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Abstrakt 
 

Předmětem zpracovávané diplomové práce je prováděcí projektová dokumentace pro 

rekonstrukci bytového dmu na Karáskově náměstí v Brně - Židenicích. Stávající objekt 

je tvaru obdélníku a je součástí bytové řadové zástavby. Bytový dům je podsklepený a 

má tři nadzemní podlaží a podkroví. Hlavní vstup je orientován na jihozápad. 

Základové konstrukce jsou betonové, svislý nosný systém je stěnový zděný, střešní 

konstrukce je dřevěný krov stojaté stolice se skládanou keramickou krytinou. 

   

  

Klíčová slova 
 

Bytový dům, rekonstrukce, zděný objekt, šikmá střecha, stěnový systém zděný, 

betonové základy, zateplení objektu, sanace vlhkosti, půdní vestavba, bourací práce, 

stávající budova. 

  

  

Abstract 
  

The subject of this final thesis is prepared detailed project documentation for the 

reconstruction of apartment building on Karáskovo Square in Brno - Židenice. The 

existing building is rectangular and is a part of a apartment terraced buildings. 

Residential building has a basement and three floors and an attic. The main entrance is 

oriented to the southwest. Foundation structures are concrete, vertical support system is 

a brick wall, roof structure is wooden roof standing stool with pleated ceramic tiles.   

  

Keywords 
 

Apartment building, reconstruction, brick building, sloping roof, brick wall system, 

concrete foundations, building insulation, moisture remediation, soil building, 

demolition work, existing building.  

 

 

 

 

 



5 

 

Bibliografická citace VŠKP 
 

Bc. Jan Pavlíček Rekonstrukce bytového domu. Brno, 2016. 62 s., 379 s. příl. 

Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 

stavitelství. Vedoucí práce Ing. Miloslav Novotný, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 Prohlášení o původnosti VŠKP 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

Prohlášení: 

  

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny 

použité informační zdroje. 

  

  

 

 

V Brně dne 13.1.2016                    ………………………………………… 

                                                                                               Bc. Jan Pavlíček 



7 

 

Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

  

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce je shodná s odevzdanou 

listinnou formou. 

  

 

 

 

 

  

V Brně dne 13.1.2016                    ………………………………………… 

                                                                                               Bc. Jan Pavlíček 



8 

 

Poděkování 
 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat vedoucímu mé diplomové práce, panu Ing. 

Miloslavu Novotnému, CSc. za odborné vedení mé diplomové práce a odborné rady při 

řešení dané problematiky. Mé poděkování rovněž patří vědeckým pracovníkům FAST 

VUT, kteří mi vždy ochotně pomohli a poradili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 13.1.2016                    ………………………………………… 

                                                                                               Bc. Jan Pavlíček 



9 

 

Obsah 

Abstrakt ............................................................................................................................. 4 

Klíčová slova .................................................................................................................... 4 

Abstract ............................................................................................................................. 4 

Keywords .......................................................................................................................... 4 

Bibliografická citace VŠKP .............................................................................................. 5 

Prohlášení o původnosti VŠKP......................................................................................... 6 

Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP .................................................. 7 

Poděkování ........................................................................................................................ 8 

Úvod ................................................................................................................................ 12 

Průvodní zpráva ............................................................................................................ 13 

A.1 Identifikační údaje ............................................................................................ 13 

A.1.1 Údaje o stavbě  ................. 13 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  ................. 13 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  ................. 13 

A.2 Seznam vstupních podkladů ............................................................................. 13 

A.3 Údaje o území .................................................................................................. 14 

A.4 Údaje o stavbě .................................................................................................. 16 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technolog. zař. .................................. 18 

Souhrnná technická zpráva ......................................................................................... 19 

B.1 Popis území stavby ........................................................................................... 19 

B.2 Celkový popis stavby ....................................................................................... 21 

B.2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek  ................. 21 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  ................. 21 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  ................. 21 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  ................. 22 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  ................. 22 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  ................. 22 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ............ 25 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  ................. 25 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  ................. 26 

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

 prostředí  ................. 26 



10 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  ................. 27 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ............................................................. 27 

B.4 Dopravní řešení ................................................................................................ 28 

B.5 Řešení vegetace ................................................................................................ 28 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana .................................... 29 

B.7 Ochrana obyvatelstva ....................................................................................... 30 

B.8 Zásady organizace výstavby ............................................................................ 30 

Technická zpráva .......................................................................................................... 35 

a) Účel objektu ............................................................................................................ 35 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace .................................................................. 35 

c) Kapacitní údaje, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění .................................................................................... 36 

d) Technické a konstrukční řešení objektu ................................................................. 36 

e) Materiálové řešení - nové konstrukce ..................................................................... 39 

f) Bezbariérové užívání stavby ................................................................................... 44 

g) Technologie výroby ................................................................................................ 44 

h) Bezpečnost při užívání stavby ................................................................................ 45 

j ) Stavební fyzika ....................................................................................................... 45 

k) Požárně bezpečnostní řešení stavby ....................................................................... 45 

Technická zpráva sanací vlhkosti ................................................................................ 46 

Podklady  ................. 46 

Popis stávajícího stavu  ................. 46 

Průzkum konstrukcí  ................. 46 

Nález   ................. 47 

Způsob vlhkostní sanace objektu  ................. 48 

Chemická injektáž  ................. 49 

Technická zpráva bouracích prací .............................................................................. 51 

a)      Účel objektu ..................................................................................................... 51 

b) Splnění požadavků dotčených orgánů .............................................................. 51 

c)      Termín zahájení, doba trvání bouracích prací ................................................. 51 

d) Vliv na okolí stavby ......................................................................................... 51 

e)      Popis rozsahu bouracích prací ......................................................................... 52 



11 

 

f) Bourané materiály a s tím související odpady ..................................................... 54 

Technická zpráva kanalizace ....................................................................................... 56 

a)       Účel dokumentace ........................................................................................... 56 

b)  Vnitřní kanalizace ........................................................................................... 56 

c)       Dešťová kanalizace ......................................................................................... 57 

Závěr ............................................................................................................................... 58 

Seznam použitých zdrojů ................................................................................................ 59 

Seznam použitých zkratek a symbolů ............................................................................. 60 

Seznam příloh diplomové práce ..................................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Úvod 
 

Předmětem řešení mé diplomové práce je rekonstrukce bytového domu v Brně - 

Židenicích, Karáskovo náměstí 22. V průběhu prací se budu věnovat postupnému 

vypracování prováděcí dokumentace se všemi náležitostmi, které stanovuje vyhl. č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Jako první krok jsem zvolil průzkum objektu, pořízení fotodokumentace a konzultaci s 

investorem. V návaznosti na učiněné kroky pak vypracuji protokoly o průzkumech a 

následný návrh opatření, které z průzkumů vyplynou. Opatření zpracuji ve formě studií 

a po odsouhlasení s investorem se začnu věnovat postupnému zpracovávání 

dokumentace. První částí dokumentace budou výkresy stávajícího stavu objektu, který 

si důkladně zaměřím. V návaznosti na stávající stav pak v rámci postupu projektu 

zpracuji bourací práce, které jsou nedílnou součástí rekonstrukce. Jako poslední část pak 

zpracuji dokumentaci nového stavu, tj. výkresy, výpisy skladeb a výrobků a technické 

zprávy. Nedílnou součástí budou rovněž protokoly posouzení tepelně technického stavu 

nově navržených skladeb konstrukcí a průkaz energetické náročnosti budovy. 
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Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

Název stavby:  Rekonstrukce bytového domu 

Místo stavby:  Karáskovo náměstí 2393/22, 615 00, Brno - Židenice 

   parcela č. 2720, k.ú. Židenice 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Název, adresa: Brixton-stavitelství, s.r.o.  

   Chaloupky 171/33, 624 00 Brno - Komín 

    

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Jméno, adresa: Bc. Jan Pavlíček, Školní 560/3, 664 47 Střelice 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

- Zadání investora 

- Katastrální mapa 

- Vyjádření dotčených orgánů 

- Zaměření skutečného stavu 

- Fotodokumentace 
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A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

 

Zájmové území se nachází v jihozápadní části brněnské městské části Židenice. Jedná se 

o stávající objekt bytového domu na Karáskově náměstí, parcela č. 2720 v kat. území 

Židenice v městě Brně. Území je zastavěné převážně řadovými bytovými domy. Parcela 

má rozlohu 190 m
2
. Objekt je přístupný z místní komunikace.  

b) Údaje o ochraně území 

 

Památková rezervace   - není 

Památková zóna  - není 

Zvláště chráněné území - není 

Záplavové území  - není 

c) Údaje o odtokových poměrech 

 

Jedná se o stávající objekt bytového domu, který má řešený odvod dešťových vod 

dopadajících na střechu objektu do městské dešťové kanalizační stoky. Dešťové vody 

dopadající na zpevněné plochy parcely jsou odváděny přírodním zasakováním. 

Rekonstrukcí dojde k navýšení ploch s dopadajícími srážkami - upravené zpevněné 

plochy a jejich odvodnění do dešťové kanalizace. Stávající průtok dešťových vod 

kanalizačním potrubím se tak navýší o 0,4 l/s. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 

Městská část má schválenou územně plánovací dokumentaci. Navrhovaný záměr je v 

souladu s ÚPD - umístěný v ploše určené pro bydlení. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím  

 

Všechny podmínky dané územním rozhodnutím byly splněny. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

 

Stavební úpravy jsou v souladu s požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb. v platném znění, o 

obecných požadavcích na využívání území. 
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

V rámci projektu byly zapracovány veškeré podmínky a připomínky všech dotčených 

orgánů. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Výjimky ani úlevová řešení nejsou evidovány. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investicí 

 

Žádné související ani podmiňující investice nejsou evidovány. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

Parcelní číslo:   2720 

Obec:    Brno (582786) 

Katastrální území:  Židenice (611115) 

Číslo LV:   5261 

Výměra:   190 m
2 

Typ parcely:   parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:   DKM 

Určení výměry:  graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití:  objekt k bydlení 

Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

Způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Vlastník:   Brixton-stavitelství, s.r.o 

    Chaloupky 171/33, 624 00 Brno - Komín 

Sousední parcely: 

2185/2  - Statutární město Brno,  

  Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město 

2721   - Brixton-stavitelství, s.r.o 

  Chaloupky 171/33, 624 00 Brno - Komín 

2718  - Chaloupková Olga, Mošnova 2394/1, 615 00 Brno - Židenice 

2719  Malečková Kateřina Mgr., Polní 1337, 684 01 Slavkov u Brna 

  Pajgrt Ondřej, Mošnova 2394/1, 615 00 Brno - Židenice 

  SJM Jan a Šárka Píšalovi, Mošnova 2394/1, 615 00 Brno - Židenice  

  Polcarová Jarmila, Valtická 4143/3, 615 00 Brno -Židenice 



16 

 

2722  - Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu 

2723  - Buhuslavová Petra, Ke Křišťálovu 878, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

  Holý Petr Ing., Karáskovo náměstí 2146/21, 615 00 Brno - Židenice 

  IAM 08, družstvo, Karáskovo náměstí 2146/21, 615 00 Brno - Židenice 

  SJM Matyáš Milan Ing. arch. a Matyášová Hana 

     Matyáš Milan Ing. arch.. Antonínská 563/16, 602 00 Brno - Veveří 

     Matyášová Hana, Gebauerova 1086/13, 615 00 Brno - Židenice 

  MCP Oláh Zoltán a Oláh Kornélia, Búštelek 388, 93 039 Janíky, SK 

     

A.4 Údaje o stavbě 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Projekt řeší změnu dokončené stavby. 

b) Účel užívaní stavby 

 

Objekt bytového domu je využíván k bydlení. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 

Objekt není a nebude kulturní památkou. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb. v platném 

znění, o technických požadavcích na stavby. Projekt není řešen dle vyhl. 398/2009 Sb. v 

platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb, jelikož se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu, který není řešen dle výše 

uvedené vyhlášky. 
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

 

V rámci projektu byly zapracovány veškeré podmínky a připomínky všech dotčených 

orgánů. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Výjimky ani úlevová řešení nejsou evidovány. 

h) Kapacity stavby 

 

Zastavěná plocha:   149 m
2
 

Obestavěný prostor:   2635 m
3 

Užitná plocha před rekonstrukcí: 472 m
2
 

Užitná plocha po rekonstrukci: 602 m
2
 

Počet bytů:    8 

Zpevněné plochy:   41 m
2 

i) Základní bilance stavby 

 

Tepelné ztráty objektu po rekonstrukci: 19,8 kW 

Třída energetické náročnosti budovy: C - Vyhovující 

Hospodaření s dešťovou vodou:  - Přípojka dešťové kanalizace 

Potřeba vody:     - 900 m
3
/rok 

       

j) Základní předpoklady výstavby 

 

Předpokládané zahájení stavby květen 2016 

Předpokládané ukončení stavby listopad 2016 

Harmonogram a popis výstavby bude podrobně zpracován dodavatelem stavby. 

Etapy výstavby: - Bourací práce 

   - Sanace vlhkosti 

   - Rekonstrukce střechy 

   - Nové dělící konstrukce 

   - Nové výplně otvorů 

   - Zateplení objektu 

   - Vnitřní rozvody 

   - Vnitřní povrchové úpravy 

   - Kompletace 

   - Úprava vnějšího terénu 
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k) Orientační náklady stavby 

 

Orientační předběžné náklady na stavbu jsou okolo 1 200 000 ,- Kč. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technolog. zař. 
 

Stavba je členěna na objekty: 

SO 01 - Objekt bytového domu 

 

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       …………………………………… 

                                                                                              Bc. Jan Pavlíček 
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Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

Stavebním pozemkem, na kterém se nachází stávající objekt bytového domu je parcela 

č. 2720 v katastrálním území Židenice. Parcela se nachází v jihozápadní části brněnské 

městské části Židenice. Pozemek je rovinatý a v katastru nemovitostí je uveden jako 

zastavěná plocha a nádvoří. Přístup k objektu je z místní komunikace. Dle ÚPD se jedná 

o území s funkčním využitím ploch pro bydlení. Okolí stavby je zastavěné převážně 

bytovými domy v řadové zástavbě. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 

Byla provedena prohlídka stávajícího objektu. Dále bylo v rámci předprojektové 

přípravy provedeno zaměření stávajícího stavu objektu, stavebně technický průzkum a 

průzkum stavebně vlhkostní.  

Cílem stavebně technického průzkumu objektu bylo zjištění stavu nosných konstrukcí, 

tj. konstrukce střechy, základů a nosných stěn. Dále byl zhodnocen celkový stav 

budovy. Výsledkem průzkumu je dobrý stav objektu po stránce únosnosti. 

Cílem stavebně vlhkostního průzkumu bylo zmapování stávajícího stavu objektu 

zejména v místech, kde by mohlo dojít k zavlhání objektu, tj. styk se zeminou, 

konstrukce střechy a konstrukce a prvky odvodnění objektu. Výsledkem průzkumu je 

špatný stav stěn v 1.PP z důvodu zvýšené až vysoké vlhkosti zdiva (vzlínavá vlhkost). 

Závěry průzkumů a jimi navržené opatření byly zapracovány do projektové 

dokumentace. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Před zahájením stavebních prací budou vyznačena stávající bezpečnostní a ochranná 

pásma v prostoru staveniště. Především se jedná o přípojky inženýrských sítí. 

Stanovení ochranných pásem energetických děl je dáno Energetickým zákonem 

č.458/2000 Sb., § 46 a § 98 zákona. Tento požadavek je nutno respektovat i u 

podzemních inženýrských sítí ve smyslu ČSN 73 6005.  

K ochraně telekomunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma podle zákona 

č.151/2000 Sb., §92. 
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Podle zákona 254 /2001 Sb. O vodách (vodní zákon) platí následující ustanovení 

(výběr): § 14 Povolení k některým činnostem a § 14 Ochranná pásma vodovodních řadů 

a kanalizačních stok. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

 

Objekt se nenachází ani v záplavovém ani v poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 

Vlastní stavba je řešena takovým způsobem, aby nebylo negativně ovlivněno dotčené 

okolí, ať už pozemky nebo stavby. Objekt je umístěn na pozemku investora. V průběhu 

stavebních úprav bude zajištěna dostatečná čistota okolí staveniště. Případné poškozené 

plochy budou po dokončení stavebních úprav uvedeny do původního stavu. 

Stavba nemá vliv na odtokové poměry v zájmovém území. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Jedná se rekonstrukci objektu - bytového domu, na asanace, demolice a kácení dřevin 

nejsou kladeny žádné požadavky. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

 

Na zábory nejsou kladeny žádné požadavky. 

h) Územně technické podmínky 

 

Napojení objektu je stávající na místní komunikaci.  

Napojení na technickou infrastrukturu je stávající.  

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

 

Stavba nemá věcné ani časové vazby a ani žádné podmiňující, vyvolané a související 

investice. 

 



21 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu bytového domu na Karáskově náměstí v 

Brně. Bytový dům je užíván k bydlení. V dome se nachází osm bytových jednotek. 

Každá bytová jednotka obsahuje dvě obytné místnosti a sociální zařízení. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus 

 

Okolí stavby je zastavěné zejména bytovými domy v řadové zástavbě. Zastavěnost je 

tedy hustá. Stávající objekt svou konstrukcí a vzhledem zapadá do zástavby. Budova má 

tvar obdélníku, střechu šikmou se skoleny 32° a 39°. Vstup do objektu je situován na 

jihozápad. 

b) Architektonické řešení 

 

Z hlediska architektonického jde především o nový výraz objektu, neboť rekonstrukce 

řeší jednak použití kontaktního zateplovacího systému (ETICS) a jednak rekonstrukci 

střechy. Aplikací KZS ETICS dojde ke změně výrazu objektu vlivem nového barevného 

řešení fasády. Rekonstrukcí střechy dojde na straně do ulice ke zrušení dvou střešních 

vikýřů a vytvoření jednoho velkého, rovněž s aplikací KZS ETICS. Na straně do 

zahrady bude střešní rovina ukončena u středových vaznic krovu a dále bude navazovat 

plochá konstrukce střechy s novou obvodovou stěnou s aplikovaným zateplovacím 

systémem.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Stávající bytový dům má jedno podzemní podlaží, tři podlaží nadzemní a nevyužité 

podkroví. V rámci rekonstrukce dojde k navýšení počtu užitných podlaží o 

zrekonstruované podkroví. V novém stavu tak objekt bude obsahovat pět podlaží a 8 

bytových jednotek. 

Hlavní vstup do objektu se nachází v 1.NP, kde se nachází chodba se schodištěm, hlavní 

schodiště a přístup do zahradní části z mezipodesty. V tomto podlaží se dále nacházejí 

dvě bytové jednotky. Každá bytová jednotka obsahuje Obývací pokoj s kuchyňským 

koutem, pokoj a sociální zařízení. Po schodišti je přístupné 1.PP, kde se nacházejí 

kanceláře se sklady a technická místnost se svým skladem. Dále se zde nacházejí 

místnosti sociálního zařízení. Z kanceláří je přístup do zahradní části parcely. 
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Po hlavním schodišti je dále přístupné druhé a třetí patro, která jsou totožná, tj. chodba a 

dvě bytové jednotky (obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj a sociální zařízení). 

Ve 3.NP je navíc v každém bytě místnost skladu. 

Poslední, čtvrté nadzemní podlaží nově obsahuje chodbu a dvě bytové jednotky. Každá 

obsahuje obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnici a sociální zařízení. 

V objektu se nenachází žádné výrobní technologie. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Objekt není řešen jako bezbariérový dle vyhl. 398/2009 Sb. v platném znění, o 

obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, jelikož 

se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu a stávající objekt není řešen v souladu s 

touto vyhláškou. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Návrh rekonstrukce objektu a její provedení musí vyhovovat požadavkům na 

bezpečnost a ochranu zdraví. Komunikace, zábradlí a další ochranné prvky jsou 

navrženy a musí být provedeny dle platných norem a směrnic.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

 

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu bytového domu. Objekt má stávající 

základové konstrukce betonové, nezjištěné hloubky. Nosné svislé konstrukce jsou zděné 

stěny z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou. Stropní konstrukce objektu 

jsou dřevěné trámové se záklopy a podbitím. Schodiště a přilehlé podesty jsou 

železobetonové, monolitické. Střešní konstrukce je dřevěný krov stojaté stolice s 

krytinou skládanou z pálených tašek.  

V rámci rekonstrukce dojde k provedení nové skladby podlahy na terénu, provedení 

dodatečných izolací proti zemní vlhkosti, nových nášlapných vrstev podlah v bytových 

jednotkách a nových souvrství podlah balkonů. Dále bude provedena rekonstrukce 

střešní konstrukce a provedení půdní vestavby do nevyužitého podkroví. V poslední 

řadě dojde k zateplení objektu. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 

 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou stávající betonové, nezjištěné hloubky založení. 

Svislý nosný zděný konstrukční systém  

Svislý nosný systém je stávající stěnový podélný, zděný z cihel plných pálených na 

maltu vápenocementovou. 

Nenosné svislé konstrukce 

Stávající dělící konstrukce jsou zděné z cihel plných pálených na maltu 

vápenocementovou.  

Nové dělící konstrukce budou v rámci rekonstrukce provedeny jednak zděné z 

keramických cihelných bloků na maltu vápenocementovou a jednak sádrokartonové. 

Vodorovné nosné stropní konstrukce 

Stávající nosné konstrukce stropů jsou dřevěné, tvořené nosnými trámy, záklopy a  

škvárovými násypy. 

Schodiště 

Schodiště je stávající železobetonové monolitické, vč. podest. 

Nosná střešní konstrukce 

Stávající nosná střešní konstrukce je dřevěný krov stojaté stolice se dvěma plnými 

vazbami. Střešní krytina je použita skládaná keramická z pálených tašek. Sklon 

střešních rovin je 32° a 39°. 

V rámci rekonstrukce dojde k rekonstrukci střešní konstrukce. Plné vazby budou 

nahrazeny ocelovými nosnými rámy a poté budou odstraněny. Dále dojde ke zkrácení 

krokví u středových vaznic a přidání nových ve spádu 2° a 4°, které vytvoří nové 

konstrukce plochých střech. Vznikne tak nový prostor pro půdní vestavbu. 

Izolace tepelné 

Stávající teplené izolace v objektu chybí. 

V rámci rekonstrukce bude zateplena podlaha na terénu deskami stabilizovaného 

polystyrenu, obvodový plášť kontaktním zateplovacím systémem ETICS s použitím 

fasádního polystyrenu, soklová část zdiva s použitím extrudovaného polystyrenu a také 

provětrávaný sokl s použitím izolace z minerálních vláken. Střešní plášť bude zateplen 

rohožemi a deskami z minerální izolace. 
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Izolace proti zemní vlhkosti 

Stávající je s nejvyšší pravděpodobností již nefunkční, jak dokazuje vysoká vlhkost v 

1.PP. 

V rámci rekonstrukce jsou navrženy sanační opatření vlhkosti, které obsahují doplnění 

izolace proti zemní vlhkosti. Jedná se o izolaci povlakovou (asfaltové pásy) a izolační 

clonu (chemická injektáž). 

Podlahy 

Podlahy jsou v objektu stávající. Jako nášlapné vrstvy jsou použity dřevěné vlysy a 

keramická dlažba. 

Nově bude rekonstrukcí provedena skladba podlahy na terénu, tj. nová betonová 

podkladní deska, izolace proti zemní vlhkosti, tepelná izolace, roznášecí vrstva a 

nášlapné vrstvy (keramická dlažba a laminátová podlahovina). Rovněž budou 

rekonstrukcí měněny nášlapné vrstvy podlah všech bytových jednotek a bude provedena 

nová podlaha v podkroví. 

Výplně otvorů 

Stávající výplně otvorů jsou převážně dřevěná okna a dveře s jednoduchým zasklením. 

V 1.PP jsou okna ocelová s jednoduchým zasklením. 

Nové výplně otvorů jsou navrženy z plastových profilů s použitím izolačních zasklení.  

Klempířské prvky 

Stávající klempířské prvky budou odstraněny. 

Nové klempířské prvky budou převážně provedeny z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm. 

Vnější parapety okenních výplní budou z taženého hliníkového plechu tl. 1,5 mm. 

Zámečnické výrobky 

Nové zámečnické výrobky budou zhotoveny z oceli s povrchovou úpravou žárovým 

zinkováním. 

Truhlářské výrobky 

Nové truhlářské prvky budou převážně vnitřní dřevěné dveře s dřevěnými obložkovými 

zárubněmi a kuchyňské linky. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 

 

Stavba je navržena tak, aby zatížení, které bude působit v průběhu výstavby a následně 

při jejím užívání nemělo za následek: 

 - zřícení stavby nebo její části 

 - větší stupeň nepřípustného přetvoření 

 - poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného z 

 vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

 - poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

Nosné konstrukce byly navrženy na předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti 

stavby dle současně platných norem a právních předpisů. Při návrhu nových konstrukcí 

z hlediska prostorového uspořádání, dimenzí jednotlivých prvků apod. bylo přihlédnuto 

jak k odezvě konstrukce proti ztrátě únosnosti (1.MS), tak proti přetvoření (2.MS).  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

 

Objekt bytového domu bude nově vytápěn a zásobován teplou vodou centrálně 

plynovým kotlem, který bude umístěn v technické místnosti v 1.PP. Změnou typu kotle 

je nutné stávající komínový průduch, který bude pro odkouření plynového kotle využit, 

vyvložkovat. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 

Plynový kotel pro vytápění a přípravu teplé vody.  

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Požárně bezpečnostní řešení je podrobně  řešeno samostatně v části této projektové 

dokumentace D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Rekonstrukce budovy je provedena s souladu s platnými normami a platnou 

legislativou. Veškeré nově navržené konstrukce i konstrukce zateplované splňují 

normou požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukcí. Dokladem jsou tepelně 

technické protokoly skladeb konstrukcí včetně tepelně vlhkostního posouzení. 

Na rekonstruovaný stav objektu byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, 

který je přílohou této dokumentace. Z průkazu je patrné, že budova je zatřízena do 

klasifikační třídy C - vyhovující. Tepelná ztráta objektu je 19,8 kW. 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 

Není navrženo žádné využití alternativních zdrojů energie. 

 

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

   komunální prostředí 

 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami 

ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek, splňuje předpisy a 

požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

Charakter stavby nebude působit na okolí zvýšenými vibracemi, hlukem, prašností. 

Stavební a prostorové řešení objektu je navrženo s ohledem na prostorové požadavky 

dle příslušných ČSN. 

 

Větrání stavby je navrženo přirozené.  

Vytápění budovy je navrženo plynovým kotlem. Odkouření bude nad střešní rovinu. 

Osvětlení je převážně přirozené, ale je navrženo i osvětlení sdružené a umělé. Prosklené 

plochy je nutné dvakrát ročně čistit.  

Zásobování vodou je zajištěno stávající vodovodní přípojkou. 

Odpady budou ukládány do sběrných nádob na komunální odpad a investor zajistí 

odvoz v určeném časovém rozmezí odbornou firmou. 

Při užívání stavby nevznikají hluky větší než dovoluje norma. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Nízké radonové riziko v místě umístění stavby nevyžaduje žádné speciální úpravy 

projektové dokumentace.  

b) Ochrana před bludnými proudy 

 

Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se o běžnou 

stavbu. Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou 

činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní 

ochrana není řešena. 

d) Ochrana před hlukem 

 

Při užívání stavby nevznikají hluky větší než dovoluje norma. 

e) Protipovodňová opatření 

 

Projekt neřeší, objekt se nenachází v záplavovém území. 

f) Ostatní účinky 

 

Projekt neřeší, objekt se nenachází v poddolovaném území ani v území s výskytem 

metanu.  

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

Napojení na technickou infrastrukturu je stávající. Přípojka plynu, vody, dešťové a 

splaškové kanalizace je k objektu zbudovaná z hlavního vedení umístěného pod místní 

komunikací. Přípojka el. energie je připojena k hlavnímu vedení pod místním 

chodníkem. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Vodovodní přípojka:   Stávající, vyhovující 

Přípojka plynu:   Stávající, vyhovující 

Přípojka splaškové kanalizace: Stávající, vyhovující  

Přípojka dešťové kanalizace : Stávající, vyhovující  

 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

 

V okolí stavby se nachází jedna místní komunikace. Komunikace je zpevněná s 

asfaltovým povrchem. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

 Objekt není napojen na dopravní infrastrukturu, jedná se řadovou stavbu přiléhající k 

chodníku.  

c) Doprava v klidu 

 

Doprava v klidu je stávající, parkování je možné na parkovištích na Karáskově náměstí.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

 

V oblasti se vyskytují pěší komunikace. 

 

B.5 Řešení vegetace 

a) Terénní úpravy 

 

Nejsou projektem rekonstrukce BD řešeny. V rámci projektu bude pouze provedena 

nová zpevněná plocha na parcele namísto stávající. 

b) Použité vegetační prvky 

 

V rámci projektu budou na zatravněných plochách parcely vysazeny okrasné keře 

(specifikaci zajistí investor). 
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c) Biotechnická opatření 

 

Projekt neřeší. 

 

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

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Provoz stavby a stavba sama negativně neovlivní životní prostředí. Při realizaci všech 

činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a 

budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon č. 17/1992 Sb. o 

životním prostředí, zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální 

požadavky na emise hluku stavebních strojů. Odpady – jejich ukládání a likvidace 

budou – zajištěny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 

Při výstavbě ani při užívání nebudou překročeny povolené hlukové limity dle platných 

norem. Dále bude zabezpečeno, aby při výstavbě i při užívání stavby byla 

minimalizována prašnost.  

b) Vliv na přírodu a krajinu 

 

Dřeviny se na pozemku nevyskytují. 

Památné stromy se na pozemku nevyskytují. 

Živočichům je oplocením bráněno se na pozemek dostat. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Pozemek není dle směrnice 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků a směrnice 

92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin klasifikován jako chráněné území evropského významu a ani se zde nevyskytují 

žádné chráněné druhy živočichů či rostlin.  

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 

Studie vyhodnocení vlivů na životní prostředí EIA nebyla provedena. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

 

Ochranná pásma jsou navržena u přípojek inženýrských sítí. Jsou stanovena zejména 

právními předpisy: Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů, Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Stavba splňuje veškeré požadavky platných norem. Stavba nebude při realizaci a při 

užívání pro obyvatelstvo nebezpečná. Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. 

Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

Staveniště bude respektovat požadavky vyhl. 501/2006 Sb. v platném znění, o obecných 

požadavcích na využívání území. 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Pro účely výstavby bude použita voda z výtokového ventilu v budově - určí investor. 

Odběr elektrické energie bude rovněž umožněn ze stávajícího objektu. Objekt je 

částečně možné využívat pro zařízení staveniště. Po dohodě s investorem je možné 

využít určené prostory jako sklad pro uložení nástrojů a materiálů. Vzhledem k povaze 

rekonstrukce se nepředpokládá využití vnějších ploch pro zařízení staveniště.  

Dodavatel stavby  zajistí výkaz výměr a hmot, který bude obsahovat výpis veškerých 

dodávek a prací včetně všech materiálů. 

b) Odvodnění staveniště 

 

Vzhledem k povaze rekonstrukce objektu, zejména malému rozsahu výkopových prací 

v oblasti soklu není odvodnění staveniště řešeno. Odvodnění výkopů bude řešeno 

vsakováním. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Dopravní napojení staveniště je uvažováno na stávající místní komunikaci.  

Pro účely výstavby nebude nutno zajistit zhotovení přípojek médií. Voda a el. energie 

bude odebírána ze stávajícího objektu a rovněž bude využito stávající sociální zařízení 

objektu. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Provádění a provoz stavby musí být takový, aby nebylo negativně ovlivněno dotčené 

okolí, ať už pozemky nebo stavby. Stavba musí dodržovat veškeré platné předpisy na 

provádění staveb. 

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

 

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat a 

ani se nepohybovat. Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být 

oploceno v zastavěném území obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, 

aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. 

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 

stanovené v NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací (tj. např. při provozu hlučných strojů překračujících hygienické limity, v okolí 

staveb je nutno zajistit pasivní ochranu => kryty, akustické stěny, apod.). 

Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud 

možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí 

mít ložnou plochu zakrytou plachtou nebo musí být uzavřeny. Rovněž je nutno činit 

opatření proti znečištění okolí staveniště odfouknutím lehkých odpadů. Odpady, které 

vzniknou při výstavbě budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb., o 

odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími (vyhl. MŽP č. 

381/2001, 383/2001.) 

V rámci řešení stavby není uvažováno s asanacemi, demolicemi či kácením dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnější hranicí stavebního pozemku. Dočasný zábor 

staveniště bude řešen při provádění výkopových a izolačních prací pod místním 

chodníkem. 
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 

Odpady vzniklé při výstavbě budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb., o 

technických odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími 

likvidovány na stavbě, odvozem do sběren surovin nebo na skládku k tomu určenou. 

Odpady vznikající při výstavbě: 

Číslo odpadu Název odpadu 

02 02 10 Kovové odpady 

15 01 01 Papírové a lepenkové odpady 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 02 01 Dřevo 

17 02 03 Plasty 

17 03 02 Asfaltové směsi 

17 04 05 Železo a ocel 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 

17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod č. 17 09 01, -02  a -03 

 

Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k 

likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí dodavatel, 

popř. investor, uschovat pro případnou kontrolu. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

Zemní práce budou malého rozsahu. Jedná se pouze o odkopání zeminy kolem budovy 

v šíři 1,2 m z důvodu provedení sanačních a izolačních prací na stěnách 1.PP přilehlých 

k zemině. 

Projekt neřeší požadavky na přísun či deponie zemin. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany 

životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. Během výstavby musí 

používány stroje a zařízení v náležitém technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku 

ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. Během stavby nesmí docházet ke 

znečišťování ovzduší , např. pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným 

zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí.  
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora BOZP podle jiných právních předpisů 

 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení NV č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a dále NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. 

§15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby investor, budou-li na staveništi 

vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled 

vyškolené osoby. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné 

přilby, rukavice, respirátory, reflexní vesty, apod.), potřebným nářadím a proškoleni z 

bezpečnostních předpisů. Dodavatel zajistí přítomnost koordinátora BOZP. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není nutno provádět úpravy pro 

jejich bezbariérové užívání. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou 

nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 

Vzhledem k typu a umístění stavby se nestanovují speciální podmínky pro provádění 

stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Předpokládané zahájení stavby květen 2016 

Předpokládané ukončení stavby listopad 2016 

Harmonogram a popis výstavby bude podrobně zpracován dodavatelem stavby. 

Etapy výstavby: - Bourací práce 

   - Sanace vlhkosti 

   - Rekonstrukce střechy 

   - Nové dělící konstrukce 

   - Nové výplně otvorů 
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   - Zateplení objektu 

   - Vnitřní rozvody 

   - Vnitřní povrchové úpravy 

   - Kompletace 

   - Úprava vnějšího terénu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       …………………………………… 

                                                                                              Bc. Jan Pavlíček 
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Technická zpráva 

a) Účel objektu 

 

Projekt řeší rekonstrukci bytového domu na Karáskově náměstí v Brně. Jedná se jeden 

objekt tvaru obdélníku. Stávající objekt má jedno podzemní, tři nadzemní podlaží a 

nevyužitý podkrovní prostor. Rekonstrukce řeší půdní vestavbu v prostoru podkroví, 

čímž bude mít bytový dům nově čtyři obytná nadzemní podlaží. 

Objekt slouží k bydlení.  

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Urbanistické a architektonické řešení vychází z požadavků investora, technických 

možností a vztahu k okolním objektům.  

Okolí stavby je zastavěné zejména bytovými domy v řadové zástavbě. Zastavěnost je 

tedy hustá. Stávající objekt svou konstrukcí a vzhledem zapadá do zástavby. Budova má 

tvar obdélníku, střechu šikmou se skoleny 32° a 39°. Vstup do objektu je situován na 

jihozápad. 

Z hlediska architektonického jde především o nový výraz objektu, neboť rekonstrukce 

řeší jednak použití kontaktního zateplovacího systému (ETICS) a jednak rekonstrukci 

střechy. Aplikací KZS ETICS dojde ke změně výrazu objektu vlivem nového barevného 

řešení fasády. Rekonstrukcí střechy dojde na straně do ulice ke zrušení dvou střešních 

vikýřů a vytvoření jednoho velkého, rovněž s aplikací KZS ETICS. Na straně do 

zahrady bude střešní rovina ukončena u středových vaznic krovu a dále bude navazovat 

plochá konstrukce střechy s novou obvodovou stěnou s aplikovaným zateplovacím 

systémem. 

Stávající bytový dům má jedno podzemní podlaží, tři podlaží nadzemní a nevyužité 

podkroví. V rámci rekonstrukce dojde k navýšení počtu užitných podlaží o 

zrekonstruované podkroví. V novém stavu tak objekt bude obsahovat pět podlaží a 8 

bytových jednotek. 

Hlavní vstup do objektu se nachází v 1.NP, kde se nachází chodba se schodištěm, hlavní 

schodiště a přístup do zahradní části z mezipodesty. V tomto podlaží se dále nacházejí 

dvě bytové jednotky. Každá bytová jednotka obsahuje Obývací pokoj s kuchyňským 

koutem, pokoj a sociální zařízení. Po schodišti je přístupné 1.PP, kde se nacházejí 

kanceláře se sklady a technická místnost se svým skladem. Dále se zde nacházejí 

místnosti sociálního zařízení. Z kanceláří je přístup do zahradní části parcely. 
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Po hlavním schodišti je dále přístupné druhé a třetí patro, která jsou totožná, tj. chodba a 

dvě bytové jednotky (obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj a sociální zařízení). 

Ve 3.NP je navíc v každém bytě místnost skladu. 

Poslední, čtvrté nadzemní podlaží nově obsahuje chodbu a dvě bytové jednotky. Každá 

obsahuje obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnici a sociální zařízení. 

Zpevněné plochy na pozemku budou řešeny betonovou zámkovou dlažbou do 

štěrkového lože. 

Vegetační úpravy v okolí objektu nejsou řešeny. Pouze na zatravněných plochách 

parcely bude provedena výsadba okrasných keřů (specifikaci zajistí investor). 

c) Kapacitní údaje, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

 

Zastavěná plocha:   149 m
2
 

Zpevněné plochy:   41 m
2
 

Výška hřebene:   17,43 m nad místním chodníkem 

Užitná plocha před rekonstrukcí: 472 m
2
 

Užitná plocha po rekonstrukci: 602 m
2
 

Obestavěný prostor:   2635 m
3
 

Orientace vstupu:   Jihozápad 

Osvětlení objektu je místy splněno přírodní, místy je nutné osvětlení sdružené či umělé. 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu 

 

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu bytového domu. Objekt má stávající 

základové konstrukce betonové, nezjištěné hloubky. Nosné svislé konstrukce jsou zděné 

stěny z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou. Stropní konstrukce objektu 

jsou dřevěné trámové se záklopy a podbitím. Schodiště a přilehlé podesty jsou 

železobetonové, monolitické. Střešní konstrukce je dřevěný krov stojaté stolice s 

krytinou skládanou z pálených tašek.  

V rámci rekonstrukce dojde k provedení nové skladby podlahy na terénu, provedení 

dodatečných izolací proti zemní vlhkosti, nových nášlapných vrstev podlah v bytových 

jednotkách a nových souvrství podlah balkonů. Dále bude provedena rekonstrukce 

střešní konstrukce a provedení půdní vestavby do nevyužitého podkroví. V poslední 

řadě dojde k zateplení objektu. 
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Základy 

Základové konstrukce objektu jsou stávající, provedené z prostého betonu. Tvar 

základových konstrukcí je předpokládaný a je převzat z původní dokumentace objektu.  

Sanace ani nové základové konstrukce objektu v rámci projektu nejsou uvažovány. 

Nově bude provedena základová konstrukce šířky 300 mm a hloubky 300 mm se 

štěrkodrťovým podsypem pro usazení nového vnějšího ocelového schodiště. Materiál 

základového pásu bude prostý beton pevnostní třídy C12/15. Dále v rámci projektu 

bude provedena nová podkladní betonová deska v 1.PP tl. 100 mm. Materiál bude beton 

prostý pevnostní třídy C13/6/20. Deska bude doplněna o kari síť s průměrem oka 4 mm 

a roztečí drátu 150/150 mm, třída oceli B500A. Kari síť bude uložena na střed desky. 

Ve stávajících základových konstrukcích i v nové podkladní betonové desce je nutno 

zřídit výhraby pro kanalizační patní kolena a prostupy pro instalace. Nutná koordinace s 

příslušnými profesemi. 

Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce objektu jsou stávající zděné stěny z cihel plných pálených 

zděných na maltu vápenocementovou. Tloušťky stěn se pohybují v rozmezí od 310 mm 

do 700 mm. Svislé nosné konstrukce jsou v dobrém stavu a není nutná jejich sanace. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce objektu jsou stávající dřevěné trámové stropy. Konstrukce 

stropu se skládá z nosných dřevěných trámů, záklopu se škvárovým násypem a druhého 

záklopu, na kterém je provedeno souvrství podlah. Podhled stropních konstrukcí tvoří 

dřevěné podbití prkny s vápennými omítkami na rákosu. Vodorovné nosné konstrukce 

jsou v dobrém stavu a není nutná jejich sanace. 

Schodiště 

Schodiště objektu je stávající provedené monoliticky ze železobetonu včetně podest.  

Střešní konstrukce 

Nosná střešní konstrukce objektu je stávající. Jedná se o nosnou konstrukci dřevěného 

krovu - stojaté stolice. Krov obsahuje dvě plné vazby. Stávající střešní krytina je 

skládaná z pálených keramických tašek. Střešní plášť neobsahuje pojistnou 

hydroizolační vrstvu. Sklon střešních rovin je stávající 32° a 39°. 

V rámci rekonstrukce se počítá s kompletní přestavbou konstrukce střechy. Krov bude 

doplněn o ocelové nosné prvky - svařované rámy a stávající dřevěné plné vazby stojaté 

stolice budou odstraněny. Popis ocelových konstrukcí je podrobně řešen ve statickém 

posudku. Dále dojde ke zkrácení krokví u středových vaznic a jejich následné 

prodloužení ve spádu 2° a 4°, čímž vznikne nový tvar střešních rovin. Na straně jedné 

dojde k odstranění pozednice a nadezdívky a bude proveden nový lehký obvodový 
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plášť. Střešní plášť bude doplněn o pojistnou hydroizolační vrstvu, kontralatě a nové 

laťování. Střešní krytina se použije zpět původní, jelikož je ve velmi dobrém stavu. 

Svislé nenosné konstrukce 

Stávající dělící konstrukce v objektu jsou zděné stěny z cihel plných pálených zděných 

na maltu vápenocementovou. Tloušťka příček je v rozmezí od 100 do 190 mm. 

Nové vnitřní dělící konstrukce budou provedeny jednak jako zděné a jednak jako 

sádrokartonové. 

Zděné dělící konstrukce budou provedeny z cihelných keramických bloků tl. 80 mm 

pevnostní třídy P10 zděných na maltu vápenocementovou pevnostní třídy P5. V 

místnostech koupelen budou použity cihelné bloky k vyzdění pilířů sprchových koutů, 

kde budou tyto vyzděny do výšky 2 m nad úroveň podlahy. Všechny zděné příčky 

budou kotveny a napojovány pomocí stěnových spon délky 300 mm.  

Sádrokartonové příčky budou použity ve více provedeních. Prvním typem dělící příčky 

bude konstrukce tl. 100 mm s použitím profilů š. 75 mm, zvukové izolace tl. 60 mm a 

jednoduché opláštění bílými sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm. Dalším typem 

budou příčky tl. 150 mm s použitím profilů š. 100 mm, zvukové izolace tl. 80 mm a 

dvojité opláštění bílými deskami tl. 12,5 mm. Příčka v tl. 150 mm bude rovněž 

provedena v koupelnách stejným principem jen dvojité opláštění bude zvoleno zelenými 

deskami nenasákavými v tl. 12,5 mm. Posledním typem sádrokartonové dělící 

konstrukce je příčka tl. 200 mm, kde budou použity profily š. 75 mm s 5 mm dilatací, 

zvukovou izolací tl. 80 + 40 mm. Dvojité opláštění příčky bude rozděleno. Vnitřní 

opláštění bude z desek bílých tl. 12,5 mm a vnější opláštění bude z desek modrých 

akustických tl. 12,5 mm.  

V rámci rekonstrukce se dále počítá s dozdíváním stávajících i bouraných otvorů. 

Dozdění bude provedeno z pálených keramických bloků tl. 140 mm, 300 mm a 440 

mm. Pevnostní třídy prvků budou P10 a vše bude zděno na maltu vápenocementovou 

pevnostní třídy P5. 

Dále budou v koupelnách zřízeny instalační předstěny tl. 150 mm ze sádrokartonové 

konstrukce s použitím profilů tl. 75 mm, zvukové izolace tl. 60 mm a opláštění 

jednoduché deskami zelenými nenasákavými tl. 12,5 mm. 

Podhledy 

Stávající podhledy stropních konstrukcí jsou tvořeny dřevěným podbitím prkny a 

vápenocementovou omítkou do rákosu. 

V rámci rekonstrukce budou v budově  (kromě 1.PP) instalovány sádrokartonové 

podhledy ve výškách dle výkresové části této PD. Konstrukce podhledu bude dvojitá ze 

systémových kovových profilů, na které budou kotveny sádrokartonové desky bílé tl. 

12,5 mm a desky zelené nenasákavé tl. 12,5 v místnostech se zvýšenou vlhkostí, tj. 

koupelny. 
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Podlahy 

Podlaha na terénu je v objektu stávající, betonová, bez tepelné izolace a s nejvyšší 

pravděpodobností i nefunkční izolací proti zemní vlhkosti. 

Podlahy užitných podlaží jsou stávající a jsou provedeny na dřevěném záklopu stropní 

konstrukce. Jako nášlapné vrstvy jsou použity jednak dřevěné vlysy a jednak keramické 

dlažby. Podlahy domovních chodeb a schodiště jsou provedeny s nášlapnou vrstvou z 

litého teraca. Podlaha podkroví stávající není, nášlapnou vrstvu tvoří dřevěný záklop 

stropní konstrukce. 

V rámci rekonstrukce bude provedeno nové souvrství podlahy na terénu, tj. na novou 

podkladní betonovou desku bude provedena nová izolace proti zemní vlhkosti formou 

natavení izolačních asfaltových pásů tl. 4 mm, dále bude položena tepelná izolace ze 

stabilizovaného EPS tl. 80 mm, vybetonována betonová vyrovnávací vrstva z prostého 

betonu pevnostní třídy C12/15 a provedení nášlapných vrstev, tj. laminátové 

podlahoviny tl. 9,5 mm na podkladní systémovou pěnovou separační vrstvu tl. 2 mm a 

keramické dlažby tl. 6 mm lepené flexibilním cementovým lepidlem v tl. lepící vrstvy 4 

mm. 

V užitných podlažích bude v rámci rekonstrukce provedeno nové souvrství podlah v 

bytových jednotkách. Rovněž se jedná o laminátové podlahy a keramické dlažby 

skladeb stejných jako o odstavec výše.  

V nově vzniklých podkrovních místnostech budou provedeny nové souvrství podlah. 

Dřevěný záklop bude přemístěn ze stropních trámů mezi trámy formou uložení desek 

OSB do vyrovnaného škvárového násypu. na takto provedený podklad se uloží desky 

minerální akustické izolace tl. 40 mm, dále systémová suchá sádrokartonová podlaha s 

použitím desek tl. 12,5 mm ve dvou vrstvách. Nášlapné vrstvy budou stejné jako v celé 

budově, laminátové a keramické dlažby. 

Na domovní chodbě a schodišti bude podlahová nášlapná vrstva zachována. 

e) Materiálové řešení - nové konstrukce 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Vodorovná dodatečná izolace proti zemní vlhkosti v souvrství podlahy na terénu a 

svislá izolace stěn ve styku se zeminou bude vytvořena jedním asfaltovým pásem z SBS 

modifikovaného asfaltového pásu typu S s nosnou vložkou z polyesterové rohože. 

Faktor difúzního odporu µ = 29 000. Asfaltový pás bude plnoplošně nataven k podkladu 

opatřenému penetrací asfaltovou emulzí bez obsahu rozpouštědel.  

Vodorovná dodatečná izolace proti zemní vlhkosti stěn pod úrovní terénu bude 

provedena chemickou injektáží zdiva. Podrobný popis sanace vlhkosti níže. 
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Parozábrany 

Jako parozábrana izolovaných podhledů bude na rovný povrch z  OSB desek provedena 

parotěsná fólie s reflexní aluminiovou vrstvou. Fólie bude přelepena oboustranně lepící 

páskou. Všechny prostupy a úpravy budou rovněž oblepeny a přelepeny. Napojení 

parozábrany na ostatní konstrukce bude provedeno systémovým tmelem pro napojení 

těchto druhů fólií na zděné konstrukce. Plošná hmotnost fólie 170 g/m
2
, ekvivalentní 

difúzní tl. Sd ≥ 300 m. 

Difúzní fólie 

Na provedenou tepelně izolační vrstvu pod nevytápěnou půdou, pod kontralatě střešního 

pláště a do skladby provětrávaného soklu bude provedena pojistná ochranná difúzně 

otevřená polypropylenová fólie. Fólie bude přelepena oboustranně lepící páskou, 

jakožto i veškeré prostupy a opracování detailů. Plošná hmotnost fólie 170 g/m
2
, 

ekvivalentní dif. tl. Sd = 0,02 m. 

Tepelné izolace 

Jako zateplení obvodového pláště objektu bude použito kontaktního zateplovacího 

systému ETICS. Zateplovací systém bude proveden s izolací z EPS i z minerálních 

vláken. Tloušťka izolantu KZS je zvolena 140 mm. V místě styku KZS s výplní otvoru 

bude systém přetažen přes rám výplně o 30 mm. V místě výplně s ostěním bude použito 

příložek tepelného izolantu o tl. 40 mm. 

Penetrace - jednosložková nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze 

Lepící vrstva - minerální lepící hmota na bázi cementu, zrnitost 0,6 mm, µ = cca 18,     

 = cca 1350 kg/m
3 

Tepelná izolace do skladby KZS ETICS - desky fasádního pěnového polystyrenu EPS 

70 F tl. 140 mm, d = 0,039 W/mK, pevnost v taku ≥ 70 kPa,  = cca 13,5 - 18 kg/m
3
, 

µ = 20-40, certifikát ETICS kvalitativní třída A 

- desky fasádní minerální izolace MW tl. 140 mm, d = 0,039 W/mK, pevnost v taku ≥ 

10 kPa, , µ = 1, certifikát ETICS kvalitativní třída A  

Tepelná izolace soklu - desky extrudovaného polystyrenu XPS tl. 140 mm,  

d = 0,036 W/mK, pevnost v taku ≥ 300 kPa,  = cca 30-39 kg/m
3
, µ = 100 

certifikát ETICS kvalitativní třída A 

Hmoždinky - Plastové talířové hmoždinky s kovovým trnem a zapuštěnou hlavou s 

doplnění o zátku z tepelného izolantu. Zapuštění 30 mm. Hmoždinky musí splňovat 

deklaraci ETAG 004. Lokálně budou použity hmoždinky pro kotvení ETICS do dřeva. 

Výztužná vrstva - Minerální stěrkovací hmota na bázi cementu, zrnitost 0,6 mm,            

µ = cca 18,  = cca 1350 kg/m
3
, vtlačená zesílená sklotextilní tkanina s velikostí ok 4x4 

mm, plošnou hmotností 165 g/m
2
, certifikát ETICS kvalitativní třída A 
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Penetrace - Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze, difúzně propustný 

Vnější povrchová úprava - Finální vnější probarvená silikonová pastovitá omítka, 

zrnitost 2 mm, µ = 20-30, d = 0,7 W/mK,  = cca 1800 kg/m
3
, zvýšená odolnost proti 

vzniku a výskytu mikroorganismů bez obsahu biocidních prostředků, certifikát ETICS 

kvalitativní třída A 

Vnější povrchová úprava soklu - Finální vnější mozaiková dekorativní omítka s 

organickým pojivem a přírodními zrny, zrnitost 2 mm, µ = 20-30, d = 0,8 W/mK, 

zvýšená odolnost proti vzniku a výskytu mikroorganismů bez obsahu biocidních 

prostředků, certifikát ETICS kvalitativní třída A 

Tepelná izolace provětrávaného soklu budou desky minerální izolace do skladeb 

provětrávaných fasád MW tl. 140 mm, d = 0,039 W/mK, pevnost v taku ≥ 10 kPa,,   

µ = 1 

Tepelná izolace podlahy na terénu bude tvořena uložením desek stabilizovaného 

polystyrenu EPS 100 s tl. 80 mm, d = 0,037 W/mK, pevnost v taku ≥ 100 kPa,  = 

cca 18-23 kg/m
3
, µ = 30-70. 

Tepelná izolace ploché střechy a stropu pod nevytápěnou půdou bude provedena z 

rohoží minerální izolace MW tl. 200 mm a desek minerální izolace MW tl. 40 mm,  d 

= 0,039 W/mK,  = cca 12-14 kg/m
3
. Vlna v celém průřezu hydrofobizovaná.  

Tepelná izolace šikmé střechy bude provedena z rohoží minerální izolace MW tl. 140 

mm a desek minerální izolace MW tl. 80 mm (včetně nadezdívky a zhlaví římsy),  d = 

0,035 W/mK,  = cca 12-14 kg/m
3
. Vlna v celém průřezu hydrofobizovaná. 

Balkonové konstrukce budou zatepleny z horní části nalepením desek stabilizovaného 

polystyrenu EPS 100 s tl. 40 mm, d = 0,037 W/mK, pevnost v taku ≥ 100 kPa,  = 

cca 18-23 kg/m
3
, µ = 30-70. Spodní strana bude zateplena KZS ETICS s použitím 

fasádního EPS tl. 40 mm, skladba viz. výše. Na balkonové desce bude dále užito 

izolačního hranolu z XPS tl. 20 mm, d = 0,034 W/mK, pevnost v taku ≥ 300 kPa,  = 

cca 30-39 kg/m
3
, µ = 100. V poslední řadě bude pod balkonové dveře použit podkladní 

profil z pěnového skla rozměru 60x40 mm, d = 0,060 W/mK, pevnost v taku ≥ 890 

kPa,  = cca 135-145 kg/m
3
, µ = . 

Akustické izolace 

Do sádrokartonových příček bude použita akustická izolace z minerální vlny MW tl. 60 

mm , 80 mm a 120 mm,  d = 0,035 W/mK. 

Do souvrství podlahy 4.NP bude užito desek akustické izolace z minerální vlny MW tl. 

40 mm, d = 0,035 W/mK. 
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Vnitřní úpravy povrchů 

Vnitřní povrchy oklepaných zděných a betonových konstrukcí (vč. proškrábání spár) je 

navrženo opatřit cementovým přednástřikem, jádrovou vápenocemntovou omítkou a 

finální vápennou štukovou omítkou. Tato bude opatřena 2x vnitřním nátěrem. 

Vnitřní úprava povrchu sádrokartonových desek bude po vytmelení a zabroušení 

provedena penetrací povrchu sádrokartonových desek a 2x vnitřním nátěrem. 

Přechody mezi SDK deskami a zděnými povrchy budou řešeny sklotextilní výztužnou 

páskou. 

Podlahy s nášlapnou vrstvou z laminátových desek systému click tl. 9,5 mm, µ ≥ 0,5. 

Podkladní vrstvou pro laminátovou podlahu bude systémová polyolefinová pěna tl. 2 

mm. 

Podlahy s keramickou dlažbou určenou pro interiéry tl. 6 mm. Dlažba bude lepena 

flexibilním cementovým lepidlem tl. 4 mm. V místnostech koupelen bude podklad pod 

dlažbu opatřen stěrkovou hydroizolační vrstvou. 

Stěny koupelen a stěny za kuchyňskými linkami budou opatřeny keramickými obklady 

tl. 6 mm. Keramické obklady budou lepeny tenkovrstvou lepící maltou pro obklady - 

flexibilní hydroizolační lepící stěrka tl. 4 mm. 

Výplně otvorů 

Okna  - Plastový profil  

 - Rám i křídla vyztuženy ocelovou zinkovanou výztuhou 

 - Izolační dvojsklo, distanční rámeček teplý, plastový, inertní plyn 

 - Uw max. 1,2 W/m
2
K 

 - Kování celoobvodové 

 - součástí dodávky oken budou interiérové parapetní desky z extrudovaných 

 PVC profilů s povrchovou úpravou z CPL laminátu. 

Vstupní dveře - Plastový profil  

  - Rám i křídla vyztuženy ocelovou zinkovanou výztuhou 

  - Izolační bezpečnostní dvojsklo, distanční rámeček teplý, plastový,  

  inertní plyn 

  - Boční světlík 

  - Ud max. 1,2 W/m
2
K 

  - Kování celoobvodové, bezpečnostní třídy 3 (klika-koule) 

  - Práh zapuštěný s přerušeným tepelným mostem 

  - Vložkový bezpečnostní zámek, samozavírač, prahová těsnící lišta 

Dveře  - Plastový profil  

  - Rám i křídla vyztuženy ocelovou zinkovanou výztuhou 

  - Ud max. 1,2 W/m
2
K 
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  - Kování celoobvodové, bezpečnostní třídy 3 (klika-koule) 

  - Práh zapuštěný s přerušeným tepelným mostem 

  - Vložkový bezpečnostní zámek, prahová těsnící lišta 

Balkon. Dveře - Plastový profil  

  - Rám i křídla vyztuženy ocelovou zinkovanou výztuhou 

  - Ud max. 1,2 W/m
2
K 

  - Kování celoobvodové, ovládání klikou 

  - Prahová těsnící lišta 

Klempířské výrobky 

Okapní systém je systémový se zaklapávacími žlaby. Žlaby podokapní půlkruhové  

100 mm a 150 mm, tl. plechu 0,6 mm, včetně všech doplňků (zaklapávací háky, čela, 

spojky apod.). Dešťové odpadní potrubí  87 mm a 100 mm, tl. plechu 0,6 mm, včetně 

všech doplňků (kolena, objímky, spojky, kotlíky apod.). Součástí systému je i dodání 

systémových okapnic pod pojistnou hydroizolační vrstvu a okapnice střešní krytiny. 

Barva světle šedá. 

Oplechování okenních parapetů je navrženo z tažených hliníkových plechů tl. 1,5 mm. 

Barva světle šedá. 

Klempířské prvky na budově jsou provedeny z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm. 

Jedná se o pozinkovaný plech s PVC povrchovou úpravou. 

Konstrukce zastřešení světlíku mezi budovou a sousedními objekty je navržena z 

nosných hliníkových prvků se zastřešením z dutinkového polykarbonátu. Nosné prvky 

jsou navrženy - hliníkové kotvy z plechu tl. 3 mm, a nosné hliníkové L-uhelníky z 

plechu tl. 3 mm. 

Zámečnické výrobky 

Ocelové schodiště, ocelová zábradlí a ocelové mříže do oken jsou provedeny jako 

zakázka dle výrobní dokumentace zpracované dodavatelem těchto prvků. Materiál 

zámečnických výrobků je ocel s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. 

Nové dveřní výplně vstupních dveří do kanceláří v 1.PP budou ocelové protipožární 

dveře vsazené do ocelových CGU zárubní. 

Tesařské výrobky 

Tesařské výrobky budou především nové prvky dřevěného krovu. Jedná se úpravu a 

doplnění krovu z důvodu provedení půdní vestavby do podkrovního prostoru. Veškeré 

tesařské prvky budou opatřeny hloubkovým nátěrem proti dřevokazným houbám, 

plísním a hmyzu. 

 



44 

 

Truhlářské výrobky 

Ve všech užitných podlažích budou osazeny nové interiérové dveře ze dřeva. Dveře 

vstupní do bytových jednotek budou s protipožární odolností. Součástí dodávek dveří 

budou i dřevěné obložkové zárubně, pro protipožární uzávěry se jedná o zárubně s 

protipožární odolností. 

V posledním nadzemním podlaží, v prostoru podkroví budou osazeny systémové, 

zateplené půdní schody s požadovanou požární odolností. 

V bytových jednotkách budou dále nově osazeny kuchyňské linky. Specifikaci a 

dodávku zajistí investor. 

K novým balkonovým dveřím na domovní chodbě budou dodány dřevěné parapetní 

desky. 

Hromosvod 

Hromosvod bude proveden dle samostatné dokumentace. 

Dešťová kanalizace 

Dešťové vody ze střech objektů jsou okapním systémem sváděny do stávající svodné 

dešťové kanalizace, která bude repasovaná. Svodná kanalizace bude provedena z PVC 

KG trub s veškerým příslušenstvím. Svodná dešťová kanalizace je zaústěna do městské 

kanalizační dešťové stoky. 

Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou nově dešťovými vpustěmi také odváděny do 

svodné kanalizační sítě a dále do městské kanalizační dešťové stoky. 

Do dešťové kanalizace je napojen i drenážní systém budovy. 

Zpevněné plochy 

Souvrství zpevněných ploch začíná štěrkodrtí - rozprostřené a zhutněné drcené 

kamenivo frakce 8/16 mm o mocnosti 140 mm. Další vrstva je kladecí z kameniva 

frakce 4/8 mm mocnosti 100 mm. Finální nášlapná vrstva je z betonové zámkové 

dlažby tvaru kosti v tl. 60 mm. 

f) Bezbariérové užívání stavby 

 

Projekt není řešen dle vyhl. 398/2009 Sb. v platném znění, o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, jelikož se jedná o rekonstrukci 

stávající stavby, která není řešena dle výše uvedené vyhlášky. 

g) Technologie výroby 

 

V objektu se nenachází žádné výrobní technologie. 
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h) Bezpečnost při užívání stavby 

 

Návrh rekonstrukce objektu a její provedení musí vyhovovat požadavkům na 

bezpečnost a ochranu zdraví. Komunikace, zábradlí a další ochranné prvky jsou 

navrženy a musí být provedeny dle platných norem a směrnic. 

j )Stavební fyzika 

 

Rekonstrukce budovy je provedena s souladu s platnými normami a platnou 

legislativou. Veškeré nově navržené konstrukce i konstrukce zateplované splňují 

normou požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukcí. Dokladem jsou tepelně 

technické protokoly skladeb konstrukcí včetně tepelně vlhkostního posouzení. 

Na rekonstruovaný stav objektu byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, 

který je přílohou této dokumentace. Z průkazu je patrné, že budova je zatřízena do 

klasifikační třídy C - vyhovující. Tepelná ztráta objektu je 19,8 kW. 

k) Požárně bezpečnostní řešení stavby 

 

Je samostatně řešena v části D1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby, této projektové 

dokumentace. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

       …………………………………… 

                                                                                              Bc. Jan Pavlíček 
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Technická zpráva sanací vlhkosti 

Podklady 

 

Podkladem pro zpracování této zprávy bylo prohlédnutí stavby, posouzení současného 

stavu, měření na místě a vypracování stavebně vlhkostního posudku. 

 

Popis stávajícího stavu 

 

Objekt bytového domu je založen na základových pásech z prostého betonu nezjištěné 

hloubky založení. 

Svislý nosný systém je podélný stěnový konstrukční  systém zděný z cihel plných 

pálených na maltu vápenocementovou. Tloušťka nosných stěn se pohybuje od 310 mm 

do 700 mm. V řešeném podzemním podlaží jsou svislé nosné stěny obvodové tl. 600 

mm a 700 mm, vnitřní nosné stěny tl. 350 mm a 460 mm a nenosné dělící stěny tl. 170 

mm. 

Podlaha na terénu je provedena jako betonová mazanina. Podlaha je bez tepelné izolace 

a s nejvyšší pravděpodobností i s již nefunkční izolací proti zemní vlhkosti. 

Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Ze strany interiéru jsou patrné projevy vzlínající 

vlhkosti a pravděpodobně i vlhkosti vnikající do zdiva ze zeminy přilehlé k suterénním 

stěnám. 

Průzkum konstrukcí 

 

Průzkum vlhkosti zdiva a jeho metodika 

Na orientační měření vlhkosti byl použit postup zjišťování vlhkosti zdiva nedestruktivní 

metodou pomocí mikrovlnného měření technologií MOIST 100B/200B s použitím 

nástavné hlavice MOIST-R pro hloubkové měření (do 250 mm). V závislosti na skladbě 

proměřovaného materiálu výrobce udává u technologie přesnost měření 1-2%. 

Pro podrobné zjištění vlhkosti zdiva byl použit destruktivní postup s vyhodnocením 

vzorků gravimetrickou metodou. Pro tento postup bylo provedeno sedm sond a 

odebrané vzorky zdiva byly podrobeny zkoušce. Gravimetrická metoda tzv. vážková 

spočívá v tom, že odebraný vzorek zdiva  je v laboratoři zvážen, vysušen a opět zvážen. 

Rozdíl hmotností vlhkého a vysušeného vzorku (za normou stanovených podmínek) je 

roven hmotnosti vody, která ve vzorku byla obsažena. Hmotnostní vlhkost se pak 

stanoví dle vzorce. 
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Nález  

 

Vlhkostní sondy: 

Č. sondy  Materiál 

  

Výška nad podlahou

 (m) 

Vlhkost (%) 

 

(1) cihla 0.5 8.7 

(2) cihla 1 7.6 

(3) omítka 1.5 7.1 

(4) omítka 2 4.6 

(5) cihla 0.5 7.3 

(6) omítka 1 5.7 

(7) omítka 1.5 2.8 

 

 

Vlhkost dle ČSN 730610 

Stupeň vlhkosti Vlhkost zdiva w v % hmotnosti 

velmi nízká w < 3 

nízká 3 < w < 5 

zvýšená 5 < w < 7,5 

vysoká 7,5 < w < 10 

velmi vysoká w> 10 

 

w = mv/ms . 100 (%) kde       

w … míra vlhkosti (%) 

mv… hmotnost vlhkého materiálu (kg) 

ms… hmotnost suchého materiálu (kg) 

 

 



48 

 

Z výše uvedených naměřených hodnot je možné konstatovat, že byly naměřeny vlhkosti 

od velmi nízké až po vysokou. Jako hlavní příčinu vysoké vlhkosti zdiva považuji 

vzhlínající a prosakující zemní vlhkost z přilehlé půdy ke konstrukcím podzemního 

podlaží.   

Způsob vlhkostní sanace objektu 

 

K sanacím je nutné přistupovat takovým způsobem, aby kombinovaným použitím 

různých hydroizolačních technologií a stavebních úprav podle podmínek objektu a jeho 

okolí byl na něm vytvořen komplexní sanační systém. Tento systém by měl přednostně 

odstraňovat příčiny a nikoliv jen důsledky vlhnutí stavby.  

Na základě prohlídky stavby, vlhkostního průzkumu a informací navrhuji toto  řešení s 

odstraněním příčiny a důsledků vlhkosti: 

- Odkopy kolem vnějšího líce budovy, provedení vyrovnávací vrstvy z jádrové 

vápenocementové malty a provedení dodatečné svislé izolace proti zemní vlhkosti 

formou natavení SBS modifikovaného asfaltového pásu typu S s nosnou vložkou z 

polyesterové rohože, tl. 4 mm. Pás bude nataven na vyrovnaný podklad opatřený 

penetračním nátěrem na bázi asfaltové emulze. Svislá izolace bude chráněna tepelnou 

izolací stěny ve styku se zeminou a ochrannou PE nopovou fólií s výškou nopu 8 mm. 

Nopová fólie bude od násypů kameniva a zeminy oddělena separační a filtrační vrstvou, 

kterou bude geotextilie 

- V odkopech provedení kompletního drenážního systému s filtračním tělesem. 

Drenážní trubka DN 110 mm bude uložena do betonového podkladu o minimální 

tloušťce 50 mm a ve spádu od budovy a v podélném spádu 0,5%. Drenážní těleso z 

praného kameniva frakce 8/16 mm bude obaleno filtrační geotextilií. Drenážní trubka 

bude odvodněna do přípojky dešťové kanalizace.  

- Provedení dodatečné vodorovné izolace proti zemní vlhkosti  (chemické clony) u 

stávajících stěn podzemního podlaží, a to kombinací prostředků vodných roztoků na 

bázi silikonů (vlhkosti do 6%) a injektážních krémů na silanové bázi (vlhkosti nad 

6%). Chemické clony budou provedeny těsně nad úrovní podlahy 1.PP a to převážně z 

interiéru z důvodu špatné dostupnosti z exterieru. Dále nová vodorovná izolace proti 

zemní vlhkosti v nové skladbě podlahy na terénu. Provedení natavením SBS 

modifikovaného asfaltového pásu typu S s nosnou vložkou z polyesterové rohože, 

tl. 4 mm. Pás bude nataven na vyrovnaný podklad opatřený penetračním nátěrem na 

bázi asfaltové emulze 

- otlučení omítek 1.PP do výšky min. 1,8 m nad úroveň podlahy, proškrábání spár, 

očištění zdiva a provedení sanačního hydrofilního omítkového systému s vysokým 

obsahem pórů ve vyzrálé směsi. Provedení v systémovém řešení s antisanitračním 

přednástřikem včetně související úpravy vrchní vrstvou vápenným štukem a 

výmalbou. 
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- Zajištění přirozeného odvětrání prostor 1.PP, kdy je nezbytné po dokončené sanaci 

zajistit cirkulaci vzduchu a požadovanou relativní vlhkost 55-60 % při 20 °C. 

Chemická injektáž 

 

Jednou z hlavních sanačních částí na objektu je sanace clonová pomocí chemické 

injektáže. Chemické injektáže se používají pro sanaci vlhkého zdiva, k dodatečnému 

vytvoření horizontální izolace a odstranění příčiny vnikání vlhkosti do objektu. Aplikují 

se tlakovou či beztlakovou injektáží do předem vodorovně vyvrtaných otvorů o průměru 

min. 12 mm ve dvou  řadách nad sebou (tzv. šachovnicově) v osových vzdálenostech po 

150 mm do zvolené maltové spáry s přesahem 80 mm (až do 50 mm před protější stranu 

zdi). Před samotnou aplikací je  nutné odstranit prach vzniklý při vrtání. Nároží a silné 

zdi (s tloušťkou zdi vyšší než 1 m) by se měly pokud možno vrtat z obou  stran. Vrtá-li 

se z obou stran, vrty musí být uspořádány vystřídaně (šachovnicově), a hloubka vrtů 

přesahuje střed zdi o 50 mm. Vzhledem k tomu, že vrty budou uspořádány ve dvou 

řadách nad sebou (tzv. šachovnicově), s roztečí vrtů 150 mm vodorovně s přesahem 80 

mm, musí se také vystřídaně vyvrtat.  

Popis technologií:  

1)  Netlaková injektáž,  silan-siloxanový krém  

Injektážní krém je bílý nebo slabě nažloutlý emulzní krém na silan-siloxanové bázi 

určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů k dodatečnému vytvoření vodorovné izolace 

proti kapilárně vzlínající vlhkosti. Neobsahuje žádné pomocné organické nosiče a je 

vysoce koncentrovaný a účinný. Kombinuje v sobě výhody silikonových mikroemulzí a 

krémové konzistence. Injektážní krém se injektuje do předem navrtaných otvorů ve 

zdivu pomocí aplikační pistole s trubkovým nástavcem. Další možností je aplikace 

pomocí nízkotlakého postřikovače bez použití trysky. Krém díky své výborné 

penetrační schopnosti a velmi malým  částicím pronikne ve zdivu i do nejmenších pórů 

a kapilár. Ve zdivu postupně vzniká při reakci s podkladem hydrofobní polymerní 

silikonová pryskyřice, která není dále rozpustná a dispergovatelná ve vodě a vytvoří tak 

trvalou horizontální clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti. Transport vody v 

kapilárním systému zdiva je přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva nad injektáží 

vytvořenou hydrofobní clonou. Při reakci krému s podkladem se uvolňuje ethanol. 

Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry a je propustný pro 

vodní páru.  

Technické parametry materiálu:  

•  Emulzní krém na silan-siloxanové bázi  

•  Obsah účinné látky: min. 80% hmotnostních,   

•  Hustota: 0,90 g/cm3  
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•  Konzistence: tixotropní krém.   

 

2)  Nízkotlaká injektáž, přípravek na bázi methylsilikonátů  

Chemické složky se ve zdivu rozptylují, reagují se vzdušným oxidem uhličitým na 

hydrofóbní sloučeniny, přeruší kapilární tok vody a vedou tím k vysychání zdiva  

nacházejícího se nad ošetřovaným zdivem. Materiál je vodný roztok methylsilikonátu a 

hydroxidu neobsahující rozpouštědla. Používá se pro odstranění příčin vlhkosti 

vytvořením dodatečné horizontální izolace pomocí beztlakové nebo tlakové chemické 

injektáže. Přeruší tak transport vzlínající vody v kapilárách zdiva,  čímž dochází k 

postupnému vysychání zdiva nad rovinou injektáže. Množství prostředku a doba 

napouštění jsou závislé na savosti  a vlhkosti zdiva. Je třeba počítat se směrnou 

hodnotou spotřeby cca 20 l/m
2
  průřezu zdi. Musí se zásadně pracovat za mokra do 

mokra,  protože opakovaná úprava již hydrofobované zdi není možná. Hydrofobující 

účinek nastane zhruba 24 hodin po provedeném napouštění. Stanovením vzlínavosti 

vzorků materiálu odebraných z upraveného zdiva a neupraveného zdiva je možné 

zkontrolovat, zdali je zdivo dostatečně napouštěno injektážním prostředkem.  

Technické parametry materiálu:  

•  Vodní roztok methylsilikonatu, kombinovaný malým dílem Kaliumhydroxidu (tekutý  

injektážní prostředek na bázi hydrofobizovaných silikonátů)  

•  Obsahuje hydroxid draselný a reaguje tudíž zásaditě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       …………………………………… 

                                                                                              Bc. Jan Pavlíček 
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Technická zpráva bouracích prací 
 

a) Účel objektu 

 

Řešený objekt je bytový dům na Karáskově náměstí v Brně -Židenicích. Objekt v 

současném stavu slouží k bydlení. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci objektu. 

Cílem rekonstrukce celková renovace objektu pro bydlení, doplnění dvou bytových 

jednotek do dosud nevyužitého podkroví a kompletní zateplení objektu. V rámci 

rekonstrukce tak dojde k bouracím pracem, tj. demontáž, odstranění a likvidace 

nevyhovujících prvků, vybourání zdiva, otvorů či rekonstrukce střešní konstrukce s 

odstraněním některých prvků krovu. 

b) Splnění požadavků dotčených orgánů 

 

V rámci projektu byly zapracovány veškeré podmínky a připomínky všech dotčených 

orgánů. 

c) Termín zahájení, doba trvání bouracích prací 

 

Předpokládané zahájení bouracích prací květen 2016 

Předpokládané ukončení bouracích prací květen 2016 

d) Vliv na okolí stavby 

 

Ovzduší:  

Ovzduší bude ve fázi výstavby ovlivněno dopravou vybouraného materiálů, odpadů a 

osob na stavbě. Frekvence dopravní zátěže je malá a bude prováděna v dostatečném 

rozmezí tak, aby okolí nebylo negativně ovlivněno emisemi.  

Odpady:  

Z prostoru staveniště budou v rámci bouracích prací odstraňovány odpady jako: 

stavební suť (beton, cihly, malta, omítky), dřevěný odpad, sklo, kovový odpad, 

keramický odpad, zbytky živičných izolací apod. Tyto materiály je nutné vybourat, 

roztřídit a nevyužitelný materiál odvést na povolenou skládku. Zhotovitel stavby zajistí 

při provádění stavby třídění odpadů jejich oddělené uložení do připravených kontejnerů 

a uložení na povolenou skládku. Stavební odpady budou odváženy na určené příslušné 

skládky. Dodavatel ke kolaudaci doloží doklad o uložení odpadů na skládku příslušné 

kategorie. S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo jiné v 

souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. Přednostně budou využitelné odpady předány k 
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recyklaci následnému využití. V objektu se dle stavebně technického průzkumu 

nenachází azbest. 

Hluk:  

Po dobu výstavby dojde ke zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji 

hluku budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na 

relativně krátkou dobu výstavby lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za 

akceptovatelné. Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době 

od 7.00 do 21.00 hod. Při stavebních pracích budou splněny uvedené limitní hodnoty 

LAeq=65 dB pro stavební činnosti pro časový úsek 7.00 - 21.00 hod. ve vztahu k 

nejbližšímu chráněnému prostoru. Při provádění bouracích prací nakládání a odvozu 

suti budou přijata opatření pro snížení prašnosti a hluku. 

e) Popis rozsahu bouracích prací 

 

Vybourání otvorů do nosných stěn 

V rámci rekonstrukce je nutné provést vybourání otvorů do svislých nosných stěn. 

Vybourání je možné až po zajištění podchycení zdiva a stropních konstrukcí nad 

zamýšleným otvorem a roznesením zatížení do budoucích ostění otvoru!! Pro vynesení 

se použijí I profily dimenze dle statického posudku. 

Postup při provádění prací: 

- Podchycení stropních konstrukcí dřevěnou konstrukcí (trámy, podložky, klíny) 

- Vysekání drážky pro I profil na jednom z líců stěny. Výška drážky o 150 mm vyšší, 

než výška profilu, šířka drážky odpovídá šířce profilu 

- roznášecí plocha pro uložení nového I profilu se upraví položením silného ocelového 

plechu 

- Osazení I profilu, dozdění drážky nad I profilem a důkladné vyklínování mezer 

- Provedení drážky na druhém lící stěny a osazení druhého I profilu dle postupu výše 

- Po získání pevnosti malty je možné vybourat samotný otvor a začistit ostění 

Vybourání části krovu 

V rámci rekonstrukce střešní konstrukce dojde k vybourání části krovu. Jedná se 

zejména o plné vazby stojaté stolice a dále pak o odřezání částí krokví. Vybourání 

krovu je možné až v době, kdy je nosnost krovu zajištěna novými ocelovými rámy!! Po 

osazení nových ocelových prvků a nabytí únosnosti je možné postupně vyřezat prvky 

plné vazby stojaté stolice (sloupky, vzpěry, rozpěra, pásky). Dalším bouraným prvkem 

jsou krokve, kdy dojde k jejich zkrácení u středové vaznice. Krácení krokví je možné až 

po osazení nových kleštin!! Poté je možné stávající krokve zakrátit. 
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Dělící konstrukce 

V objektu budou odstraněny některé vnitřní dělící konstrukce, viz. výkresová část této 

PD. Jedná se o stěny zděné z cihel plných pálených zděných na maltu 

vápenocementovou. Tloušťka těchto stěn se pohybuje od 100 mm do 170 mm. Dělící 

konstrukce jsou nenosné a mohou být odstraněny bez dalších opatření. 

Stávající výplně otvorů  

V budově budou odstraněny veškeré výplně otvorů, tj. vnější i vnitřní výplně oken a 

dveří. V případě oken budou vyvěšena všechna křídla a vybourán okenní rám včetně 

vnitřních parapetních desek. V případě dveří budou rovněž vysazena dveřní křídla a 

budou vybourány rámy a zárubně včetně prahů.  

Vnější betonové schodiště 

Stávající vnější betonové schodiště, které se nachází za dveřmi do zahradní části parcely 

je navrženo odstranit. Bude odstraněno ocelové zábradlí a samotné železobetonové 

schodiště. 

Podlaha na terénu 

Odstranění souvrství podlahy z prostého betonu s případnými zbytky původní živičné 

izolace proti zemní vlhkosti.  

Podlahy v bytech 

Původní nášlapné vrstvy podlah, tj. keramické dlažby vč. cementové malty a dřevěné 

vlysy vč. adheziva budou odstraněny a bude začištěn podkladní povrch. 

Podlahy balkonu 

Na balkonových konstrukcích budou odstraněny nášlapné vrstvy litého teraca v celé 

tloušťce. 

Stávající zařizovací předměty sociálních zařízení 

Budou kompletně odstraněny všechny zařizovací předměty koupelen a WC, tj. klozety, 

umyvadla, vany a sprchové kouty. 

Záklop stropu v podkroví 

V podkroví bude odstraněn dřevěný záklop stropní konstrukce pro uložení záklopu 

nového v nové poloze. Záklop bude odstraněn až po veškerých bouracích pracích v 

podkroví a na střešní konstrukci!!  

Drážky pro nové instalace 

Z důvodu provedení nových vedení instalací v objektu bude nutné do některých 

stávajících stěn vytvořit drážky pro vedení vodovodu, kanalizačního potrubí a elektřiny. 
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V tomto bodě je nutná kooperace s jednotlivými profesemi. Dále také drážky většího 

rozsahu pro osazení svislého odpadního potrubí kanalizace. 

Vybourání otvorů malého rozsahu 

Vybourání otvorů zejména pro osazení potrubí odvětrání koupelen přes obvodovou 

stěnu, osazení potrubí odvětrání kuchyňských digestoří do stávajícího nevyužitého 

komínového průduchu a vytvoření otvorů ve stropních konstrukcích (záklop a podbití - 

nenosné části stropu) pro svislé odpadní potrubí kanalizace. 

Přeložení střešní krytiny 

Stávající střešní plášť bude dočasně demontován, střešní latě budou odstraněny a 

recyklovány, střešní krytiny bude uložena ke zpětnému použití. 

Klempířské prvky 

Z objektu budou odstraněny veškeré stávající klempířské prvky, tj. vnější parapety, 

oplechování říms, žlaby, svislé odpadní potrubí, okapnice apod. 

Zámečnické prvky 

Z objektu budou odstraněny některé stávající zámečnické prvky, jedná se o ocelové 

konstrukce květináčů pod okny, stávající ocelová zábradlí a ocelový držák vlajek. 

Vnitřní omítky 

V objektu budou kompletně odstraněny vnitřní omítky včetně proškrábání spár. 

f) Bourané materiály a s tím související odpady 

 

Odpady vzniklé při výstavbě budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb., o 

technických odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími 

likvidovány na stavbě, odvozem do sběren surovin nebo na skládku k tomu určenou. 

Odpady vznikající při výstavbě: 

Číslo odpadu Název odpadu 

02 02 10 Kovové odpady 

15 01 01 Papírové a lepenkové odpady 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 02 Asfaltové směsi 

17 04 05 Železo a ocel 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 

17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod č. 17 09 01, -02  a -03 
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Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k 

likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí dodavatel, 

popř. investor, uschovat pro případnou kontrolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       …………………………………… 

                                                                                              Bc. Jan Pavlíček 
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Technická zpráva kanalizace 
 

a) Účel dokumentace 

 

Tato část projektové dokumentace řeší návrh rozvodů zdravotní techniky, konkrétně 

kanalizace, v objektu bytového domu na Karáskově náměstí. Výkresová část obsahuje 

půdorys ležatých svodů, půdorysy 1.PP až 4.NP s návrhem vedení potrubí vnitřní 

kanalizace a rozvinutý podélný řez hlavní větví splaškové kanalizace a hlavní větví 

dešťové kanalizace.  

b) Vnitřní kanalizace 

 

Splašková kanalizace odvádí odpadní vody od zařizovacích předmětů přes připojovací 

potrubí, svislé odpadní potrubí, ležaté svodné potrubí a kanalizační přípojku do městské 

kanalizační stoky. Přípojka splaškové kanalizace objektu je stávající a v rámci 

rekonstrukce objektu dojde k její repasi.  

Stanovení průtoku odpadních vod 

Výpočet průtoků splaškových odpadních vod je proveden dle ČSN EN 12056-2 (2001). 

Počet a druh zařizovacích předmětů: 

Umyvadlo    10 ks (DU = 0,5 l/s) 

Kuchyňský dřez   10 ks (DU = 0,8 l/s) 

Sprcha s podlahovou vpustí  10 ks (DU = 0,6 l/s) 

Záchodová mísa s nádržkou  10 ks (DU = 2,0 l/s) 

Celkový průtok odpadních vod: 

                                                    

                                 

              pro potrubí DN 150 při sklonu 3% a stupni plnění 70%. 

Maximální dovolený průtok kanalizačním potrubím Qmax je větší než vypočtený průtok 

Qtot, potrubí lze použít a vyhoví. 
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c) Dešťová kanalizace 

Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody ze střech objektu a z vpustí zpevněných ploch 

přes svislé odpadní potrubí, ležaté svodné potrubí a dešťovou kanalizační přípojku do 

městské dešťové kanalizační stoky. Přípojka dešťové kanalizace objektu je stávající a v 

rámci rekonstrukce objektu dojde k její repasi.  

Stanovení průtoku dešťových vod 

Výpočet průtoků dešťových vod je proveden dle ČSN EN 12056-2 (2001). 

 

is  intenzita deště pro střechy [-]     = 0,03 

iz  intenzita deště pro zpevněné plochy [-]   = 0,02 

C  součinitel odtoku srážkových vod [-]    = 0,5 

As  půdorysný průmět odvodňované plochy střech [m
2
]  = 155 m

2
 

Az  půdorysný průmět odvodňované plochy zp. ploch [m
2
] = 41 m

2 

 

                                           

              pro potrubí DN 150 při sklonu 2% a stupni plnění 70%. 

Maximální dovolený průtok kanalizačním potrubím Qmax je větší než vypočtený průtok 

Qr, potrubí lze použít a vyhoví. 

a) Použité materiály 

 

Připojovací potrubí vnitřní kanalizace 

Polypropylen HT DN 40 - 110 mm. Spoje pomocí hrdel. 

Svislé odpadní potrubí vnitřní kanalizace 

Polypropylen HT DN 110 mm. Spoje pomocí hrdel. 

Ležaté svody uložené do země, splašková i dešťová kanalizace 

PVC KG DN 110 - 150 mm. Spoje pomocí hrdel. 

 

       …………………………………… 

                                                                                              Bc. Jan Pavlíček 
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Závěr 
 

Zadáním diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni pro 

provedení stavby pro rekonstrukci bytového domu na Karáskově náměstí v Brně - 

Židenicích. Projekt jsem od začátku začal členit na stávající stav, bourací práce a nový 

stav. Od tohoto se odvíjelo celé zpracování dokumentace. 

Prvním krokem bylo zaměření stávajícího objektu a vypracování výkresové části 

stávajícího stavu. Dále jsem provedl stavebně technický a vlhkostní průzkum, jejichž 

závěry jsem dále aplikoval na výkresy bouracích prací a nového stavu. Po konzultaci s 

investorem jsem navrhnul veškerá opatření, která se budou aplikovat a rovněž je vynesl 

do výkresů. Ve finále jsem se věnoval propracování dokumentace do stupně pro 

provedení stavby, vypracování protokolů, průkazu energetické náročnosti budovy, 

požárně bezpečnostního řešení, situačních výkresů a části kanalizace. 

Obsahově jsem diplomovou práci zpracoval dle obdrženého zadání a dle pokynů 

vedoucího diplomové práce. 
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1.NP   - První nadzemní podlaží                                   

BPV   - Výškový systém balt po vyrovnání            

BOZP   - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci                  

č.   - Číslo                                   

kce   - Konstrukce             

keram.   - Keramická             

Ks   - Kus               

m n.m.   - Metrů nad mořem               

NÚC   - Nechráněná úniková cesta                

ozn.   - Označení 

PBŘ   - Požárně bezpečnostní řešení stavby             

podl.   - Podlahovina               

Pozn.   - Poznámka         

PE HT   - Polyethylen pro připojovací potrubí domovní kanalizace                     

PVC   - Polyvinylchlorid                  

PÚ   - Požární úsek           

   - Suma                     

š.   - Šířka           
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