomová práce, bytový dům, zděná konstrukce, šikmá strecha 

 

Abstract 

Diploma thesis of " New-Built Residential House in Brno" is composed in the form of project 

documentation. The building is situated in the centre of Brno city, Rybářská street and there is 

designed nineteen apartments. The building has five floors and one basement. The supporting 

structure of the wall, brick. The roof sloping saddle. 

 

Keywords 

Diploma thesis, Residential House, brick, sloping roof  
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ÚVOD: 
Diplomová práce řeší novostavbu bytového domu. Budova má pět nadzemních a jedno 

podzemní podlaží. V nadzemních podlažích jsou bytové jednotky. V podzemním podlaží jsou 

sklepní kóje k jednotlivým bytům a kotelna. V 1.NP je dále zázemí pro úklid, prostor pro 

ukládání kočárků a jízdních kol a jeden bezbariérový byt. Objekt je navržen jako zděný 

stěnový, se šikmou sedlovou střechou. Fasáda objektu je kontaktní. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: Novostavba bytového domu v Brně 

b) Místo stavby: Pozemek par. č. 895/1 

 ulice Rybářská 

             Brno, 602 00,                                                     

 k. ú. Staré Brno 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

František Plašil, Václavská 9, 602 00 Brno 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Bc. Pavla Pichaničová, Na Hrádku 924, Hrušovany nad Jevišovkou 671 67 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- prohlídka stavební parcely 

- zaměření parcely 

- pracovní fotodokumentace 

- konzultace s investorem 

- architektonická studie stavby 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území: 

Za účelem zřízení objektu, byl pořízen pozemek p. č. 895/1. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů: 

 

Ochrana životního prostředí 

Veškeré práce spojené s výstavbou a později s využíváním stavby nebudou v 

rozporu s ochranou životního prostředí. Všechny odpady budou třídeny a 

převezeny na příslušné skládky odpadu. 

 

Vodohospodářská správa 

Stavba není v přímém dosahu žádného vodního zdroje, a tudíž nehrozí jeho 

znečistení. Stavba nikterak neovlivní hladinu podzemní vody. 

 

Ochrana ovzduší 

Objekt ve fázi výstavby a pozdejšího užívání nebude ohrožovat, či nikterak 

ovlivnovat kvalitu ovzduší. 

 

Ochrana lesu ČR 

Zalesněné plochy, vzhledem k lokalite, nikterak nezasahují na pozemek 

stavenište, či ho nijak neovlivnují. 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

Nezasahuje do zájmu rešení. Jeho ochrana nebude nikterak narušena či 

ovlivněna. 



  

Ochrana proti ohni 

Budou provedeny opatření, které zamezí/ovlivní vzniku požáru a volného 

šírení objektem. Viz zpráva Požárně bezpečnostního rešení. 

 

Policie ČR, dopravní inspektorát 

Shledal stavbu z hlediska omezení dopravy za vyhovující. 

 

Památková péče 

Nevznikají požadavky na jeho řešení. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech: 

 

Terénní úpravy během stavby nemohou ovlivnit odtokové poměry. Kanalizace bude 

vybudována tak, aby nezpůsobila zaplavení stavby. Splaškové kanalizace s uvedením 

dotčených ploch do původního stavu nemění stávající množství odtokové vody. Deštová voda 

bude splňovat hodnoty vypoušteného znečištení stanovené nařízením vlády č. 229/2007 Sb. 

V období dlouhotrvajících a intenzivních deštů lze předpokládat v okolí krátkodobé 

zvýšení hladiny spodní vody. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 

 

Stavební parcela je dle územního plánu města Brna, označena jako plocha určená k bydlení. 

Stavba je tedy v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

e) Údaje o dodržování obecných požadavků na využívání území: 

 

Navržené projektové řešení je v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

O obecných požadavcích na využívání území. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

 

Na základě jednání s príslušnými orgány jsou veškeré požadavky splněny a zapracovány do 

dokumentace - doklady priloženy v dokladové cásti E. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

 

Nejsou. 

 

h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

 

V rámci diplomového semináře byla odhadnuta cena objektu na cca 40 000 000 Kč. 

 

i) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby: 

  

Vlastní parcela č. 895/1, dále sousední parcela č.894. 

 

 

 

 

 



  

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby:    Novostavba 

 

b) Účel užívání stavby:                           Bytový dům 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba:                            Trvalá 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: Nejsou 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpěčující bezbariérové užívání staveb: 

 

Navržené projektové řešení je v souladu s požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb.,o obecných 

technických požadavcích na výstavbu 

 

Navržené projektové řešení je v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných právních 

předpisů: 

 

Na základě jednání s příslušnými orgány jsou veškeré požadavky splněny a zapracovány do 

dokumentace - doklady přiloženy v dokladové části E. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

 

Nejsou 

 

h) Navrhované kapacity: 

 

Zastavěná plocha:        417 m² 

Užitná plocha:             2610 m² 

Počet podlaží celkem:  6 

Počet bytů:                   19 

 

i)Základní bilance stavby: 

 

Bilance tepelných ztrát objektu 

Celková tepelná ztráta = 32 kW 

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy – A –velmi úsporná 

 

Bilance potřeby vody 

Maximální denní potřeba studené vody: Qmax= 7500 l/den 

Průměrná denní potřeba teplé vody 2500l/den 

 

Další bilance stavby nebyly v rámci diplomové práce počítány. 

 

 

 

 



  

j) Základní předpoklady výstavby:  

 

Uvedené předbežné údaje o termínu a délce výstavby, příp. etapizaci budou upřesneny podle 

záměru investora. Níže uvedenou lhůtu výstavby lze považovat za limitní, skutečná lhůta 

výstavby bude kratší. Popis postupu výstavby bude předmětem nabídky vybraného 

zhotovitele. Projektant předpokládá, že realizace bude probíhat postupně po jednotlivých 

ucelených celcích. 

 

Termín zahájení výstavby: květen 2015 

 

k) Orientační náklady stavby: 

 

Náklad stavby bude znám v rámci precizace řešení v následujícím stupni přípravy stavby, na 

základě jednoduché kalkulace je možné uvažovat s částkou na realizaci objektu ve výši cca 

40 000 000 Kč. 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 
 

-S01- bytový dům 

-S02- podzemní garážové zakladače 

-S03- přípojka vodovodního potrubí 

-S04- přípojka splaškové kanalizace 

-S05- přípojka dešťové kanalizace 

-S06- přípojka silového vedení 

-S07-sdělovací kabel 

-S08- přípojka plynovodní 

-S09- zpevněná plocha 

-S10- oplocení 
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B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku: 

 

Stavební pozemek se nachází v Brně na adrese Rybářská, městská část Staré Brno. Parcelní 

číslo 895/1, k.ú. Staré Brno, stavebník je vlastníkem pozemku. Pozemek se nachází na okraji 

ulice zastavěné bytovými domy, jeho plocha je 980 m².                                                                                                                                                                        

Pozemek je rovinatý, z jižní strany zájmový pozemek přímo sousedí s pozemkem č.894. Na 

objekt na sousedním pozemku bude řešený objekt přímo navazovat.  

  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 

 

Před zahájením projekčních prací byl proveden hrubý radonový pruzkum. Z průzkumu 

vyplívá střední kategorie radonového indexu. Správci sítí byli požádáni o poskytnutí 

informací o poloze a dimenzi svých ing. sítí a o možnosti připojení zamýšlené stavby. 

Inženýrsko‐geologický pruzkum prováděn nebyl z důvodu informací poskytnutých od 

Geofondu ČR. Byla zjištěna zemina F3 hlína písčitá. Další průzkumy nejsou stavbou 

vyvolány. Základová spára bude přezkoumána geologem. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

 

Stavba nenarušuje žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území: 

 

Stavba 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 nebude zastiňovat ani jinak omezovat okolní stavby. 

 

Během stavby bude zajištena bezpečnost v okolí stavby, hluk a prach nebude překračovat 

limitní hodnoty. Na pracovišti bude udržován pořádek. 

Technická infrastruktura bude napojena na městskou infrastrukturu. Stavbou kanalizačního 

systému nebudou produkovány zdroje znečištení vody, ovzduší a 

okolí. 

Terénní úpravy během stavby nemohou ovlivnit odtokové poměry. Kanalizace bude 

vybudována tak, aby nezpůsobila zaplavení stavby. 

 

 f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

 

Nebude prováděno. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemku 

určených k plnění funkce lesa: 

 

Nejsou 

 



  

h) Územně technické podmínky: 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu města bude umožněno přímo z ulice Rybářská, pozemní 

komunikace je v těsné blízkosti objektu. 

 

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu města, která vede v ulici Rybářská a sice, 

na rozvodnou síť NN, na veřejný vodovodní řad, na oddílnou kanalizační síť, na plynovod a 

na sdělovací vedení. Dešťové vody ze střech objektu budou zadržovány v retenční nádrži  s 

přepadem do dešťové kanalizace. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

  

Stavba nemá bezprostřední časové vazby na okolní výstavbu. Se stavbou nejsou provázány 

žádné související a podmiňující stavby. Se stavbou nesouvisí žádná jiná opatření v dotčeném 

území. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby 
 

Objekt bude sloužit jako bytový dům. 

 

Navrhované kapacity stavby:  

Zastavěná plocha:        417 m² 

Užitná plocha:             2610 m² 

Počet podlaží celkem:  6 

Počet bytů:                   19 

 

1+kk – 2x 

1+1   - 1x 

2+kk – 10x 

3+kk – 6x 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus: 

 

Stavba je řešena tak, aby nepůsobila nevhodně na své okolí. V této lokalitě nejsou 

požadovány žádné regulační požadavky, které by ovlivnily vzhled objektu. Jedná se o objekt 

s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. Má jednoduchý geometrický tvar. Stavba 

bude přímo nanazovat na stávající řadovou zástavbu. 

 

b) Architektonické řešení: 

 

Architektonické řešení bylo zvoleno vzhledem ke stávající zástavbě, jde tedy o tvarově 

jednoduchou stavbu se sedlovou střechou. Fasáda bude oživena obkladem ve formě cihelných 

pásků. Tento prvek se objevuje i u sousední budovy.                                                            

Z ulice bude stavebním řešením umožněn průjezd vozidel do dvora domu, kde bude zajištěno 

podzemní parkování vozidel. Bude použit speciální parkovací systém, který umožní 

parkování co nejvíce vozidel na co nejmenším prostoru.                                                        

Stavba má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží, ke vstupu jsou určeny dva hlavní 

vchody s centrálními schodišti.                                                                                                                                      



  

Vstup do dvora bude umožněn dvěma vedlejšími vchody z prvního podlaží, zahrada bude 

odpočinkového rázu, se vzrostlými stromy a zelení, doplněná o posezení a dětské hřiště.  

Zpevněné plochy jsou navrženy ze zámkové dlažby. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Objekt je navržen jako bytový dům. Je rozdělen na dvě části, které mají vlastní vchody. 

Vstupy do objektu jsou v 1.NP. Dispozici jednotlivých pater tvoří vždy centrální schodiště a 

jednotlivé byty. V suterénu se nachází sklepní kóje k jednotlivým bytům a domovní kotelna. 

V 1.NP jsou umístěny kočárkárna  s kolárnou a úklidová komora, dvakrát pro oba dva hlavní 

vstupy. Dále se zde nachází dva vyty 1+kk  a jeden byt 1+1. Ve 2.NP se nachází dva byty 

3+kk a dva byty 2+kk, taktéž ve 3.NP a 4.NP. V 5.NP se nachází čtyři byty 2+kk.                                                                                         

Vstup do bytu je vždy do prostorného zádveří, ze kterého se dále vchází do obývacího pokoje 

s kuchyní, do ložnic, koupelny, šatny a technické místnosti. Ke každému bytu náleží 

prostorný balkon. Vstup do zahrady bude umožněn dvěma vedlejšími vchody z 1.NP. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

  Jeden vstup do objektu je řešen jako bezbariérový, v dané části objektu se nachází v 1.NP 

bezbariérový byt o velikost 1+1. Bylo postupováno podle vyhlášky č.398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena a zregulována. Obsluhovatel musí být 

řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení. Při obsluze elektrického zařízení musí 

obsluhující dbát příslušných návodů a instrukcí a místních provozních předpisů k jeho 

používání, jakož i na to, aby zařízení nebylo nadměrně přetěžováno nebo jinak poškozováno. 

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu 

vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení príslušnými 

zařizovacími, předmetovými normami a Nařízením vlády č. 11/2002 ve znění 119/2002 Sb. a 

405/2004 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálu.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a)Stavební řešení: 

  

Konstrukční systém objektu je navržen jako stěnový, zděný z velkoformátových 

vápenopískových tvarovek Kalksandstein. Stropní konstrukce jsou navrženy jako 

železobetonové stropní desky, prostě uložené. Rozměry byly stanoveny dle empirických 

vzorců. Objekt má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. Konstrukční výška nadzemních 

podlaží je 3,36 m, konstrukční výška podzemního podlaží je 2,97m. V objektu budou 

provedeny minerální podhledy. Uvnitř objektu jsou navrženy dva výtahy. Střecha bude šikmá, 

sedlová, krov vaznicové soustavy. Fasáda bude tvořena kontaktním fasádním systémem. V 

objektu jsou jako výplně otvorů v obvodových stěnách použity dřevo-hliníková okna a dveře 

od firmy Internorm. 

 

 

 

 



  

b) Konstrukční a materiálové řešení: 

 

Základy 

Objekt bude založen plošně na základových pasech z prostého betonu C16/20, 

konzistence S2, kamenivo 16 mm. Pod obvodovou konstrukcí bude výška základu 600 mm, 

pod vnitřní nosnou stěnou bude výška základu 600 mm, pod schodištěm 600mm. Podkladní 

beton – C16/20, konzistence S2, kamenivo 16 mm, tl. 200 mm, celoplošně vyztužen KARI 

sítí ø6mm – 150/150mm. Výtahová šachta bude založena na ŽB základové desce tl. 300mm. 

 

Hydroizolace 

Objekt je izolován od zemní vlhkosti dvěma asfaltovými pásy GLASTEK 40 Special mineral 

a ELASTEK 40 Special mineral. 

 

Nosná konstrukce 

Objekt je řešen jako stěnový systém. Obvodové zdivo je navrženo z vápenopískových bloků 

Kalksandstein, KS-QUADRO E/240, z vnější strany je zdivo zatepleno polystyrenem EPS 

100F v tloušťcě 200mm a opatřeno silikátovou omítkou. Z vnitřní strany je zdivo opatřeno 

tenkovrstvou vápenocementovou stěrkou (2mm). Vnitřní nosné stěny budou vyzděny 

z vápenopískových bloků Kalksandstein, KS-QUADRO E/240, omítnutých z obou stran 

tenkovrstvou vápenocementovou stěrkou (2mm). Suterénní zdivo je navrženo 

z vápenopískových bloků Kalksandstein, KS-LD 12DF/365. Z hlediska statiky 

vápenopískového zdiva byly voleny rozpony nosných stěn do 6m. Stropní konstrukce jsou 

navrženy jako železobetonové stropní desky, prostě uložené. Na styku nosných stěn a stropů 

se neprovádí železobetonové věnce,  a to protože dochází z hlediska dotvarování u 

vápenopískových staveb ke smrštění. Provádí se dilatační vrstva pomocí lepenky mezi stěnou 

a stropní konstrukcí. Spoje stěn se provádí ve většině případů na tupo. 

 

Příčky 

 Jsou navrženy z vápenopískových bloků Kalksandstein, KS-QUADRO E/115. Výtahová 

šachta je navržena z vápenopískových bloků Kalksandstein, KS-QUADRO E/200. Dále jsou 

použity příčky KS-LP P7. Příčka tl. 115 mm je již nosná a můžeme s ní počítat ve statickém 

schématu konstrukce. 

 

Tepelná izolace 

Obvodový plášt je zateplen polystyrenem Isover EPS100F tl. 200 mm. 

Podlaha na terénu v 1.NP stabilizovaným polystyrenem Isover EPS 100 S tl. 

80 mm. Zateplení soklu z polystyrenu extrudovaného Isover SYNTHOS XPS tl. 200mm. 

Zateplení suterénního obvodového zdiva z polystyrenu extrudovaného Isover SYNTHOS 

XPS tl. 80mm. Střešní plášť je zateplen nad krokvemi, deskami TOPDEK PIR 022. 

 

Střešní konstrukce 

Nad celým objektem domu je sedlová střecha. Nosnou konstrukci tvoří dřevěný vaznicový 

krov. Střešní plášť je řešen jako nadkrokevní. Na nosných krokvích je bednění z OSB desek 

tl. 20mm, parotěsná vrstva je tvořena pásem z SBS modifikovaného asfaltu, dále tepelná 

izolace TOPDEK PIR 022, difuzně otevřená fólie, kontralatě průřezu 40x60mm, střešní latě 

průřezu 40x60mm a střešní krytina je pálená TONDACH Figaro Deluxe, barva granit.  

 

 

 

 



  

Schodiště 

V objektu jsou dvouramenná, železobetonová schodiště, desková s betonovými stupni s 

nášlapnou vrstvou tvořenou keramickou dlažbou. Tloušťka mezipodest a schodnice je 150 

mm. Schodiště bude pružně odděleno od podest a nosných konstrukcí pomocí prvků Schock. 

 

 

Výplně otvorů 

V objektu jsou jako okenní výplně v obvodových stěnách použity dřevohliníková 

okna Internorm HF 310. Dřevěné profily na vnitřní straně, vně hliníkové profily, uvnitř rámu 

a křídla termopěna. Tloušťka rámu je 85,5 mm. Součinitel prostupu tepla rámu Uf = 0,91 

W/m2K, součinitel prostupu tepla zasklení Ug = 0,5 W/m2K, nerezový distanční rámeček. 

Útlum hluku okna je až 46 dB. Kování Winkhaus.  

Jako dveřní výplně v obvodových stěnách jsou použity hliníkové dveře Internorm AT 200 

Home pure, jedná se o tříkomorové rámy s přerušeným tepelným mostem Uf = 1,5 W/(m2K), 

nerezovým distančním rámečkem a čirým izolačním trojsklem plněným kryptonem Ug = 0,5 

W/(m2K). 

 

Klempířské prvky 

Veškeré klempířské výrobky jsou navrženy z titanzinkového plechu tloušťky 0,7mm, v barvě 

šedé. 

 

Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby BEST Korzo v tl. 60 mm 

položené do lože z šterkodrti fr. 4‐8. Pod vrstvou drti bude filtrační vrstva drti fr. 8-16 v tl. 

cca 50 mm a dále nosná vrstva drti fr. 16-32 v tl. cca 200 mm. 

 

Vytápení a příprava TUV 

Vytápění objektu bude zajištěno centrální plynovou kotelnou. Ohřev TUV bude zajištěn 

pomocí solárních kolektorů umístěných na střeše objektu o celkové ploše 65m². Dohřev 

v zimním období pomocí plynových kotlů. Teplá voda bude udržována v akumulačních 

nádržích. Větrání bytových jednotek bude nucené pomocí rekuperačních jednotek, 

umístěných v každém bytě zvlášť. Přívod a odvod vzduchu bude cebtrální. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 

 

Objekt je navržen tak, aby zatížení na něj pusobící v průběhu stavby a užívání 

nemělo za následek: 

 

-zřícení stavby nebo její cásti 

 

-vetší stupeň nepřípustného přetvoření 

 

-poškození jiných cástí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
• vodovod:                                                                                                                     

Pro zásobování  pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená z 

HDPE 100 SDR 11 Ø 63 x 5,8, napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu v 

ulici Rybářská.                                                                                                                   



  

Vodoměrová souprava s vodoměrem DN 20 a hlavním uzávěrem vody bude umístěna 

v typové betonové vodoměrové šachtě o rozměru 900 x 1200 x 1600 mm  na pozemku 

investora.                                                                                                                                  

Hlavní přívodní ležaté potrubí od vodoměrové šachty do domu povede v hloubce 1,5 

m pod terénem vně domu a do domu vstoupí ochrannou trubkou ze stěny. V domě 

bude ležaté potrubí vedeno pod stropem. Stoupací potrubí povedou v instalační šachtě 

společně s odpadními potrubími kanalizace. Podlažní rozvodná a připojovací potrubí 

budou vedena v přizdívkách předstěnových instalací a pod omítkou.                    

Materiálem potrubí uvnitř domu bude PPR, PN 20. Potrubí vně domu vedené pod 

terénem bude provedeno z HDPE 100 SDR 11.                                                                 

Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě 

zařizovacích předmětů. Záchodové mísy budou kombinační. Záchodová mísa pro 

tělesně postižené bude mít horní okraj ve výšce 500 mm nad podlahou a budou u ní 

osazena předepsaná madla. Nad umývátky budou výtokové ventily na studenou vodu. 

U umyvadel a dřezu budou stojánkové směšovací baterie. Umyvadlo pro tělesně 

postižené bude opatřeno nástěnnou jednopákovou směšovací baterií a podomítkovou 

zápachovou uzávěrkou. Sprchové baterie a vanové baterie budou nástěnné. U výlevky 

bude vysoko položený nádržkový splachovač a směšovací baterie s dlouhým otočným 

výtokem.                                                                                                                              

Teplá voda pro potřeby obyvatel bude připravována pomocí solárních kolektorů 

umístěných na střeše objektu, akumulována v akumulačních zásobnících s dohřevem 

pomocí plynových kotlů.                                                                                              

Průměrná denní potřeba studené vody činí 5000 l/den, maximální denní 

potřeba studené vody činí 7500 l/den a průměrná denní potřeba teplé vody činí 2500 

l/den.  

 

• kanalizace:                                                                                                                         

Objekt bude odkanalizován  do stávající splaškové stoky DN 500 a do  stávající 

dešťové stoky DN 500 v ulici Rybářská.                                                                                    

Pro odvod dešťových i splaškových vod z budovy budou vybudovány nové 

kameninové kanalizační přípojky. Splašková kanalizační přípojka DN 125 a dešťová 

kanalizační přípojka DN 150.                                                                                           

Hlavní vstupní šachty z betonových skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm budou 

umístěny na soukromém pozemku před domem.                                                                 

Dešťová odpadní potrubí budou vnější vedená po fasádě a budou v úrovni terénu 

opatřena lapači střešních splavenin HL 600. Na pozemku investora bude umístěna 

retenční nádrž pro zachycení dešťové vody, bude opatřena výtokem napojeným přes 

dešťovou kanalizační přípojku na veřejnou dešťovou kanalizaci.                               

Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené na pískovém 

loži tloušťky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. Splašková 

odpadní, větrací a připojovací potrubí budou z polypropylenu HT a budou upevňována 

ke stěnám kovovými objímkami s gumovou vložkou. Dešťová odpadní potrubí budou 

do výšky 1,5 m nad terénem provedena z litinové trouby upevněné nad terénem a pod 

hrdlem ocelovou objímkou ke stěně.                                                                                    

Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1. S a pod terénem vně domu. V místě 

napojení hlavních svodných potrubí na přípojky budou zřízeny hlavní vstupní šachty z 

betonových skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm.                                              

Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním prostředím 

a povedou v instalačních šachtách.                                                                                 

Připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách předstěnových instalací a pod 



  

omítkou. Pro napojení praček budou osazeny zápachové uzávěrky HL 406.                

Průtok odpadních vod přípojkou pro splaškovou kanalizaci činí 5,35 l/s, průtok 

odpadních vod přípojkou pro dešťovou kanalizaci činí 11,43 l/s.                                      

Instalační šachty budou vyzděny z vápenopískových příčkovek tloušťky 70mm.         

• plynovod:                                                                                                                       

Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou z potrubí 

HDPE 100 SDR 11 Ø 25, podle ČSN EN 12007 a TPG 702 01.                               

Hlavní uzávěr plynu a plynoměr G 4 budou umístěny v nice o rozměrech 600 x 600 x 

250 mm ve sloupku v oplocení na hranici pozemku.                                                     

Plynové kotele s uzavřenou spalovací komorou budou umístěny v plynové kotelně v 

1.S., číslo místnosti S29.  Jedná se o dva kondenzační plynové kotle o výkonu 22 kW. 

Redukovaný odběr plynu přípojkou činí 5,06 m3/h.  

• vytápění:                                                                                                               

Bytový dům bude vytápěn plynovou kotelnou, kterou budou tvořit dva kondenzační 

plynové kotle o společném výkonu 44 kW.                                                                

Sání vzduchu pro spalování a odkouření bude provedeno přes dva třivrstvé nerezové 

komíny vnitřního průměru 200 mm přímo přes střechu.                                                           

Otopná soustava bude teplovodní. V bytech bude podlahohé vytápění, v koupelnách 

navích otopný žebřík.                                                                                                               

• vzduchotechnika:                                                                                                                                 

V každé bytové jednotce bude v technické místnosti umístěna rekuperační jednotka 

s křížovým protiproudým výměníkem tepla.                                                                     

Přívod čerstvého a odvod znečištěného vzduchu bude řešen jako centrální pro více 

bytových jednotek nad sebou. Vnitřní průměr potrubí bude 250 mm.                                                                                         

Čerstvý vzduch bude nasáván otvorem na fasádě objektu a znečištěný vzduch bude 

odváděn nad střechu.                                                                                             

Centrální rozvody vzduchu budou vedeny v instalačních šachtách, vyzděných 

z vápenopískových tvarovek tlošťky 115 mm a 70 mm. Rozvody vzduchu v bytových 

jednotkách budou vedeny v podhledu pod stropem.                                                            

Podle velikosti bytu budou použity rekuperační jednotky Zehnder ComfoAir 180 a  

Zehnder ComfoAir 200, na přívodu a odtahu vzduchu budou instalovány vysoce 

účinné DC ventilátory.    

 • chlazení:                                                                                                                      

Chlazení bytových jednotek bude prováděno pomocí výše zmíněných rekuperačních 

jednotek. Větrací jednotky jsou vybaveny automatickým 100% obtokem.          

  • elektroinstalace:                                                                                                          

Bytový dům bude napojen na rozvody NN.  Viz vyjádření a smlouva s E ON. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Navržený bytový dům je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008Sb., dle ČSN 730833, 

ČSN 730802 a dalších souvisejících norem.  

Ve smyslu ČSN 730833 odst. 3.5 se jedná o budovu skupiny OB2 (bytové domy přesahující 

kritéria budov skupiny OB1). 

 

Konstrukční systém:  NEHOŘLAVÝ  (dle odst. 7.2.8 a 7.2.12 ČSN 730802/2009) 

Požární výška objektu:  h=13,53 m 

 

 

 

 



  

Objekt tvoří 27 požárních úseků: 

Požární úsek P1.01/N5 

Požární úsek P1.02/N5 

Požární úsek P1.03 

Požární úsek P1.04 

Požární úsek P1.05 

Požární úsek P1.06 

Požární úsek N1.01 

Požární úsek N1.02 

Požární úsek N1.03 

Požární úsek N1.04 

Požární úsek N1.05 

Požární úsek N2.01 

Požární úsek N2.02 

Požární úsek N2.03 

Požární úsek N2.04 

Požární úsek N3.01 

Požární úsek N3.02 

Požární úsek N3.03 

Požární úsek N3.04 

Požární úsek N4.01 

Požární úsek N4.02 

Požární úsek N4.03 

Požární úsek N4.04 

Požární úsek N5.01 

Požární úsek N5.02 

Požární úsek N5.03 

Požární úsek N5.04 

 

 

Dle ČSN 730833 a ČSN 730802 přílohy B je určeno výpočtové požární zatížení pro všechny 

požární úseky (mimo P1.06, N1.01, N1.02): 

pv= 45 kg/m2 
 

Pro N1.01 a N1.02 je výpočtové požární zatížení stanoveno podle ČSN 730833 5.1.4: 

pv= 15 kg/m2 
 

Pro P1.06 je výpočtové požární zatížení stanoveno podle ČSN 730833 5.1.4: 

pv= 31 kg/m2 
 

Dle tabulky 8 v ČSN 730802 je určen stupeň požární bezpečnosti: II. SPB 

 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

V celkovém návrhu stavby je počítáno s účinným komplexním zateplením obvodového pláště 

z důvodu minimalizování tepelných ztrát.  

Obvodový plášt je zateplen polystyrenem Isover EPS100F tl. 200 mm. 

Podlaha na terénu v 1.NP stabilizovaným polystyrenem Isover EPS 100 S tl. 80 mm. 

Zateplení soklu z polystyrenu extrudovaného Isover SYNTHOS XPS tl. 200mm. Zateplení 



  

suterénního obvodového zdiva z polystyrenu extrudovaného Isover SYNTHOS XPS tl. 

80mm. Střešní plášť je zateplen nad krokvemi, deskami TOPDEK PIR 022. 

V objektu jsou jako okenní výplně v obvodových stěnách použity dřevohliníková 

okna Internorm HF 310. Dřevěné profily na vnitřní straně, vně hliníkové profily, uvnitř rámu 

a křídla termopěna. Tloušťka rámu je 85,5 mm. Součinitel prostupu tepla rámu Uf = 0,91 

W/m2K, součinitel prostupu tepla zasklení Ug = 0,5 W/m2K, nerezový distanční rámeček. 

Útlum hluku okna je až 46 dB. Kování Winkhaus.  

Jako dveřní výplně v obvodových stěnách jsou použity hliníkové dveře Internorm AT 200 

Home pure, jedná se o tříkomorové rámy s přerušeným tepelným mostem Uf = 1,98 

W/(m2K), nerezovým distančním rámečkem a čirým izolačním trojsklem plněným kryptonem 

Ug = 0,5 W/(m2K). 

 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

V objektu budou využity solární kolektory pro ohřev teplé užitkové vody. Dále bude využito 

teplo ze znečištěného odváděného vzduchu pro ohřev přiváděného čerstvého vzduchu. Budou 

použity větrací jednotky s účinností až 95%. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální     

prostředí                                                                                                                                     

Ve všech bytových jednotkách je navržena standartní koupelna s WC, případně samostatné 

WC. Zásobování pitnou vodou bude zajištěno pomocí připojení na veřejný městský vodovod. 

Splaškové vody budou svedeny přes nově vybudovanou přípojku do veřejného řádu 

kanalizace. Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže a v případě potřeby dále přes 

nově vybudovanou přípojku do veřejného řádu dešťové kanalizace. Dům bude vytápěn 

centrální teplovodní soustavou. Přívod čerstvého vzduchu bude zajištěn nuceným větráním. 

Větrání schodišťového prostoru bude přirozené okny. Denní osvětlení a proslunění obytných 

místností bytů bude dodrženo podle normových požadavků.                                                                

Dispoziční řešení domu je navrženo tak, aby co nejlépe vyhovovalo chodu běžné rodiny s 

dětmi, aniž by ohrožovalo zdraví uživatelů.                                                                             

Do stavby jsou zabudovány jen zdraví neškodné materiály, riziková místa (schodiště) jsou 

opatřena zábradlím.                                                                                                                          

Schodišťové prostory s výtahovou šachtou nebudou díky vhodnému stavebnímu řešení rušit 

obyvatele domu.                                                                                                                           

Z objektu nebudou vypouštěny žádné škodliviny do okolí.                                                              

Domovní odpad bude pravidelně odvážen technickými službami města Brna. 

 

B.2.11 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Z provedeného hrubého radonového průzkumu vyplývá použití bežných hydroizolací bez 

zvýšených nároků  na nepropustnost plynu z podloží dle Vyhl. 307/2002 Sb. Z průzkumu 

vyplívá střední kategorie radonového indexu. Přesto doporučuji veškeré prostupy izolační 

vrstvou instalacemi a dalšími prostupy s maximální pečlivostí utěsnit. 

 

b) Ochrana pred bludnými proudy: 

Stavba tohoto charakteru nevyžaduje ochranu před bludnými proudy. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

Objekt není v oblasti, kde by byl ohrožen technickou seizmicitou. 

 

 

 



  

d) Ochrana pŘed hlukem: 

Stavba je situována v oblasti s velmi malým zatížením od automobilové dopravy. 

Nemusí se tedy provádět žádná zvláštní opatření. 

 

e) Protipovodňová opatření: 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti. Protipovodňová opatření nejsou zapotřebí. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) Napojovací místa: 

Napojení na dopravní infrastrukturu města bude umožněno přímo z ulice Rybářská, pozemní 

komunikace je v těsné blízkosti objektu. 

 

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu města, která vede v ulici Rybářská a sice, 

na rozvodnou síť NN, na veřejný vodovodní řad, na oddílnou kanalizační síť, na plynovod a 

na sdělovací vedení. Dešťové vody ze zpevněných ploch a střech objektu budou zadržovány v 

retenční nádrži s přepadem do dešťové kanalizace. 

  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

Objekt bude odkanalizován  do stávající splaškové stoky DN 500 a do  stávající dešťové stoky 

DN 500 v ulici Rybářská. Pro odvod dešťových i splaškových vod z budovy budou 

vybudovány nové kameninové kanalizační přípojky. Splašková kanalizační přípojka DN 125 

a dešťová kanalizační přípojka DN 150. Průtok odpadních vod přípojkou pro splaškovou 

kanalizaci činí 5,35 l/s, průtok odpadních vod přípojkou pro dešťovou kanalizaci činí 11,43 

l/s. Přípojky budou na stoku napojeny jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní šachty z betonových 

skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm jsou umístěny na soukromém pozemku před 

domem. 

Pro zásobování  pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená z HDPE 

SDR 11 63 x 5,8, napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu v ulici Rybářská. Přetlak 

vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho provozovatele 

pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,55 MPa. Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN EN 

806-3 činí 2,79 l/s. Vodovodní přípojka bude na veřejný litinový řad DN 150 napojena 

navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Vodoměrová souprava 

s vodoměrem DN 20 a hlavním uzávěrem vody bude umístěna v typové betonové 

vodoměrové šachtě o rozměru 900 x 1200 x 1600 mm  na pozemku investora. 

Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou z potrubí HDPE 100 

SDR 11 Ø 25, podle ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Redukovaný odběr plynu přípojkou 

činí 5,06 m3/h. Nová přípojka bude napojena na stávající NTL PE distribuční plynovod Ø 225. 

Hlavní uzávěr plynu a plynoměr G 4 budou umístěny v nice o rozměrech 600 x 600 x 250 

mm ve sloupku v oplocení na hranici pozemku. Nika bude opatřena ocelovými dvířky 

s nápisem PLYN, větracími otvory dole i nahoře a uzávěrem na trojhranný klíč. 

 
Vytápění objektu bude zajištěno centrální plynovou kotelnou. Ohřev TUV bude zajištěn 

pomocí solárních kolektorů umístěných na střeše objektu o celkové ploše 65m². Dohřev 

v zimním období pomocí plynových kotlů. Teplá voda bude udržována v akumulačních 

nádržích. Větrání bytových jednotek bude nucené pomocí rekuperačních jednotek, 

umístěných v každém bytě zvlášť. Přívod a odvod vzduchu bude cebtrální. 

 

 

 



  

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis: 

 

Objekt je přímo napojen na pozemní komunikaci v ulici Rybářská. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

 

V docházkové vzdálenosti jsou všechny potřebné linky MHD. Městský okruh vzdálen cca pět 

minut jízdy autem.  

 

c) Doprava v klidu: 

Pro každou bytovou jednotku bude k dipozici jedno podzemní garážové stání. Jedno 

venkovní, nekryté parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu bude zřízeno 

hned u vstupu do objektu. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy: 

 

Zpevněné plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby BEST Korzo v tl. 60 mm 

položené do lože z šterkodrti fr. 4‐8. Pod vrstvou drti bude filtrační vrstva drti fr. 8-16 v tl. 

cca 50 mm a dále nosná vrstva drti fr. 16-32 v tl. cca 200 mm. 

 

b) Použité vegetační prvky: 

  

Po dokončení stavby budou dotčené nezpevněné plochy znovu ohumusovány a osety trávou. 

Zelený pruh mezi chodníkem a parkovištěm bude osázen keři pro optické oddělení. 

Zatravněné plochy na severozápadní straně parkovište budou osázeny několika listnatými 

stromy. 

 

c) Biotechnická opatření: 

 

Žádná biotechnická opatření nejsou zapotřebí. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

  

a)Vliv stavby na životní prostředí: 

 

Užívání objektu nebude mít negativní vliv na ochranu ovzduší, je zajištena dokonalá 

bezprašnost celého prostoru. Při realizaci smí být použito jen materiálu splňujících podmínky 

MZ CR 76/93 Sb. řri provádění stavby a při jejím provozu nebudou překračovány žádné 

limity hluku, prachu a škodlivých látek vypouštených do ovzduší. Objekt nebude ohrožován 

hlukem z okolí a ani sám svým provozem nebude ohrožovat životní prostředí v okolí objektu 

nadměrným hlukem. Stavební rešení je v souladu s hygienickými předpisy a normami. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu: 

 

Nejsou dotčeny památky, ochrana přírody a krajiny. Stavba nebude mít 

negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 

 

 



  

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

 

Nespadá do chráněného území. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjištovacího řízení nebo stanoviska EIA: 

 

Neřešeno. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma: 

 

Návrh vedení medií respektuje ochranná pásma jednotlivých správcu sítí. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Základní požadavky na situování a stavební rešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva 

jsou splněny. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot: 

Odběrné místo vody a elektrické energie bude zajišteno z nově zrízených přípojek na zájmový 

pozemek, který budou využity pro napojení objektu. Pro potřeby hygienického a sociálního 

zařízení stavby budou zajišteny mobilní WC. Jako skladových prostor budou využity stavební 

bunky umístěné na staveništi. 

 

c) Odvodnění stavenište: 

 

Odvodnění stavební jámy a stavenište bude zajištovat drenážní potrubí okolo stavební jámy a 

napojeno do jednotné kanalizacní síte. Deštová voda bude splňovat hodnoty vypoušteného 

znečištení stanovené nařízením vlády č. 229/2007 Sb. V období dlouhotrvajících a 

intenzivních deštů lze předpokládat v okolí v objektu krátkodobé zvýšení hladiny spodní 

vody. 

 

c) Napojení stavenište na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

 

Odběrné místo vody a elektrické energie bude zajišteno z nově zřízených přípojek na zájmový 

pozemek, který budou využity pro napojení objektu. 

Staveniště bude v těsné blízkosti pozemní komunikace na ulici Rybářská. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

 

Do jisté míry muže mít provoz stavby negativní vliv na vnější plochy a provoz okolních 

objektů, zejména formou omezení pohybu osob v prostoru kolem stavby. Stavba však musí 

dodržovat platné předpisy. Případné negativní vlivy na okolní prostředí nesmí překročit 

povolenou mez a musí být vhodnými opatřeními minimalizovány. Zejména musí být učiněna 

opatření proti nadměrnému působení hluku a prachu. Na stavbě je nutno udržovat pořádek. 

Po skončení výstavby budou veškeré nevyužité plochy uvedeny do původního stavu. 

 

 

 

 

 



  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

drevin: 

 

Stavenište v prostoru výstavby v zastavěném území bude na jeho hranici souvisle oploceno do 

výšky nejméne 1,8m. Stavenište u liniových objektu nebo u staveništ (pracovišt), na kterých 

se provádějí krátkodobé práce, postačí ohrazení dvoutyčovým zábradlím ve výši 1.1m, aby 

byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti 

musí zhotovitel prací zajistit dostatečné osvětlení. Na viditelných místech se umístí tabule s 

čísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz 

vstupu nepovolaných osob do prostoru stavby. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště: 

 

Nejsou, vše na pozemku stavitele. 

 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí pri výstavbě, jejich 

likvidace: 

 

Odpady vzniklé při realizaci stavby (stavební suť a p.) budou odvezeny na řízenou skládku 

odpadu. O průběhu likvidace odpadu po dobu výstavby vede zhotovitel stavby písemnou 

agendu, včetně příslušných dokladů stvrzujících legitimitu likvidace, které budou v rámci 

kolaudačního řízení předloženy společně s další povinnou dokumentací specifikovanou ve 

stavebním povolení. 

Prostor pro skládku bude určen po dohodě s dodavatelem stavby před zahájením stavby. 

Ostatní odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních 

předpisů. 

 

h) Bilance zemních prací: 

 

Na staveništi bude vytvořena mezideponie pro uložení ornice pro konečné terénní úpravy a 

zásypy. Deponie bude mít maximální výšku 1,5m a sklon 45°. 

Bude vytvořena stavební jáma pro podzemní podlaží. Svahy stavební jámy budou svahovány 

2,5:1. 

Objemy vytěžené zeminy nebyly v rámci diplomové práce počítány. 

 

i)Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

 

Stavební práce nenaruší ani negativně neovlivní okolní pozemky a stavby. 

Při provádění stavby a při jejím provozu nebudou překračovány žádné limity 

hluku, prachu a škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

 

Pro zajištění bezpečnosti práce při stavebních pracích je nutné v jejich průběhu 

bezpodmínečně dodržovat vyhlášku č. 309/2006 a 591/2006 Sb. CÚBP. 

Při provádení všech prací HSV a PSV je třeba dodržovat ustanovení ČSN související s 

prováděním stavebních prací, včetně příslušných technologických předpisů, požadavků 

účastníků schvalovacího řízení. 

Není nutný koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví. 



  

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

 

Výstavbou nebudou dotčeny žádné okolní stavby, proto není nutné navrhovat 

úpravy pro bezbariérové užívání dotčených staveb. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: Nejsou 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: Není 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

 

Popis postupu výstavby bude predmětem nabídky vybraného zhotovitele. 

Projektant predpokládá, že realizace bude probíhat postupně po jednotlivých 

ucelených celcích.  
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

a)Účel objektu 
 

Objekt bude sloužit jako bytový dům. Jedná se o trvalou novostavbu. Výstavba objektu není 

dělená na etapy. 

 

b)Funkční náplň, kapacitní údaje 

 

Objekt je navržen jako bytový dům. Má celkem šest podlaží, z toho jedno podzemní a pět 

nadzemních. Je rozdělen na dvě části, které mají vlastní vchody. Vstupy do objektu jsou 

v 1.NP. Dispozici jednotlivých pater tvoří vždy centrální schodiště a jednotlivé byty. 

V suterénu se nachází sklepní kóje k jednotlivým bytům a domovní kotelna. V 1.NP jsou 

umístěny kočárkárna  s kolárnou a úklidová komora, dvakrát pro oba dva hlavní vstupy. Dále 

se zde nachází dva vyty 1+kk  a jeden byt 1+1. Ve 2.NP se nachází dva byty 3+kk a dva byty 

2+kk, taktéž ve 3.NP a 4.NP. V 5.NP se nachází čtyři byty 2+kk.                                                                                         

Vstup do bytu je vždy do prostorného zádveří, ze kterého se dále vchází do obývacího pokoje 

s kuchyní, do ložnic, koupelny, šatny a technické místnosti. Ke každému bytu náleží 

prostorný balkon. Vstup do zahrady bude umožněn dvěma vedlejšími vchody z 1.NP. 

V objektu se nachází celkem 19 bytů: 

1+kk -2x 

1+1   -1x 

2+kk – 10x 

3+kk – 6x 

 

c)Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 

stavby 

 

Architektonické řešení bylo zvoleno vzhledem ke stávající zástavbě, jde tedy o tvarově 

jednoduchou stavbu se sedlovou střechou. Fasáda bude oživena obkladem ve formě cihelných 

pásků. Tento prvek se objevuje i u sousední budovy  Fasáda objektu bude ve světlých 

barvách, v odstínu RAL1014 a cihlový pásek bude téže barvy. Klempířské výrobky budou 

šedé barvy, venkovní schodiště a rampy budou ocelové. Okna z venkovní strany hliníková. 

Barva střešní krytiny granit.                       

Z ulice bude stavebním řešením umožněn průjezd vozidel do dvora domu, kde bude zajištěno 

podzemní parkování vozidel. Bude použit speciální parkovací systém, který umožní 

parkování co nejvíce vozidel na co nejmenším prostoru.                                                        

Stavba má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží, ke vstupu jsou určeny dva hlavní 

vchody s centrálními schodišti.                                                                                                                                      

Vstup do dvora bude umožněn dvěma vedlejšími vchody z prvního podlaží, zahrada bude 

odpočinkového rázu, se vzrostlými stromy a zelení, doplněná o posezení a dětské hřiště.  

Zpevněné plochy jsou navrženy ze zámkové dlažby. 

 Jeden vstup do objektu je řešen jako bezbariérový, v dané části objektu se nachází v 1.NP 

bezbariérový byt o velikost 1+1. Bylo postupováno podle vyhlášky č.398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

d)Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Již zmíněno výše. 

 

 



  

 

 

e) Konstrukční a  stavebně technické vlatsnosti stavby 

 

Zemní práce 

 

Před započetím výkopových prací bude pod objektem provedena skrývka ornice v tl. cca 20-

30cm. Ornice bude v plném rozsahu uložena na pozemku pro zpětné terénní úpravy lokality. 

Po sejmutí ornice bude proveden výkop stavební jámy. Dále pak rýhy šířky 1100mm a 

hloubky 600mm. Základovou spáru prohlédne před betonáží statik a ověří únosnost zeminy. 

Výkopy budou prováděny strojně a dočištěny ručně, tak, aby jednotlivé rozměry a hloubky 

byly v souladu s projektovou dokumentací základových konstrukcí. Výkop je potřeba chránit 

před zaplavením od dešťové vody stékající po terénu V případě intenzivního deště bude voda 

odčerpána čerpadlem z šachty připravené na dně výkopu. Výkopový materiál bude zpětně 

použit k zásypům pod podkladní betony podlah. Zjistí-li inženýrský geolog v průběhu 

výkopů, že těžená zemina je nevhodná k následným zásypům, bude pro zásypy použito 

náhradního materiálu, který zajistí dodavatel a který bude schopen dosáhnout limitů zhutnění 

a ulehlosti. Nevhodný výkopek bude v tomto případě použit pro násypy kolem objektu. 

 

Základy 

Objekt bude založen plošně na základových pasech z prostého betonu C16/20, 

konzistence S2, kamenivo 16 mm. Pod obvodovou konstrukcí bude výška základu 600 mm, 

pod vnitřní nosnou stěnou bude výška základu 600 mm, pod schodištěm 600mm. Podkladní 

beton – C16/20, konzistence S2, kamenivo 16 mm, tl. 200 mm, celoplošně vyztužen KARI 

sítí ø6mm – 150/150mm. Šířka základových pasů 1100mm. Výtahová šachta bude založena 

na železobetonové základové desce tloušťky 300mm. 

 

Nosná konstrukce 

Objekt je řešen jako stěnový systém. Obvodové zdivo je navrženo z vápenopískových bloků 

Kalksandstein, KS-QUADRO E/240, z vnější strany je zdivo zatepleno polystyrenem EPS 

100F v tloušťcě 200mm a opatřeno silikátovou omítkou. Z vnitřní strany je zdivo opatřeno 

tenkovrstvou vápenocementovou stěrkou (2mm). Vnitřní nosné stěny budou vyzděny 

z vápenopískových bloků Kalksandstein, KS-QUADRO E/240, omítnutých z obou stran 

tenkovrstvou vápenocementovou stěrkou (2mm). Suterénní zdivo je navrženo 

z vápenopískových bloků Kalksandstein, KS-LD 12DF/365. Z hlediska statiky 

vápenopískového zdiva byly voleny rozpony nosných stěn do 6m. Stropní konstrukce jsou 

navrženy jako železobetonové stropní desky, prostě uložené. Na styku nosných stěn a stropů 

se neprovádí železobetonové věnce,  a to protože dochází z hlediska dotvarování u 

vápenopískových staveb ke smrštění. Provádí se dilatační vrstva pomocí lepenky mezi stěnou 

a stropní konstrukcí. Spoje stěn se provádí ve většině případů na tupo. 

 

K-ce spojující jednotlivá podlaží 

V objektu jsou dvouramenná, železobetonová schodiště, desková s betonovými stupni s 

nášlapnou vrstvou tvořenou keramickou dlažbou. Tloušťka mezipodest a schodnice je 150 

mm. Schodiště bude pružně odděleno od podest a nosných konstrukcí pomocí prvků Schock. 

Dále jsou zde navrženy dva domovní výtahy bez strojovny s ocelovou pojezdovou konstrukcí. 

 

Střešní konstrukce 

Nad celým objektem domu je sedlová střecha. Nosnou konstrukci tvoří dřevěný vaznicový 

krov. Střešní plášť je řešen jako nadkrokevní. Na nosných krokvích je bednění z OSB desek 



  

tl. 20mm, parotěsná vrstva je tvořena pásem z SBS modifikovaného asfaltu, dále tepelná 

izolace TOPDEK PIR 022, difuzně otevřená fólie, kontralatě průřezu 40x60mm, střešní latě 

průřezu 40x60mm a střešní krytina je pálená TONDACH Figaro Deluxe, barva granit.  

 

Izolace 

 

Objekt je izolován od zemní vlhkosti dvěma asfaltovými pásy GLASTEK 40 Special mineral 

a ELASTEK 40 Special mineral. 

 

Obvodový plášt je zateplen polystyrenem Isover EPS100F tl. 200 mm. 

Podlaha na terénu v 1.NP stabilizovaným polystyrenem Isover EPS 100 S tl. 

80 mm. Zateplení soklu z polystyrenu extrudovaného Isover SYNTHOS XPS tl. 200mm. 

Zateplení suterénního obvodového zdiva z polystyrenu extrudovaného Isover SYNTHOS 

XPS tl. 80mm. Střešní plášť je zateplen nad krokvemi, deskami TOPDEK PIR 022. 

 

Podlahy 

Podlahy budou provedeny jako těžké plovoucí. Tepelná izolace podlahy v 1.S bude z EPS 

100Z, tloušťky 80mm. Roznášecí vrstvu bude tvořit betonová mazanina. Kročejová izolace 

bude z Isover EPS RigiFloor 4000.Nášlapné vrstvy jsou uvedeny ve výkresech jednotlivých 

podlaží ve výpisu místností. V bytových jednotkách bude v podlaze zabudované podlahové 

vytápění. 

 

Příčky 

 Jsou navrženy z vápenopískových bloků Kalksandstein, KS-QUADRO E/115. Výtahová 

šachta je navržena z vápenopískových bloků Kalksandstein, KS-QUADRO E/200. Dále jsou 

použity příčky KS-LP P7. Příčka tl. 115 mm je již nosná a můžeme s ní počítat ve statickém 

schématu konstrukce. 

 

Vnější výplně otvorů 

V objektu jsou jako okenní výplně v obvodových stěnách použity dřevohliníková 

okna Internorm HF 310. Dřevěné profily na vnitřní straně, vně hliníkové profily, uvnitř rámu 

a křídla termopěna. Tloušťka rámu je 85,5 mm. Součinitel prostupu tepla rámu Uf = 0,91 

W/m2K, součinitel prostupu tepla zasklení Ug = 0,5 W/m2K, nerezový distanční rámeček. 

Útlum hluku okna je až 46 dB. Kování Winkhaus.  

Jako dveřní výplně v obvodových stěnách jsou použity hliníkové dveře Internorm AT 200 

Home pure, jedná se o tříkomorové rámy s přerušeným tepelným mostem Uf = 1,98 

W/(m2K), nerezovým distančním rámečkem a čirým izolačním trojsklem plněným kryptonem 

Ug = 0,5 W/(m2K). 

 

Vnitřní výplně otvorů 

Jako vnitřní výplně dveřních otvorů jsou použity dřevěné dveře od firmy Sapeli do ocelových 

zárubní.  

 

Vnější úpravy povrchů a obvodvých stěn 

Fasáda bude řešena jako kontaktní systém. Povrch opatřen silikátovou omítkou Weber pas 

silikát. Barva fasády světlá, odstín RAL 1014. Fasáda bude doplněna obkladem z cihelných 

pásků téže barvy. 

 

 

 



  

Vnitřní úpravy povrchů a obvodvých stěn 

Povrchy stěn uvnitř objektu budou opatřeny pouze tenkovrstvou vápenocementovou stěrkou 

Weber rudin SC. Díky velké přesnosti zdícího materiálu se může použít pouze finální stěrka. 

 

Podhledy 

V objektu budou v bytových jednotkách provedeny sádrokartonové samonosné podhledy 

Knauf. 

 

Klempířské prvky 

Veškeré klempířské výrobky jsou navrženy z titanzinkového plechu tloušťky 0,7mm, v barvě 

šedé. 

 

Zámečnické výrobky 

Dodavatelsky jsou řešeny ocelové vstupní rampy a schodiště, také schodišťová madla. Viz. 

Výpis zámečnických výrobků 

 

Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby BEST Korzo v tl. 60 mm 

položené do lože z šterkodrti fr. 4‐8. Pod vrstvou drti bude filtrační vrstva drti fr. 8-16 v tl. 

cca 50 mm a dále nosná vrstva drti fr. 16-32 v tl. cca 200 mm. 

 

 

f)Bezpečnost při užívání stavby 
Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena a zregulována. Obsluhovatel musí být 

řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení. Přri obsluze elektrického zařízení 

musí obsluhující dbát příslušných návodů a instrukcí a místních provozních předpisů k jeho 

používání, jakož i na to, aby zařízení nebylo nadměrně přetěžováno nebo jinak poškozováno. 

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu 

vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení príslušnými 

zařizovacími, předmětovými normami a Nařízením vlády č. 11/2002 ve znění 119/2002 Sb. a 

405/2004 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálu. 

 

g)Ochrana zdraví a pracovního prostředí 
Základní požadavky na BOZP určuje Nařízení vlády č 591/2006 Sb., ,,O bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“, Nařízení vlády 

č101/2005 Sb., ,,O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“, Zákon č 

309/2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a vyhláška 362/2005Sb.: Požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 

a) vybavení všech pracovníku základními osobními ochrannými pomůckami - 

Ochranné pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv, atd. 

 

b) evidence všech pracovníku, kteří se na stavbě vyskytují – čas příchodu a odchodu. 

Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, které 

budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a 

zdravotní zpusobilosti pracovníku. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní a 

technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni při 



  

školení. 

Celé stavenište bude oploceno 1,8m 

 

h)Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, vibrace 

Výpočet potvrdil, že v zimním období při návrhových podmínkých budou veškeré konstrukce 

splňovat podmínku U ≤ UN dle ČSN 73 0540 (2011). Podrobně řešeno v tepelně technickém 

posouzení objektu, Složka č. 4. 

 

Umělé osvětlení je rešeno převážně elektrickými zdroji ve svítidlech ruzných typů podle 

účelu a potřeby osvětlovaných prostor. Intenzita umělého osvětlení jednotlivých prostor bude 

odpovídat hygienickým požadavkům . 

 

Oslunění: projektová dokumentace splnuje ČSN 73 0581 Oslunění budov a venkovních 

prostor. 

 

Stavba je situována v oblasti nezatížené hlukem z dopravy, nemusí se tedy provádět žádná 

zvláštní opatření. 

 

i)Zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními vlivy vnějšího 

prostředí 

Objekt je řešen jako nízkoenergetická stavba, má účinné komplexní zateplení obvodového 

pláště z důvodu minimalizování tepelných ztrát. Využívá solárních kolektorů pro ohřev teplé 

vody a větrání bytů je nucené, pomocí rekuperačních jednotek se zpětným získáváním tepla.  

Stupeň radonového rizika je střední zátěž, mohou tedy být použity běžné izolace.  

 

j) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Uvedeno v samostatné příloze. 

 

k) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a požadované jakosti provedení 
Veškeré navržené materiály jsou atestované, popř. jsou na ně vydána prohlášení o shodě. 

Průběh výstavby bude pravidelně kontrolován v předem naplánovaných termínech, popřípadě 

po ukončení ucelené části. 

Provedení všech konstrukcí bude dle príslušných technologických předpisů za použití 

předepsaných materiálu, doplňků a detailů. 

Tato dokumentace je dokumentací pro provedení stavby, na tuto dokumentaci musí navazovat 

výrobní dokumentace zhotovitele stavby. 

Pro všechny výrobky, materiály a konstrukce bude splnen požadavek § 156 zák. č.183/2006 

Sb. V platném znění. Dále budou dodrženy všechny související požadavky tohoto zákona a 

souvisejících vyhlášek. 

 

l) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 

Pro jednoduchost stavby se nepředpokládají neobvyklé technologické postupy a další zvláštní 

požadavky. 

 

m) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

Pro jednoduchost a jednoznačnost technického řešení není nutno stanovovat specifické 

požadavky pro prováděcí dokumentaci. 

 

 



  

n) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek 
Projektant si vyhrazuje právo osobní kontroly základové spáry a případné úpravy základových 

konstrukcí v případě zjištení nových skutečností při provádění výkopových prací pro 

základové konstrukce. Dále požaduji přizvání ke kontrole stavby před betonáží stropních 

konstrukcí. 

 

 

 

o) Výpis použitých norem 

Návrh je v souladu s Vyhl. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu, 

Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb a zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, V návrhu 

jsou respektována i ustanovení souvisejících ČSN (CSN 73 6056 ‐ Odstavné a parkovací 

plochy, ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, 73 4201 – komíny a kouřovody, 73 0802 – 

Požární bezpečnost staveb ‐ nevýrobní objekty, 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ZÁVĚR: 

Podle zadání jsem zpracovala projektovou dokumentaci pro provedení stavby na novostavbu 

bytového domu v centru města Brna. Zadání diplomové práce pojednává pouze o části 

projektové dokumentace pro provedení stavby, dalšími částmi by bylo naprojektování 

technického zařízení budovy a celkové statické posouzení objektu. Projektovou dokumentaci 

jsem se snažila vytvořit co nejpřehledněji s ohledem na detailnost a správnost řešení. Stavbu 

jsem se snažila navrhnout moderně s použitím moderních stavebních materiálu a detailů. 

Myslím, že se mi podařilo dobře zpracovat veškeré body zadání a že odpovídá očekávání 

a požadovanému rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 

 

Seznam norem a právních předpisů, kterých se stavba dotýká: 

-ČSN 734301 Obytné budovy                                                                                                                                          

- ČSN 730580 Denní osvětlení budov                                                                                                                    

- ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky                                                                                                                           

- ČSN 730540 Tepelná ochranna budov                                                                                                                            

-Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby                                                                              

-Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb                                                                                                                                                                                     

-Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území                                                            

-Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií                                                                                                      

-Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov                                                                              

-Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně                                                                                                            

-Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany                                                           

-Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 

 

Seznam dalších podkladů: 

-http://geoportal.cenia.cz                                                                                                                                                      

-http://nahlizenidokn.cuzk.cz                                                                                                                                             

-http://stavebnistandardy.cz                                                                                                                                              

-http://kalksandstein.cz/                                                                                                                                                   

- http://lms.fce.vutbr.cz/course/view.php?id=170                                                                                                               

- http://www.komaparking.cz/web/                                                                                                                                      

- http://www.jrd.cz/Projekty-JRD/Projekty-prave-v-prodeji/Byty-Semmering/Detail-

projektu#top                                                

- Manuál energeticky úsporné architektury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ: 

 

ŽB – železobeton 

 

P.Č. – parcelní císlo 

 

R.Š. – revizní šachta 

 

R.N. - rentenční nádrž 

 

V.Š. - vodoměrná šachta 

 

HI – hydroizolace 

 

TI – tepelné izolace 

 

P.Ú. – požární úsek 

 

EPS – expandovaný polystyrén 

 

XPS – extrudovaný polystyrén 

 

KCE – konstrukce 

 

K. Ú. – katastrální úrad 

 

PT – původní terén 

 

UT – upravený terén 

 

TL. – tlouštka 

 

BET. – betonové 

 

NP – nadzemní podlaží 

 

PP - podzemní podlaží 
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