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1. Úvod 

 

Tématem bakalářské práce je návrh bytového domu s provozovnou v Brně v 

městské části Brno – Komín. Nejprve byla vypracována studie, kde byla řešena 

dispozice jednotlivých podlaží a orientace ke světovým stranám. Následovalo 

vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby podle platné vyhlášky o 

dokumentaci staveb.  

Bytový dům s provozovnou bude umístěn na parcele č. 832/16 v katastrálním území 

Brno – Komín, která v majetku stavebníka. Pozemek je mírně svažitý k východní 

straně. Mezi hlavní myšlenky projektu patří vytvoření samostatného komerčního 

prostoru. Díky studii a spádovosti severozápadní oblasti města Brna bude tento 

komerční prostor pronajímán a využíván jako pobočka bankovního subjektu. Tento 

prostor se nachází v jižní části 1NP. Další myšlenkou bylo uspokojení poptávky po 

volných velkých bytech, které jsou situovány v 1NP, 2NP i 3NP. Hlavní vstup je 

společný z veřejného prostranství na západní straně. Bytový dům má jedno podzemní 

podlaží, tři nadzemní podlaží a je zastřešen sedlovou střechou. 

Kromě vypracované studie, projektové dokumentace pro provedení stavby včetně 

detailů, obsahuje tato bakalářská práce základní tepelně technické posouzení a 

technickou zprávu požární ochrany. 

Výkresová dokumentace byla zpracována v počítačovém programu AutoCAD.
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A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Bytový dům s provozovnou 

b) Místo stavby 

Ulice Absolonova, Brno, okres Brno město, stavební parcela 632/16 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

a)   Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

Ing. Šárka Slezáková, Absolonova 6, 624 00  Brno 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno, příjmení, IČ, místo podnikání 

Václav Slezák, Absolonova 6, 624 00  Brno 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta, včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem 

Ing. Josef Stavitel, ČKAIT 1234567, autorizovaný inženýr v oboru pozemních 

staveb 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena (označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací 

rozhodnutí) 

Na stavbu bylo vydáno Úřadem městské části Brno Komín dne 10. 1. 2017 územní 

rozhodnutí pod č. j. 001/MěK/2017. Dále bylo na stavbu vydáno Úřadem městské části 

Brno Komín dne 2. 3. 2017 stavební povolení pod č. j. 145/MěK/2017. 

b) Základní informace o projektové dokumentaci, na základě které byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
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Dokumentace pro provádění stavby byla navázána na projektovou dokumentaci pro 

stavební povolení, kterou zpracovala fyzická osoba Václav Slezák pod vedením 

autorizovaného inženýra Josefa Stavitele s názvem „Bytový dům s provozovnou“. 

c) Další podklady 

Dalšími podklady pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

byla studie a dokumentace pro územní řízení. Dále byly dokumentace zapracovány 

požadavky dotčených orgánů a dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení. 

A.3  Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Rozsah je dán hranicí zájmového pozemku, na kterém se bude stavba realizovat. 

Jedná se stavební parcelu č. 832/16 v katastrálním území Brno – Komín, která 

v majetku stavebníka. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v památkové zóně, památkové rezervaci ani ve zvláště 

chráněném území a je mimo dosah záplavového území. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Stavbou nebudou odtokové poměry nijak ovlivněny. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí 

Městská část Brno Komín má zpracovaný územní plán od 15. 4. 2015 a navrhovaná 

stavba je v souladu s tímto územním plánem. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, s povolením stavby 

V rámci zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby byly dodrženy 

podmínky uvedené ve vydaném územním rozhodnutí, resp. stavebním povolení. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy obecné požadavky na využití 

území dané územním plánem. 
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy podmínky uvedené ve 

vyjádření jednotlivých dotčených orgánů 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Na tuto stavbu se nevztahují žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Dle požadavku odboru dopravy úřadu městské části Brno Komín je nutné zřídit 

parkovací stání mimo stávající místní komunikace.  

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Pro navrhované parkovací stání bude využit městský pozemek 632/26 v k.ú. Brno 

Komín. 

A.4  Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu bytového domu s provozovnou. 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o bytový dům s obchodním místem bankovního subjektu v přízemí a 

jednou bytovou jednotkou v přízemí, dvěma bytovými jednotkami ve druhém 

nadzemním podlaží a dvěma bytovými jednotkami v podkroví. Bytový dům je 

podsklepený, v suterénu jsou umístěny garáže a zázemí. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu bytového domu s provozovnou v přízemí trvalého charakteru. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nebude podléhat žádné ochraně. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba nebude sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Není 

řešena jako bezbariérová budova. 
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů státní správy a 

správců inženýrských sítí (není součástí bakalářské práce). 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Na tuto stavbu se nevztahují žádné výjimky ani úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikostí, počet uživatelů / pracovníků 

apod.) 

- Výměra pozemku - 900 m
2
 

- Zastavěná plocha objektu - 300 m
2
 

- Užitná plocha jednotlivých podlaží - 243 m
2
 

- Počet funkčních jednotek: 

 1S: garáže s dílnou, technická místnost, sklepní kóje, hygienické 

zázemí, společenská místnost 

 1NP: provozovna, bytová jednotka 

 2NP: dvě bytové jednotky 

 3NP: dvě bytové jednotky 

- Počet pracovníků v provozovně -  dvě osoby 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budovy apod.) 

Dešťová voda bude z poloviny zastavěné plochy a zpevněných ploch svedena 

plastovým potrubím DN 150 do hlavního kanalizačního řádu. Z druhé poloviny 

zastavěné plochy bude dešťová voda svedena plastovým potrubím DN 150 do retenční 

nádrže na dešťovou vodu o objemu 4000 l. Zachycená dešťová voda bude využívána 

pro zálivku zahrady. 

Dle výpočtu energetické náročnosti budovy obálkovou metodou je hodnocen objekt 

jako B – úsporný. Odpady vzniklé při užívání stavby budou komunální. Recyklovaný 

odpad bude tříděn do k tomu určených kontejnerů na hranici pozemku.  
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j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

Zahájení realizace stavby se předpokládá na červen 2017 a dokončení listopad 2019. 

k) Orientační náklady stavby 

Orientační náklad se předpokládá 14 mil. Kč. 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

Zpracovaná projektová dokumentace v tuto chvíli neřeší rozdělení na stavební a 

inženýrské objekty. Je nutno dořešit vnitřní technická zařízení budovy, přípojky 

technické infrastruktury a sadové úpravy na pozemku v jiné projektové dokumentaci. 
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B.1  Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek stavby leží v centru městské části Brno Komín. Je mírně svažitý 

k východní straně a leží v zasíťovaném území. Z jižní a západní strany je lemován 

místní komunikací. Stavební pozemek je z východní strany oddělen plotem od parcely 

č. 638/12 a ze severní strany od parcely č. 638/15. Hlavní vstup na parcelu je z jižní 

strany.  

Na pozemku se nachází několik keřů a jehličnatých stromů výšky 3m, které je nutné 

před započetím stavebních prací odstranit. Veškeré přípojky budou napojeny z jižní 

strany. 

Na pozemku se nachází štěrkovitá zemina s únosností zeminy Rdt = 0,25 MPa. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byla provedena vizuální prohlídka staveniště. Geologický ani hydrogeologický 

průzkum nebyl prováděn. Při zpracování projektové dokumentace projektant vycházel 

z obvyklých poměrů v daném místě a prohlídky na místě za účasti investora. 

Polohopisné zaměření staveniště zatím nebylo provedeno. 

Stanovení radonového indexu stavebního pozemku zatím nebylo provedeno. 

c) Stávající a ochranná bezpečnostní pásma 

Navržený objekt se nachází mimo stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 

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

Zájmové území se nachází mimo záplavové a poddolované území. 

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

poměry v území 

Stavba je určena pro bydlení a provoz drobné obchodní činnosti, tudíž nebude mít 

vliv na ochranu okolí. Odtokové poměry v území zůstanou zachovány. Pokud prováděcí 

firma poškodí příjezdovou komunikaci, uhradí její uvedené do původního stavu na 

vlastní náklady. 

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 
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V místě realizace stavby nebudou prováděny žádné asanace, demolice, pouze bude 

na pozemku třeba vykácet náletové dřeviny, které nepodléhají řízení o kácení dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Územní plán řeší danou lokalitu jako plochy pro bydlení v bytových domech. 

Dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemku určených 

k plnění funkce lesa se nemusí provádět. 

h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Dopravní napojení objektu je řešeno na jižní straně z ulice Příční. Objekt bude 

připojen na tuto komunikaci zpevněnou plochou z betonové dlažby. 

Navržená stavba bude napojená na inženýrské sítě technické a dopravní 

infrastruktury města Brna. Inženýrské sítě vedou v komunikaci ulice Příční a 

v městském pozemku sousedícím se stavebním pozemkem. 

Napojení objektu na elektrickou energii bude provedeno nově vybudovanou 

přípojkou napojenou na stávající veřejné vedení NN. Na hranici pozemku bude osazena 

elektrická rozvodná skříň. 

Zásobování pitnou vodou bude zajištěno z nově vybudované vodovodní přípojky 

vody HDPE DN 32 napojené na veřejný vodovod. 

Na hranici pozemku bude umístěna vodoměrná betonová šachta PVS 1200x900 

mm.  

Nově bude přivedena i přípojka splaškové kanalizace PVC DN 150 a plynu. Skříň 

s HUP a plynoměrem bude osazena na hranici pozemku. 

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

Dle požadavku odboru doprav městského úřadu Brno Komín je nutné zřídit 

parkovací stání mimo stávající místní komunikaci. Žádné další podmiňující ani 

vyvolané související investice nevzniknou. 
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B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude využívaná pro bydlení a v přízemí bude vybudovaná provozovna pro 

obchodní činnost. 

- Výměra pozemku - 900 m
2
 

- Zastavěná plocha objektu - 300 m
2
 

- Užitná plocha jednotlivých podlaží - 243 m
2
 

- Počet funkčních jednotek: 

 1S: garáže s dílnou, technická místnost, sklepní kóje, hygienické 

zázemí, společenská místnost 

 1NP: provozovna, bytová jednotka 

 2NP: dvě bytové jednotky 

 3NP: dvě bytové jednotky 

- Počet pracovníků v provozovně -  dvě osoby 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navržené řešení vychází z umístění současných staveb v okolí pozemku a 

požadavků stavebníka. Územní regulace do návrhu nevstupují. 

a) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Stavba bude zděná s obdélníkovým půdorysným tvarem, s jedním podzemním 

podlažím a třemi nadzemními podlažími. Zastření sedlovou střechou (pálená taška 

TONDACH SAMBA 11). Fasáda objektu bude provedena ve dvou odstínech zelené 

barvy. Povrch soklové části je navržen z jemnozrnné dekorativní omítky Baumit hnědé 

barvy.  

V 1S se nacházejí garáže, technické zázemí a zázemí pro bytový dům a provozovnu. 

V 1NP se nachází bytová jednotka 4+1 a bankovní provozovna. Ve 2NP a 3NP se 

nacházejí bytové jednotky 4+1 a 3+1. 



21 

 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Příjezd na pozemek je zajištěn z jižní strany. Hlavní vstup do objektu je ze strany 

západní.  

Ze zádveří je na pravé straně vstup do bankovní pobočky, ve které se nachází hlavní 

bankovní hala, kancelář a zázemí pro personál, dále je přes chodbu přístup na schodiště. 

Z tohoto schodiště se vstupuje do bytové jednotky o velikosti 4+1. Schodiště dále 

pokračuje do 2NP a 3NP, kde se v každém poschodí nachází bytové jednotky o velikosti 

4+1 a 3+1. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace se pro užívání obytné 

části neřeší a nejsou požadavkem investora. Do bankovní pobočky je umožněn 

bezbariérový přístup pomocí ocelové rampy pro bezbariérový přístup a vstup je řešen 

dostatečně širokými dveřmi. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

      Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. Během užívání 

stavby budou dodrženy vešker příslušné legislativní předpisy.  

Jednotlivé části stavby a výrobky musí být užívány způsobem, ke kterému jsou určeny, 

a v souladu s podmínkami jejich výrobce. 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a)   stavební řešení 

Jedná se o podsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími s využitím pro 

bydlení a provoz obchodní činnosti. Obytná část a provozovna bankovní činnosti mají 

jeden hlavní vstup. Podzemní podlaží je propojeno s obytnou částí schodištěm.  

b) konstrukční a materiálové řešení 

Jedná se o zděný objekt z pálených cihelných bloků, založený na základových 

pasech. Obvodové a vnitřní nosné zdivo je ztuženo věnci a celý objekt je zastřešen 



22 

 

dřevěnou sedlovou střechou s krytinou z pálené tašky TONDACH SAMBA 11. Vnější 

okna a dveře budou plastové. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré stavební materiály jsou navrženy z materiálů a rozměrů garantovaných 

jejich výrobcem. Předběžné statické posouzení bylo provedeno, prvky nutné pro 

podrobnější statické posouzení byly předány odpovědnému statikovi a dokumentace 

bude předložena před realizací. 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení  

Stavební objekt bude naveden zemním vedením na distribuční síť elektrické energie 

přípojkou kabely CYKY 4x16, která bude ukončena v pilíři s měřením na hranici 

pozemku. 

Plynovodní přípojka ALPEX GAS 32x3 bude řešena rovněž zemním vedením na 

distribuční síť plynu a ukončena v pilíři s měřením a nápisem HUP na hranici pozemku. 

Vodovodní přípojka DN 32 bude napojena na hlavní vodovodní řád a ukončena ve 

vodoměrné betonové šachtě PVS 1200x900 mm umístěné na hranici pozemku. 

Přípojka jednotné kanalizace profilu PVC DN 150 bude napojena na hlavní stoku 

jednotné kanalizace vedené v ose jízdního pruhu přilehlé komunikace v ulici Příční. 

Všechny přípojky budou vedeny do technické místnosti, která se nachází v 1S. 

Objektu bude vytápěn dvěma kondenzačními kotli se zásobníkem na ohřev TUV o 

objemu 1000 litrů. Upřesnění parametrů plynového kotle provede zhotovitel po 

konzultaci s investorem z hlediska nákladů. 

Měření spotřeby elektrické energie, plynu a v provozovně bankovní pobočky budou 

řešeny podružnými měřiči uvnitř objektu. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Vnitřní rozvod studené pitné vody, teplé užitkové vody, elektrické energie a topného 

zařízení. Specializované části budou zpracovány odpovědnými projektanty. 
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B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

      Viz část D.1.3.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby – Technická zpráva. 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

      Viz část Stavební fyzika – Základní posouzení z hlediska stavební fyziky – Složka 

č. 5. 

B.2.10  Hygienické požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Větrání objektu bude řešeno jako přirozené větrání okny bez použití VZT a 

klimatizační jednotky. Odvětrání kuchyní bude řešeno jako nucené pomocí ventilátoru 

do instalační šachty.  

Vytápění bude řešeno plynovými kondenzačními kotli se zásobníkem na TUV a 

rozvody otopného potrubí v objektu k jednotlivým otopným tělesům.  

Denní osvětlení a proslunění je zajištěno skleněnými výplněmi otvorů. Jako ochrana 

proti nadměrnému přehřívání obytných místností jsou navrženy venkovní žaluzie. 

Noční osvětlení vnější části objektu bude sloužit veřejné osvětlení v ulici a uvnitř 

objektu budou v jednotlivých místnostech namontovány LED žárovky.  

Pitná voda bude zajištěna z vodovodní přípojky a dále vnitřními rozvody.  

Vibrace a hluk nebude objekt vyvolávat a způsobovat, pouze v době výstavby budou 

provozovány vibrace, např. z důvodu zhutňování zeminy apod. Prašnost je rovněž 

očekávána pouze při výstavbě objektu. 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba se nenachází na podloží s výskytem radonu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Stavba se nenachází v území s výskytem bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nachází mimo území s výskytem seizmicity. 
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d) ochrana před hlukem 

Obvodový plášť a navržené výplně otvorů poskytují dostatečnou ochranu před 

hlukem. Všechny konstrukce svými parametry vyhoví normě ČSN 73 0532 -  Akustika 

– Ochrana hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – 

Požadavky. 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nachází mimo záplavové území. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba je připojena na veřejnou elektrickou síť, plynovod, vodovodní síť a 

kanalizaci. Polohy přípojek jsou zobrazeny v situačním výkrese. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavební objekt bude naveden zemním vedením na distribuční síť elektrické energie 

přípojkou kabely CYKY 4x16, která bude ukončena v pilíři s měřením na hranici 

pozemku. 

Plynovodní přípojka ALPEX GAS 32x3 bude řešena rovněž zemním vedením na 

distribuční síť plynu a ukončena v pilíři s měřením a nápisem HUP na hranici pozemku. 

Vodovodní přípojka DN 32 bude napojena na hlavní vodovodní řád a ukončena ve 

vodoměrné betonové šachtě PVS 1200x900 mm umístěné na hranici pozemku. 

Přípojka jednotné kanalizace profilu PVC DN 150 bude napojena na hlavní stoku 

jednotné kanalizace vedené v ose jízdního pruhu přilehlé komunikace v ulici Příční. 

Všechny přípojky budou vedeny do technické místnosti, která se nachází v 1S. 

Řešeno v jiné příloze projektové dokumentace (TZB). 

B.4  Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Dopravní řešení napojení parkoviště a vjezdů do garáží je řešeno ze stávající místní 

komunikace na jižní straně v ulici Příční. Pěší doprava je vedena po chodníku kolem 

objektu v jižní a západní části a je navázána na chodníky v ulici Absolonova a Příční. 
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Vjezd na pozemek je řešen betonovou dlažbou, která je navržena až k vedlejšímu 

vstupu a garážím. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Ulice Absolonova je dopravně napojena na silniční síť dopravní komunikace ve 

městě Brně.  

c) doprava v klidu 

V objektu v 1S jsou umístěny čtyři garáže. Další stání je možné na zpevněné ploše 

pozemku. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Cyklistická doprava není v okolí vyhrazena. Pěší doprava užívá stávajících 

chodníků.  

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Před započetím stavby bude provedena skrývka ornice, která bude uložena na 

deponii na stavebním pozemku investora pro pozdější terénní úpravy. Zemina z výkopu 

pro základy bude odvezena na příslušnou skládku, ponecháno bude pouze množství 

nutné pro hrubé terénní úpravy. Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do 

původního stavu a ornice bude rozprostřena na pozemku stavebníka.  

Městský úřad Brno Komín nerozhodl o nutnosti vysazení dřevin ani keřů. 

b) použité vegetační prvky 

Ve finální fázi výstavby bytového domu budou vysázeny dřeviny a křoviny dle 

výkresu vegetačních úprav. Výkres vegetačních úprav bude zajišťovat zhotovitel stavby 

ve spolupráci se zahradnickým ateliérem. 

Nezpevněné plochy pozemku budou osety trávou. 

c) biotechnická opatření 

Veškeré vegetační prvky budou po dobu pěti let pravidelně ošetřovány. 
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B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Na stavební odpad bude kladen maximální požadavek na recyklovatelnost. 

Zhotovitel bude mít vyřešeno nakládání s odpady a jejich likvidaci dle zákona o 

odpadech 185/2001 Sb. a vyhlášky 383/2001 Sb. Důraz bude kladen na nakládání s 

nebezpečnými odpady. 

Dodavatel během stavby zajistí, aby nedocházelo k znečištění komunikace. 

Hlavními odpady během stavby budou: 

    Č.   Název        Kategorie             Likvidace 

150101  obalový papír    O   s. suroviny 

150104 kovové obaly   O   s. suroviny 

170107 zbytky cihel a malty   O   skládka 

150102 plastové obaly   O   skládka 

170405  zbytky kovů    O   s. suroviny 

170201  zbytkové dřevo   O   soukr. osobám 

170411  odpad kabelů    O   s. suroviny 

170504  výkopová zemina   O   dočasná skládka 

150110  znečištěné obaly   N   skládka 

170604  izolační materiály   O   skládka 

Běžný domovní odpad (směsný komunální) bude skladován v na pozemku investora a 

pravidelně odvážen. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

Na okolní krajinu nebude mít stavba zásadní vliv. 

Památné stromy, významné rostliny ani živočichové se v zájmovém území 

nenacházejí. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

V dosahu stavby se nenacházejí evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod 

ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných územích Natura 

2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
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Navržená stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Pro tuto stavbu nejsou stanovena ochranná pásma. Požárně nebezpečný prostor je 

stanoven v požární zprávě. 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé budou v případě ohrožení 

využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

B.8  Zásady organizace výstavby 

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

Dodávka elektrické energie bude zajištěna pomocí nové přípojky na hranici 

pozemku na jižní straně parcely. 

Dodávka vody na staveniště bude z veřejného vodovodu skrze vodovodní přípojku, 

případně bude pitná voda dovážena v mobilních nádobách. 

Maltové a omítkové směsi budou na pracovní místo dopravovány pomocí mobilních 

sil. 

Další stavební materiál bude skladován na pozemku investora v příručním skladě 

nebo stavební buňce. 

b) odvodnění staveniště 

Po dobu výstavby bude v místě zařízení staveniště vybudována štěrková plocha pro 

umístění mobilních buněk a pro příruční sklad materiálu. Stavební jáma bude 

odvodněna trativody jímací šachty, odkud bude voda odčerpávána mobilními čerpadly. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na staveniště bude přístup z přilehlé ulice Příční na jižní hranici pozemku. Zpevnění 

povrchu bude řešeno silničními panely uloženými na štěrkovém loži. Přes stávající 

chodník budou k silničním panelům provedeny nájezdy z recyklovaného asfaltu, aby 

byla zajištěna průchodnost osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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Pro dodávku vody a elektrické energie budou využity nové přípojky osazené na 

hranici pozemku. 

Pracovní dělníci nebudou ubytováni na stavbě. WC bude zajištěno mobilními 

suchými záchody. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba objektu bude probíhat na pozemku investora a nebude zasahovat na 

sousední pozemky. Veřejná komunikace bude udržována v čistém stavu, prašnost se 

bude snižovat kropením vozovky při vjezdu na pracoviště. Za dodržení těchto opatření 

odpovídá vedení stavby.  

Stavba bude prováděna pouze v denní době. 

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

dřevin 

V uvažované ploše se nenachází objekty pro demolici. V současné době se na 

pozemku nachází několik keřů a jehličnatých stromů výšky 3m, které je nutné před 

započetím stavebních prací odstranit. Není nutná zvláštní ochrana okolí staveniště. 

f) maximální zábory pro staveniště (trvalé/dočasné) 

Pro staveniště bude využit pozemek dotčený navrhovanou stavbou. Další zábory 

(trvalé ani dočasné) nejsou pro tuto stavbu uvažovány.  

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Během stavebních prací je nutné řídit se platnými předpisy. Podle zákona č. 

185/20017sb., o odpadech, musí být vzniklé odpady řádně vytříděny a využitelné složky 

nabídnuty k dalšímu zpracování. 

V průběhu stavebních prací se vzhledem k charakteru stavby předpokládá vznik 

následujících druhů odpadů: 

 

Č.   Název        Kategorie             Likvidace 

150101  obalový papír    O   s. suroviny 

150104 kovové obaly   O   s. suroviny 

170107 zbytky cihel a malty   O   skládka 
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150102 plastové obaly   O   skládka 

170405  zbytky kovů    O   s. suroviny 

170201  zbytkové dřevo   O   soukr. osobám 

170411  odpad kabelů    O   s. suroviny 

170504  výkopová zemina   O   dočasná skládka 

150110  znečištěné obaly   N   skládka 

170604  izolační materiály   O   skládka 

 

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

Ornice se bude při výstavbě skladovat na hranici pozemku stavebníka. Nadbytečná 

zemina bude zhotovitelem stavby odvezena na příslušnou skládku. Poplatek za uložení 

zeminy bude hrazen zhotovitelem stavby. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba se nenachází v chráněném území. Bude prováděna dle příslušných 

požadavků životního prostředí. 

Budou dodržovány podmínky majitelů pozemních komunikací města Brna a 

majitelů sousedních nemovitostí. Při výjezdu mechanismů ze staveniště na veřejné 

plochy bude třeba zajistit jejich bezpečný výjezd a podmínky pro odstranění nánosů 

nečistot z komunikací a veřejných ploch. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Staveniště bude oploceno a opatřeno značkami, které zakazují vstup nepovolaných 

osob.  

Stavba bude prováděna pod stavebním dozorem, všichni pracovníci budou 

proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi. 

Bezpečnost bude dodržována také dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. Při stavbě lešení a práci na něm bude dodržováno nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb., o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdrav 

při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
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Pracovníci budou vybaveni vhodnými ochrannými a pracovními pomůckami. Při 

práci se stroji a strojními zařízeními se musí dodržovat jednotlivé provozní předpisy. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Přes stávající chodník budou k silničním panelům provedeny nájezdy 

z recyklovaného asfaltu, ab byla zajištěna průchodnost osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Vjezd na staveniště bude řádně označen přechodným svislým dopravním značením 

„Pozor! Výjezd vozidel stavby“. Dopravní značení bude projednáno s dopravním 

inspektorátem PČR a odborem dopravy městské části Brno Komín a bude vydáno 

rozhodnutí o stanovení přechodného dopravního značení. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Staveniště bude oploceno z pletiva výšky 1,6m a opatřeno značkami, které zakazují 

vstup nepovolaných osob. Ve vjezdu z veřejné komunikace bude zřízena vjezdová 

brána s minimální šířkou 4m a výškou 1,6m.  

U vjezdu bude zřízena zpevněná plocha, kde budou umístněné stavební buňky a 

příruční sklad materiálu. 

Vjezd na staveniště musí být označen svislým dopravním značením. Při výjezdu 

mechanismů ze staveniště na veřejné plochy bude třeba zajistit jejich bezpečný výjezd a 

podmínky pro odstranění nánosů nečistot z komunikací a veřejných ploch. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení realizace stavby se předpokládá na červen 2017 a dokončení – předpoklad 

listopad 2019. 

Popis postupu stavby: 

- Červen 2017 – předání a zahájení stavby 

 výškové a geometrické zaměření stavby, skrývka ornice a zemní 

práce 

- Srpen 2017 – realizace přípojek¨ 

- Říjen 2017 – betonování a realizace základů včetně základové desky 
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- Během zimních měsíců bude stavba přerušena 

- Březen 2018 – realizace obvodových a nosných svislých konstrukcí 1S 

 realizace vodorovných konstrukcí 1S 

 realizace schodiště 1S 

- Květen 2018 – realizace obvodových a nosných svislých konstrukcí 1NP 

 realizace vodorovných konstrukcí 1NP 

 realizace schodiště 1NP 

- Červenec 2018 – realizace obvodových a nosných svislých konstrukcí 2NP 

 realizace vodorovných konstrukcí 2NP 

 realizace schodiště 2NP 

- Září 2018  – realizace obvodových a nosných svislých konstrukcí 3NP 

 realizace vodorovných konstrukcí 3NP 

 realizace schodiště 3NP 

- Listopad 2018 - realizace krovu, střechy a střešního pláště 

- Během zimních měsíců bude stavba přerušena 

- Březen 2019 – osazení výplní otvorů (oken a dveří) 

 realizace nenosných svislých konstrukcí 

- Květen 2019 – realizace vnitřních otvorů 

 realizace vnitřních omítek 

- Září 2019 – terénní úpravy a sadové úpravy 

- Listopad 2019 – dokončení a předání stavby 

  



32 

 

D.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A 

TECHNICKÝCH A TECHNOLOGOCKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

Obsah 

    D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu ............................... 33 

    D.1.1  Architektonicko-stavební řešení ........................................................... 33 

    1. Architektonické a výtvarné řešení .................................................................. 33 

    2. Konstrukční a materiálové řešení ................................................................... 33 

    3. Dispoziční řešení ............................................................................................. 34 

    4. Bezbariérové užívání stavby ........................................................................... 36 

    D.1.2  Stavebné konstrukční řešení ................................................................. 36 

    1. Přípravné práce ............................................................................................... 36 

    2. Sejmutí ornice ................................................................................................. 36 

    3. Výkopy ............................................................................................................ 37 

    4. Zakládání stavby ............................................................................................. 37 

    5. Hydroizolace základů ..................................................................................... 37 

    6. Zdivo ............................................................................................................... 38 

    7. Vodorovné konstrukce .................................................................................... 38 

    8. Schodiště ......................................................................................................... 39 

    9. Podlahy ........................................................................................................... 39 

    10. Přístřešky ...................................................................................................... 39 

    11. Střešní konsrtrukce ....................................................................................... 40 

    12. Střešní plášť .................................................................................................. 40 

    13. Výplně otvorů ............................................................................................... 41 

    14. Komín ........................................................................................................... 41 

    15. Podhledy ....................................................................................................... 41 

    16. Klempířské prvky ......................................................................................... 41 

    17. Truhlářské prvky ........................................................................................... 41 

    18. Zámečické prvky ........................................................................................... 41  

    19. Omítky .......................................................................................................... 41 

    20. Obklady ......................................................................................................... 41 

    21. Malby ............................................................................................................ 42 



33 

 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

1. Architektonické a výtvarné řešení 

 Stavba je samostatně stojící objekt. Má obdélníkový půdorysný tvar. Jedná se o 

objekt s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. Zastřešení je 

řešeno pomocí sedlové střechy s taškovou krytinou – pálená glazovaná taška 

TONDACH SAMBA 11. Objekt je osazen do severně mírně svažitého terénu 

s převýšením 1,5 m. Vnější omítka bude barevně členitá ve dvou odstínech zelené – 

RAL 6019, RAL 6026. Sokl je řečen s odstínu hnědé RAL 8007. Okna a vstupní dveře 

jsou navrženy jako plastové, garážová vrata ocelová zateplená. Vstup a vjezdy do garáží 

jsou zastřešeny prosklenými přístřešky. 

2. Konstrukční a materiálové řešení 

Jedná se o příčný zděný systém třemi nadzemními a jedním podzemním 

podlažím. Střecha je řešena jako sedlová – dřevěný krov – vaznicová soustava se 

sloupky. Podesty a mezipodesty  schodišť jsou tvořeny stropním systémem PTH. 

Schodišťová ramena jsou železobetonová vetknutá do podest a mezipodest. Příčky jsou 

rovněž zděné.   

Založení objektu bylo navrženo na základových pasech z prostého betonu 

v zemině s únosností Rdt = 0,25 MPa. Obvodové stěny tvoří zdivo z keramických 

tvárnic POROTHERM 44+ EKO Profi s kontaktním zateplením ETICS zděné na maltu 

pro tenké spáry POROHTERM Profi. Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z keramických 

tvárnic POROTHERM 30 Profi – zděné na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. 

Dle akustického posouzení viz ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ Z HLEDISKA STAVENÍ 

FYZIKY – Složka č. 6 musí být nosné zdivo dělící dva byty a byt a společné prostory 

odděleny keramickými tvarovkami POROTHERM 30 AKU SYM. Příčky hygienického 

zázemí a instalačních šachet jsou zděné z keramických tvárnic POROTHERM 14 Profi. 

Překlady v obvodovém zdivu byly zvoleny POROTHERM KP Vario ve spojení 

s tepelně-izolačními díly Vario a překlady POROTHERM  KP 7. Překlady vnitřních 

nosných stěn a příček jsou POROTHERM  KP 7 a KP 14,5 ploché. Stropní konstrukce 
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jsou z keramobetonových nosníků POROTHERM a vložek Miako. Tloušťka stropů 250 

mm. Železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm, po obvodu s věncovkou 

POROTHERM s vloženou tepelně-izolační deskou. Vertikální komunikace je řešena 

dvouramenným železobetonovým schodištěm, kde ramena schodiště jsou vetknuta do 

podest a mezipodest tvořených z keramobetonových nosníků POROTHERM a vložek 

Miako. Střecha je sedlová se štíty na severní a jižní straně. Konstrukce krovu je dřevěná 

vaznicová soustava. Část 3NP je řešeno jako podkroví a je zatepleno. 

3. Dispoziční řešení 

 Novostavba bytového domu se skládá z 5 bytových jednotek, provozovny 

obchodního místa bankovního subjektu. Vstup do bytové části i vstup do pobočky se 

nachází na západní straně. Na východní straně se nacházejí vjezdy do garáží a zadní 

vchod do bytového domu.  

a)  podzemní podlaží 

Do podzemního podlaží je přístup z 1NP dvouramenným schodištěm, které je 

hlavní vertikální komunikace objektu. Dále je vstup vedlejším vchodem na východní 

straně. Z tohoto schodiště je možné objekt rozdělit do dvou částí. V severní části se 

pomocí chodby dostaneme k technické místnosti, společenské místnosti a zázemí – 

sklepním kójím, které náleží bytovým jednotkám v nadzemních podlažích. Dále jsou tu 

místěné 2 garáže s dílnou s vjezdy z východní strany. Na jižní straně se pomocí chodby 

dostaneme k úklidové místnosti pro bytový dům, WC a dalším sklepním kójím 

náležícím k bytovým jednotkám umístěných v nadzemních podlažích. Dále jsou tu 

místěné další 2 garáže s dílnou s vjezdy z východní strany. 

b) 1. nadzemní podlaží 

Vstup do 1NP je ze západní strany pomocí přisazeného betonového schodiště. 

Přístup do objektu je též řešen jako bezbariérový pomocí ocelové bezbariérové rampy 

odpovídající normě. 1NP je rozděleno do dvou částí, a to provozovna a jedna bytová 

jednotka. Po vstupu do bytového domu se nacházíme v zádveří, kde vpravo je vstup do 

provozovny. Pokračujeme-li dále, pomocí chodby se dostaneme do schodišťového 

prostoru. Zde se nachází vstup do bytové jednotky v 1NP. 

Provozovna je řešena jako bezobslužná pobočka internetového bankovního 

subjektu a je rozdělena na dvě části – prodejní část (front office) a zázemí (back office). 

Prodejní část (FO), případně bankovní hala, využívá atypických prodejních míst, která 
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jsou umístěné na stupňovitém pódiu, zvaném AGORA, pracovní místo pro invalidu a 

samoobslužný pult. Z bankovní haly je přístupná kancelář a dále pak zázemí. Pobočku 

banky budou obsluhovat dva zaměstnanci a tomu je přizpůsobeno i toto zázemí (BO). 

Po vstupu do zázemí se ocitneme v šatně s kuchyňským koutem. Z této šatny navazují 

dveře na hygienické zařízení, ve kterém se nachází předsíňka s umyvadlem, WC a 

výlevka určená pro úklid pobočky. 

Bytová jednotka č. 1 je dispozičně řešena jako 4+1. Vstup do bytové jednotky je 

řešen ze schodišťového prostoru do hlavní haly. Z této haly jsou vstupy do jednotlivých 

místností. Po levé straně jsou vstupy do dvou identických dětských pokojů. Širokými 

dvojdveřmi se z haly dostaneme do obývacího pokoje s jídelním koutem. Ložnice je 

přístupná pouze z obývacího pokoje. Jídelní kout je propojen otevřeným prostorem 

s kuchyní. Z haly je také přístupné hygienické zařízení, které se skládá z koupelny a 

samostatného WC. 

c) 2. nadzemní podlaží 

Druhé nadzemní podlaží disponuje 2 velkými byty o velikosti 4+1 a 3+1. 

  

Bytová jednotka č. 2 je dispozičně řešena jako 4+1. Vstup do bytové jednotky je 

řešen ze schodišťového prostoru do hlavní haly. Z této haly jsou vstupy do jednotlivých 

místností. Po levé straně jsou vstupy do dvou identických dětských pokojů. Širokými 

dvojdveřmi se z haly dostaneme do obývacího pokoje s jídelním koutem. Ložnice je 

přístupná pouze z obývacího pokoje. Jídelní kout je propojen otevřeným prostorem 

s kuchyní. Z haly je také přístupné hygienické zařízení, které se skládá z koupelny a 

samostatného WC. 

Bytová jednotka č. 3 je dispozičně řešena jako 3+1. Vstup do bytové jednotky je 

řešen ze schodišťového prostoru do hlavní haly. Z této haly jsou vstupy do jednotlivých 

místností. Po pravé straně je vstup do dětského pokoje. Širokými dvojdveřmi se z haly 

dostaneme do obývacího pokoje s jídelním koutem. Ložnice je přístupná pouze 

z obývacího pokoje. Jídelní kout je propojen otevřeným prostorem s kuchyní. Z haly je 

také přístupné hygienické zařízení, které se skládá z koupelny a samostatného WC. 

d) 3. nadzemní podlaží 

Třetí nadzemní podlaží disponuje 2 velkými byty o velikosti 4+1 a 3+1. 
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Bytová jednotka č. 4 je dispozičně řešena jako 4+1. Vstup do bytové jednotky je 

řešen ze schodišťového prostoru do hlavní haly. Z této haly jsou vstupy do jednotlivých 

místností. Po levé straně jsou vstupy do dvou identických dětských pokojů. Širokými 

dvojdveřmi se z haly dostaneme do obývacího pokoje s jídelním koutem. Ložnice je 

přístupná pouze z obývacího pokoje. Jídelní kout je propojen otevřeným prostorem 

s kuchyní. Z haly je také přístupné hygienické zařízení, které se skládá z koupelny a 

samostatného WC. 

Bytová jednotka č. 5 je dispozičně řešena jako 3+1. Vstup do bytové jednotky je 

řešen ze schodišťového prostoru do hlavní haly. Z této haly jsou vstupy do jednotlivých 

místností. Po pravé straně je vstup do dětského pokoje. Širokými dvojdveřmi se z haly 

dostaneme do obývacího pokoje s jídelním koutem. Ložnice je přístupná pouze 

z obývacího pokoje. Jídelní kout je propojen otevřeným prostorem s kuchyní. Z haly je 

také přístupné hygienické zařízení, které se skládá z koupelny a samostatného WC. 

4. Bezbariérové užívání stavby 

 Bezbariérové užívání obytné části není v požadavcích investora. Vstup do 

provozovny je umožněni osobám s omezenou schopností pohybu. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Na stavbu budou použity pouze materiály a hmoty, jejichž veškeré vlastnosti 

budou požadované normami a hodnotami a předpisy jsou certifikovány státní 

zkušebnou, stavební materiály smí být skladovány pouze dle podmínek výrobce. 

1. Přípravné práce 

Ve vjezdu z veřejné komunikace bude zřízena vjezdová brána s minimální 

šířkou 4m a výškou 1,6m. přes stávající chodník budou uloženy silniční panely a 

převýšení mezi chodníkem a panely bude vyrovnáno silničním asfaltovým recyklátem. 

Vjezd na staveniště bude označen dočasným svislým dopravním značením. Dále je 

nutné na místě vytyčit odpovědnými pracovníky stávající inženýrské sítě. 

2. Sejmutí ornice 

 Před zahájením stavebních prací je třeba sejmout ornici na celém pozemku o 

ploše 900 m
2
. Tloušťka vrstvy ornice byla stanovena dvěma sondami provedenými 

přímo na pozemku. Vrstva má tloušťku 20 cm. Ornice bude uložena na okraji 
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severovýchodní části pozemku s modelací do 1,5 m. Ornice bude použita pro terénní a 

sadové úpravy. 

3. Výkopy   

Po osazení laviček budou započaty práce na výkopových pracích. Hloubka 

základové spáry je určena ve výkrese D.1.1.01 VÝKRES ZÁKLADŮ. V první fází 

bude provedeno hloubení stavební jámy na úroveň podkladního podsypu, poté budou 

hloubeny rýhy pro základové pasy. Před budováním základů je nutné provést uložení 

přípojek inženýrských sítí pro navrhovanou stavbu. Jedná se o přípojku elektrického 

vedení, vodovodní přípojku, přípojku jednotné kanalizace a plynu. Předpokládá se 

bilance zemních prací s přebytkem zeminy, která bude zhotovitelem odvezena na 

skládku tomu určenou včetně poplatku za uložení. Zásypy budou prováděny postupným 

zhutňováním vrstev zeminy po vrstvách max. tloušťky 200 mm. 

4. Zakládání stavby 

Před zahájením prací na základových konstrukcích bude přizván odpovědný 

geolog a společně se statikem prohlédnou základovou spáru a určí případný způsob 

sanace základové spáry.  

Základové konstrukce budou tvořit základové pasy o výšce 500 mm, 650 mm a 

800 mm z prostého betonu C16/20. Při provádění základových pasů je nutno umístit 

prostupy pro přípojky kanalizace, vodovodu a plynovodu. Pod základovými pasy budou 

uloženy strojené zemniče – pásky FeZn s předepsanými vývody pro napojení 

hromosvodu. Po vybudování základových pasů bude pro podkladní beton provedeno 

vyrovnání štěrkopískem. Bude provedena základová deska z podkladního betonu 

C16/20 a vyrovnána na úroveň -3,170 m. 

5. Hydroizolace základů 

Proti pronikání vlhkosti a případně i spodní vody bude na základové desce 

proveden penetrační nátěr asfaltovou emulzí, na který budou po celé ploše nataveny 

modifikované asfaltové pásy s nosnou vložkou z polyesterové rohože GLASTEK 40 

special mineral jednosměrně vyztužené skleněnými vlákny. Svislá hydroizolace bude 

napojena na horizontální hydroizolaci základové desky pomocí zpětného spoje. Povrch 

obvodové stěny je nutno vyrovnat podkladní cementovou omítkou v tloušťce alespoň 10 
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mm. Svislá hydroizolace bude chráněna extrudovaným polystyrenem. Před provedením 

ochrany hydroizolace doporučuji ochránit hydroizolaci před poškozením omítkovým 

cementovým postřikem v tloušťce 5 mm. 

6. Zdivo 

Objekt bude vyzděn z cihel POROTHERM EKO Profi. Obvodové zdivo bude 

vyzděno z keramických tvárnic POROTHERM 44+ EKO Profi s kontaktním zateplením 

ETICS zděné na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi – použitá izolace Isover 

EPS 70F tl. 60 mm. Obvodové zdivo v suterénu bude vyzděno z keramických tvárnic 

POROTHERM 44+ EKO Profi na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi s 

dodatečnou izolací z extrudovaného polystyrenu Isover XPS STYRODUR tl 60 mm. 

Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno z keramických tvárnic POROTHERM 30 Profi na 

maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. Dle akustického posouzení, viz 

ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ Z HLEDISKA STAVENÍ FYZIKY – Složka č. 6, musí být 

nosné zdivo dělící dva byty a byt a společné prostory odděleny keramickými 

tvarovkami POROTHERM 30 AKU SYM. Příčky hygienického zázemí a instalačních 

šachet bude vyzděno z keramických tvarovek POROTHERM 14 Profi zděné na maltu 

pro tenké spáry POROTHERM Profi. 

7. Vodorovné konstrukce 

a)  Překlady 

 Nad okenními otvory v obvodovém zdivu budou uloženy keramické překlady 

POROTHERM KP Vario ve spojení s tepelně-izolačními díly Vario. Tyto překlady 

umožňují instalaci venkovního stínění. Nad dveřními otvory a garážovými vjezdy 

budou použity překlady POROTHERM  KP 7. Překlady vnitřních nosných stěn a příček 

jsou POROTHERM  KP 7 a KP 14,5 ploché. Dále viz D.1.2.08 – VÝPIS PŘEKLADŮ. 

b) Stropy 

 Nosnou konstrukci stropů 1S, 1NP, 2NP a částečně i 3NP tvoří keramobetonové 

nosníky POROTHERM s keramickými vložky MIAKO.  

Stropní nosníky budou uloženy na lože z cementové malty tloušťky 10 mm. V 

případě asfaltových pásů je možné uložit stropní nosníky přímo na tyto asfaltové pásy. 

Uložení stropních nosníků musí být s přesahem na nosné zdi alespoň 125 mm. Nosníky 
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budou během montáže stropu provizorně podepřeny sloupky ve vzdálenostech 

maximálně 1500 mm. Podporující provizorní sloupky budou vyklínovány a 

zavětrovány. V dalších podlažích musí být provizorní sloupky ukládány nad sebou. 

Stopní nosníky budou po uložení doplněny o keramické stropní vložky MIAKO PTH 

pro osovou vzdálenost 500 mm a 625 mm. Kladení bude provedeno na sucho na 

osazené stropní nosníky v řadách rovnoběžných s nosnou zdí postupně od jednoho 

konce nosníků ke druhému. Vzhledem k tomu, že rozpětí mezi vnitřními nosnými 

stěnami větší jak 6000 mm, doporučuje výrobce uprostřed rozpětí provést pomocí 

snížených stropních vložek MIAKO ztužující příčné železobetonové žebro v šířce 250 

mm (jedna vložka MIAKO). Žebro bude vyztuženo konstrukčními pruty 4 profily 10 

mm s třmínky profilu 6 mm ve vzdálenostech po 400 mm. Nadbetonávka stropních 

vložek musí být vyztužena svařovanou sítí 200/200/4 mm se stykováním sítí přes dvě 

oka. Stropní konstrukce bude betonována v pruzích nosníků betonem třídy C20/25. 

Současně s betonováním stropní konstrukce budou zabetonovány i ztužující věnce. 

Podpory nosníků budou odstraněny po dosažení požadované pevnosti betonu. V 

prostorech prostupů instalačních šachet a komínového průduchu budou vynechány 

stropní vložky MIAKO a otvory dobedněny smrkovými prkny. Stropní konstrukci 

podkroví bude tvořit soustava kleštin a nosných prvků sádrokartonového podhledu 

zateplená tepelnou izolací tloušťky 220 mm.  

8. Schodiště 

Propojení jednotlivých podlaží je řešeno schodištěm. Ramena schodiště jsou 

železobetonová a jsou vetknuta do podest a mezipodest z keramobetonových nosníků 

POROTHERM a keramických stropních vložek MIAKO. Šířka schodišťových ramen je 

1150 mm. Nejvyšší počet stupňů mezi podlažími je 16 ks. Nášlapnou vrstvu 

schodišťových stupňů tvoří keramická dlažba s protiskluzovou úpravou. Podesty mají 

nášlapnou vrstvu bez protiskluzné úpravy. U schodišťových ramen je podél zrcadla 

navrženo ocelové zábradlí. Výška zábradlí je základní 1000 mm nad hranou 

schodišťového stupně. 

9. Podlahy 

V objektu jsou voleny různé druhy skladeb podlah. Jednotlivé skladby jsou 

popsány ve výkrese D.1.2 11 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ 
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10. Přístřešky 

Přístřešky budou instalovány nad hlavním vstupem, nad vedlejším vstupem, dále 

pak nad vjezdy do garáží. Jsou navrženy jako: vchodová stříška MODULO – modulární 

systém vchodového zastřešení s možností sestavení libovolné délky. Přístřešky budou 

řešeny jako prosklené konzolové desky se zakotvením v obvodovém zdivu viz D.1.2.05 

DETAIL Č.3 – KOTVENÍ VCHODOVÉ STŘÍŠKY DO NOSNÉHO ZDIVA. 

11. Střešní konstrukce 

Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 35° a 22° s dřevěnou 

vaznicovou konstrukcí podepřenou dřevěnými sloupky. Pozednice bude zakotvena do 

pozedního železobetonového věnce po 1500 mm ocelovou tyčí. Na ŽB věnci budou 

položeny těžké asfaltové pásy zabraňující šíření vlhkosti do pozednice. Délka krokve 

mezi podporami nepřekračuje doporučenou hodnotu 4500 mm. Sloupky budou uloženy 

na průběžných vaznicích z konstrukce se spádem 35°. Tyto vaznice budou uloženy na 

těžký asfaltový pás, který se uloží na betonovou stropní konstrukci. Na sloupky budou 

uloženy vaznice. Rozpětí vaznice mezi sloupky bude zmenšeno zabudováním pásků z 

obou stran sloupků. Ztužení plné vazby dřevěného krovu budou zajišťovat horní a dolní 

kleštiny. Veškeré dřevěné prvky budou naimpregnovány proti plísním, dřevokazným 

houbám a hmyzu odpovídajícím nátěrem. Spoje jednotlivých prvků budou provedeny 

pomocí tesařských spojů. Specifikace jednotlivých prvků dřevěné konstrukce krovu 

jsou uvedeny ve výkrese D.1.2.02 PŮDORYS KONSTRUKCE KROVU. 

12. Střešní plášť 

Střešní plášť je částečně zateplená konstrukce tvořená mezikrokevní izolací z 

minerální vlny Isover UNIROL PROFI tloušťky 160 mm a dodatečnou podkrokevní 

izolací z minerální vlny Isover UNIROL PROFI tloušťky 80 mm. Tepelná izolace bude 

uložena od pozednic po střední vaznici. Na krokve bude kotvena parotěsná folie a nosná 

konstrukce podhledu. Šikmé stěny budou tvořeny sádrokartonovými deskami 

kotvenými do ocelových nosných profilů. Podhled bude dřevěný obklad – palubky smrk 

tloušťky 12,5 mm. Nad krokvemi bude kotvena difúzní folie TONDACH FOL MONO 

DT a kontralatě. Na latě na kontralatích bude ukládána dle pokynů výrobce pálená 

keramická glazovaná taška TONDACH SAMBA 11 včetně veškerého příslušenství 

(ukončovací prvky, komínky pro odvětrání kanalizace, hřebenové tašky, apod.). 
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13. Výplně otvorů 

Použitá okna a dveře budou plastová VEKRA Konfort Evo. Okna budou 

zasklená izolačním trojsklem a dveře izolačním dvojsklem. Garážová výklopná vrata 

ALUROL GARANT. Podrobnější informace viz D.1.2.09 VÝPIS DVEŘÍ A D.1.2.10 

VÝPIS OKEN. 

14. Komín 

Komínové těleso bude provedeno ze systému Schiedel UNI ADVANCED 1420 

s velikostí dvojprůduchové tvarovky 360 x 640 mm. Průměr sopouchu 140 mm a 200 

mm. V netemperované a nadstřešní části bude komín opatřen nehořlavou tepelnou 

izolací tl. 40 mm (součástí dodávky systému Schiedel a na nadstřešní část komína bude 

nasazen komínový plášť Schiedel ze sklovláknitého betonu dále viz výkres D.1.2.07 – 

složka č. 4. 

15. Podhledy 

V části 3NP je proveden podhled z dřevěných smrkových palubek tl 18 mm. 

16. Klempířské  prvky 

Veškeré klempířské prvky viz D.1.2.11 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ – 

složka č. 4. 

17. Truhlářské prvky 

Veškeré truhlářské prvky viz D.1.2.12 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ – 

složka č. 4. 

18. Zámečnické prvky  

Veškeré zámečnické prvky viz D.1.2.13 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ – 

složka č. 4. 

19. Omítky 

Vnitřní omítky budou provedeny z jádrové omítky BAUMIT Thermo v tl. 15 

mm a vápenocementového štuku BAUMIT Interier tl. 3 mm. Vnější omítka bude 

povedena z plastovité fasádní omítky BAUMIT tl. 2 mm. 
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20. Obklady 

Vnitřní obklady budou provedeny v místnostech hygienického zařízení a 

technické místnosti viz výkresy půdorysů složka č. 3. 

21. Malby 

Malby stěn budou provedeny dvojitým nátěrem Primalex bílý. Na zatmelených a 

zabroušených sádrokartonových deskách bude provedena malba disperzní barvou 

Primalex. 
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3. Závěr 

Vypracováním bakalářské práce bylo dodrženo zadání, veškeré požadavky 

investora a platné předpisy. Během zpracování dokumentace jsem nabyl nové 

zkušenosti v oblasti pozemního stavitelství, získal kompletní přehled o problematice při 

projektování budov a měl možnost zamyslet se nad jednotlivými souvislostmi při 

provádění stavby. V návrhu jsem zohlednil stále se zvyšující nároky a požadavky 

společnosti a ekonomická stránka nákladů byla částečně odložena stranou. Naproti tomu 

energetická náročnost budovy vyhovuje současným požadavkům a přináší značné 

úspory energií. Práce byla vypracována ve dvou stupních projektové dokumentace. Při 

vypracování došlo k několika drobným změnám v dispozici z důvodu požárně 

bezpečnostního řešení a detailů, které nemohly být ve studii zohledněny. Díky změnám 

bylo dosaženo hlavního cíle bakalářské práce.  
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d – odstupová vzdálenost [m] 

θe – návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 

ϕe – relativní vlhkost venkovního vzduchu v zimním období [%] 

θgr – teplota zeminy pod podlahou v zimním období [°C] 

θi – teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C] 

Δθai – teplotní přirážka [°C] 

θai – návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C] 

ϕi – relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období [%] 

Δϕai  - vlhkostní přirážka [%] 

ϕai – návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období [%] 

di – tloušťka vrstvy v konstrukci [m] 

λ – součinitel tepelné vodivosti [W/m.K] 

Rsi – tepelný odpor na vnitřní straně povrchu konstrukce [m
2
.K/W] 

Rse – tepelný odpor na vnější straně povrchu konstrukce [m
2
.K/W] 

Ag – celková plocha zasklení [m
2
] 

Af – celková plocha rámu [m
2
] 

U – součinitel prostupu tepla [W/m
2
.K] 

UN,20 – požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m
2
.K] 

Urec,20 – doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/m
2
.K] 

Uem – průměrný součinitel prostupu tepla [W/m
2
.K] 

Ug – součinitel prostupu tepla zasklením [W/m
2
.K] 

Uf – součinitel prostupu tepla rámem [W/m
2
.K] 

Uw – součinitel prostupu tepla výplní v obvodové konstrukci [W/m
2
.K] 

lg – viditelný obvod zasklení [m] 

ψg – lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinovanými tepelnými 

vlivy zasklení, distančního rámečku a rámu [W/m.K] 

fRsi – teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

ψ – lineární činitel prostupu tepla [W/m.K] 
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Mc – zkondenzovaná vodní páry uvnitř konstrukce [kg/m
2
.a] 

θai,max – nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období 

Δθv – pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období 

A – plocha [m2] 

V – objem [m3] 

R'w – vážená stavební neprůzvučnost 

ŽB – železobeton  

PTH – Porotherm 
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